
www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد دوم(                                              9311 ، پاییز33 ، شماره3دوره   

 

55 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده
امروزه موسیقی یکی از عوامل مهم و  تاثیرگذار در زندگی افراد میی اادید و دیااد اسیه اده از ر  در مهیی  ایای ت یاری         

اسه اده از موسیقی می تواند در فضای  فرودگاه اای زن یره ای  مراکز خرید  رسهورا  اا و سایر مراکز عمومی نیز می اادیم.
اا ادف  پژواش اادد. انااراین  این دادهه نوا  عاملی موثر در جهت جذب و نگهداری مشهری تأثیر اسزاییرقااهی امروز اه ع

اررسی نقش موسیقی ار رفهار خرید مشهریا  در فرودگاه اای زن یره ای رفاه ان ام دده است. این تهقیق اه لهاظ روش جز 
اادد. داده اا اا اسه اده از پرسشنامه از این مشهریا  فرودیگاه  تهقیقات پیمایشی و از لهاظ ادف جز تهقیقات کاراردی می 

اای زن یره ای رفاه که اه روش تصادفی طبقه ای انهخاب ددند  جمع روری دد. روایی پرسشنامه اا اسه اده از نظر اسیاتید و  
ایه   پاییایی اایزار را تاییید کیرد.    ارای تمامی مهغیراا  7.0پایایی ر  نیز از طریق رل ای کرونباخ مهاسبه دد؛ که ضریب ااالی 
اسه اده دد. نهایج نشا  می داد که تمام مول ه اای  PLSمنظور ت زیه تهلیل داده اا از روش معادالت ساخهاری و نرم افزار 

دامل سرعت  میزا  صدا و سبک موسیقی( ار رفهار خرید مشهریا  اثر معنیی داری  ) در نظر گرفهه دده از موسیقی پس زمینه
  دارد.

 .موسیقی  رفهار خرید مشهریا   فرودگاه اای زن یره ای  قصد خرید :کلیدی واژگان

 

 مقدمه
 صنعت در اادند خود خدمات و کاال از ارائه اعد ام و قبل ام خود مشهریا  ارای مثبت ت رایات خلق صدد در اایست می امروز مدیرا 
 فرودگاه مهی  در مشهری ت راه و دارند کار سرو فرودگاه مهی  اا هدد اقالم خریداری از اسه اده از پیش مشهریا  فرودی خرده
 ار فرودی خرده دانده یک تشکیل عوامل حقیقت در دادت مبذول مهی  این مهغیراای اه ایشهری تاکید ااید نهی ه در. میشود خلق

 مثبت ت رایات و است فرودگاه فضای در مشهری ت راه احساسی اما  این و میکند ای اد من ی یا مثبت احساس مشهریا  ای انهای
 جذاب است فضایی ح ظ ای اد امروز  فرودا   خرده اصلی چالش گ ت توا  می اساس اراین خوااد دد. رضایت اه من ر نهایت در
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 در هدد پخش موسیقی نوع. اادد می موسیقی فضا ار اثرگذار عناصر از یکی. کند ترغیب خرید و فرودگاه اه ورود ارای را مشهری که
 موسیقی. اادد اثرگذار فرودگاه از وی خرید نهی ه در و مشهری در من ی یا مثبت فضای ای اد در تواند می مخهلف اای فرودگاه
 خرید مرکز یک اه نسبت رنها کلی ارزیاای در امچنین و اا روحیه ر  در مهمی تأثیر افراد احساسات و حاالت ار گذادهن اثر اا میهواند

 اه توجه اا رو  این از. اادد فرودگاه و خرید مرکز یک در ایشهری پول و زما  صرف ااعث تواند می امر این که ردگذا فرودگاه یا
 اماکن این از خرید اه افراد تمایل و کشور در ای زن یره اای فرودگااه توسعه امچنین و خرید مراکز در موسیقی از اسه اده اامیت
 .پردازد می مشهد رفاه ای زن یره اای فرودگاه در مشهریا  خرید ار موسیقی تاثیر اررسی اه مطالعه این
 عوامل خرید اهث در. اوست خرید رفهار و مشهری انهخاب عرصة کننده مصرف رفهار و اازاریاای در موضوعات ترین پرچالش از یکی

 مراکز و اا فرودگاه تمام. اسهند موقعیهی ملعوا امچنین و کاال اه مراوط عوامل فردی  عوامل رنها ترین مهم که تأثیرگذارند اسیاری
 ادف این رنها. کنند ترغیب کاال خرید اه را مشهریا  و اگذارند تأثیر افراد خرید ار عوامل این طریق از تا کودند می دنیا سراسر در خرید
 کنند می دنبال فردی رفهار از یرگاا ارای تالش امچنین و جدید اای تکنولوژی کارمندا   رموزش مهیطی  جذاایههای ای اد اا را
 اا  مشهری دناخت جمله از مه اوتی موارد اه اسهگی امروز ت ارت دنیای در اا درکت موفقیت و اقاء(. 0797 نوروزی  و حیدرزاده)

 ی موقعیه عوامل این در. است اثرگذار مشهریا  خرید قصد در مهمی عوامل. دارد رنها اخش رضایت فاکهوراای و رنها درخواست
 خرید  یعنی رفهار  ان ام اای اخش ترین مهم از یکی روی ار مثبت طور اه موسیقی. اادد عوامل ترین اثرگذار از یکی تواند می موسیقی
 نهایهاً و گذرانده فرودگاه در را ایشهری زما  و دادهه اههری احساس فرودگاه در موسیقی پخش انگام در مشهریا  زیرا گذارد  می تأثیر
 .داند می ان ام را شهریای خرید
 وزارت اساسی اای اولویت جزو اا فرودگاه این که است چندسالی و دادهه سریعی ردد ای زن یره اای فرودگاه اخیر اای درسال
 سازما  ار ارای که است موضوعاتی از یکی مشهریا  خرید ار موثر عوامل اررسی. اند قرارگرفهه توزیع  نظام اصالح حوزه در اازرگانی
 مهم اسیار و دارد فعالیت رقااهی فضایی در نیز رفاه ای زن یره فرودگاه. است ارخوردار ااالیی اسیار اامیت از رقااهی عرصه در فعال
 .گیرد قرار مطالعه مورد و دده اررسی درکت این مشهریا  خرید رفهار که است
 

 پیشینه تحقیق  

 اعهماد لذت  ارانگیخهگی  واسطه اه خرید قصد ار زمینه پس موسیقی تأثیر ررسیا  ( در پژواشی اا عنوا 9010) فیض راادی و امکارا 
 در کوروش افق ای زن یره اای فرودگاه مشهریا  خرید قصد ار زمینه پس موسیقی تأثیر اه اررسی  مهصول طبقه کنندگی تعدیل و

نشا  داد که مهصول پرداخهند. نهایج   طبقه کننده یلتعد مهغیر و اعهماد و لذت ارانگیخهگی  میان ی مهغیراای طریق از گرگا  دهر
سیقی و اثر مو .دود کنندگا   ار درک رنها از مهی  مؤثر اوده و ااعث افزایش فروش می موسیقی اا تأثیر گذادهن ار ذان مصرف

د  اثر معنادار اعهماد ار قصد خرید  تأثیر زمینه ار ارانگیخهگی  تأثیر معنادار ارانگیخهگی ار لذت خرید  تأثیر معنادار لذت خرید ار اعهما پس
 تایید دد. مهصول   دد  اثر ارانگیخهگی ار لذت خرید توس  طبقه  معنادار لذت خرید ار قصد خرید و فرضیه تعدیل

هند. این اه اررسی تاثیر موسیقی پرداخ  نقش رفرینی موسیقی در خرید  ( در پژواشی اا عنوا 9010غ اری ردهیانی و سادات مهاجرانی )
نهایج ت زیه و تهلیل اا اسه اده از  اراک ان ام دد. دهر سطح در ازرگ اای فرودگاه و در این مشهریا  اود تهقیق از نوع  پیمایشی

 گذارد تأثیر می خرید  یعنی رفهار  ان ام اای اخش ترین مهم از یکی روی ار مثبت طور اه موسیقینشا  داد که  ساخهاری معاذالت
 را ایشهری خرید نهایهاً و گذرانده فرودگاه در را زما  ایشهری و دادهه اههری احساس فرودگاه در موسیقی پخش انگام در مشهریا 
 داند. می ان ام
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عنوا  مهغیراای ه ( که اا عنوا  تأثیر تصویر فرودگاه ار قصد خرید مشهریا : اعهماد و ریسک درک دده ا9011در پژواش اردکانی )
اا نشا  داد که تأثیر اعهماد مشهریا  ار قصد خرید ایش از ریسک درک  وتهلیل داده نهایج حاصل از ت زیه. گرفت کننده صورت تعدیل

ای رفاه در دهر یزد است اطالعات  اای زن یره ن ر که دامل مشهریا  فرودگاه 057دده توس  رنا  است. نمونه رماری این پژواش 
 smart pls و spss افزار اا از نرم تهلیل اطالعات و رزمو  فرضیه و  ه و ارای ت زیهدد  روری موردنیاز از طریق پرسشنامه جمع

  .دده است اسه اده
 نهی ه این اه  رنی خرید تسهیل در مدگرایی و مهیطی فردی  عوامل نقش  عنوا  تهت ای مقاله در ( 9011امکارا  ) و عسگری

 تسهیل اه نیز فردی مهیطی و عوامل .داند می افزایش را رنی خرید هاررف مسهقیم طور اه مثبت  احساس و مدگرایی که رسیدند

-توصی ی اا  داده گردروری دیوه نظر از و کمی اا  داده نوع دیدگاه از و کاراردی دید ادف  کنند. از می کمک رنی خریداای
 روش از نیز گیری نمونه ارای .داند می لتشکی تهرا  ازرگ اازار اه کننده مراجعه خریدارا  را پژواش رماری است. جامعه پیمایشی

 .است دده اسه اده ای تصادفی خوده
 این اه  ای مشهد زن یره اای فرودگاه در ناگهانی ارخرید مؤثر عوامل اررسی  عنوا  تهت ای مقاله در ( 9010امکارا  ) و حدادیا 

 رفهار ار فیزیکی ظواار و چیدما . دد واقع مؤثر مسهقیم ورط اه افراد ناگهانی خرید رفهار مهغیر ار فرودگاه مهی  که رسیدند نهی ه

 ر  از اار اولین ارای که اادد جذاب ارای کسانی تواند می دارد. چیدما  تأثیر ای زن یره اای فرودگاه مشهریا  ناگهانی خرید

 از فرودگاه درو  کوچک فضااای ای اد جهت ثاات  و ملزومات دیواراا از اهینه اسه اده دلیل اه اا فرودگاه .کنند می خرید فرودگاه

 ای اد مشهری ارای جذاایهی چیدما  نوع این از اسه اده لذا اایی چیدما  اسه اده از عدم دلیل کنند. اه می اسه اده مسهقیم چیدما 

 اای پژواش زمره در شرو حیث از .اادد افراد ناگهانی خرید رفهار ارای مهرکی تواند و نمی یکنواخهی می کشاند اه را او و کند نمی

 دسهرس در علت اه که اسهند پروما فرودگاه مشهریا  پژواش  رماری این جامعه .است کاراردی ادف اعد از و پیمایشی -توصی ی

 ارای. است دده اسه اده دسهرس در گیری نمونه روش از و نامهدود جوامع از گیری صورت نمونه اه رماری جامعه کل تعداد نبود 

 است. کاررفهه اه اازار پرسشنامه العاتاط گردروری
 مدت گرایانه نقش واسطه اا فرودگاای خرید ار نواانگ اثر اررسی  عنوا  تهت ای مقاله در ( 9010امکارا  ) و حسینی خداداد

 خهلفم دناخهی اوم اای اساس ویژگی ار مشهریا  مطلوب نواانگ که رسیدند نهی ه این اه  فرودگاه در مشهری ماندگاری زما 

 ایشهر را کالم اا نواانگ مردا  اا در مقایسه مندند. زنا  عالقه سنهی نواانگ اه کمهر مردا  اا مقایسه در زنا  .گردد اازمی رنا 

 اه توجه اا نواانگ نوع است اههر .دود اسه اده اه پایین رو توس  م صدای ح م اا و کالم ای نواانگ از ایشهر .داند می ترجیح

 . دود تعیین دود  می عرضه فرودگاه در که مهصولی
( که اا عنوا  اررسی عوامل مؤثر ار قصد تغییر رفهار مشهریا  و پیامداای ر  صورت گرفت. 9010در پژواش خیری و امکارا  )

ای معادالت و لیزر اسه اده دد و از مدل یا spss افزاراای اا از رمار توصی ی و اسهنباطی و از نرم وتهلیل داده امچنین ارای ت زیه
ن ر  177عنوا  یک تکنیک تهلیل چند مهغیری ارای رزمو  میزا  وااسهگی رواا  این مهغیراا اسه اده خوااد دد. نمونه  ساخهاری اه

 .اند دده انهخاب
اررسی  اه  تاثیر موسیقی و رنگ ار حالت احساسی مشهریا  در فرودگاه اای رنالین  در پژواش خود اا عنوا  (0707) انور و امکارا 

ن ر اه پرسشنامه اا پاسخ  007تاثیر مهی  ار رفهار خرید مشهریا  در فرودگاه و احسا  رنا  ار رفهار خریددا  در پاکسها  پرداخهند. 
دادند. نهایج نشا  داد که رنگ اای سرد و موسیقی اا ریهم تند ااعث احساس ددی و ارانگیخهگی ایشهری در مشهریا  می دود نسبت 
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ه موسیقی ررام است و رنگ ااگرم تر اسهند. امچنین این نهایج نشا  داد که رنگ اای سرد و موسیقی اا ریهم تند ااعث اه زمانی ک
 افزایش خرید مشهریا  می دود. 

در  از طریق ای اد فضای سه اعدی و م ازی  اثر موسیقی ار رفهار خرید مشهریا   (  در مقاله ای اا عنوا 0795دد و امکارا  )
مایشگاه کامپیوتر اه اررسی رفهار افراد تهت تاثیر موسیقی پرداخهند. نهایج این تهقیق نشا  داد که موسیقی یکی از عوامل مهیطی رز

  لذت و اه تبع رفهار خرید مشهری موثر است. امچنین افزایش حس لذت و ارانگیخهگی کلیدی است و ار احساس ارانگیخهگی
 مثبت مشهریا  در جهت خرید می دود. ااعث افزایش رفهاراای  مسهقیماً
 و ادراک مهصوالت  (یاداود) خاطررورد  اه ار موسیقی( ت انس) سنخیت اثر  عنوا  تهت ای مقاله در  (0795) امکارا  و نورث
 پیچیده   گرانی مثال حافظه اا اای مرتب  م هوم کالسیک مثال موسیقی از خاص نوع یک دنید  که رسیدند نهی ه این اه  انهخاب
 دانش ویا  از ن ر 907 کنندگا  درکت. کند می است فعال گذار تاثیر مهصوالت انهخاب و ادارک حافظه  ار که دیگر عوامل و رسمی

 مصرف اادد دادهه ت انس فرانگ اا موسیقی اراندازه. اودند ز  77 و مرد 77 دامل اسکاتلند در کاردناسی مقطع در روانشناسی
 .است اوده فرودگاه اا مه انس موسیقی انهخاب اامیت دیگر  مهم از نهایج. اسهند ایشهر رداختپ اه حاضر کنندگا 

توجهی ار رضایت مشهری و نیات رفهاری  ( ان ام دادند  دریافهند که جو رسهورا  تأثیر قاال0790ایونگ و گو در پژواشی که در سال )
گذارد و رضایت مشهری  توجهی می قصد اازگشت و توصیه اه دیگرا  تأثیر قاالویژه  دارد. رضایت مشهری امچنین ار نیات رفهاری اه

 د.کن خوای ای ا می گری خود را در رااطه این جو رسهورا  و وفاداری مشهری اه نقش میان ی
 در مطالعه این که ندنهی ه رسید این اه خیر؟ یا دود اجرا موسیقی ادایم اجازه  عنوا  تهت ای مقاله در  (0790) امکارا  و اندرسو 
 اقدامات. اادد می اا ر  معمول کار طول ساعات در فرودی خرده مخهلف زمینه دو در کننده مصرف رفهار ار موسیقی تأثیر اررسی مورد

. گرفت قرار ارزیاای مورد پرسشنامه طریق از دد اجرا می موسیقی که روزاایی در کنندگا  مصرف وخوی خلق و اا نگرش رفهاری 
 خرده فرودگاه نوع امچنین و داد می قرار تأثیر تهت را کننده رفهار مصرف موسیقی  که داد می نشا  مطالعه از حاصل نهی ه
 اسه اده عدم/ اسه اده روی ار رزمایش یک اررسی این منظور اه. گذارد می تأثیر کننده رفهار مصرف جهت و ددت ار جنسیت  و فروش

 957 دامل که دد اجرا سوئدی  خانگی الکهرونیکی لوازم فرودی خرده فرودگاه یک در هقل مس یک مهغیر عنوا  اه موسیقی از
 در زما  گذراند  روی ار توجه قاال تأثیر یک. دد می سال 11 سنی میانگین اا ز   75 و مرد 55 دامل این نمونه. اود مشهری

 عدم پخش ااحالت مقایسه در موسیقی پخش حین در فرودگاه در دده گذرانده زما  ردکار میانگین که درحالی. دادت فرودگاه وجود
 موسیقی پخش در درای  که داد می نشا  میانگین دادت  واقعی خرج روی ار چشمگیری اثر موسیقی امچنین. اود ایشهر موسیقی
 در. دادت وجود اخشی لذت ارای زیرمقیاس مهقاال تأثیر یک. داد می رخ موسیقی پخش عدم درای  اا مقایسه در خرج ایشهرین
 رقایا  و اا خانم موسیقی پخش حین در. دادند نشا  اه رقایا  نسبت را اخشی لذت از ااالتری سطح اا خانم موسیقی پخش عدم حین
 اخش ترین مهم از یکی روی ار مثبت طور اه موسیقی که است این دانده طورکلی نشا  اه نهایج. دادهند مشااهی اخشی لذت تقریباً
 گذارد. می تأثیر خرید یعنی رفهار  ان ام اای

 ر  و رضایت کننده مصرف رفهار ار فرودگاه فضای در عطر و موسیقی تأثیر  عنوا  تهت ای مقاله در ( 0799امکارا  ) و موریسو 

 است  خاص و واحد یک فضای کرد  ای اد کند مه اوت را فرودگاه اغلب تواند می که اایی راه از یکی که رسیدند نهی ه این اه  اا

 احساسات در دو ار توانند می اوی عطر و موسیقی صدای .دد خوااد کنندگا  مصرف رضایت و دررمد سطح افزایش ااعث که
 کنار در اما اادند اثرگذار تنهایی اه توانند می دو اگرچه ار. دوند فرودگاه در خرید و ماندگاری افزایش ااعث و گذادهه اثر کننده مصرف
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 در ازرگ منطقه یک در فرودی خرده اای فرودگاه از این پژواش در. دادت خوااند کننده مصرف رفهار روی ار ایشهری تأثیر ام
 است. دده سال اسه اده 05 تا 91 این خانم قدیمی خریدارا  از و اسهرالیا

دگاه پرداخهند و ااعاد ( اه اررسی رفهار مشهریا  جوا  اا توجه اه تأثیر عناصر جوی در مهی  فرو0797رری ین و امکارانش در سال )
 .توجهی ار رفهار مشهریا  دارد رنگ  طراحی و نورپردازی را مورد اررسی قراردادند. امچنین نهایج نشا  داد که عناصر جوی تأثیر قاال

 

 تحقیق های فرضیه

 .است اثرگذار مشهری خرید رفهار ار فرودگاه در دده پخش موسیقی تمپوی یا و سرعت -9
 .است اثرگذار مشهری خرید رفهار ار فرودگاه در دده پخش سیقیمو صدای میزا  -0
 .است اثرگذار مشهری خرید رفهار ار فرودگاه در دده پخش( کالسیک یا پاپ) موسیقی سبک -0
 

  تحقیقش شناسی رو

 اادد. می( پیمایشی توصی ی) اا داده روری گرد روش نظر و از کاراردی تهقیق ااداف  مبنای ار تهقیق اندی طبقه در حاضر تهقیق
اادد و اه منظور  می مشهد دهر در رفاه ای زن یره اای فرودگاه دعب مشهریا  دامل تهقیق این رماری جامعه رماری جامعه

 در ن ر 051 نمونه ح م تعداد که است دده ان ام کوکرا  فرمول اه اسهناد اا ای طبقه تصادفی گیری نمونه گرداوری داده اا از روش
 .است دده گرفهه نظر
 

  تحقیق متغیرهای
 .وااسهه و مسهقل مهغیر: دود می تقسیم دسهه دو اه دارد  عهده اه تهقیق در که نقشی اساس ار مهغیر
 . اادد می مشهری خرید رفهار وااسهه مهغیر و است موسیقی صد وسبک میزا  سرعت  دامل موسیقی تهقیق این در مسهقل مهغیر
 

  اطالعات گردآوری ابزارهای و سنجش های روش
 اادد. می ای نامه پرسش و ای کهااخانه روش دو اه اطالعات روری جمع تهقیق این در

 مقیاس  دده اسه اده لیکرت مقیاس از افراد وگرایش نظرات وارزیاای سن ش ارای و اسهه نوع از نامه پرسش در دده مطرح سواالت
 از خاصی حاالت اا گویه این. دود می ساخهه است  دده تدوین خاصی ترتیب اه که( عبارات) اا گویه از منظم ای م موعه از لیکرت
 پاسخ. کند می عرضه است  مساوی اای فاصله دارای گیری اندازه ارزش لهاظ از که اایی گویه صورت اه را گیری اندازه مورد پدیده
 می نشا  است درجه پنج تا یک از معموال که دده اندی درجه مقیاس یک در عبارات این از یک ار اا را خود موافقت میزا  دانده
 .داد
 نوع که است دده خواسهه داندگا  پاسخ از سوال 1 طرح اا اخش این در. اادد می دانده پاسخ فردی مشخصات دامل: اول اخش

عدم پاسخگویی  الزم اه ذکر است اه دلیل) سازند مشخص را خود خانوار ماایانه دررمد مهوس  حدود تهصیالت  سطح سن  جنسیت 
 روی ار ااعاد موسیقی گذاری تاثیر میزا  اخش این در: دوم اخش اکثر افراد اه سوال میزا  دررمد  این مورد از پرسشنامه حذف دد(.

 . است گرفهه قرار سن ش مورد کنندگا  مصرف خرید رفهار
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 روش تجزیه و تحلیل داده ها
 دامل توصی ی اای رماره. است دده اسه اده رماری توصی ی و اسهنباطی مباحث از داده اای حاصل از پرسشنامه تهلیل و ت زیه در

 مسیر تهلیل و تائیدی عاملی تهلیل دامل ساخهاری معادالت مدل از نیز اسهنباطی سطح در و اادد می میانگین و فراوانی جداول
 افزاری نرم اسهه و 95 نسخه SPSS افزاری نرم اسهه اا داده تهلیل و ت زیه جهت اسه اده مورد اای افزار نرم. است دده اسه اده

smart PLS اادند می ویندوز تهت. 
 

 یافته های تحقیق
 درصد ااقیمانده ز  اوده اند.  00درصد پاسخ داندگا  ز  و 75نهایج امار توصی ی نشا  می داد که 

% دارای تهصیالت کاردناسی 95.51سی  % دارای تهصیالت کاردنا 01.51 % دارای تهصیالت فوق دیپلم 90.0% دیپلم  00.15
 57تا  17درصد دارای سن  95.5سال   17تا  07% درصد دارای سن این 57.5سال و  07تا  07درصد دارای سن این  07 اردد اوده اند.

 سال اوده اند.  57درصد دارای سن ااالتر از  5سال و 
 

 های پژوهشبررسی نتیجه آزمون فرضیه
 .است اثرگذار مشهری خرید رفهار ار فرودگاه در دده پخش موسیقی تمپوی یا و اررسی فرضیه اول: سرعت

 تهقیق در جدول ذیل نشا  داده دده است.  اولنهی ه اررسی فرضیه 
 تحقیقبررسی فرضیه اول  :(9جدول )

 نهی ه ضریب تی ضریب مسیر

 تایید فرضیه 00.917 7.995

عت و سرعت موسیقی ار رفهار خرید مشهریا  می اادد. امانطور که نهایج جدول فوق نشا  فرضیه اول تهقیق مبهنی ار اثرگذاری سر 
است که ادین معنی است  ضریب تی ادست رمده درناحیه اهرانی قرار دارد و انااراین  0.55داد ضریب تی گزارش دده  ازرگهر از  می
 درصد تأئید می دود.  11رو فرضیه اول تهقیق در سطح اطمینا  داری یک درصد رد نمود. از این  توا  فرض ص ر را در سطح معنی می
 
 .است اثرگذار مشهری خرید رفهار ار فرودگاه در دده پخش موسیقی صدای اررسی فرضیه دوم: میزا  
 نهی ه اررسی فرضیه دوم تهقیق در جدول ذیل نشا  داده دده است.  

 بررسی فرضیه دوم تحقیق :(2جدول )

 نهی ه تیضریب  ضریب مسیر

 تایید فرضیه 0.979 7.057

داد  فرضیه دوم تهقیق مبهنی ار اثرگذاری میزا  صدای موسیقی ار رفهار خرید مشهریا  است. امانطور که نهایج جدول فوق نشا  می
توا   و انااراین میاست که ادین معنی است  ضریب تی ادست رمده درناحیه اهرانی قرار دارد  9.17ضریب تی گزارش دده  ازرگهر از  

 درصد تأئید می دود.  15داری پنج درصد رد نمود. از این رو فرضیه دوم تهقیق در سطح اطمینا   فرض ص ر را در سطح معنی
 .است اثرگذار مشهری خرید رفهار ار فرودگاه در دده پخش( کالسیک یا پاپ) موسیقی اررسی فرضیه سوم: سبک     
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 تهقیق در جدول ذیل نشا  داده دده است.نهی ه اررسی فرضیه سوم     
 بررسی فرضیه سوم تحقیق :(3جدول )

 نهی ه ضریب تی ضریب مسیر

 تایید فرضیه 5.090 7.917

فرضیه سوم تهقیق مبهنی ار اثرگذاری سبک موسیقی پخش دده ار رفهار خرید مشهریا  است. امانطور که نهایج جدول فوق نشا   
است که ادین معنی است  ضریب تی ادست رمده درناحیه اهرانی قرار دارد و انااراین  0.55رش دده  ازرگهر از داد ضریب تی گزا می
درصد تأئید می  11داری یک درصد رد نمود. از این رو فرضیه سوم تهقیق در سطح اطمینا   توا  فرض ص ر را در سطح معنی می

 دود. 
 

 و نتیجه گیری  بحث
نی که سرعت یا ریهم موسیقی فرودگاه کند اادد در مقایسه اا زمانی که ریهم و رانگ تند تر است  مشهریا  نهایج نشا  داد که زما

دود زما  ایشهری را در فرودگاه سپری کنند. امچنین ار چه صدای موسیقی  تمایل ایشهری اه خرید دارند زیرا این امر ااعث می
ناراحهی از صدای الند موسیقی  از درای  احساس نارضایهی کرده و فرودگاه را  الندتر اادد ااعث می دود مشهریا  اه دلیل احساس

سریعهر ترک کنند و در نهی ه تمایلی اه خرید ندادهه اادند. امچنین اگر فرودگاه اا از موسیقی پاپ و موسیقی اای دناخهه دده و 
د و خرید ایشهری دادهه اادند و امچنین زما  ایشهری در معروف اسه اده کنند  امکا  اینکه مشهریا  م دد اه فرودگاه مراجعه کنن

فرودگاه امانند ایشهر است. در نهی ه موسیقی پخش دده در فرودگاه میهواند تاثیر مسهقیم و معناداری ار رفهار و قصد خرید مشهریا  
 ای ا کند.

 

 پژوهش پیشنهادات

 پیشنهادات کاربردی
 ود:ر اساس نهایج اه دست رمده پیشنهاد می دا

 مهی  فضای در حیاتی یک عنصر عنوا  اه موسیقی از که گردد می پیشنهاد اای زن یره ای رفاه فرودگاه اه مدیرا  -
 چرا .ابرند کامل اسه اده دا  خرید مقاصد نهی ه و در خریدارا  و احساسات رفهار روی ار گذار تاثیر عنصری و خود فرودگاه

 اادد. دادهه مهصول خود ایشهری از گذاری  تاثیر جو درای  که است ممکن خرید اای موقعیت از ارخی در زعم کاتلر اه که
 اا موسیقی از فرودگاه اای زن یره ای رفاه اههر است ایشهر دارند ارای فرودگاه خریدارا  و مشهریا  که اامیهی اه توجه اا -

رودگاه نگه دارند و مهی  و درای  خرید مناسبی را کنند تا اهوانند افراد را ایشهر در ف اسه اده پایین اه رو مهوس  صدای ح م
 مشهریا  فراام کنند.  ارای اخش و رضایت مثبت خرید ت راه یک ارای ای اد

 خود اوقات سرعت گاای حهی که اادیم ون وذش تاثیر مهوجه که ر  دویم  ادو  می لذت غرق موسیقی دنید  از ما اغلب -
 دارا  انااراین فرودگاه .کنیم می تنظیم موسیقی سرعت اا ناخواسهه یا خواسهه طور اه (کرد  صهبت زد   جوید   قدم) را
 .داند افزایش فرودگاه در را مشهری ماندگاری زما تا اهوانند  کنند اسه اده مالیم اای موسیقی اا ریهم از توانند می
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  از ه ارای مشهریا  دناخهه دده استمدیرا  این فرودگاه می توانند اا اسه اده از موسیقی اای معروف و رانگ اایی ک -
  فروش خود را ا و درنهی ه تمایل مشهری اه خریدطریق تاثیرگذاری ار روحیات افراد و امچنین جلوگیری از عدم تمرکز رنه

 افزایش داند.

ز طرفی ارای اههر است سبک موسیقی انهخاب دده از نوع موسیقی پاپ اادد. چرا که این موسیقی طرفدارا  ایشهری دارد و ا -
 نهی ه اا توجه اه اثر مثبت ر  ار رفهار مشهری اه تهقق ااداف اصلی فرودگاه نائل گردد. افراد ردناتر است و در

 ویژه ی رااطه رنها ارای تمپو اود  پسند مورد و مشهریا  سلیقه ی اا( موسیقی اجرای سرعت) موسیقی تمپوی اود  مناسب -
دارد در نهی ه توجه اه این امر ارای مدیرا  این فرودگاه اا  فرودگاه از مشهریا  لیک ارزیاای اود  مثبت در معناداری و

 اسیار اااامیت است.

 

 پیشنهادات ارای تهقیقات رتی
 درونی عوامل. دد گرفهه نظر در مهغیراثرگذار عنوا  اه موسیقی تنها مشهریا   خرید رفهار دناسایی منظور اه تهقیق این در -

 مورد ایرونی عوامل اا امراه توانند می مشهریا  ترجیهات و نگردها مشهریا   روحی حاالت قبیل از مشهریا   خرید رفهار ار موثر و
 .گیرند قرار اررسی

  اا کالم یا ای کالم تهقیقات رینده می توانند اه اررسی سایر ااعاد موسیقی و امچنین نوع موسیقی یا داد یا غمگین اود  -
 سبک اای موسیقی ار رفهار مشهریا  اپردازند.اود  موسیقی و سایر 

 اندی ترکیب و دیواراا ترکیب تمیزی  دما  رایهه  فرودگاه  چیدما   کف و سقف دامل عمومی داخلی سایر مهغیراای -
 فرودگاه نیز می تواند اه عنوا  عوامل اثرگذار ار رفهار مشهری مورد اررسی قرار اگیرد. رنگ
 

 منابع
 اول چاپ رمد -روز انهشارات  تهرا   کننده مصرف رفهار روانشناسی  (9050)  سمیرا  جنهیا   حمید  پور رتش. 
 نهم چاپ دوم جلد  سمت انهشارات  تهرا   مدیریت در ر  کارارد و رمار  (9055)  منصور  مومنی  عادل  رذر. 
 اول چاپ  دانش نگاه انهشارات  تهرا   اازاریاای مدیریت مبانی  (9051)  حسن  پور اسماعیل. 
  موسسه انهشارات  تهرا  دیرازی مهمود  صائبی مهمد ترجمه  مدیریت در تهقیق اای روش  (9051)  اوماسکارا 

  .سوم چاپ  ریزی ارنامه و مدیریت پژواشی و رموردی
 9055 اول چاپ  سارگل انهشارات تهرا   اطهائی عطیه  روسها احمد: ترجمه  اازاریاای. 
 اول چاپ  سمت انهشارات تهرا   لیزرل افزاری نرم کارارد اا ساخهاری معادالت یاای مدل  (9050)  حیدرعلی  اومن. 
 زاوش نشر تهرا . حیدری چاپ  یکم و پن اه چاپ  موسیقی تئوری  (9010)  کمال مصط ی  پورتراب. 
 نشر  راادی حسین مهدی و سعیدی اصغر علی ترجمه  خرید گرددگری  مصرف دناسی جامعه  (9055)  دالن  تیموتی 

 .دناسا  جامعه
 ساعات در موسیقی انواع پخش اثرگذاری الگوسازی و اررسی  (9055)  حسام  وثیق جوادی  کامرا   فیروزراادی جمالی 

 واحد اسالمی رزاد دانشگاه انسانی علوم دانشکده صنعهی مدیریت م له  کار اای مهی  در کارکنا  ارای کاری مخهلف
 .77-10 صص  5 دماره  1 سال  سنندج
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 فرکانس صدای اثر اررسی  (9010)  جواد  حاتمی  یداهلل  مهراای  ایرج  علیمهمدی  مرضیه  پور کاظم  مهمدجواد  جع ری 
 .75-55صص   70 دماره  95 دوره  مازندرا  پزدکی علوم دانشگاه م له ذانی عملکرد ار کم

 دوم چاپ  سمت انهشارات تهرا   انسانی علوم در تهقیق روش ار ای مقدمه  (9059)  مهمدرضا  نیا حافظ.  
  اای فرودگاه در ناگهانی خرید ار مؤثر عوامل اررسی  (9010)  ااراایم میر  اص هانی  حسنا  زاده رحیمی  علیرضا  حدادیا 

 .51-09 صص  1 دماره  1 سال  نوین اازاریاای تهقیقات  پروما ای زن یره فرودگاه موردی مطالعه) مشهد ای زن یره
 005-000 صص  00 دماره  اخارا م له  معنوی نگاه  (9050)  عبدالم ید  راد حسینی. 
 اا دخصیهی اای ویژگی و دناخهی اای سبک رااطه  (9010)  مسعود  لواسانی غالمعلی  الهه  ح ازی  ثریا  حکیمی 

 .05-9 صص  7 دماره  0 سال  فردی اای ت اوت و دخصیت فصلنامه  تهرا  دانشگاه دانش ویا  در تهصیلی پیشرفت
 ار مبهنی) ااور فایده مهصوالت دناخت ار خرید ذانی پیچیدگی تاثیر اررسی  (9051)  عبداله  نوروزی  کامبیز  حیدرزاده 

 پژوای رینده  کنندگا  مصرف خرید گیری تصمیم فرایند در( رنی لذت ار مبهنی) جویانه لذت مهصوالت و( رنی فایده
  .55-01صص   50 دماره  09 دوره(  مدیریت اای پژواش) یتمدیر

 حامی درکت مهصوالت اه نسبت کننده مصرف خرید قصد و تعهد اا گری حامی فعالیههای اررسی  (9019)  عیدس  خزایی 
 .طباطبایی عالمه دانشگاه اردد کاردناسی نامه پایا   گر

 چهارم چاپ  اازتاب انهشارات تهرا   نویسی نامه پایا  رویکرد اا تهقیق روش  (9050)  غالمرضا  خاکی . 
 ار نواانگ اثر اررسی  (9010)  مسلم سید  علوی  علیرضا  مسیبی  مهدی  سیاارودی ن  ی  حمیدسید  خدادادحسینی 

 دماره  0 سال  نوین اازاریاای تهقیقات  فرودگاه در مشهری ماندگاری زما  مدت گرایانه واسطه نقش اا فرودگاای خرید
 .51-71 صص  0
 خرید تمایل و مایرز تست دخصیهی ااعاد  (9019)  حمیدرضا  زن انی وزیر  مهمد  میمند مهمودی  مریم  یادگاری خلیلی 

 .975-959 صص  1دماره  0 سال  نوین اازاریاای تهقیقات  اریگز (MBTI) مشهریا 
 تهرا   جامع رویکردی: مدیریت در کمی پژواش دناسی روش  (9050)  عادل  رذر  مهدی  الوانی  حسن  فرد دانایی 

  .اول چاپ  ص ار انهشارات
 مغزی اای سیسهم اررسی  (9010)  ررش  رضازاده  علی  داوری  انرمند زاده مهراای  ررامه  خانی ص ی  ایرا   داودی-

 .کشاورزی جهاد انهشارات   PLSافزار نرم اا ساخهاری معادالت سازی مدل عنوا  اه رفهاری
 سوم چاپ  ردد تشارات  اجهماعی و انسانی علوم در پژواش علمی و نظری مبانی  (9005)  علی  دالور.  
 سمت انهشارات: تهرا   اازاریاای مدیریت  (9017)  عبدالهمید  ااراایمی داور  ونوس  احمد  روسها. 
 تهرا   (9050)  پرویز  صالهی و زارا  لبادی  داود  زاده حسین: ترجمه  سازمانی/صنعهی روانشناسی زمینه  ری و  ای رونالد :

 .مازیار انهشارات
 اای کاوش  مشهریا  ناگهانی خرید رفهار رزمو  و طراحی  (9010)  ارسال   فرد یوس ی  عباس  صمدی  اله روح  سهراای 

 .957-910 صص  99 دماره  7 سال  اازرگانی مدیریت
 سعدی و عباس  اردسهانی صالح: ترجمه. ایرونی و درونی عوامل: کننده مصرف رفهار  میشل  مینور اس و جا   موو  سی  

 .پن م چاپ  ریالر -اتهاد نشر: تهرا   (9010)  مهمدرضا
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  مهمدرحیم  اس یدانی  رضا سید  جوادین سید  دانایی  عادل  فاطمی  پایناز  ااراایمی  مهمد علی  نظری  عطا  داکریا  
 .تهرا  دانشگاه انهشارات  کننده مصرف رفهار در تضاد و دباات ارتباط  (9019)
 تهرا   نویسی نامه پایا  ار نگرش اا انسانی علوم در تهقیق روش  (9055)  اکبر علی  فرانگی  حسین  ص ررزاده  

 .اول چاپ  پویا پیام انهشارات
 رییژ نشر: تهرا   دوم نوات  کننده مصرف رفهار  (9057)  منصور  صمدی. 
 رموزش کن رانس دوازدامین  اجرا و عمل در موسیقی اای صوت خصوصیات دناخت  (9017)  مهمود  تهرانی طااری 

 .0-9 صص  امیرکبیر صنعهی دانشگاه رزمایشگاه و فیزیک کن رانس دومین و فیزیک
 در مدگرایی و مهیطی  فردی عوامل نقش  (9011)  افشین  رانما  اسدزاده  حسین  ص ری  اااک  عاادی  ناصر  عسگری 

 .911-900 صص  9 دماره  0 دوره  تهرا  دانشگاه مدیریت دانشکده اازرگانی مدیریت  خریدرنی تسهیل
 مدت ار موسیقی تناسب اثر اررسی  (9019)  مریم  منوچهری  فائزه  مظ ریا   مهدی  سیاارودی ن  ی  مسلمسید  علوی 

 المللی این کن رانس دامین  (دیراز صوفی رسهورا : موردمطالعه) موسیقیایی رضایهمندی طریق از مشهری ماندگاری زما 
 .91-9 صص  مدیریت

 پیشرفت و زندگی کی یت ارتباط  (9010)  داود  عزتی  اااک  صادقی  مهمدرضا  صادقی تااا   جاار  گورادل علیزاده 
 .05-9 صص  7 دماره  0 سال  فردی اای ت اوت و دخصیت فصلنامه  تهرا  دانشگاه دانش ویا  در تهصیلی

 مدیریت م له  ررایشی لوازم ناگهانی خرید ار تأثیرگذار عوامل اررسی  (9010)  اهزاد  اکبری  پیما   ردهیانی غ اری 
 .91-9 صص  07 دماره  اازاریاای

 909 صص  0 دماره  زیبا انراای نشریه  اسالم در ر  معیاراای و موسیقی درااره جسهاری  (9057)  حمید  مغرای فغ ور-
901. 

 کنندگا  مصرف خرید گیری تصمیم ار زمینه پس موسیقی نقش ار مروری(  9010  )سامره  د اعی  حمیده  راادی فیض  
 .نوین پژواشی و کاراردی رویکرداای اا مدیریت و حسااداری المللی این کن رانس

 گرددگری انگام در خرید ار موثر عوامل و خرید انواع اررسی(  9011  )لیال  مطاعی  کلثوم  خلیلوند  یارمهمد  قاسمی  
 .پایدار زیست مهی  و جغرافیا  گرددگری ملی امایش

 اشهم ویرایش رموخهه انهشارات  اص ها   (9057)  فروزنده اهمن ترجمه  اازاریاای اصول  ررمسهرانگ  گری  فیلیپ  کاتلر.  
 سوم چاپ  فردا انهشارات تهرا   (9055)  نژاد رضایی عبدالرضا ترجمه  اازار مدیریت در کاتلر  فیلیپ  کاتلر. 
 اول چاپ  ترمه انهشارات تهرا   (9050)  پارساییا  علی دکهر ترجمه  اازاریاای مدیریت مبانی  فیلیپ  کاتلر.  
  سعدی و عباس  اردسهانی صالح ترجمه  (ایرونی و درونی عامل) کننده مصرف رفهار  اس  میشل  مینور سی  جا   موو  

 . اول چاپ  نو جها  اتهاد انهشارات   اتهر  (9057)  رضا مهمد
 عطیه  اطهائی و احمد  روسها ترجمه  اازاریاای اسهراتژی تدوین  کننده مصرف رفهار  کنث  کانی جا   است دل  ااوکینز  

 .اول چاپ  سارگل انهشارات تهرا   (9055)
 اول چاپ  سمت انهشارات تهرا   لیزرل افزاری نرم کارارد اا ساخهاری معادالت یاای مدل  (9050)  علی حیدر  اومن. 
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