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  دهیچک
  های فندشغغهاه از جوت بنین د داران زماای محنددیت زانگی ردزمنه م زدمات توی  بنای افناد شغغوندانا   کاری مشغغه   افزایش با

 افزایش بنای تالش در ایز یا زاجینه های  فندشغغغهاه  .کننن می نین خ اسغغغت موجود ها  آ  در اجناس  گوااگوای  ااواع ک   ای زاجینه
.  کننن طناحی را مناسبی فندشهاهی جو کننن می سعی ها آ در این راستا  . باشنن می خود فندش میزا  افزایش اتیج   در د مشتنیا 

 با هشن  سعی  مقال  این در. دارد مشتنیا   خنین احوه در بسزایی  د موثن اقشی  مناسب  زمین  پیش موسیقی  ک  است  آ  از حاکی اتایح
 جو طناحی بنای تالش د کنننه مصغغغن  خنین رفتار بن موسغغغیقی اثنات ردزافزد  اهمیت دیهن بار شغغغنه  ااجام مطالعات بن مندری
 .شود یادآدر را ها فندشهاه در سمعی لحاظ از مناسبی

 

 موسیقی، رفتار مصرف کننده، فروشگاه زنجیره ای کلیدی: کلمات

 
 

  مقدمه. 1

 مخت فی محصوالت ها فندشهاه این اغ ب درجینه ای در سناسن دایا د ایز کشور اینا  گستنش یافت  اان. امندزه فندشهاه های زا
 این خنین بنای شون سطح در افناد آمن د رفت د توزیع هایهزین  ک  داران دجود...  د خااهی لوازم پوشاک  ماانن غذایی مواد بن عالده
رساا  ها ماانن مج    ت ویزیو   رادیو  ردزاام   طنیق از را پیام د منظور خود می تواانن ای جینهزا های فندشهاه. دهنمی کاهش را اقالم

 یک در صورتی ک  می باشنن. اقتصادی قنرتد همچنین  متمنکز دهیسازما زینا دارای  بنساانن؛ کنننه مصن مخاطب د  ب ...  د ها
 د هفت شوندان  رفاه   کوردش افق هایپنفامی ی  هایپناستار   اتکا فندشهاه .[2]انارد قنرت د توااایی را چنین مستقل فندشی خنده
 .باشن می اینا  در معند  ایزاجینه هایفندشهاه جم   از جاابو

 مشتنیا   بنای متمایز د دلپذین ای تجنب  ب  دابال ایجاد ایاز  مورد کاالهای تامین هن  بن عالده ای  زاجینه های فندشهاه  صاحبا  
  بندز فندشغغی  خنده بازار در رقابت افزایش با  اسغغاس این بن[ 32.]کننن آرامش د لذت احسغغاس  محیط در حضغغور از تا هسغغتنن دخو



 
 
 
 
 
 
 
 

  د ای زاجینه های فندشهاه آیننه بنای متصور های بنیل تح یل د بنرسی جنین  قنرتمنن رقبای ظوور د اوین محیطی های پیچینگی
  .[4]اماین می ضندری عنص   این در اثنگذار ک ینی های مولف  د ها قطعیت عنم ها  پیشنا  تبیین

( د اجتماعی  فندشهاه ننیب دست  د دموسیقی(   طناحی)چینما  عطن  اور مااننعوامل پیناموای) متشکل از  فندشهاه  د جو یک محیط
شن فندش ایندهای )ماانن اثنبخشی  شاا   یک عنوا  ب  تواان می محیط .[9]( می با شافی  ا صن   جیحتن د کنن عمل اکت  ب  را کنننه م

  احساسات    تنوا ا  ک  است  نهش  داده اشا   است   فندشی خنده جو اص ی  عنصن  زمین پس موسیقی . کنن هنایت فوری ااتخاب سمت 
. کننمی تحنیک یابنمی کاهش توجوی قابل میزا  ب  یا اناران دجود شغغناختی هایاشغغاا  دیهن ک  زماای عمنتاً ایز را شغغناخت ب ک 

  دهیشکل  د حاالت نااهیختنب بنای مؤثن د کارآمن ایدسی    قنرتمنن  احساسی   محنک یک جوی  هایاشاا   میا  در موسیقی  [ 31]
 [  21.]است فندشیخنده تجنب  ب 

 ننماا تجاری د فندشغغیخنده تفنیحی هایمحیط در کنننگا مصغغن  بن موسغغیقی تأثینات مورد در تحقیقات گذشغغت   های سغغال در
 دارد؛ دجود امن این بنای دلیل دد حناقل. اسغغت یافت  افزایش قبیل این از مواردی د درزشغغی هایسغغالن ها کاف  ها هتل ها رسغغتورا 

 [29.]عمل در ها یافت  از استفاده دیهنی د اجتماعی ردااشناختی عوامل ب  موسیقی ردااشناسا  عالق  افزایش یکی

شنفت  از یکی صن   تحقیقات در اخین موم هایپی شخیص  کنننه م ضوع  این ت ست  مو  ب  گینانمی خنین ب  صمیم ت ک  افنادی ک  ا
شتن  چیزی سخ  شنه  ارائ  م موس خنمات یا محصول  از بی ضای  اصخ طور ب  یا مکا  موارد بنخی در. دهننمی پا شتن  آ  ف  خود از بی

صمیم  در محصول  ست  تاثینگذار خنین ت سیقی  اگن[ 33.]ا سب  محیط  در پخش حال در مو شتنی  ناریشنی  س یق   د جو با منا شن   م   با
 لذت از است  عبارت خنین لذت ب  گنایش. گندد مشتنی  در مجند مناجع  ب  تمایل چنین هم د رضایت  د آرامش ایجاد باعث تواانمی
 ها آ  بنای تواانمی نن ک بنطن  را مشغغغتنیا  کارکندی ایازهای تواان می اینک  بن عالده خنین[11] خنین فنآینن در آمنه دسغغغت ب 

 [36] باشن هم بخش لذت

ضای  تأثین شهاه  داخ ی ف شتنیا    رفتار بن ها فند س  ااکار غینقابل آاا  دفاداری حتی د خنین افزایش م ستنش  ب  توج  با.تا ضای  گ  ف
 می تن  جذاب سمعی  د بصنی  فضای  طناحی با مخت ف  زاجینه های فندشهاه  در قیمتی سطح  یک در مشاب   کاالهای ارائ  د رقابتی
 .فتیا دست باالتن سود ب  اوایت در مشتنیا  افزایش با د امود متمایز رقبا از را خود آ  دسی   ب  توا 

 
 

 نظری مبانی. 2
 

  1کننده مصرف رفتار: 1-2

صن   رفتار حیط  ستفاده   گزینش فنآیننه شامل  د گیندمی دربن را زیادی های زمین  کنننه م  د تخنم کنارگذاری  ال یا خنمتکا از ا
سط د کاال  اینه ضای  با هن  ها سازما   د ها گنده افناد  تو سی  د ایازها ار شتنی  ب  فنآینن این تاثینات بنر [  17.]پندازدمی جامع  د م

  خنین   د گزینش خاباات هنهام افناد ک  اسغغت هیجاای د فیزیکی ذهنی  های فعالیتشغغامل  کنننه مصغغن  رفتارب  تعبینی دیهن  
ست  ضای  جوت در تخنم د کاال کنارگذاری د فادها صن   ررفتا درک[22] .شوان  می درگین خود تمایالت د ایازها ار   جم   از کنننه  م

 [37.]است کنننه مصن  رفتار درباره ع می تحقیق دجود ع ت رفتارها  این عاطفی د شناختی مباای

                                                           
1 Consumer behavior 



 
 
 
 
 
 
 
 

 رفتار ینیب پیش امندزه .است  گنفت  قنار توج  مورد گستنده  طور ب  بازاریابی های پژدهش در ک  است  موضوعی  کنننه مصن   رفتار
صن   صن   تمایل کنننه بیا  کنننه م صول  یک خنین ب  کنننه م ست  آیننه در دیژه خنمتی دریافت یا د مح سع   دیهن  بیا   ب. ا  تو

 .[6]است خنین احتمال باالتن معنای ب  کنننگا  مصن  خنین رفتار

 دضعیت  در هنایت ب  عندش  افناد ب  داسط  آ    ک است   محیط د رفتار شناخت   د احساس  پویای تعامل ا عنو ب  کنننه مصن   رفتار
 [15.]کننن می خود زانگی ب  منبوط تبادل

 کنننه مصغغن  رفتار دارد می بیا  2001 سغغال در 1کالتن فی یپ جم   از. اسغغت شغغنه ارائ  کنننه مصغغن  رفتار از گوااگوای های منل
 [25:]اشا  داده شنه است 1مواردی ک  در جندل شماره  از متشکل است فنآیننی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موسیقی 2-2

 جواای هنن این. باشن می احساس بیا  د زیبایی ایجاد جوت سازی صناهای د آداها تنکیب عم کندش حوزه ک  است هننی 2موسیقی

 تعبینی ب [ 12. ]دارد یادگینی د ارتباط   اظامی های مارش در کتحن تنظیم تا گنفت  ایایشی   تشنیفاتی مناسم از متفادتی کاربندهای

 [26.]کننمی ایجاد ها ااسا  مهز بنای جذابی یا معنادار ثابت محنک ک  است صوتی عناصن از ای مجموع  اساسی طور ب  موسیقی دیهن 

 ایست؛ حضار توج  ج ب آ  اص ی هن  ک  شود می گفت  صوتی های خوش  یا موسیقی مخت ف های سبک ب  زمین  پس موسیقی

 [24.]میشود شنینه پایین صنای با معموال موسیقی این. است آ  ردی حضار اص ی توج  ک  است چیزی کنننه تکمیل بیشتن ب ک 

 :شوان می بننی تقسیم زین صورت ب  اعمل د اجنا احوه در اصوات بننی تقسیم

                                                           
1 Philip Kotler 
2 Music 

 محنک ها

 محصول

 قیمت

 توزیع

 تنفیع

 اقتصادی

 تکنولوژی

 سیاسی

 فنهنهی

 جعب  سیاه خنینار

 دیژگی های خنینار

 فنآینن تصمیم گینی خنینار

رداکنش خنینا  

 ااتخاب کاال

 ااتخاب مارک تجاری

 ااتخاب فندشننه

 زما  بننی خنین

 ااتخاب داسط 

الگوی رفتار خریدار کالتر: 1جدول   



 
 
 
 
 
 
 
 

 خی ی د آرام بین ما فی  4معمولی یا انمال: مادرت -4 تنن خی ی: 3پنستو -3 ناشاطپ د تنن: 2دیواچ  الهند -2 شاد د تنن:  1الهند -1

 .[3]تن آرام تن  آهست : 7الرگو -7 آرام خی ی: 6کااتابیل آاناات  -6 آرام آاناات  یا 5آاتناات  -5 تنن خی ی د شاد د تنن د پناشاط د تنن د آرام

. است ضندری ها آ  ب  توج  د کنن می ایجاد اقوام د اژادها در منفی یا مثبت رداای اصخ اثنات ها آ  دسعت د اواها این از کنام هن

 اارضایتی د شنه هاهفندش تن سنیع تنک باعث ب ک  شود  امی مشتنی رضایت یا د فندش افزایش سبب تنوا ا  صورت  این غین در

 .آدرد می ارمها  ب  را کنننه مصن 

. گذارد می تأثین فند عاطفی های داکنش بن محیط ک  است این موسیقی تأثین اساسی اظنی  ک  داندا اشا ( 1974) 8راسل د محنابیا 

 محیط ک  کننمی بیا  راسل-مونابیا  منل. گذاردمی تأثین محیط از اجتناب یا ردیکند بنای فند رفتاری هایپاسخ بن خود  اوب  ب  این 

 [27.]تس ط د ختهی بنااهی لذت : گذاردمی تأثین عاطفی حالت س  بن

 قابل سادگی ب  د شنبا می صنف  ب  مقند ً  اسبتا آ  امود  فناهم زینا   باشن می بفند منحصن د جذاب محیطی محنک موسیقی

 افزایش را خود فندش بود واهننخ قادر دارد  مشتنیا  رفتار بن موسیقی اثن از دقیق شناخت با فندشننگا [ 38].باشن می تهیین د کنتنل

 .آدران بنست را مشتنیا  رضایت حال عین در د هداد

 پنج ردی بن را موسیقی تأثینات هاآ . کندان بنرسی فندشی خنده هایمحیط در را زمین پس موسیقی اثنات ( 2006) 9ادد  د گارلین
 فندش  ارزش) "11مالی ازدهب"  (اوستالژی لذت  بنااهیختهی  خو  د خ ق مثالً) "10عاطفی": کندان تقسیم دابست  متهین اص ی دست 
 ب  دفاداری داشتن  ددست مثال  عنوا  ب ) "12ادراکی/اهنشی"  (شنه خنیناری اقالم مقنار هزین   انخ شنه  خنیناری اقالم تعناد
 بنای شنه صن  زما  تجنب   داقعی د شنه درک زما  منت )مثال "13زماای اثنات"  (خنین تجنب  از رضایت محصول  ارزیابی بنان 

 "14رفتاری" د( موسیقی ب  داد  گوش زما  منت هزین   مورد در گینی تصمیم بنای شنه صن  زما  مشتنیا   ب  رساای نمتخ
 [ 28(.]فندشهاه در تنافیک جنیا  بنرسی  مورد اقالم تعناد رفتار  سنعت فندشهاه  ااتخاب)

 

 پژوهش پیشینه. 3

                                                           
1 Allegro 

2 Allegro viuace 

3 Presto 

4 Moderato 

5 Andante 

6 Andante Cantabile 

7 Largo 
8 Mehrabian and Russell 
9 Garlin and Owen 
1 0 affective 

1 1 Financial returns 

1 2 attitudinal/perceptual 

1 3 temporal effects 

1 4 behavioral 



 
 
 
 
 
 
 
 

  پیشینه داخلی 1.3

  آماری جامع . پنداختنن ینخن ب  تشویق در موسیقی آفنینی اقش مورد در مطالع  ب  خود تحقیق رد (1397)همکارا  د آشتیاای غفاری
 خش شنه است  راک  پ موسیقی د داشت  حضور فندشهاه در خنین بنای مشتنی هایی هستنن ک  در فندشهاه ای بزرگ شون اراک

در زما  پخش موسیقی . گذارد می تأثین خنین  یعنی رفتار  ااجام های بخش تنین موم از یکی ردی بن مثبت طور ب  موسیقی. اان شنینه
 [7.]دادان ااجام را یشتنیب خنیندر اوایت  د حضور داشتنن بیشتنی زما منت   مشتنی ها حس بوتنی داشت  اان مشتنیا در فندشهاه  

 رفاه ای زاجینه های فندشهاه در مشتنیا  خنین فتارر بن موسیقی اقش بنرسی هن  با ک ( 1399) اسالمیا  د افشاای پژدهش در
 سبک د صنا میزا  نعت س شامل) زمین  پس موسیقی از شنه گنفت  دراظن های مولف  تمام ک  دهن می اشا  اتایج است  شنه ااجام

 .[1]دارد داری معنی اثن مشتنیا  خنین رفتار بن( موسیقی

 در کنننگا مصن  خنین رفتار د زمین پس موسیقی بین رابط  بنرسی د تبیین یبنا تالشی( 2022)همکارا  د اسفیناای مطالع 
 داقعی دایای در ایزاجینه هایفندشهاه شواهن د هوشیاری تئوری رفتاری -خ قی منل اساس بن کوردش افق ایزاجینه هایفندشهاه

 مشاهنه همچنین. دارد دجود اریمعناد رابط  شنه صن  زین ه د زما  د( حجم د تمپو ژاان ) موسیقی عناصن بین ک  داد اشا  اتایج. بود
 [13.]دارد ها فندشهاه در شنه صن  زما  د حجم بین رابط  در توجوی قابل کنننه تعنیل اقش جنسیت ک  شن

ب  . دارد مثبت اثن آاوا مثبت عواطف بن فندشهاه محیط از مشتنیا  مثبت ارزیابی ک  داد اشا  (1396)ابوالفض ی د رساال پژدهش اتایج
 اسب متن  موسیقیپخش . ناه  دارا جذاب کنننه مصن  بنای را فندشهاه محیط سعی اماینن باین ای زاجینه های فندشهاه  همین سبب

 .[5]کنن کمک فندشهاه ها ب  حیط  این در تواان می صحیح نما چی د مط وب رایح 
 توج  با اسالمی کنننهمصن  خنین ررفتا بن زمین پس موسیقی تأثین تح یل یبنا منلی توسع  هن  با خنازیا  د آزادفن ک  مطالع در 
 از بیش آاوا بین از ک  بود تونا  شون ای زاجینه های فندشهاه کنننگا  مصن  شامل جامع   شن ااجام اسالمی متو  در ابوام ب 

 توجوی قابل طور  ب تواان می فندشهاه یک در موسیقی پخش اتایج  اساس بن. شنان ااتخاب ردز 42 منت در کنننه مصن  17000
  [8].ناش مشاهنه خنین تعناد بن مثبتی اقش هیچ ک  حالی در بهذارد  تأثین خنین ارزش میااهین د کل فندش بن

 

 خارجیپیشینه  2.3
 تواانمی تنوایی  ب داشتنی ددست یا شاد موسیقی اواختن ک  است داده اشا  منتبط تحقیقات بنرسی داردمی بیا  1زیشا  محمن
 اثن بیشتنین تا باشنن هاست آ  هن  جامع  عالق  مورد ک  شادی های موسیقی ب  باین فندشا  خنده بنابناین. دهن افزایش را فندش
 [39].کننن دریافت را مثبت

 کاری ساعات در فندشیخنده مخت ف زمین  دد در کنننهمصن  رفتار بن موسیقی تأثین ب  خود پژدهش در( 2012)همکارا  د 2اانرسو 
 سؤاالت ب  پاسخ بنای کنننگا  مصن (. N = 550) شن ااجام کنننگا  مصن  با میناای محیط یک در مطالع  دد. پنداختنن منظم
 از گینیاتیج . شنان استخنام شن  می پخش زمین  پس موسیقی ک  ردزهایی در خوی د خ ق د ها اهنش رفتاری  اقنامات ب  منبوط

 د قنرت بن جنسیت د فندشیخنده فندشهاه اوع همچنین اما گذارد می تأثین کنننهمصن  رفتار بن موسیقی ک  است این مطالع  دد
  [23.]گذاردمی تأثین تأثین جوت

                                                           
1 Muhammad Zeeshan 

2 Andersson 



 
 
 
 
 
 
 
 

 د ارزیابی هایپاسخ بن را فندشهاه ک ی تصوین با موسیقی تناسب د( داشتن ددست) زمین پس موسیقی اثنات (2007)همکارا  د 1ایناا
 پیشنواد از مشتنی ارزیابی بنای مفوومی منل. کندان بنرسی قیمتگنا  ایزاجینه سوپنمارکت یک زمین  در کنننهمصن  رفتاری

 بن فندشهاه ک ی تصوین با شنه درک موسیقی تناسب تأثین د شنه ایجاد خنین ارزش د خنین زما  طول مورد در د پنسنل  د فندشهاه
 در مثبت احساسات ایجاد باعث تنوا ا  زمین پس موسیقی ک  دهنمی ارائ  را شواهنی هایافت . شودمی بیارزیا منل در ایز خنین زما 

 [19] .کننمی بازی فندشیخنده بنانسازی د فندشهاه جو ذاتی عنصن عنوا ب  را مومی اقش ب ک  شود می خنینارا 

 زمین پس موسیقی کیفیت. بود کنننه مصن  محیط در جوی متهین کی بنرسی بنای ردشی ارائ ( 2011)2کاستند د فنیا تحقیق از هن 
 باالتن  کیفیت شنایط در ک  داد اشا  اتایج. شن دستکاری فندشهاه دد در کنننهمصن  رفتار بن آ  تأثین مشاهنه با خنین منکز یک

 [14.]شن مشاهنه تبنیل انخ کاهش د لذت شفاهی گزارش در د اقنی جنیا  افزایش

 محیط در کنننهمصن  رفتار بن زمین پس موسیقی ک  اانداده اشا  متعندی تجنبی مطالعات معتقناان( 2009)3مکارا ه د ژاکوب
 آزمایش را شنه فندخت  کاالی اوع د فندشهاه در شنه پخش موسیقی بین تطابق میزا  موارد این از بنخی. گذاردمی تأثین فندشیخنده
 پاپ موسیقی  (همخواای شنایط) عاشقاا  موسیقی د عاشقاا  های آهنگ آ  در ک  شن ااجام یفندش گل یک در آزمایشی. اان کنده

 میااهین ک  دهنمی اشا  اتایج. شن می پخش( کنتنل شنایط) موسیقی بند  د( شود می پخش فندشی گل در معموالً ک  موسیقی)
 ک  حالی در بود  دیهن مورد دد از بیشتن داریمعنی طورب  عاشقاا  موسیقی شنایط د عاشقاا  هایآهنگ در شنه صن  پول میزا 

 [20.]اشن کنتنل گنده با مقایس  در شنه صن  پول میزا  افزایش ب  منجن پاپ موسیقی دضعیت

 داقع  در. دارد خنینارا  ردی منفی هم د مثبت تاثینات هم معند  موسیقی دهن می اشا ( 2015)4چبات د پتندزی ز تحقیقات اتایج
 کننن توج  آاوا تب یهات ب  خنینارا  بخواهنن اگن. باشن فندشا  خنده استناتژیک اهنا  از بازتابی عنوا  ب  باین موسیقی اوع بااتخا

 ب  احساسی هایداکنش طنیق از خنینارا  خواهننمی اگن. است مناسبی ااتخاب معند  غین موسیقی کننن  پندازش را اطالعات د
 در خنینارا  حفظ فندشیخنده منینا  هن  اگن. باشن مناسبی ااتخاب باین معند  موسیقی کننن  آای خنین ب  اقنام موسیقی
 تکمیل بنای ب ک  خود  هن  مشتنیا  تنجیحات د س یق  با مطابقت بنای تنوا ا  را زمین پس موسیقی باین است  هایشا فندشهاه

 خنده یک موقعیت ایجاد ب  موسیقی. کننن ااتخاب دقت با فندشهاه  یک  تصوین همچنین د هایشا فندشهاه در جوی هایمحنک ساین
 با ک  کننن ایجاد خود خنینارا  بنای را پیشنفت  حسی تجنب  یک بخواهنن فندشا  خنده اگن بنابناین . کنن می کمک بازار در فندش
 مشتنی سیستماتیک تحقیقات اساس بن باین موسیقی ااتخاب شود  می سنجینه فندش عم کند د شنه صن  زما  مثبت  های اهنش
 [31.]منینا  شخصی س یق  اساس بن ا  باشن

 آشنا کنننه مصن  بنای موسیقی دقتی ک  دهن می اشا  مطالعات در مشتنک چیز یک ک  داران می بیا ( 2003)5همکارا  د سااتوس
 متوسط هزین  د رضایت بود   ددر/ردیکند شنه  کدر زما  خنین  قصن با رابط  در بیشتنی مثبت های پاسخ شود  می گنفت  اظن در

 طور ب  جنسیت اساس بن شن  جنا هنهام کنننه مصن  ک  است این شود تاکین آ  بن باین ک  دیهنی موم اکت . دارد همناه ب  ب یط

                                                           
1 Irena 
2 Ferreira & Castro 
3 Jacob 
4 Petruzzellis &Chebat 

5 Santos 



 
 
 
 
 
 
 
 

 تن حساس سبک اوع ب  بست  خنین تصمیم در مندا  ب  اسبت زاا  ک  است شنه داده اشا . گیند می قنار تأثین تحت متفادتی
 [34.]هستنن

 عام  موسیقی درد  یا غمهین/شاد موسیقی  بعن دد از یک کنام ک  بود این تعیین دابال ب ( 2008)همکارا  د 1بندکمین مطالع 
 /شادی بعن معنض در دهننگا  پاسخ دقتی ک  داد اشا  تحقیق این. دارد خنین قصن بن توجوی قابل تأثینات پسنن  عام  غین/پسنن

 بیشتن محبوب موسیقی/شاد موسیقی پخش هنهام در خنین قصن اما خنین  قصن بن مستقیم تأثین. داشت دجود یک بودان  غمهین
 [ 10.]بود

 زاا   (1935)2رهنو پژدهش اتیج  اساس بن. است شنه ااجام کنننگا  مصن  بن آ  اثنات د موسیقی سنعت زمین  در ایز تحقیقاتی
 درج  با موسیقی زاا   (2012)همکارا  د 3پنایل عقینه ب [ 18.]تننتن موسیقی مندا  د دهنن می تنجیح نبیشت را تن مالیم موسیقی
 [30.]پسننانمی را تننتن سنعت د ب ننتن صنای درج  با موسیقی مندا  ک  حالی در پسننان؛می را تن مالیم سنعت د کمتن صنای

 بازدینهای د هاقنم کنننه مصن  خنین رفتار بن تنوایی ب  را موسیقی یا عطن همناه ب  موسیقی تأثینات مقال  (در2022) 4اس ریواستادا
 خنین منکز دد در د ساختاریافت  پنسشنام  طنیق از ادلی  پژدهش .داد قنار مطالع  مورد بازار بافت در فندشیخنده هایفندشهاه از مکنر
 با موسیقی پخش تنکیب حاضن  مطالع  با مطابق .گنفت قنار تح یل د ی تجز مورد مجموع در دهننه پاسخ 250 های داده. شن ااجام
 در فندشیخنده هایفندشهاه از مکنر بازدینهای د آمنها د رفت خنین  رفتار بن تنوایی ب  عطن یا موسیقی پخش با مقایس  در عطن

 [35] .است مؤثنتن هنن ماانن اوظوور بازارهای

 گیریجهینتبحث و  .4

ایش فندش د ج ب رضایت افز بنای محیطی  پارامتنهای دربارهصورت گنفت   ع می توج  ب  مطالعات بند  فندشننگا  دبنخی افناد 
این مقال  در پی آ   .کننن می ن هزی را زیادی مبالغ ردان دخود پیش می شخصی س یق  با د توج  مشتنیا  ب  محیط داخ ی فندشهاه

بنای  مناسبی استناتژیب   بتواانن کمتن  هزین  صن  با کنن ک  کمک ای زاجینه های ندشهاهفصاحبا  د کادر بازاریابی  ب است ک  
 در اختیار آاا  قنار دهن. را جنینی اطالعات افزایش فندش د رضایتمننی مشتنیا  خود دست یابنن د

فزایش درآمن توج  شنه موم بنای اب  عنوا  راهکاری  فندشهاه ها در موسیقی از استفاده در طی سال های گذشت  در کشور ما ب 
 کاالی اوع با ناسباام یموسیق از استفادهحتی  د موسیقیاوع  ااتخاب ب  توج  عنم  مشکل مومی ک  در این میا  دجود دارد. است

 ایجاد یجو محیطی مطبوع توااننمی ها فندشهاه  ع م د آگاهی پینا کند  ب  این امن با. است مشتنیا  د فندشهاه اوع شنه  عنض 
بخواهنن زما  بیشتنی  داشت  د تمایل پول بیشتنی خنج کنن د چ  بسا بیشتنی لذت د آرامش حس آ  در ا مشتنی ک  محیطی ؛کننن

 .در فندشهاه بهذراان

 ایبنمشتنی  ک  پولی مقنار نب موسیقی. آدرد فناهم فندشهاه ها بنای رابسیاری  منافع تواان می موسیقی ک  دهنتحقیقات اشا  می
 اد احساسات د خنین بنای دمجن تصمیم منت زماای ک  در فندشهاه می گذراان  نن ک می خنج اما در پایا  بود کنده آماده کند  خنج

 .است اثنگذار

                                                           
1 Broekemier 

2 henver 
3 Pernille 
4 Srivastava 



 
 
 
 
 
 
 
 

ا  صنفا ب   د اثن می گذارد مشتنی رضایت بنحقیقتا  موسیقی چهوا  ک  ب  این ع م بنسنن باین ای زاجینه های فندشهاهصاحبا  
میزا   اما است  تاثینگذار موسیقی ک  پژدهش ها حاکی از آ  است .دهننمی ااجام را کار این دیهنا  اینک م د هم چشمی د خاطن چش
ریسک  صورت  این غین در این تناسب را رعایت کننن منینا  باین. است متفادت  مخت ف ها د زما  های گنده ردی بن آ د شنت 

 ار باال می ردد.تبنیل مشتنیا  راضی ب  ااراضی بسی

 مخت ف های بخشتناسب  ب  تفادت پخش موسیقی بین مندا  د زاا  ب  چ  صورت است. همینطور اینک  باین تن  صورت تخصصی  ب
 .شود مشتنی رضایتد  دفاداری فندش  افزایش باعث باین اوایتا ک  توج  امود جهنافیایی

ادلویت بننی کند د  داران  مطابقت دکار کسب بازاریابی اهنا  با ک  آ  هایی را باین باشن  داشت  متفادتی اثنات تواانمی موسیقی اگن

 داقعی مسئ   د باشن  جواای تجاری اسخ  داردی داحن یک ک  انارد دجود داحنی "درست" موسیقی اوع هیچ  توج  امود. همچنین
  [16].کنن توج  یبازاریاب اهنا  تنین موم ب  ک  کنیم ااتخاب را موسیقی چهوا  ک  است این

 

 پیشنهادات. 5

 قبیل از اتیوعموض آتی تحقیقات بنای. پذیند صورت باین کنننه مصن  رفتار ردی بن موسیقی تاثین کامل درک بنای بیشتنی تحقیقات
 موسیقی آیا د دارد دجود آاالین د فیزیکی فندشی خنده های محیط در کنننه مصن  رفتار بن موسیقی تاثین بین هایی تفادت چ  اینک 

 .شود می پیشنواد یا خین است موثن میزا  یک ب در هن دد محیط  خنین سنعت ردی بن

 

 . مراجع5
فندشهاه های زاجینه ای رفاه  )مورد مطالع :ثن موسیقی بن رفتار خنین مشتنیا بنرسی ا  (1399) میالد  اسالمیا  د مینو  افشاای. 1

  .55-76صفحات  3(30  )چشم ااناز حسابناری د منینیتن  مشو
  1391  زاجینهای زاجینه ای؛ پنسش هایی درباره ما د فندشهاه زاجینه ای  سوره اانیش   شونیور د مون(1391) امنایی  ع ی. 2

   .74  صفح   63د 62شماره
  .45-56صفحات  قی  تونا : اشن سوره مون یموساعجاز صوت د  ( 1380) امینی  محمنرضا. 3
یش ردی فندشهاه های زاجینه ای در اینا ؛ مطالع  موردی فندشهاه پ  سناریو های (1399  قی  باشی  احن د منزبا   احسا )رضایا. 4

 . 61-29صفحات   16  آیننه پژدهی دفاعی  سال پنجم  شماره1410های زاجینه ای اتکا در افق 
  ایهای زاجینهثین محیط فندشهاه بن خنین ااگواای مشتنیا  فندشهاهبنرسی تأ  (1392سین ابوالفضل)  ابوالفض ی د جمشین  ساالر. 5

  .123-140صفحات(  17)12  چشم ااناز منینیت بازرگاای
  دیژگی ها د رفتار مصن  کنننه د تاثین آ  بن خنین (1399شنیفی پور  عباس د بستام  هادی د حسین زاده  ع ی د پویا  ع ینضا). 6

  .172-153  صفحات 1دشهاه های زاجینه ای مشون(  پژدهش های اخالقی  سال یازدهم  شمارهآای)مطالع  موردی فن
  بازرگاای منینیت های کادش  خنین ب  تشویق در موسیقی آفنینی اقش  (1397) سیم ساداتا مواجناای  د یما پ آشتیاای  غفاری .7

 .167-153   صفحات( 20)10
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