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چکیده
روابط بلند مدت با مشتریان در بخشهای مختلف مخصوصاً در صنعت
خرده فروشی به عنوان یک اصل برای سودآوری پذیرفته شده است .به
همین دلیل باتوجه به افزایش اهمیت مشتری و مطرح شدن آن به عنوان
مهمترین مزیت رقابتی ،ضروری است که کسب و کارها از جمله کسب و
کارهای خدماتی به ابزارهای کلیدی برای حفظ مشتریان توجه ویژهای
داشته باشند .از طرفی محیط فروشگاه به عنوان عاملی تاثیرگذار روی
رفتار مشتری از مفاهیم جدیدی است که الزم است سازمانها به آن
توجه نمایند .در این راستا ،این پژوهش با هدف بررسی تأثیرتصویرذهنی
مشتریان از مرکز خرید و تجانس تصویر فردی بر وفاداری و سهم خرید
آنان با نقش تعدیلگری محیط ،در میان مشتریان فروشگاههای زنجیرهای
هایپراستار در استان تهران انجام شد و مدلی متشکل از متغیرهای تصویر
ذهنی ،تجانس تصویر فردی ،محیط ،وفاداری و سهم خرید طراحی شد.
برای پاسخ به پرسش پژوهش و آزمون فرضیههای مربوطه ،پرسشنامهای
در بین  215نفر اعضای نمونه مطالعاتی توزیع شد .نتایج حاصل از تحلیل
دادهها که از طریق معادالت ساختاری و نرمافزار لیزرل انجام گرفت نشان
داد :تصویر ذهنی مشتریان و تجانس تصویر فردی بر وفاداری مشتریان
تأثیر دارد .وفاداری مشتریان بر سهم خرید فروشگاه تاثیر دارد .ضمن این
که نتایج نشان داد محیط فروشگاه به طور مثبت ارتباط بین تصویر ذهنی
مشتریان و وفاداری آنان را تعدیل میکند.
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تأثیر تصویر ذهنی مشتریان از مرکز خرید ...

 .1مقدمه
در سالهای اخیر ،فروشگاههای زنجیرهای رشد سریعی داشته و چند سالی است که جزء اولویتهای
اساسی وزارت بازرگانی در حوزههای اصالح نظام توزیع قرار گرفتهاند .پس از دوره سازندگی ،به دلیل
وجود مشکالت فراوان در بخش توزیع کاالها (که بیشتر متأثر از دوعامل وضعیت نابسامان اقتصادی
و ساختار نامناسب بوده) ،دولت بر آن شده تا با راه اندازی فروشگاههای نوین زنجیرهای وضعیت توزیع
را در کشور بهبود بخشد و از آشفتگی در بازار جلوگیری کند .ولی علی رغم تالشهای انجام شده به
علت عدم بینش کافی نسبت به چگونگی اداره این فروشگاهها و عوامل مؤثر بر موفقیت آن ها ،این
واحدها توفیق چندانی در نیل به اهداف تعیین شده نداشتهاند (رهایی.)1396 ،
از طرفی امروزه بیش از پیش شاهد افزایش اهمیت مشتری و مطرح شدن آن به عنوان مهمترین
مزیت رقابتی سازمانها و نقش آن در پیشرفت کسب و کارها هستیم و تمام کسب و کارها اعم از
دولتی ،غیر دولتی ،انتفاعی و غیر انتفاعی در صدد راهکارهایی جهت حفظ مشتریان خود میباشند
(نیک هاشمی و همکاران .)2016 ،این در حالی است که تحقیقات نشان میدهد که فروشگاههای
زنجیرهای کشور در ایجاد وفاداری و ایجاد تمایل در مشتریان جهت قصد خرید مجدد و افزایش سهم
خرید آنان ،چندان موفق نبودهاند (حسینی و همکاران1393 ،؛ الفت مهر .)1395 ،از این رو پژوهشگران
درصدد بررسی راهکارهای گوناگون در جهت ایجاد وفاداری و افزایش سهم خرید مشتریان در
فروشگاههای زنجیرهای میباشند .یکی از عواملی که اخیراً مورد توجه بازاریابان قرارگرفته ،نقش
تصویر ادراک شده از مرکز خرید در گرایشهای رفتاری مشتریان میباشد .تصویر ذهنی ،کل
پدیدههای حسی و ذهنی است که مشتریان درباره یک برند در افکار خود ایجاد میکنند (کانتریمن و
جانگ .) 2006 ،1مطالعات گذشته تصویر ذهنی یک برند را به عنوان پیش نیازی برای وفاداری به برند
میدانند (جانی و هان.)2014 ،2
بهعنوان مثال برینینگ و همکاران )2014( 3عقیده دارند که تصویر ادراک شده مشتریان از مرکز
خرید (فروشگاه) نقش مهمی در ارتباط مصرفکنندگان با برند مربوطه داشته و هرچه این تصویر ذهنی
ادراک شده مطلوبتر باشد مشتری گرایش بیش تری برای افزایش خرید از فروشگاه مربوطه خواهد
داشت (حیدرزاده و ترابی.)1394 ،
درکنار تصویر ذهنی ادراک شده ،پژوهشگران از عامل دیگری به نام تجانس تصویر فردی و نقش
آن در رفتار مصرفکننده نام میبرند .تجانس تصویر فردی انعکاس میزان تناسب درک شده با خود
واقعی وخود ایده آل مصرفکننده با برند است .به بیان سادهتر تجانس تصویر فردی ،مطابقت تصویر
ادراک شده از یک برند با تصویرموجود در ذهن مصرفکننده میباشد (فرهانی1393 ،؛ کریستالیز و
کریسوچو .)2013 ،4مطالعات نشان دادهاست ،هرچه میزان وابستگی و ارتباط بین تصویر ذهنی و
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دیدگاه مصرفکننده بیشتر باشد ارزیابی مصرفکننده از برند مربوطه بهتر و قصدش برای خرید
محکمتر است (ریو و همکاران2001 ،1؛ کرسمن و همکاران2006 ،2؛ کی هاتو و اسپنس.)2017 ،3
عدم موفقیت مدیریت در شناسایی عواملی که در نهایت بر رفتارهای خرید تاثیرگذارند ،میتواند به
خوبی به ایجاد یک تصویر مرکز خرید منجر شود که با خودپنداره مشتریان مطابقت ندارد (کی هاتو و
اسپنس.)2016 ،
عالوه بر تصویر ذهنی ادراک شده و نیز تجانس تصویر فردی ،یکی از عواملی که اخیراً مورد
توجه بازاریابان قرارگرفته ،محیط فروشگاه از قبیل :شرایط محیطی فروشگاه ،چگونگی طراحی فضای
داخلی فروشگاه به منظور ایجاد فضای بصری جذاب تر ،توجه به عوامل اجتماعی (ویژگی کارکنان) در
جهت متمایز شدن از رقبا و افزایش سهم خرید مشتریان میباشد (گیاهی .)1395 ،به این دلیل که :در
دنیای امروز ،مشتریان ترجیح میدهند مکانی را برای خرید انتخاب کنند که بتوانند همزمان از زمان
سپری شده برای خرید و پرداخت پول ،لذت ببرند ولو این که در پایان کاالی مورد نظر خود را نیابند.
مقصود آن است که به همان اندازه که کاال ،خدمات ،شکل ظاهری و نحوه طراحی کاال در انتخاب
مشتریان دارای اهمیت است ،فضایی که خرید در آن صورت میگیرد ،اگر نگوییم کمتر ،به همان
اندازه مهم است (همان منبع).
بیشتر تحقیقات انجام شده در گذشته روی محصول (برند) یا حتی کانالهای توزیع متمرکز بوده
اند ،در رابطه با وفاداری به برند و قصد خرید نیز تحقیقات زیادی صورت گرفته است (بحرینی زاده و
پوردهقان1393 ،؛ باللی و قربان حسینی1396 ،؛ انصاری و همکاران )1396 ،هرکدام از پژوهشگران
در تحقیقات خود عوامل مختلفی از جمله آگاهی از برند ،کیفیت ادراک شده ،اعتماد ،تصویر ذهنی را به
عنوان متغیرهای تاثیرگذار روی وفاداری به برند بررسی کرده اند ،اما تحقیق روی رابطه بین رضایت
مندی از محیط فروشگاه و وفاداری به آن بسیار محدود و سطحی باقی مانده است (بلومر و دی رویتر،
 .)1998لذا بر آن شدیم تا محیط فیزیکی فروشگاه را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.
از این رو در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال اساسی هستیم که تصویرذهنی مشتریان از
مرکز خرید و تجانس تصویر فردی بر وفاداری و سهم خرید آنان با نقش تعدیلگری محیط در میان
مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپراستار چه تأثیری دارد؟
 .2مبانی نظری پژوهش
 .1-2سهم خرید مشتری
سهم خرید مشتری که به آن سهم کیف پول نیز میگویند ،یک شاخص مهم میزان ارتباط مشتری به
خصوص در صنایع خدماتی در نظر گرفته شده است (مگی .)2003 ،4هدف از برآورد سهم خرید
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مشتری ،پیشبینی رفتار مشتری بوده ،و به عنوان شاخص وفاداری برند در صنایع مختلف مخصوصاً
خرده فروشیها استفاده میشود (گارلند و گندال2004 ،1؛ پالماتیر و همکاران .)2009 ،2به طور کلی،
سهم خرید مشتری ،به صورت نسبتی از کسب و کاری که مشتری با شرکت در یک دوره زمانی انجام
میدهد اندازه گیری میشود .چون یک مشتری میتواند این رفتار را طی زمان تغییر دهد (اچ چاکویی،
 .)2016در جدول 1برخی از تعاریف سهم خرید از منظر پژوهشگران مختلف آورده شده است.
جدول ( .)1تعاریف سهم خرید مشتری
ردیف

پژوهشگر

سال

1

اچ چاکویی

2016

2

لی و
همکاران

2010

3

پالماتیر و
همکاران

2009

4

داو و
همکاران

3

2007

5

یحیایی

1396

تعریف
سهم خرید مشتری ،اشاره به میزان درصد یا میزان سهم مشتری در
استفاده از خدمات یک سازمان در آینده دارد.
سهم خرید مشتری از دوبعد قابل تعریف است .بعد هزینهای (اختصاص
درآمد یک فرد برای خرید از محصوالت یا خدمات سازمان) و بعد حمایتی
(ترجیح دادن یک سازمان نسبت به سازمان دیگر از سوی مشتری)
سهم خرید مشتری ،به صورت نسبتی از کسب و کاری که مشتری با
شرکت در یک دوره زمانی انجام میدهد اندازه گیری میشود.
سهم خرید مشتری ،شاخصی برای اثربخشی فروشنده در نظر گرفته می-
شود زیرا نشان میدهد که چه نسبتی از پتانسیل مشتری توسط فروشنده
در نظر گرفته نشده است.
تمایل مشتری برای خرید بیشتر از یک کسب و کار علی رغم این که از
محصوالت یا خدمات ارائه شده از کسب و کارهای دیگر راضی است

 .2-2تصویر ذهنی برند
تصویر ذهنی ،کل پدیدههای حسی و ذهنی است که مشتریان دربارة یک برند در افکار خود ایجاد می-
کنند (کانتریمن و جانگ .)2006 ،4تصویر برند ،تصویر ذهنی را برای یک محصول خاص فراهم می-
کند .به منظور آن که مشتری دارای یک تصویر برندی باشد ،نیازی نیست آنها محصول یا سرویسی را
خریداری کنند ،بلکه باید دارای تجربهای از آن محصول یا خدمت باشند .تصویر برند میتواند نتیجة
اثرات بهدست آمده از منابع مختلفی باشد که با آن برند مرتبط هستند( .کی هاتو و اسپنس)2016 ،
ت صویر ذهنی از برند باید برای ایجاد یک رابطه احساسی با مخاطبان هدف برنامه ریزی نماید.
همچنین مدیران برند باید به طور مداوم برندهایشان را در مقابل اثر رقبا و چگونگی عملکرد برند در
بازار مورد بررسی قرار دهند .نظارت بر برنامههای برند به منظور خرید ،شناختن برند ،فراخوانی ،آگاهی
و ...به مدیران برای طراحی استراتژیهای بازاریابی و دست یافتن به عملکرد مورد نظر برند کمک
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میکند ،در واقع تصویر ذهنی به عنوان یک ادراک عاطفی مصرفکننده که متصل با برندهای خاص
است تعریف شده است .نهایتاً میتوان گفت :با توجه به این که ارتباط با مشتری یکی از راههای
مناسب برای رشد و ترقی و افزایش ارزش برند است و به منظور افزایش سطح وفاداری به برند و ارزش
برند و تأمین نیازهای مشتریان در بخش خدمات ،ایجاد تصویری پایدار و مطلوب در ذهن مشتریان از
فعالیت های بازاریابی رابطهمند استفاده نمود (ابراهیمی .)1396 ،مطالعات گذشته ،تصویر ذهنی یک
برند را به عنوان پیش نیازی برای وفاداری به برند میدانند (جانی و هان .)2014 ،در مورد
تصویرادراک شده و وفاداری به برند میتوان گفت ،رابطهای قوی میان تصویر ادراک شده و وفاداری
به برند وجود دارد ،بهعنوان مثال (آکر1997 ،1؛ گارتنر1993 ،2؛ جانی و هان )2014 ،،تأثیر مستقیم و
قابل مالحظه تصویر برند بر وفاداری به برند را دریافتند .هانگ و همکارانش نیز در پژوهش سال
 2008خود ،تأثیر تصویر برند را بر روی ارزش دریافت شده ،رضایت و وفاداری بررسی کرده اند.
براساس یافتههای بهدست آمده ،این پژوهش نشان میدهد که ذهنیت نسبت به برند بر روی این
متغیرها ،دارای تأثیر مثبتی است .کی هاتو و اسپنس ( )2016استدالل نمودند زمانی که مشتریان
ادراکات مطلوب نسبت به ویژگیهای یک فروشگاه دارند ،این امر مقاصد خرید مجدد مشتریان و
همچنین فراوانی خرید آنها در فروشگاه را افزایش میدهد .عالوه بر این ،بلومر و دی رویتر)1998( 3
اظهار داشتند که هرچه تصویر ادراک شده فروشگاه نزد مشتریان مطلوبتر باشد ،وفاداری مشتری
افزایش مییابد .از هینرو ،فرضیه اول پژوهش مطرح شده است.
 :H1تصویر ذهنی بر وفاداری مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپراستار استان تهران تأثیر دارد.
 .3-2تجانس تصویر فردی
هر مشتری ادراک خود را از یک تصویر مرکز خرید دارد و در نتیجه میتواند سطوح مختلف ارزش از
تجربه خرید خود را کسب کند .با توجه به انتخاب بین دو یا چند مرکز خرید ،مشتری از مرکز خریدی
بازدید و خرید میکند که یک تصویر منطبق با خودپندارهاش دارد .تجانس تصویر فردی توسط
کرسمان و همکاران ( )2006به عنوان مطابقت بین خودپنداره مصرفکنندگان و تصویر آنها از یک
محصول یا فروشگاه مشخص ،تعریف میشود .عدم موفقیت مدیریت در شناسایی عواملی که در نهایت
بر رفتارهای خرید تاثیرگذارند ،میتواند به خوبی به ایجاد یک تصویر مرکز خرید منجر شود که با
خودپنداره مشتریان مطابقت ندارد (کی هاتو و اسپنس.)2016 ،
مطالعات نشان دادهاست ،هرچه میزان وابستگی و ارتباط بین تصویر ذهنی و دیدگاه مصرفکننده
بیشتر باشد ارزیابی مصرفکننده از برند مربوطه بهتر و قصدش برای خرید محکمتر است (ریو و
همکاران2001 ،4؛ کرسمن و همکاران2006 ،5؛ کی هاتو و اسپنس .)2016 ،6به عنوان مثال مطالعه
1
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کرسمان و همکاران ( )2006که شامل نظرسنجی از صاحبان خودرو بود ،به این نتیجه رسید که هر چه
تجانس تصویر فردی بیشتر باشد ،وفاداری نسبت به برند بیشتر است .همان استدالل را میتوان
برای چرایی تصمیم مشتری به بازدید و خرید از یک مرکز خرید خاص به کار برد .از همین رو ،فرضیه
دوم پژوهش مطرح شده است.
 :H2تجانس تصویر فردی بر وفاداری مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپراستار استان تهران تأثیر
دارد.
 .4-2وفاداری مشتری
الیور )1999( 1وفاداری مشتری را این چنین تعریف میکند :وفاداری به یک تعهد قوی برای خرید
مجدد یک محصول یا یک خدمت برتر در آینده اطالق میشود به آن صورتی که همان برند یا
محصول علی رغم تأثیرات و تالشهای بازاریابی بالقوة رقبا خریداری گردد (گستی و زنگین.)2013 ،2
وفاداری مشتری تمایل مشتری به مجموعه رفتارهایی است که نشان دهندة انگیزه داشتن وی برای
ادامة رابطه با یک شرکت است .رفتارهایی مانند اختصاص سهم بیش تری از بودجه به شرکت خدماتی
مورد نظر ،سهیم شدن در تبلیغات و تکرار خرید (یم و همکاران .)2008 ،3از طرفی دیگر ،هزینة باالی
کسب مشتریان جدید موجب شده است که مراحل اولیة ارتباط با مشتری جدید ،سودآور نباشد .تنها در
مراحل بعدی از طریق کاهش هزینه با بکارگیری مشتری وفادار چنین رابطهای سودآور خواهد شد
(وانگ و همکاران .)2004 ،4وفاداری زمانی اتفاق میافتد که مشتریان احساس میکنند که سازمان
مورد نظر به بهترین وجه ممکن میتواند نیازهای مربوطه آنها را برطرف کند به طوری که رقبای
سازمان از مجموعه مالحظات مشتریان خارج شده و به خرید از سازمان به صورت انحصاری اقدام
نمایند (الهی و حیدری .)1384 ،در خرده فروشی ،مشتریان چندین بازار را زیر نظر میگیرند .لذا،
موضوع مهم درک این مطلب است که مشتری چگونه خریدهای خود را بین بازارهای مختلف تقسیم
بندی میکند و چگونه یک بازار میتواند سهم بیشتری در سبد خرید مشتری داشته باشد .از نظر اچ
چاکویی( ) 2016یک روش مهم برای این افزایش سهم عبارت است از و وفاداری مشتری .یحیایی
( )1396نیز در پژوهش خود عنوان میکند که یک رابطه مستقیم بین وفاداری رفتاری و نگرشی
مشتریان و سهم خرید آنان در فروشگاههای زنجیرهای وجود دارد و هرچه وفاداری (نگرشی و رفتاری)
مشتریان نسبت به فروشگاه افزایش یابد در نتیجه آنها سهم بیش تری از درآمد ماهیانه خود را صرف
خرید از آن فروشگاه خواهند کرد .از همینرو ،فرضیه سوم پژوهش مطرح شده است.
 :H3وفاداری مشتریان بر سهم خرید آنان از فروشگاه زنجیرهای هایپراستار استان تهران تأثیر
دارد.
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 .5- 2محیط فروشگاه
محیط یا فضای داخلی فروشگاه ،بهعنوان بخشی از خدمات دهی که دارای طبیعت احساسی شامل نور،
صدا ،عطر ،دکور ،و کیفیت هوا است تعریف میشود که بر روی رفتارهای مشتری همانند زمان و پولی
که به یک مکان اجارهای خاص اختصاص میدهد ،و میل به ماندن در آنجا را در فرد ایجاد میکند
تأثیر میگذارد (جانی و هان .)2014 ،از نظر رهایی ( )1396مدت زیادی است که تصور میشود شرایط
محیطی -که بخشی از خدمات دهی است -بر روی رفتار مشتریان (وفاداری ،رضایت و )...تأثیرگذار
است .یک محیط راحت ،رضایت مشتری را بیشتر میکند ،از تصورات رفتاری در مورد نظرات مثبت
دربارة خدمات و محیط خدماتی اطمینان حاصل میکند و ذهنیت مطلوبی از خدمات یا مارک تجاری
در ذهن مشتری ایجاد میکند .محیط جدا از این که بر روی این متغیرها تأثیرگذار است ،میتواند تأثیر
متفاوتی بر روی واکنشها از سوی مشتریان با شخصیتهای متفاوت داشته باشد (لین و ورثلی،1
 .)2012همچنین نقش محیط داخلی فروشگاه به عنوان یک عامل متعادل کننده در یک چارچوب
تئوری پیشنهادی اثبات شده است (جان و هانی ،2014 ،لین ،2010 ،2جیانگ و وانگ ..)2006 ،3از
همینرو ،فرضیه چهارم پژوهش مطرح شده است.
 :H4محیط فروشگاه ارتباط بین تصویر ذهنی و وفاداری مشتریان را تعدیل میکند.
 .6-2پیشینه پژوهش
 .1-6-2پژوهشهای داخلی
در این بخش به چند مورد از تحقیقات داخلی که در رابطه با موضوع مورد بحث پژوهش حاضر انجام
شده اند ،پرداخته میشود.
حیدرزاده و ترابی ( )1394در تحقیق خود با عنوان "بررسی تاثیر تصویر ذهنی از نام و نشان
تجاری و فعالیت های روابط عمومی ادراک شده بر وفاداری مشتریان" با به کارگیری متغیرهای
فعالیتهای روابط عمومی ادراک شده ،وفاداری مشتری ،تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری و
انگیزشهای نوع دوستانه به این نتیجه رسیدند که فعالیتهای روابط عمومی ادراک شده با وفاداری
مشتری رابطه مستقیم دارد و این رابطه تحت تاثیر تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری قرار میگیرد و
زمانی که تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری مطلوب میباشد ،اثر فعالیتهای روابط عمومی ادراک
شده بر روی وفاداری مشتری قویتر و مشخصتر است .در حالی که تصویر ذهنی نا مطلوب از نام و
نشان تجاری اثر کاهشی بر روی وفاداری مشتری دارد و منجر به کاهش وفاداری میشود.
گیاهی ( )1395نیز در پژوهش خود با عنوان " نقش جاذبه محیط داخلی فروشگاه بر رفتار مشتری
و افزایش فروش " نقش رایحه ،موسیقی ،رنگ و نورپردازی به عنوان عوامل دخیل در جذابیت محیط
داخلی فروشگاه بر رفتار مشتریان به منظور افزایش فروش را مورد بررسی قرار میدهد و به این نتیجه
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میرسد که رایحه زمان سپری شده در فروشگاهها را افزایش میدهد و مشتریان را به سوی خریدهای
بهتر هدایت مینماید اما شواهدی وجود ندارد که حجم فروش را افزایش داده باشد .مستندات علمی در
رابطه با تاثیر موسیقی نیز اندک است ،با این حال اثرگذاری موسیقی مالیم بر حجم فروش بیشتر از
موسیقی تند است و براساس نظرسنجیها افراد خواهان پخش موسیقی در فروشگاهها هستند .در مورد
رنگ و نور نیز به ان نتیجه رسیدهاند که به دلیل تفاوتهای فرهنگی باید با احتیاط از آن استفاده نمود
و نورپردازی قابلیت اثرگذاری باالیی در جلب توجه مشتریان دارد.
 .6-2-2پژوهشهای خارجی
جانی و هان ( )2014مقالهای تحت عنوان "شخصیت ،رضایت ،تصویر ،محیط و وفاداری :ارزیابی
رابطه آنها در صنعت هتلداری"نوشتند که مدل نظری آن شامل شخصیت ،رضایت مندی ،وفاداری،
محیط فروشگاه و تصویر شخص از هتل میباشد .آنها به این نتیجه رسیدند که از میان  5ویژگی
مهم شخصیتی برون گرایی ،سازگاری و روان رنجوری 1به طور معنیداری بر رضایت تاثیرگذارند.
همچنین رضایت ،تاثیر قابل توجهی بر تصویر ذهنی مهمانان از هتل و وفاداری آنان دارد.
کرسمان و همکاران ( )2006نیز پژوهشی با نام "تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم تجانس تصویر
فردی روی وفاداری به برند" انجام دادند .مدل این تحقیق در رابطه با تاثیر مستقیم و غیر مستقیم
تجانس تصویر ذهنی فرد روی وفاداری به برند به وسیله تجانس وظیفه ای ،درگیری محصول و
کیفیت روابط برند است که نتایج آن حاکی از اهمیت تجانس تصویر فردی در پیشبینی وفاداری به
برند میباشد.
 کی هاتو و اسپنس ( )2016تحقیقی با عنوان "رابطه بین تصویر مرکز خرید و تجانس روی
رفتار مشتری :مشاهدات در اندونزی" انجام دادند هدف از این مطالعه بررسی تأثیر محرکهای داخلی
و خارجی بر رفتار خرید مشتری بوده است .آنها به این نتیجه رسیدند که تصویر مرکز خرید تاثیر قوی
روی رفتار مشتری دارد یعنی افزایش احتمال خرید ،بازگشت به مرکز خرید و بازاریابی دهان به دهان
مثبت.
مگی ( )2003در تحقیق خود با عنوان "سهم کیف پول در خرده فروشی :تاثیر رضایت مشتری،
کارتهای وفاداری و ویژگیهای خریداران" به بررسی تأثیر رضایت مشتری و کارتهای وفاداری و
همچنین ویژگیهای مصرفکننده بر سهم خرید مشتری در خواربار فروشی پرداخته است و به این
نتیجه رسیده است که رضایت مشتری تاثیر مثبتی روی سهم خرید از فروشگاه دارد در حالی که
گرایشهای اقتصادی مشتری تاثیر منفی و مستقیمی روی سهم خرید دارد .گرایش اقتصادی
خریداران ،اهمیت احساس آنها از یک رابطه شخصی با پرسنل فروشگاه و حجم خرید آن ها ،تاثیر
رضایت مندی روی سهم خرید مشتریان را تعدیل مینمایند.

Neuroticism
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هانگ ( )2008در پژوهش خود با عنوان "تاثیر تصویر برند روی ادارک روابط عمومی و وفاداری"
در صدد یکپارچه سازی روابط عمومی ادراک شده مشتری ،تصویر برند و وفاداری مشتری بوده است.
وی به این نتیجه رسید که ادراک مشتریان از روابط روی تصویر برند تاثیر مثبتی دارد که آن نیز به
نوبه خود بر وفاداری مشتری تاثیرگذار است .تاثیر مستقیم تصویر برند روی وفاداری مشتری قویتر از
تاثیر روابط عمومی ادراک شده توسط مشتری میباشد.
 .3مدل مفهومی پژوهش
با توجه به مطالب بیان شده مدل مفهومی پژوهش شکل میگیرد که در شکل زیر نشان داده شده
است.
محیط

تصویر ذهنی
سهم خرید

وفاداری

تجانس تصویر فردی

شکل ( .)1مدل مفهومی پژوهش

این مدل برگرفته از مدل تحقیقات جانی و هان ( ،)2014کی هاتو و اسپنس ( )2016و استریوا و
کال ( )2016میباشد.
 .4روش شناسی پژوهش
با توجه به هدف پژوهش حاضر که به دنبال بررسی تأثیر تصویر ذهنی و تجانس تصویر فردی بر
وفاداری و سهم خرید مشتریان با نقش تعدیلگری محیط در میان مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپر
استار در استان تهران میباشد ،میتوان گفت :پژوهش حاضر به این علت که به بررسی شرایط فعلی
فروشگاههای زنجیرهای هایپراستار میپردازد و نتایج آن میتواند مورد استفاده مدیران این فروشگاهها
قرار گیرد ،از منظر هدف کاربردی است و از نظر روش و ماهیت در زمره پژوهشهای توصیفی-
پیمایشی میباشد .جامعه آماری این پژوهش عبارت است مشتریان فروشگاهزنجیرهای هایپراستار در
استان تهران.
با توجه به این که جهت تحلیل دادهها از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده است ،حجم
نمونه میتواند بین  5تا  15مشاهده به ازای هر متغیر اندازه گیری شده تعیین شود( .هومن)1393 ،
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رابطه 1
5𝑞 ≤ 𝑛 ≤ 15 q
که در آن  qتعداد متغیرهای مشاهده شده یا تعداد گویههای(سؤاالت) پرسشنامه و  nحجم نمونه است.
پس در این تحقیق با توجه به سؤاالت پرسشنامه( ،)22حجم نمونه میتواند عددی بین 110تا  330نفر
باشد .ضمن این که در این پژوهش از روش نمونهگیری چندمرحلهای استفاده شده است .ابتدا از روش
نمونهگیری خوشهای و تصادفی ساده جهت انتخاب فروشگاههای زنجیرهای در سطح استان تهران و
سپس روش غیراحتمالی در دسترس (آسان) جهت توزیع پرسشنامه در میان مشتریان استفاده شده
است .همچنین قابل ذکر است که دادههای مورد نیاز در این پژوهش از طریق پرسشنامه استاندارد در
قالب  22سوال و براساس مقیاس لیکرت جمع آوری شده است .همچنین در این پرسشنامه برخی
ویژگیهای جمعیت شناختی اعضای جامعه (سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت) نیز مورد پرسش قرار
گرفته است .از ضریب آلفای کرونباخ نیز برای بررسی اعتبار پرسشنامهها استفاده شده است .ضریب
آلفای کرونباخ که با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس 1محاسبه گردید ،برای تک تک متغیرها باالی
 0/7محاسبه گردید ،بر همین اساس پرسشنامهها از پایایی قابل قبولی برخوردار است .برای بررسی
روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی 2استفاده شده است .بدین صورت که برای سنجش روایی
محتوا ،پرسشنامه به تعدادی از صاحب نظران و اساتید مدیریت و علوم رفتاری داده شده و از آنها در
مورد پرسشها و ارزیابی فرضیهها نظرخواهی گردید که به اتفاق پرسشنامه را تأیید نمودند .در جدول
شماره  2متغیرهای پژوهش و منابع استخراج و نیز ضرایب آلفای کرونباخ برای تک تک سؤاالت و کل
سؤاالت ،آورده شده است
جدول ( .)2متغیرهای تحقیق و منابع استخراج و پایایی سواالت
ضریب آلفای کرونباخ
منابع
متغیرهای پژوهش تعدادسؤاالت
./727
جانی و هان()2014
5
تصویر ذهنی
./801
کریستالیز و کریسوچو ()2013
3
تجانس تصویر فردی
./706
نیک هاشمی و همکاران()2016
6
وفاداری
./814
اچ چاکویی()2016
3
سهم خرید
./754
جانی و هان()2014
5
محیط
./913
جانی و هان( ،)2014کریستالیز و کریسوچو
22
کل
( ،)2013نیک هاشمی و همکاران( ،)2016اچ
چاکویی()2016

برای آزمون مدل ،بعد از بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از طریق آزمون آماری کولموگروف-
اسمیرنوف ،3الگوی مفهومی پیشنهاد شده از طریق مدلیابی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار
1

Spss
Content Validity
3
Kolmogorov- Smirnov
1
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گرفته است .مدلیابی معادالت ساختاری از روشهای جدید آماری و یکی از قویترین روشهای
تجزیه و تحلیل چندمتغیره است .کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیرهای است که نمیتوان آنها
را به شیوه دو متغیری با در نظر گرفتن هر بار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد .تجزیه
و تحلیل چندمتغیره به یک سری روشهای تجزیه و تحلیل اطالق میشود که ویژگی اصلی آنها
تجزیه و تحلیل همزمان چند متغیر مستقل با چند متغیر وابسته است.
 .5یافتههای پژوهش
از مجموع  215نفری که به عنوان نمونه این تحقیق انتخاب شده اند و اطالعات آنها در دسترس
می باشد تعداد  189نفر یعنی  88درصد پاسخ دهندگان زن بوده اند .تعداد  26نفر یعنی  12درصد
پاسخ دهندگان نیز مرد بوده اند .از لحاظ سنی ،بیش ترین فراوانی مربوط به بازه سنی  26تا 35
سال است که با  89نفر 41 ،درصد حجم نمونه را تشکیل می دهند .کم ترین فراوانی مربوط به
افراد با بازه سنی باالتر از 55سال است که با  13نفر 6 ،درصد حجم نمونه را به خود اختصاص
داده اند  .از نظر تحصیلی نیز بیشترین فراوانی مربوط به افراد مدرک تحصیلی کارشناسی است
که شامل  95نفر می باشد و  44درصد حجم نمونه را تشکیل می دهند .افرادی که دارای مدرک
تحصیلی دیپلم و پایینتر هستند  7د رصد حجم نمونه را تشکیل داده و کم ترین فراوانی را با
تعداد  15نفر به خود اختصاص داده اند.
1
فرض نرمال بودن دادهها در سطح معناداری  5درصد با تکنیک کولموگروف-اسمیرنف آزمون
شده است .که در تمامی موارد مقدار معناداری بزرگتر از  0/05بدست آمده است .بنابراین دلیلی برای
رد فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن دادهها وجود ندارد .به عبارت دیگر دادههای تحقیق نرمال است و
میتوان آزمونهای پارامتریک را اجرا کرد.

متغیرها و عالیم اختصاری
تعداد نمونه
معناداری

جدول ( .)3نتایج آزمون نرمال بودن دادهها
2
تجانس تصویر فردی 3محیط
تصویر ذهنی
215
215
215
0/074
0/093
0/081

4

وفاداری
215
0/075

5

سهم خرید
215
0/104

6

همچنین برای تأیید و عدم تأیید فرضیات از روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده است.
برای مدل یابی معادالت ساختاری بار عاملی استاندارد و آماره  tمحاسبه شده است که به طور کلی
1

Kolmogorov- Smirnov
SIM
3
congruity
4
Env
5
loyalty
6
sow
2
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قاعده زیر حاکم است :قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده ،به وسیله ضریب بتا
نشان داده میشود .ضریب بتا مقداری بین صفر و یک است .اگر ضریب بتا کمتر از  0/3باشد رابطه
ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرف نظر میشود .ضریب بتا بین  0/3تا  0/6قابل قبول است و
اگر بزرگتر از  0/6باشد بسیار مطلوب است( .کالین .)2010 ،زمانی که همبستگی متغیرها شناسائی
گردید باید آزمون معناداری صورت گیرد .جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره آزمون
 tیا همان  t-valueاستفاده میشود .چون معناداری در سطح خطای  0/05بررسی میشود ،بنابراین
اگر میزان بارهای عاملی مشاهده شده برای آماره آزمون  t-valueاز  1/96کوچکتر محاسبه شود،
رابطه معنادار نیست (همان) .باتوجه به این خروجیها (شکل شماره2و )3تایید و یا عدم تایید فرضیهها
درجدول  5نشان داده شده است.

شکل ( .)2مدل مفهومی تحقیق در حالت ضریب بتا
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شکل ( .)3آماره  t-valueآزمون فرضیههای تحقیق

شاخصهای برازش مقادیر مطلوبی را نشان میدهند .مقدار خی -دو بهنجار نیز  2/46بدست آمده
است که در بازه مورد قبول  1تا  5قرار دارد .بنابراین مدل ساختاری از برازش مطلوبی برخوردار است.
همچنین از آنجا که شاخص برازش  RMSEAبرابر  0/083بدست آمده است که از مقدار 0/1
کوچکتر است ،مدل از برازندگی خوبی برخوردار است .سایر شاخصهای نیکوئی برازش نیز در بازه مورد
قبول قرار گرفتهاند.

شاخص برازندگی
مقادیر قابل قبول
مقادیر محاسبه شده

𝑥 2⁄
𝑓𝑑
<5

2/46

جدول ( .)4شاخصهای سنجش برازندگی مدل
RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

<0/1

>0/9

>0/9

>0/9

>0/9

0-1

0/083

0/96

0/95

0/96

0/98

0/97

 .6نتیجه گیری و پیشنهادات
همان طور که اشاره شد هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر تصویر ذهنی و تجانس تصویر فردی
بر وفاداری و سهم خرید مشتریان با نقش تعدیلگری محیط در میان مشتریان فروشگاه زنجیرهای
هایپر استار در استان تهران بود .چهارفرضیه در این پژوهش مطرح گردید که پس از تجزیه تحلیل
دادهها مشخص شد تصویر ذهنی بر وفاداری مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپر استار تاثیر دارد
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برای آزمون این فرضیه مدل ساختاری بین متغیر تصویر ذهنی و وفاداری مشتریان طراحی شده
است .ضریب بتا تاثیر تصویر ذهنی بر وفاداری مشتریان  0/51بدست آمده است که نشان دهندهی
همبستگی قوی و مطلوبی بین متغیرها میباشد .مقدار آماره  tنیز  4 /41به دست آمده است که از
 1/96بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین با اطمینان 95درصد
میتوان ادعا کرد تصویر ذهنی بر وفاداری مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپر استار تاثیر دارد .نتیجه
فرضیه اول پژوهش با نتایج به دست آمده در پژوهش کی هاتو و اسپنس ( )2016و بلومر و دی رویتر
( ) 1983مطابقت و همخوانی دارد .این پژوهشگران نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که هرچه
تصویر ذهنی ادراک شده مشتریان نسبت به مرکز خرید مطلوبتر باشد ،به همان اندازه وفاداری
مشتریان بیشتر خواهد شد .جانی و هان ( )214هم در مطالعه خود که در صنعت هتلداری صورت
گرفته بود به این نتیجه رسیدند که تصویر ذهنی بر وفاداری مشتریان تأثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم نیز که در رابطه با تاثیر تجانس فردی بر وفاداری مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپر
استار بود ،تایید شد برای آزمون این فرضیه مدل ساختاری بین متغیر تجانس فردی و وفاداری
مشتریان طراحی شده است .ضریب بتا تاثیر تجانس فردی بر وفاداری مشتریان  0/43بدست آمده
است که نشان دهندهی همبستگی قوی و مطلوبی بین متغیرها میباشد .مقدار آماره  tنیز 2 /91
بدست آمده است که از  1/96بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است.
بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان ادعا کرد تجانس فردی بر وفاداری مشتریان فروشگاه زنجیرهای
هایپر استار تاثیر دارد .نتیجه فرضیه دوم پژوهش با نتایج به دست آمده در پژوهش (ریو و همکاران،1
2001؛ کرسمن و همکاران2006 ،2؛ کی هاتو و اسپنس )2016 ،3تشابه و همخوانی دارد .این
پژوهشگران نشان دادند هرچه میزان وابستگی و ارتباط بین تصویر ذهنی و دیدگاه مصرفکننده
بیشتر باشد ارزیابی مصرفکننده از برند مربوطه بهتر و قصدش برای خرید محکمتر است.
برای آزمون فرضیه سوم که تاثیر وفاداری مشتریان بر سهم خرید فروشگاه زنجیرهای هایپر استار
را مورد بررسی قرار میداد مدل ساختاری بین متغیر وفاداری مشتریان و سهم خرید طراحی شد.
ضریب بتا تاثیر وفاداری مشتریان بر سهم خرید  0/76بدست آمده است که نشاندهندهی همبستگی
قوی و مطلوبی بین متغیرها میباشد .مقدار آماره  tنیز  6 /91بدست آمده است که از  1/96بزرگتر بوده
و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین با اطمینان 95درصد میتوان ادعا کرد
وفاداری مشتریان بر سهم خرید فروشگاه زنجیرهای هایپر استار تاثیر دارد .نتیجه فرضیه سوم پژوهش
با نتایج به دست آمده در پژوهش اچ چاکویی ( )2016و یحیایی ( )1396مطابقت و همخوانی دارد.
در نهایت در رابطه با فرضیه چهارم که بیان میکند رابطه بین تصویر ذهنی و وفاداری مشتریان
از طریق محیط تعدیل میشود ،با توجه به نتایج به دست آمده اثر مستقیم تصویر ذهنی و وفاداری
1

Rio et al
Kressmann et al
3
Kaihatu and Spence
2
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مشتریان تأیید شده است (عدد معناداری  4/41و بیشتر از  .)1/96متغیر محیط به میزان  0/69بر روی
وفاداری اثر گذار میباشد و میزان تأثیرپذیری آن از تصویر ذهنی برابر  0/58است .لذا اثر غیر مستقیم
تصویر ذهنی بر وفاداری مشتریان از طریق محیط برابر است با  0/69×0/58=0/40و اثر مستقیم آن
 51درصد محاسبه شده است که در مجموع اثر کل تصویر ذهنی بر وفاداری مشتریان با حضور متغیر
تعدیل کننده محیط افزایش یافته است ( 91درصد) بنابراین میتوان گفت متغیر محیط میتواند در
رابطه بین تصویر ذهنی و وفاداری مشتریان نقش تعدیل کننده را ایفا نماید .این یافته با نتایج به دست
آمده در پژوهش جانی و هان ( )2014و ابراهیمی ( )1396مطابقت و همخوانی دارد .این پژوهشگران
در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که عواملی از قبیل نورمناسب ،کیفیت هوا ،تمیزی و ظاهر مناسب
پرسنل ،رایحه مناسب و ...باعث تقویت ارتباط بین تصویر ذهنی ادراک شده و وفاداری مشتریان می-
گردد.
همان طور که مشخص است در پژوهش حاضر که در جامعه ایران صورت گرفته است چهار
فرضیه مطرح شده در پژوهش ،تأیید شدهاند که در پژوهشهای مشابه پیشین نیز تأیید شده بودند که
بیانگر این نکته میباشد که مدیران فروشگاه زنجیرهای هایپراستار در استان تهران ،باید توجه ویژهای
به روابط بین متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش داشته باشند و از این طریق راهکارهایی جهت بهبود
وفاداری و درنهایت افزایش سهم خرید مشتریان ارائه دهند .در ادامه به ارائه پیشنهادهایی بر مبنای
نتایج پژوهش میپردازیم .در ابتدا فروشگاه میبایست در واحد تحقیق توسعه مرکزی خود تحقیقاتی
مشابه تحقیق حاضر انجام دهد تا به صورت تخصصی به بررسی عوامل موثر بر افزایش وفاداری به
برند و سهم خرید بپردازد تا خاص مشخص شود که چه عواملی باید در فروشگاه تقویت و چه عواملی
باید از بین بروند.
در راستای عامل تصویرذهنی برند و تجانس تصویر فردی و تأثیر مثبت آن بر وفاداری مشتریان
پیشنهاد میگردد که :مدیران فروشگاه در تبلیغات خود تمرکز خود را بر تنوع خدمات فروشگاه و
ویژگیهای نوآورانهی خدمات ارائه شده نماید .پیشنهاد میگردد برای این کار شرکت از ریپورتاژ آگهی
که یک نوع آگهی تلویزیونی و بصورت مستندگونه است استفاده نماید و در این آگهی به شرح رسالت
سازمان چگونگی خدمات ارا ئه شده با ویژگیهای برتر و متنوع بپردازد .با توجه به این که این نوع
تبلیغات دارای عمق اطالعات بیش تری است ،میتواند تصویر روشن و واضحی را از مجموعه به
نمایش بگذارد.
در مورد نقش تعدیلگری محیط فروشگاه در ارتباط بین تصویر ذهنی و وفاداری مشتری پیشنهاد
میشود :همان طور که پیشتر گفته شد ،محیط فروشگاه شامل نیروی انسانی ،محیط فیزیکی و
عواملی از قبیل نور و صدا و چیدمان میباشد .در این میان نقش نیروی انسانی از سایر عوامل مهمتر
است لذا مدیریت فروشگاه میبایست حداکثر تالش خود را در راستای توانمند سازی کارکنان از یک
سو و جلب رضای آنان از سوی دیگر به کار ببرد ،توجه به مباحث مربوط به مدیریت ارتباط با مشتری
) (CRMاز قبیل :ارائه کالسهای آموزشی منظم و مرتب در دورههای مختلف برای کارکنان و
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آموزش کارکنان در جهت کسب مهارتهای الزم ارتباطی (کالمی ،حل مسئله ،بدنی و )...با مراجعه
کنندگان مختلف مطابق با روش های نوین مدیریت ارتباط با مشتری داشته باشد .همچنین طراحی
سیستم پاداش مناسب برای کارمندان و ایجاد انگیزههای مادی و معنوی برای آنان میتواند مثمر ثمر
باشد .همچنین پیشنهاد میشود مدیریت فروشگاه همواره به استفاده از رایحهای خوش و به یاد ماندنی
برای محیط فروشگاه جهت تداعی خاطراتی خوش در ذهن مشتری ،استفاده از موسیقی مالیم و آرام
برای دلنشین نمودن فضا در جهت ایجاد احساس خوب در مشتری و استفاده از سیستم تهویه مناسب
در فروشگاه برای خوشایند و مطبوع نمودن فضا تأکید داشته باشد همچنین میتوانند قسمتی از
فروشگاه را برای برگزاری جشن به مناسبتهای مختلف طراحی نمایند تا باعث ایجاد سرگرمی برای
مشتریان شود .مدیریت میتواند غرفهای را برای بازی کودکان ایجاد نماید تا عالوه بر بزرگساالن،
کودکان نیز برای رفتن به فروشگاه شوق داشته باشند.
در نهایت در راستای تأثیر مثبت وفاداری بر سهم خرید پیشنهاد میشود تا مدیریت فروشگاه،
خاطرات خوبی از خرید در ذهن مشتریان ایجاد کند تا بار دیگر از فروشگاه خرید کند و سعی شود
بهترین محصوالت و خدمات را با مناسبترین قیمت به مشتریان عرضه کنند تا دفعات خرید آنان
افزایش یابد .اعطای کارتهای وفاداری به مشتریان ،برای وفادار نگه داشتن آنان و خرید بیشتر از
سازمان و دادن کوپنهای تخفیف به مشتریان وفادار برای خرید بیشتر و افزایش وفاداری آنان نیز
پیشنهاد میگردد .در ضمن پیشنهاد میشود به صورت دورهای به خصوص بعد از اجرای هر برنامه
پیشبردی جدید ،نظرسنجیها و پرسشنامههایی طراحی گردد و در اختیار مشتریان قرار بگیرد تا
بازاریابان از آن بازخور کسب کنند و بتوانند همراستا با نظرات مردم برنامههای خود را جرح و تعدیل
نمایند.
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