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 یمجاز یهادر فروشگاه دیبه خر لیبر تما نهیپس زم یقیموس ریتاث

 
 نوید مقدم

 ایران  ، دانشگاه آزاد اسالمی،الکترونیک گروه مدیریت مالی و حسابداری، واحد

 طینتبهناز خوش

 ایران بوئین زهرا،دانشگاه آزاد اسالمی،  بوئین زهرا،استادیار گروه مدیریت و اقتصاد، واحد 

  

باشد. پژوهش های مجازی میهدف پژوهش تاثیر موسیقی پس زمینه بر تمایل به خرید در فروشگاه -چكیده

یابی معادالت پیمایشی مبتنی بر مدل -ها توصیفیاز نظر هدف کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری دادهحاضر 

ها در این وری دادهآابزار گردباشد. کاال میشامل مشتریان دیجی پژوهش حاضرجامعه آماری ساختاری است. 

واگرا، روایی همگرا در  های رواییامه از آزمونـپژوهش پرسشنامه بوده است. جهت سنجش روایی پرسشن

استفاده شده است. همچنین از آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد.   PLSافزار نرم

های مجازی ن است که تاثیر موسیقی پس زمینه بر تمایل به خرید در فروشگاهآدهنده های پژوهش نشانیافته

ن است تاثیر موسیقی پس آدهنده های پژوهش نشانبه اینکه متغیرهای یافته تاثیر مثبت و معناداری دارد. با توجه

های توان با استفاده از شیوهتاثیر مثبت و معناداری دارند، می های مجازیزمینه بر تمایل به خرید در فروشگاه

 مختلف که در قسمت پیشنهادات ارائه شده است، این تاثیرات را افزایش داد.

 های مجازیموسیقی پس زمینه، تمایل به خرید، فروشگاه ها:کلید واژه

 

 مقدمه

 1۹گذرد و اکنون اکثر کشورهای جهان با بیماری کووید گیری ویروس کرونا در جهان میاست از همه مدتی

های بسیاری شده و تاثیرات شگرفی بر ابعاد کنند. این ویروس تا به حال موجب مرگ انساندست و پنجه نرم می

-هایی همچون قرنطینه خانگی، فاصلهها را مجبور کرده با اتخاذ سیاستمختلف زندگی بشر داشته است و دولت

بدیهی  .ی کنترل و مهار این بیماری برآیندگذاری اجتماعی، تعطیلی بسیاری از صنوف و کاهش ساعات کار در پ

ها و ای نیز از این وضعیت مستثنا نبوده وکرونا مانند هر بحران دیگری فرصتهای زنجیرهاست فروشگاه

توان به حفظ سالمت و رعایت ها میترین این چالشها قرار داده است. از مهمهایی را پیش روی آنچالش

به موقع کاالهای اساسی مورد نیاز مردم اشاره کرد. در مقابل فرصتی مناسب برای های بهداشتی و تامین پروتکل
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های خود را در هنگام بحران بروز دهند. ای پدید آمده تا تواناییهای زنجیرهفروشی آنالین فروشگاهبخش خرده

-کنش به بحران پیشای از مدیریت متمرکز و دانش روز برخوردارند و در واهای زنجیرهجا که فروشگاهاز آن

  نان انجام شده است.آپاسخگویی به موقع به اند، آمده با چاالکی و انعطاف عمل کرده

ها، جا انجام دهند. تغییر نگرشصورت یکامروزه مشتریان بیشتر تمایل دارند تا خریدهای متفاوت خود را به

خرید به فعالیتی اجتماعی و یک اقدام ها و سایر عوامل اقتصادی و فرهنگی باعث شده است تا فرآیند ارزش

این عوامل باعث شده مشتریان بیشتر به مراکز خرید  بخش هم دارد، تبدیل شود.های لذتکننده که جنبهسرگرم

های جامعه ایرانی ها و اولویتنوین گرایش پیدا کنند. تغییرات اجتماعی و فرهنگی باعث شده است تا ارزش

ها و فرهنگ موجب ایجاد تغییرات در رفتار مشتریان گردیده است و بعد عاطفی و ارزشتغییر کند. تغییر در 

 تر شده است. هیجانی خرید نسبت به گذشته بسیار پررنگ

 انیبه حالت رکود درآمدند، اصناف مختلف مشتر یمال یکرونا در کشورمان بازارها روسیو وعیش یدر پ

از گسترش  یریشگیبود و به منظور پ یعیکه کامال طب یشد؛ امر یز مشترا یخال زیخود را از دست دادند و بازار ن

آنها  حیو تفر دیمردم، خر یخانگ نهیطاصناف مختلف شد. با قرن یکرونا رخ داد اما منجر به مشکالت مال وعیش

و  فیپوشاک و ک دیخر یکه حت و خواربار بود چرا یآنها اجناس ضرور دیشد اما تنها خر ینترنتیصورت ابه

به  ینترنتیکه فروش ا کردندیتصور م یاریبس نکهی. با اکردیآنها را از ابتال به کرونا دچار هراس م زیکفش ن

از کاهش  نیآنال یهااست اما فروشگاه افتهی شیافزا یسنت یدر بازارها دیرفتن و خر رونیممانعت مردم از ب لیدل

 .ندیگویفروش م زانیم ریچشمگ

مانند  نیآنال یهااز فروشگاه یداشته است و برخ شیافزا یسوپرمارکت یتنها در حوزه کاالها ینترنتیا فروش

کم بوده که به ناچار همه  یاند که فروش اجناس به حدعنوان کرده یو بهداشت یشیفروشندگان لوازم آرا

 .اندمحصوالت خود را حراج زده

کنندگان را به سمت محصوالت و خدمات است که مصرفهای عاطفی و احساسی در بسیاری از مواقع جنبه

دهد. موزیک پس زمینه یکی از ابعاد مهم فضای فروشگاهی می باشد که با تاثیر بر اعصاب خرید کردن سوق  می

شود. باید توجه وری و راندمان فروش میو روان آدمی موجب ترغیب به خرید مشتریان و در نهایت افزایش بهره

گیری ها تصمیمها برای خرید، درگیری ذهنی کمتری دارند و در بسیاری از موقعیتگیرییمداشت برخی تصم

 یدر فضا یقیپخش موس(. 13۹7بادی و همکارانش، آبرای خرید پاسخی به شرایط محیطی فروشگاه است )فیض

او در فروشگاه است که امروزه خرده  شتریب یو ماندگار یجذب مشتر یبرا نینو یهااز روش یکیها فروشگاه
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 کینقش  تواندیم یقیموس ،یفروشخرده طیمح کی. در کنندیاستفاده م اریروش بس نیبزرگ از ا یهایفروش

در واقع موزیک حس خوشایندی را به مشتریان القا . (13۹7)آشتیانی،  داشته باشد زیرا ن یقو یمحرک احساس

شوند نان موجب لذت بردن و تمایل به افزایش زمان بودن در فروشگاه میآناخوداگاه  کند که در ضمیرمی

 یانیمثال، مشتر یداشت. برا انیبر رفتار مشتر یقابل توجه راتیسرعت )تمپو( تاث عنوان مثال(. به2012، 1)کلکمی

 یبا صدا یقیکه موسیکنند، زمان افتیخدمت موردنظر خود را در ایتا محصول  بودندیبه انتظار م یمدت دیکه با

شد، احساس یپخش م نهیزمدر پس یمشتر یقهینامطابق با سل ایناآشنا  یکیتند و موز تمیبا ر یقیبلند، موس

و آهنگ آشنا  میمال تمیکم، ر یبا صدا  یقیکه موسیبودن مدت زمان انتظار را داشتند. برعکس، زمان یطوالن

در مطالعات  نیاحساس کوتاه شدن زمان انتظار را داشتند. همچن شد،یم دهیشن نهیزمدر پس یمطلوب مشتر ایو 

)موریسون و  داشت انیرفتار مشتر رییتغ یرا بر رو ریتاث نیشترینشان داده شد که سرعت )تمپو( آهنگ، ب

تواند فروش را با توجه به ویژگی محصوالت، می ،پخش شدن موسیقی مناسبطورکلی ه(. ب2011، 2همکارانش

 (.13۹7آبادی و همکاران، )فیض افزایش دهد

تواند تحمل مدت بررسی پیشینه تحقیق نشان داده است، موزیک بر میزان خرید افراد تاثیر دارد و حتی می

تحقیقی که به بررسی تاثیر موزیک زمان طوالنی انتظار در صف را زیاد نماید. ولی در تحقیقات انجام شده هیچ 

های مجازی پرداخته باشد توسط محقق یافت نشد. یا حداقل محقق با آن بر رفتار خرید مشتریان در فروشگاه

 برخورد نکرده است.

، این تحقیق برآنست به 1۹رو، با توجه به نیاز افراد به خریدهای آنالین )برخط( در زمان شیوع کوویداز این

کاال بر رفتار و میزان خرید مشتریان بپردازد و به این زمینه در فروشگاه مجازی دیجیموسیقی پس تعیین تاثیر

 ی  تاثیر دارد؟ مجاز یهادر فروشگاه دیبه خر لیبر تما نهیزمپس یقیموسسوال پاسخ گوید که آیا 

 

 فرضیات تحقیق

کاال بر افزایش زمان حضور مشتریان در ، در دیجینوع(، کالم، تمیر، )حجمزمینه پس یقیابعاد موس ✓

 سایت فروشگاه تاثیر دارد.

 مشتریان تاثیر دارد. کاال بر حظ سمعییجیدر د، نوع(، کالم، تمیر، )حجمزمینه پس یقیابعاد موس ✓

 
1 Kulkarni 
2 Morrison 
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کاال بر ارزیابی مثبت از نحوۀ ارائه و معرفی یجیدر د، نوع(، کالم، تمیر، )حجمزمینه پس یقیابعاد موس ✓

 کاالها تاثیر دارد.

را  کاالریان در سایت فروشگاه تمایل به خرید از فروشگاه مجازی دیجیتافزایش مدت زمان حضور مش ✓

 دهد.افزایش می

 .دهدیم شیرا افزا دیبه خر لیتما انیمشتر یحظ سمع ✓

 شیرا افزا کاالاز فروشگاه مجازی دیجی دیبه خر لیتماارزیابی مثبت از نحوۀ ارائه و معرفی کاالها  ✓

 .دهدیم

 

 روش تحقیق

آوری داده پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع

کاال تهران در نظر گرفته شده است. که با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه حاضر، شامل مشتریان دیجی

گیری نفر برای حجم نمونه در نظر گرفته خواهد شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از روش نمونه 384آماری 

فهومی های مدل موری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته شامل گویهآتصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گرد

های آمار استنباطی استفاده ها از روشدست آمده از نمونهههای بباشد. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل دادهمی

 شده است.

 

 هاآوری دادهابزار جمع

 باشد.میفرضیه های شامل گویهوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته آابزار گرد

 

 اسالپیمحاسبه پایایی ابزار تحقیق با روش 

اس از سه طریق ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی الپایایی این تحقیق مطابق با روش پی

 ترکیبی  بررسی شده است. 

 

 ضرایب بارهای عاملی

های عاملی که کلیه باردهد. با توجه به اینشکل ذیل مدل تحقیق را به همراه ضرایب بارهای عاملی نشان می

 .باشند، لذا مدل از پایایی مناسب برخوردار استمی 0.4ر از باالت
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 آلفای کرونباخ

انجام شد در جدول ذیل به اختصار ارائه  1اسالافزار اسمارت پینتایج آزمون آلفای کرونباخ که با استفاده از نرم

 باشد حاکی از پایایی مناسب مدل دارد.می 0.7گردیده است. چون مقادیر آلفا باالتر از 
 ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی پرسشنامه

 آلفای کرونباخ متغیر مورد سوال ردیف

1 

 آهنگ

 743/0 حجم موزیک

 702/0 ریتم موزیک

 770/0 موزیککالم 

 742/0 نوع موزیک

 724/0 مدت زمان حضور 2

 744/0 خط سمعی مشتریان 3

 832/0 ارزیابی مثبت از نحوه ارائه کاال 4

 82۹/0 کل پرسشنامه 5

 

 (2آرپایایی ترکیبی )سی

انجام شد به اختصار در جدول ذیل ارائه  3اسالپیافزار اسمارتنتایج آزمون پایایی ترکیبی که با استفاده از نرم

 باشد لذا مدل  پایایی مناسبی دارد.می 0.7گردیده است. چون مقادیر پایایی ترکیبی باالتر از 

 (CR)نتایج مربوط به پایایی ترکیبی

 پایایی ترکیبی متغیر مورد سوال ردیف

1 

 آهنگ

 0.86 حجم موزیک

 0.83 ریتم موزیک

 0.8۹ کالم موزیک

 0.۹0 نوع موزیک

 
1 Smart PLS 
2 CR: Composite Reliability 
3 Smart PLS 
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 724/0 مدت زمان حضور 2

 744/0 خط سمعی مشتریان 3

 832/0 ارزیابی مثبت از نحوه ارائه کاال 4

 82۹/0 کل پرسشنامه 5

 

 1اسالمحاسبه روایی با روش پی

 اس روایی پرسشنامه، به وسیلۀ روایی واگرا محاسبه گردید. الافزار اسمارت پیدر این تحقیق با کمک نرم

 روایی همگرا

 0.5با توجه به اینکه در این پژوهش مقدار اوه )متوسط واریانس استخراج شده( برای هر یک از متغیرها  بیشتر از 

مدل دارند. با در نظر گرفتن مقدار مناسب برای آلفای  است، این اعداد حکایت از روایی همگرای مناسب

( 1۹81، 4)فرنل و الکر 0.5( و برای اوه 1۹78، 3)نونالی 0.7( ، برای پایایی ترکیبی 1۹51، 2)کرونباخ 0.7 کرونباخ

توان اند، مینمودههای حاصل تمامی این معیارها در مورد متغیرها مقدار مناسبی اتخاذ باشد و مطابق با یافتهمی

 مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای پژوهش حاضر را تائید ساخت.

 نتایج حاصل از روایی همگرا تحقیق

 AVE متغیر مورد سوال ردیف

1  

 

 آهنگ

 0.64 حجم موزیک
 0.71 ریتم موزیک

 0.75 کالم موزیک

 0.74 نوع موزیک

 724/0 مدت زمان حضور 2

 744/0 سمعی مشتریانخط  3

 832/0 ارزیابی مثبت از نحوه ارائه کاال 4

 82۹/0 کل پرسشنامه 5

 های تحقیقمنبع: یافته

 
1 PLS 
2 Cronbach 
3 Nunnally 
4 Fornel & Larker 
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 برازش مدل ساختاری

گیری گر و با در نظر داشتن متغیر تعدیلگر اندازهدر این تحقیق برازش مدل ساختاری بدون حضور متغیر تعدیل

 شود.می
 

 
 

  گیریساختاری و اندازهضرایب مدل 
باشند، مورد پذیرش قرار بیشتر می 1.۹6ها با توجه به اینکه از عدد دهد که کلیه فرضیهمقادیرتی نشان می

 .گیرندمی

 

 پیشنهادات تحقیق

 شود؛های تحقیق، پیشنهادهای ذیل ارائه میبا تایید شدن تمام فرضیه

 که قابل شنیدن باشد(، ریتم نسبتا مالیم )طوری ها با صدای کمپخش موسیقی در محیط فروشگاه (1
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)سنتی یا غیرسنتی، آهنگ با کالم یا  شدهسنجش سلیقه عمومی مشتریان برای انتخاب نوع موسیقی پخش (2

 کالم و ...(بی

های ولفهم های تجاری و کاربستقی در محیطیهای موفق در استفاده از موساستفاده از تجربیات شرکت (3

 زمینه پخش شده در جذب مشتریمنظور کسب اثربخشی بیشتر موسیقی پسهتاثیرگذار آنها ب

های پرداخت وجه متناسب با حجم مشتریان در جهت کاهش و مساعدتر شدن زمان انتظار، تعداد صندوق (4

های عواملی چون افزایش زمان انتظار برای پرداخت وجوه کاال تواند با کاهشافزایش یابد. این امر می

خریداری شده از استرس و تنش روانی مشتریان در نتیجه اتالف وقت کاسته و مانعی در جهت ایجاد 

 های فروشگاهی گردد.شرایط روحی نامناسب آنان در محیط

های بارکدخوان در فضای فروشگاه نیز از جمله اقداماتی که در کاهش زمان ترخیص نصب دستگاه (5

های  های روانی وارده به مشتریان در محیطتواند از تنشثر بوده و میکاالهای خریداری شده مشتریان مو

 فروشگاهی بکاهد.

منظور کاهش ادراک هزمینه محیط فروشگاهی بکاربست عوامل جانبی چون استفاده از موسیقی در پس (6

بر تواند با تاثیرگذاری مشتریان از زمان صرف شده برای کل فرآیند خرید از فروشگاه. این امر می

 بخشی محیط حاصل گردد.رامشآ

منظور شناسایی نوع و نحوه ارائه خدمات متناسب با هارزیابی شرایط روحی و حاالت رفتاری مشتری، ب (7

 وضعیت وی.

شود با در نظر گرفتن وسعت فروشگاه و شرایط اجتماعی مشتریان با پخش ها توصیه میبه مدیران فروشگاه (8

 ن را در اولویت کار خود قرار دهند.   موسیقی، شرایط روحی مساعد مشتریا

 

 های پژوهشمحدودیت
 های در اختیار محققمحدودیت

با توجه به محدودیت زمان و عدم امکان اجرای تاثیر ابعاد مختلف موسیقی بروی مشتریان بدون در نظر  -

مشتریان صورت گرفتن اطالعات جمعیتی در سطح فروشگاه اینترنتی، محدود کردن تاثیر موسیقی بروی 

 گرفت.
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 های خارج از اختیار محققمحدودیت

سواالت مطرح شده توسط محقق برگرفته از مطالعات پیشین و خودساخته بوده و ممکن است که ساختارش  -

ها نظر شخصی محقق را به جای مفهوم اصلی سواالت انحراف داشته باشد و نیز احتمال دارد که داده

 متمرکز کرده باشد.

 وکار.کننده از موسیقی در فضای کسبعدم امکان تعمیم نتایج به سایر مراکز تجاری استفاده -

 

 پیشنهادهایی به محققین آتی

 گونه که در محدودیت اول مختص به پژوهش بیان گردید، با توجه به اینکه در این تحقیق بعلت همان

فروشگاه اینترنتی وجود نداشت  محدودیت زمانی امکان سنجش ابعاد مختلف موسیقی بروی مشتریان

 انجام شود.    های مجازی فروشگاهشود تاثیر ابعاد موسیقی بروی رفتار مشتریان پیشنهاد می

  همان گونه که در محدودیت دوم مختص پژوهش بیان گردید، با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق

ای و های بزرگ و زنجیرهفروشیر سایر خردهشود این تحقیق دباشد پیشنهاد میفروشگاه اینترنتی می

 مراکز خدماتی انجام شود. 

 دهای مختلف کشور عزیزمان وجود دارد پیشنهاهای شیرین و متفاوت در استانبا توجه به اینکه لهجه 

 شود در تحقیقات آینده تاثیر موسیقی محلی مناطق مختلف مورد بررسی قرار گیرد.می
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