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 خالصه 

ای با رقابتی شدیدتر از گذشته روبه رو هستند به طوری که تالش برای حفظ و نگهداری های زنجیرهامروزه فروشگاه

گذاری بر ادراکات مشتریان روند روبه رشدی یافته است که در مشتریان قدیمی و سپس جذب مشتریان جدید و تاثیر

کند .در نتیجه هدف از این پژوهش مطالعه و شناسایی یکسری عوامل ش مهمی را ایفا میها نقعملکرد و موفقیت فروشگاه

ای و میدانی موجود و موثر بر برند فروشگاهی و وفاداری ان است . در این پژوهش برای گرداوری اطالعات از روش کتابخانه

زیع پرسشنامه در میان مشتریان فروشگاه است و از نظر روش تحقیق ، تحقیقی توصیفی است که به توبه کارگرفته شده

امده از و نتایج بدستنفر به صورت تصادفی بوده است  212که حجم نمونه پرداخته ایم  1931ای اتکا درسالزنجیره

ها ، از روش معادالت ساختاری و تحلیل مسیر از روش انالیز دادههاست .های پژوهش، بیانگر تایید تمامی فرضیهفرضیه

 استفاده شده است .  lisrel و  spssافزار  طریق نرم
 

 به فروشگاه یوفادار ،ی، وفاداریبرند فروشگاه مشتری، ،تصویرکلمات کليدی: 
 

 

 . مقدمه1

 نیامشتر ییتمندضار یگرد هزومر. استا ندبو رادفاو سمت به یمشتر نداد ق، سوضاتقا یتیرمد بییارازبا زا فهدامروزه 

 نیامشتر که ندشو مطمئن یدبا هان، آشندبا متکی نیامشتر ییتمندضار به فقط یدنبا ها نمازسا و هدنبو فیکا

 زا ترمهم و ینفعذ یهاهوگر با بلمتقا و تمدبلند بطاور یراقربر ف، هدیمادارپا ینا رد  .هستند هم رادفاو نشایتمندضار

مدت بلند رد تیبتر ینا به و هداد ستد زا ار یکمتر نیامشتر و حفظ ار یبیشتر نیامشتر که ستا یرطو به یمشتر همه

 زا یکی ستاار ینا رد (.1911)صمدی،بدیامی یشافزا هانمازسا یروآدسو و رازبا سهم نتیجه رد که دشو صلحا فعیمنا

 نمازاس یابر تمدبلند فعمنا دیجاا رد ار مهمی نقش ممفهو ین. استا ندبر به یرادفا، وبییارازبا مینهز رد همیتا با هیممفا

 ار یبیشتر مبلغ ندضرحا میل لکما با هان، آندراند هدگستر فیعیتر هایشتال به یزنیا رادفاو نیامشتر ایر، زکندمی یفاا

 تا کندمی کمک هانمازسا ، بهیرادفاو دیجاا بر تأکید اب ندبر ا. لذندزادبپر دخو قهعال درمو ندبر کیفیت و یاامز کسب یابر

 ثرمؤ رطو ، بهندا هدکر تسخیر ار نیجها یهارازبا که نیجها یهالغو با و هدکر تثبیت هیندآ یابر یدهبرار نظر زا ار دخو
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که با  ستا نآ به نیامشتر ندبو رادفا، وندبر یک یمشخصه و یژگیوترین ، مهمدکر نبیا ناتومیاین ، بنابرکنند بتقار

 کسب رضایت مشتری امکان پذیر است . 

تر سحسا و شدن تر پیچیده رغم به. نیست کافی برگزیده، زمینه یک در خدمت و ماندگاری تنها سازمانها برای امروزه

 کنار در بنابراین باشد، همراه سودآوری با و اقتصادی که داد ادامه را روندی باید خریدار و فروشنده میان روابط شدن

. کنیممی تعبیر تصویر به آن از که باشد ارزشمندی وجهه دارای مشتریانش، و کارکنان فروش، برای باید سازمان ماندگاری،

 سازمان تصویر. کند می عمل سازمان یک از خرید برای محرکی عنوان به محدود ریگی تصمیم قوانین مطابق خوب تصویر

 بر و کرده عمل بالفعل و بالقوه خریداران برای خارجی مشاهدات و ویژگی های ظاهری و نمادی از یک عنوان به تواند می

 منجر را ای هاله اثر یک شتریانم مندی رضایت از حاصل قضاوت روی بر سازمان تصویر. بگذارد تاثیر مشتریان وفاداری

 و یافته بهبود سازمان به نسبت آنها نگرش هستند، راضی شده ارائه خدمات از مشتریان که هنگامیشود، به طوری که می

 . (Andreessen & Lindestad,1998) گذاشت خواهد اثر سازمان از آنها مندی رضایت بر نگرش این

 

ای های زنجیرهتوجه پژوهشگران بازاریابی قرار گرفته است. توسعه روزافزون فروشگاه در ایران برند فروشگاهی کمتر مورد

 مشابه کیفیتی با فروشگاهی، برندهای امروزهمرا سوق داد بسوی پژوهش در زمینه برند فروشگاهی و اهمیت ان . از طرفی 

کنند. با این حال  ییتتث غذایی بخوبی مواد بازار در را خود یگاهجا اندتوانسته رقابتیهایی قیمت با و ایکارخانه برندهای

 در فروشگاهی برندهایدهند زیرا م میانجا برندها اینگونه خصوص در کمتریگذاری  سرمایههنوز فروشندگان موادغذایی 

و بهبود شدند که با مرور زمان اعالم می پایین کیفیت با و قیمت ارزانغذایی تحت عناوین و القاب  مواد بازار در ابتدا

گردد این ذهنیت در میان اقشار جامعه اصالح کیفیت اقالم تولیدی و ارتقا سطح دانش و فناوری و کاهش هزینه تالش می

 گردد .

 . مبانی نظری و پيشينه پژوهش2

 چهارچوب نظری پژوهش   2.1

های توزیع و ها، کاهش هزینهمتقی های نظام توزیع، نقش بارزی در کنترلای به عنوان یکی از حلقههای زنجیرهفروشگاه

هایی هستند که با ترغیب به افزایش تکرار قیمت نهایی دارند و برای عرضه مناسب کاالهای خود نیازمند طراحی برنامه

 . خرید مشتریان مزایایی را هم برای فروشگاه و هم مشتریان به همراه داشته باشند

ا در بازار از طریق ادغام و خرید فروشگاه های دیگر استحکام می فروشگاه های بزرگ، موقعیت خود راز طرف دیگر  

رقبای بزرگ و کوچک در بازار، خرده فروشان نیاز دارند که با دقت استراتژی های خود را ارزیابی کنند تا  بخشند. با وجود

برند  کند. ین بازی سهمی از بازار را بدست بیاورند. توسعه یک برند خصوصی قوی می تواند نقش مهمی را در این ب

ترین عامل ایجاد رضایت در مشتری می باشد. وقتی که یک فروشگاه مرتب و تمیز باشدو نیاز های مشتریان م فروشگاه مه

را بداندوبرطرف نماید مورد پسند مشتری واقع شده و رضایت آنان را به دنبال خواهد داشت. تنها گروه خاصی از مشتریان 

 و نسبت به آن برند رضایت و وفاداری دارند.  قه مند هستندنیز به یک برند خاص عال

 گذاریفروشگاهی در جهان هستند. این خرده فروشان سرمایه هایبرند ترینامروزه برندهای خرده فروش ، از موفق

 ندهکندر جهت ایجاد تصور ذهنی مثبت و رعایت عدالت و انصاف نسبت به برندهای فروشگاهی در ذهن مصرف ایگسترده

های بازاریابی به دنبال ایجاد  بسیاری ازفعالیت. از طرفی  . یکی از این کارها عرضه برندهای جدید به بازار استکنندمی

مین نشود آنها به اچون شواهد حاکی ازآن است که وقتی رضایت مشتریان از خدمات شرکت ت وفاداری در مشتریان هستند

  .کنندسمت رقبا تمایل پیدا می

ری مشتری اغلب به صورت الگوی رفتار خرید مکرر یک برند خاص تعریف می شود که می تواند منجر به توسعه وفادا 

ارتباط با آن و ایجاد روال طبیعی خرید شود. علی رغم همه تالش های مربوط به مطالعات قبل در تحلیل ساختار  و عوامل 
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 ,Martos-Partal and Gonzaléz-Benito) ی قاطعیت کافی نیستوفاداری فروشگاه که منجر به آن شده اند، یافته ها دارا

2013)). 

 مشتریان  وفادارینسبت به اعتماد و  اتکاای های زنجیرهمشتریان فروشگاهدیدگاه بنابراین هدف مقاله حاضر نیز شناسایی 

 . باشدمی ااتکای رهیفروشگاه زنجشعب جهت ایجاد وفاداری در نسبت به محصوالت با برند فروشگاهی و 

ای اتکا  است که این های زنجیرههای اصلی بر مبنای  تاثیر اعتماد و وفاداری مصرف کننده نسبت به اجناس فروشگاهسوال

 روابط چگونه اند؟

-بنابر این هدف و مقصود از این مقاله این است که یک مدل برای جلب اعتماد و وفاداری مشتری به سوی فروشگاه زنجیره

س یک آگاهی از طبقه بندی قیمت ها و محصوالت ارائه و شکل دهد،که به خوبی به وفاداری به سوی برندهای ای بر اسا

های مهمی در فروشگاهی نمایان شودو نتایج آن بیانگر مفهوم کاربردی برای عرضه کنندگان که به آنها برای اتخاذ تصمیم

ها و جلب وفاداری به برند هم طبقه بندی و تنوع قیمتمورد چگونگی تخصیص منابع محدود، برای تسهیل در درک و ف

 خودشان و همچنین به حداکثر رساندن وفاداری و جلب اعتماد. 

 

 پيشينه پژوهش 2.2

 های داخلیپژوهش 2.2.1

فروشی بر وفاداری های خردهخانم افسانه رجبی پور، پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر تقابل شهرت و ارزش ویژه فروشگاه. 1

تالش ،   1931ای شهروند سطح شهر تهران( در سال های زنجیرهمشتریان به فروشگاه)مطالعه موردی : مشتریان فروشگاه

گرفته های انجامفروشی است. از طرفی پژوهشترین چالش هر خردهبرای افزایش میزان وفاداری مشتریان به فروشگاه مهم

روشگاه بر میزان وفاداری مشتری به فروشگاه بسیار تأثیرگذار است. کند که شهرت فروشگاه و ارزش ویژه فاثبات می

هدف بررسی تاثیرمتقابل شهرت و ارزش ویژه  تحلیلی، از شاخه همبستگی است، با -پژوهش حاضر که پژوهشی توصیفی

ابتدا با استفاده از بدین منظور،  .ها انجام پذیرفته استای شهروند بر وفاداری مشتریان این فروشگاههای زنجیرهفروشگاه

ای شهروند شهر تهران به حجم های زنجیرههای موردنیاز از جامعه آماری پژوهش که مشتریان فروشگاهپرسشنامه داده

نتایج این  آوری شد.شده بودند جمعای و در دسترس انتخابگیری خوشهنفـر کـه از طریـق روش نمونه 911نمونـه، 

 . گاه و همچنین ارزش ویژه فروشگاه بر وفاداری مشتریان به فروشگاه تاثیر مثبتی دارددهد شهرت فروشپژوهش نشان می

در این مقاله مبنای تجربی و نظری که تأثیر ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی ، 1939. دکتر ابراهیمی و همکارش در سال 2

ارچوب مفهومی مبتنی بر اینکه تصویر دهد، مورد مطالعه قرار دادیم. در چ فروشی نشان میمنتخب را روی ارزش خرده

فروش و کیفیت درک ذهنی فروشگاهی با سه بعد از ارزش خرده فروشی شامل آگاهی خرده فروش، تداعی معانی خرده

تصویر ذهنی فروشگاه مبتنی بر  فروش مرتبط است.فروش مرتبط و این ابعاد سپس با وفاداری نسبت به خردهشده خرده

نتایج تأثیر مثبت ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی شامل راحتی، قیمت درک شده، تسهیالت   فروش است.ارزش خرده

 هد.دفیزیکی، خدمات کارکنان و عوامل نهادی شده بر ابعاد ارزش خرده فروشی را نشان می
 ایزنجیره ایهشناخت عوامل موثر در افزایش رضایتمندی مشتریان در فروشگاه"خانم زهرا دیرمینا، پژوهشی با عنوان . 9

هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر رضایت ، با 1932در سال  "ی(هایپراستار و شهروند)بیهق تطبیقی: مطالعه مطالعهوردم

 ای مورد نیاز براساس چارچوب تحلیلی تحقیق ازطریق توزیع پرسشنامه هایداده .است ایزنجیرههای مشتریان در فروشگاه

 جمع آوری و از طریق آزمون رگرسیون خطی،  1931در سال  ن در دسترس دو فروشگاهبین مشتریا  %3159با پایایی 

 در سطح نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. SPSS مستقل وآزمون فریدمن در نرم افزار هایدر گروه t آزمون

ارتباطات و  ادراک قیمت، فروشگاه هایپراستار بین کیفیت خدمات، درصد حاکی ازاین بوده است که در 31اطمینان 
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ذهنیت برند و ارتباطات با رضایت رابطه مستقیم و  در فروشگاه شهروند بیهقی بین کیفیت خدمات، انتظارات با رضایت و

 نگر این است که میانگین رضایت ایجاد شده در مشتریان هایپراستار تقریبا به میزانانتایج دیگر بی معناداری وجود دارد.

فروشگاه ذهنیت برند بیشترین رتبه و ارزش  دو رضایت در فروشگاه شهروند است و از نظر مشتریان هربیشتر از  1151%

 است .  ارپیشنهادی کمترین رتبه را دا

 

 های خارجیپژوهش 2.2.2

 دگاهی: د یفروشگاه یبرندها یو وفادار یتخصص فروشگاه "(، با عنوان 2211.  تحقیقات  سینگ و همکارانش  در سال )1

 در بیان ترجیحات خرده فروشان  تیبه درک اهم ازین ،یخرده فروش یدر عصر رقابت،  "در کشور هند یفتار مصرفر

  یو فروشگاه ها یفروشگاه ؛ فروشگاه تخصصکننده در مصرفی . مطالعه حاضر با هدف درک وفاداری وجود داردفروشگاه

انجام ها فروشگاه خدمت رسانی در این سابقه  کنندهمصرف یوفادار هاییدر عمق مصاحبه به بررس تجاری.نامبا چندین 

اعتماد و تعهد به برند. اعتماد و تعهد به برند به عنوان  ،یفروشگاه مانند برنامه وفادار ی بهشد. مطالعه مفهوم عوامل وفادار

فروشگاه  یوفاداراشکال و  یارنام تج ریتصو نیب نیو همچن ،ی به انهاوفادار و  فروشگاه اشکالفروشگاه و ریتصو نیعوامل ب

 . و توجه به ارتباط وفاداری مصرفی با وجود برندهای متفاوت و اجناس و اقالم متفاوت واسطه

گرایی در وفاداری  و شناخت فروشگاه پرداختند که نتایج ( در پژوهشی به تاثیر قیمت2212. پارتال و بنیتو  در سال )2

گذاری بروفاداری فروشگاه  گذاری متفاوت به دست امد که تاثیر قیمتنیایی با قیمتفروشگاه اسپا 12این پژوهش با بررسی 

گذاری اظهارنظرهای توان، به صراحت در ارتباط با برخی عوامل همچون قیمتاثبات گردیدبا وجود این پژوهش نمی

نسبت به فروشگاه با توجه به  ( به بررسی وفاداری مشتریان2219همگانی کرد. همچنین ایشان در پژوهشی دیگر در سال )

فاکتورهای مختلف پرداختند که در نهایت مشخص شد که مشتریان وفادار نسبت به قیمت حساسیت کمتری دارند و توجه 

 ها به زمان و کبفیت ارائه خدمات است. عالقه کمتری به تجربه جدید دارند. بیشتر ان

-کنندگان به برندجهت بررسی پاسخگویی مصرف ارائه مدلی" نوانع تحت را پژوهشی 2223 سال در همکاران و* . پولسا9

اند که به  را انجام داده "شدهکننده پوشاک با متغیر میانجی ریسک ادراکهای عرضههای)اختصاصی( فروشگاهی درفروشگاه

ان مشتریان  بررسی روابط مابین تصویر ذهنی از فروشگاه بر ریسک درک شده و قصد خرید و ارزش درک شده را درمی

شده مورد تحلیل پرسشنامه  مناسب که توسط مشتریان بازگشت داده 229اند که  البسه در کشور فنالند پرداخته فروشگاه

قرار گرفته است. نتایج بیانگروجود رابطه مستقیم ارزش درک شده و تصویر ذهنی بر قصد خرید و همچنین اثر منفی 

 ماعی( را بر قصد خرید  را داریم .شده )مالی، عملکردی و اجت درک ریسک

 

 ها و مدل مفهومی. فرضيه3

 هافرضيه 3.1

 H1. تصویر ادراک شده بر ریسک درک شده مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد : 

 و قیمت ارزش نسبت موقعیت، بندی، طرح ها،کاال از ای مجموعه های عملیاتی،تصویر ادراکی از فروشگاه شامل ویژگی

-ویژگی دهند و همچنین قرار مقایسه مورد هافروشگاه سایر با عینی انرا به طور توانندمی کنندگانمصرف که ستا خدمتی

 (.Lourenço,2013گذارد )می نمایش به را فروشگاه آن خاص هایویژگی که است تجمالتی و ها جذابیت های روانی،

 مشتری ناخوشایند براساس رفتار اتفاق یک وقوع احتمال واقعی را  ریسک. است  شده درک ریسک در مقابل واقعی ریسک

 خدمت یا محصول یک خرید منفی عواقب اطمینان و عدم از فرد ادراک و برداشت به شده درک ریسک. است شده تعریف

عبارتند از ریسک عملیاتی،ریسک  شده درک ریسک دارد که ابعاد اشاره مشخص و تعیین شده زندگی سبک یک انتخاب یا

                                                 
* - Polsa et al 
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ریسک زمانی در این پژوهش  از ریسک عملیاتی و مالی استفاده شده  روانی، یکی،ریسک مالی، ریسک اجتماعی،ریسکفیز

 است .

H2.ریسک درک شده  بر وفاداری  به برند فروشگاهی تاثیر مثبت  و معناداری دارد : 

همان برندهای فروشگاهی است. این  های مربوط به خودشان یافروشی مدیریت برندهای خردهیک جنبه ی ویژه از راهکار

خیلی مهم است که محصوالت دارای برند انحصاری خود فروشگاه باعث افزایش قابلیت سوددهی و تفکیک قدرت دادوستد 

کننده موثراست  زیراکه های خاص فروشگاه روی محصوالتش بر روی نگرش مصرفشود. وجود برچسبها میدر فروشگاه

 تری نسبت به فروشگاه وابسته است به تصویر او از این دسته از محصوالت . شده در مشادراکتصویر

H3. تصویر ادراک شده بر وفاداری به فروشگاه تاثیر مثبت و معناداری دارد  : 

بررسی  کنندهبا تکراررفتار خرید مصرفتوان را معموالمی شود که انساختار وفاداری که اصوال در شرایط رفتاری درک می

نهایی سازمان  که هدف فروش به صورت مستقیم با تواندمیدرک شده و  چرا که این به عنوان جلوه بیرونی وفاداریکرد 

 دهد و باعث می چیز یک مفهوم درونی است که باور و رویکرد افراد را شکل است مرتبط شود. در حقیقت وفاداری به هر

دلیلی بر تواند مشاهده نمی رفتار افراد مشاهده کنیم ولی نکته این جاست که این که ما بتوانیم مصادیق آن را در شودمی

همچون عادت، ارزانی، بیتفاوتی  باید توجه کرد که عوامل دیگری (Palavia,2009) . دباش وجود یا عدم وجود وفاداری

 شوند. خرید می تری تاثیر گذاشته و باعث تکرار عملعمل بر رفتار مش های جابجایی در و هزینه

H4. تصویر ادراک شده بر اعتماد به فروشگاه تاثیر مثبت و معناداری دارد  : 

صالحیت یک فروشگاه زمانی وجود خواهد داشت که یک دسته بندی و چیدمان و تنوع وجود داشته باشد که نیاز های 

حاظ کیفیت و چه از لحاظ دسترسی به محصوالت(که در نتیجه، این نوع طبقه را برآورده سازد)چه از ل کنندگانمصرف

 کنندههرچه مصرف که اندداده نشان هاپژوهش شود. درواقعبه خرید از فروشگاه می کنندهبندی باعث جلب اعتماد مصرف

تاثیر  بر تصمیم  منجر  به  این و اعتماد کرده بیشتر محصول آن به نماید درک و دریافت محصول یک از را ارزش بیشتری

موجب  به برند و فروشگاه وفاداری گردد. همچنیندر خریدمجدد محصول و حضور دوباره در فروشگاه می کنندهمصرف

 در سازمان  سودآوری به منجر خود نوبه به عوامل این که به دهان می گردد دهان تیلیغات و خرید)خرید مجدد( تکرار

 اینده می گردند.

H5داردو معناداری  تاثیر مثبت  ریسک درک شدهبر فروشگاه  به ماد: اعت. 

 رفتاری افراد  نیات ها ونگرش باورها،  بر است  ممکن شود کهمی بد یا خوب احساسات منجر  به ایجاد شده درک ریسک

 است بعدی ندچ ساختار یک همانند شده درک ریسک دارد کهرویز  در پژوهشی بیان می(. Pavlou, 2003) موثر باشد

 یک خرید در حین  باشند ریسک کلیدارا می هایی کهمولفه همراه با  زیر زیان وخطر)ریسک( عوامل ایجاد کننده  که

 (.Ruiz-Mafe et al., 2009) می دهند نشان را خدمت یا محصول

 با عامل یک عنوان به و یدنمامی ایفا کنندگان  اعتماد انها به فروشگاهرفتار مصرف در مهمی نقش خطر احساس و ریسک

 رود می بکار کنندگانمصرف خرید گیریتصمیم و اطالعات جستجوی رفتار در تشریح ارزش

H6   :تاثیر مستقیم و مثبت دارد به فروشگاه وفاداریبر فروشگاهی  وفاداری به برند. 

این برند هاست و  آشنایی و خرید از تجربه ی خرید از محصوالت با برندهای فروشگاهی یک راهکار برای جذب وفاداری به 

های خرید و افزایش کیفیت محصوالت می شود در نتیجه راهکار بسیار این دسته از محصوالت خاص، باعث کاهش قیمت

 Zinkhan and)خوبی است برای مشتاق کردن مشتریان برای وفاداری به این دسته از محصوالت. 

Braunsberger, 2004). 

 

http://www.saleschool.blogfa.com/
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ی به برند و وفاداری فروشگاهی تحقیق جذاب و دارای شایستگی است. که ما تاثیر این دو مولفه را تعامل بین وفادار

تواند گذارد و انتخاب برند میدهیم. تصویر برند و فروشگاه  بر یکدیگر تاثیر میبراساس نام فروشگاه مورد بررسی قرار می

 وابسته به انتخاب فروشگاه باشد.

H7   :فروشگاه تاثیر مستقیم و مثبت دارد به اعتمادبر اه فروشگ به وفاداری. 

 در که شود می گرفته مشتری سوی از این تصمیم آن طی که است غیرتصادفی رفتاری پاسخ یک فروشگاه به وفاداری

 تغیرم تنها فروشگاه به وفاداری گردد.  متعهد بدان و گذاشته فروشگاه احترام یک به ، فروشگاه چندین از ای مجموعه میان

کننده، باشد بلکه ریسک درک شده و اعتماد به فروشگاه را نیز نباید فراموش کرد. وفاداری مصرفپژوهش نمی این وابسته

 کننده به خرید مجددکاال و خدمات مستمر در اینده است. تعهد شدید مصرف

 

 مدل مفهومی 3.2

در مدل ارائه شده در ذیل، متغیر تصویر ادراک شده، به عنوان متغیر مستقل بر سایر متغیرها موثر است . متغیر وابسته 

 باشد . وفاداری به فروشگاه و اعتماد به ان است که متغیر میانجی، ریسک درک شده می

ای و تاثیر تصویر قیمتی حصوالت زنجیرهمتغیرهای اعتماد و وفاداری به م  Cho (2006)   ،Yoo (2000)هایازمقاله 

که  متغیرها و تعاریف  وفاداری مشتری، وفاداری به فروشگاه خرده فروشی  Zeithaml etal.(1996)، از مقاله محصوالت

.  در این مطالعه، ما وفاداری فروشگاه را به صورت تمایل مصرف کننده ها  برای استفاده از فروشگاه استخراج شده است

 می کنیم که این تمایل همزمان به دو صورت  ویژگی های رفتاری و نگرشی مصرف کننده ها را دربردارد. تعریف

Calvo-Porral etal.(2013)  ،Diallo (2012) ،Anselmsson and Johansson(2009)   مدل  مفهومی این

و  و ریسک درک شدهصویر مقاالت  در بردارنده  متغیر های تنوع  و سطوح قیمت  و طبقه بندی محصوالت و ت

 .که مورد استفاده قرار گرفته است  اقالمرضایتمندی  از قیمت 

 
 : مدل مفهومی تحقيق1شکل شماره ی 

 

 . روش تحقیق 4

این تحقیق از لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ ماهیت تحقیق ، یک تحقیق توصیفی و تحلیلی بحساب 

اید. از انجا که در این پژوهش وجود یا عدم وجود رابطه بین چندین متغیر وجود دارد ومورد بررسی قرار می گیرد و می

 وفاداری به برند فروشگاهی 

به فروشگاه  وفاداری  

 اعتماد  به فروشگاه

 ریسک 

 تصویر ادراک شده
H1 

H5   

H6 

H4 

H7 

H2 

H3 
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همچنین شدت و جهت روابط نیز مشخص می شود ، روش تحقیق همبستگی نیز می باشد . هدف تحقیق پیمایشی 

در تحقیقات پیمایشی پرسشنامه است )خاکی، توصیف شرایط نگرش است وهمچنین رایج ترین ابزارمورد استفاده 

 ( .   121،ص 1931

 جامعه اماری و نمونه گيری 1.1

ای اتکا در سطح شهر کنندگان )مشتریان(که از شعب فروشگاه های زنجیرهجامعه اماری پژوهش حاضر شامل کلیه مراجعه

 اند . کرمانشاه بازدید و خرید داشته

 تخمین برای اندازه نمونه تعیین روش از موفقیت، نسبت و میانگین تخمین کمک به و جامعه توزیع بودن نرمال فرض با

 برای نمونه عنوان به. شودمی زیر محاسبه فرمول طریق از نمونه تعداد روش این در. گرددمی استفاده موفقیت نسبت

 .ایدمی بدست زیر فرمول از نمونه تعداد / 7 حدی خطای
) /(0.07) = 0.9604 / 0.049 =196 (0.5)(0.52=(1.96)2 pq/d2z =n 

 از نمونه تعداد / 27 حدی خطای برای نمونه عنوان به. شودمی زیر محاسبه فرمول طریق از نمونه تعداد روش این در

 باشد.نفر بیشتر می 131است و از حداقل پرسشنامه بازگشت داده شده 212که  .ایدمی بدست زیر فرمول

 

 اوری اطالعاتمعها و ابزار جروش 1.2 

باشدکه از است که این ابزار شامل  پنج متغیر میآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شدهدر این پژوهش برای جمع

ها اعمال چندین مقاله مستخرج و ترجمه شده است . همچنین روش ترجمه بازگشتی نیز جهت جلوگیری از سوءتفسیر

 راهنما و مشاور قرار گرفت.  اناستاداست این پرسشنامه مورد نظر شده

عمومی مشخصات فردی  هایسوال . عمومی و تخصصی استهای هر پرسشنامه به طور معمول شامل دو دسته سوال 

   .سن، و میزان تحصیالت عبارتند از: جنسیت، هاگیرد. این سوال پاسخ دهندگان را در بر می

هت ج  .موضوع شکل گرفته است دهندههای تشکیلمولفه تخصصی بخش اصلی پرسشنامه است که براساس هایسوال

 است.شدهاستفاده ای گزینه 1  *تخصصی از طیف لیکرت هایهای سوالپاسخ کمی گذاری و ارزش دهیامتیاز

 ایم . همانطور که قابل مشاهده است  تعداد سواالت به ازای هر متغیر و منابع  انرا به تفکیک در جدول یک  اورده 

ازمون تمامی ضریب می باشد. خوشبختانه در این پیش %32نفری باالتر از  11یب الفای کرونباخ در نمونه اولیه ضر  

بود و تجزیه و تحلیل انجام شده ، نشان داد که پرسشنامه از اعتبار و پایایی الزم برخورداراست . در  %72ها باالی متغیر

 است.ها بیان شده. پایایی کل داده ها  به تفکیک  متغیر1جدول 

 

 ها.  پایایی ابزار پژوهش کل داده1جدول 

 مقدارالفای کرونباخ   تعدادسوال متغيرها

 .222 6 ریسک درک شده

 .777 3 تصویر ادراک شده 

وفاداری به برند 

 فروشگاهی

3 227. 

 . 212 3 وفاداری به فروشگاه 

                                                 
*. Likert Scale 
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 .228 3 اعتماد به فروشگاه

 .517 12 در کل پرسشنامه

 

 

 ها. یافته5

متغیرهای  های استنباطیاماره های جمعیت شناختی وو جداول مربوط به ویژگی های توصیفیدر این قسمت به ارائه اماره 

است که به کمک ان مشخصات  این جهت مفید های جمعیت شناختی نمونه، ازپردازیم. شناخت ویژگیاصلی پژوهش می

شود شود. به عالوه ، این شناخت منجر میمومی ان برای سایرمحققان مشخص میهای عکلی جامعه مورد بررسی و ویژگی

  .های اتی برای جوامع دیگر از این اطالعات استفاده کنیمهای تحقیقکه در تعمیم نتایج به جوامع دیگر، یا در طراحی سوال

نفر  111،  فروشگاه اتکا مطالعهفراد موردنفر از ا 212 از، براساس اطالعات گرداوری شده   کنیدکه مشاهده می طورهمان 

  اند .درصد تشکیل داده %17نفر نیز گروه مردان را با   33اند و درصد به خود اختصاص داده  %11 حدودی را زنان 

اند در جداول ی مشتریان  فروشگاه اتکا  که مورد سنجش قرر گرفتههاهای جمعیت شناختی  و تجزیه و نحلیل دادهمولفه

 اند.به تفکیک  و کامل قابل مشاهده 1و  9

 

 

 های جمعيت شناختی . توزیع فراوانی متغير 2جدول 

 درصد فراوانی شرح ویژگی ویژگی

 

 جنسيت

 17 مرد

 73 زن

 

 

 سن

 11.5 سال و کمتر 28

 31.3 سال38 – 21

 22.6 سال 18 -31 

 12.5 سال 78 -11

 12.1 سال و به باال 71

 

 

 تحصيالت

 17.7 یردیپلمز

 26.7 دیپلم

 13.3 کاردانی

 22.6 کارشناسی

 17.7 کارشناسی ارشد و باالتر
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 .  ميانگين و انحراف معيار متغيرهای موجود در پژوهش3جدول 

 تعداد حداکثر حداقل انحراف استاندارد ميانگين متغير

 218 17 7 1.56157 18.6572 تصویر ادراک شده

رند وفاداری به ب

 فروشگاهی

18.2333 2.28277 17 3 218 

 218 38 2 1.37122 15.8667 ریسک درک شده

وفاداری به 

 فروشگاه

18.6232 2.71832 1 17 218 

 218 17 6 2.126112 11.1667 اعتماد به فروشگاه

 

 

 

 ها. ضریب همبستگی پيرسون و سطح معناداری متغير1دول ج

ضریب  

 همبستگی

P- Value ونه اماریتعدادنم 

-ریسک درک   –تصویرادراک شده 

 شده

726. 888. 218 

اعتماد به   –وفاداری به فروشگاه  

 فروشگاه 

758. 888. 218 

وفاداری  –وفاداری به برند فروشگاهی

 به فرشگاه

311. 888. 218 

وفاداری به برند  –ریسک درک شده

 فروشگاهی

277. 888. 218 

اعتماد به   –تصویر درک شده 

 روشگاهف

625. 888. 218 

ی به وفادار  –تصویر درک شده 

 فروشگاه

637. 888. 218 

 218 .888 .625 ریسک درک شده  –اعتماد 

 

 

 متغیر

 شاخص
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 . نتایج6

  :کرد زیراشاره نتایج به توان پژوهش، می های فرضیه آزمون براساس

  .ریسک درک شده تاثير مستقيم ومعناداری دارد  بر تصویرادراک شده : اول  فرضيه

 توسط وابسته )ریسک درک شده( متغیر واریانس درصد که  آنست بیانگر باشد و. می277   با برابر  R2 تعیین ضریب

تصویر ادراک  تغییرات عامل از درصد 21که تقریبا  است از است  که عبارتمستقل )تصویر ادراک شده( تبیین شده متغیر

کمتر بوده ، معناداری را   2521ر سطح معناداری از سطح خطای باشد. مقدا می شده درک بعد ریسک به شده مربوط

 کند. گزارش می

 فرضيه دوم : ریسک درک شده بر وفاداری به برند فروشگاهی تاثير مستقيم و معناداری دارد .

 توسط (وابسته )اعتماد به فروشگاه متغیر واریانس درصد که  آنست بیانگر و باشد . می211 با برابر  R2 تعیین ضریب

اعتماد به  تغییرات عامل از درصد 7که تقریبا  است از است که عبارتمستقل )تصویر ادراک شده( تبیین شده متغیر

کمتر بوده ، معناداری را   2521باشد . مقدار سطح معناداری از سطح خطای می وفاداری به فروشگاه  به فروشگاه مرتبط

تاثیر  وفاداری به فروشگاه  و اعتماد به وفاداری بین مسیر ضریب که داد نشان پژوهش از حاصل کند. نتایجگزارش می

 مثبت و معناداری دارد .

  وفاداری به فروشگاه تاثير مستقيم ومعناداری دارد . تصویر ادراک شده بر: سوم  فرضيه

 توسط فاداری به فروشگاه(وابسته )و متغیر واریانس درصد که  آنست بیانگر و باشد . می121 با برابر  R2 تعیین ضریب

اعتماد به  تغییرات عامل از درصد 11که تقریبا  است از است که عبارتمستقل )تصویر ادراک شده( تبیین شده متغیر

کمتر بوده ، معناداری را   2521باشد . مقدار سطح معناداری از سطح خطای می وفاداری به فروشگاه  به فروشگاه مرتبط

تاثیر  وفاداری به فروشگاه  و اعتماد به وفاداری بین مسیر ضریب که داد نشان پژوهش از حاصل کند. نتایجگزارش می

 مثبت و معناداری دارد .

  اعتماد به فروشگاه تاثير مستقيم ومعناداری دارد . تصویر ادراک شده بر: چهارم  فرضيه

 توسط وابسته )اعتماد به فروشگاه( متغیر انسواری درصد که  آنست بیانگر و باشد . می121 با برابر  R2 تعیین ضریب

اعتماد به فروشگاه  تغییرات عامل از درصد 12که  است از است که عبارتمستقل )تصویر ادراک شده( تبیین شده متغیر

کمتر بوده ، معناداری را گزارش   2521باشد . مقدار سطح معناداری از سطح خطای می وفاداری به فروشگاه  به مرتبط

تاثیر مثبت و  وفاداری به فروشگاه  و اعتماد به وفاداری بین مسیر ضریب که داد نشان پژوهش از حاصل کند. نتایجمی

 معناداری دارد .

  ریسک درک شده تاثير مستقيم ومعناداری دارد . بر اعتماد به فروشگاه : پنجم  فرضيه

 توسط وابسته )اعتماد به فروشگاه( متغیر واریانس درصد که  آنست بیانگر و باشد .  می171 با برابر  R2 تعیین ضریب

اعتماد به فروشگاه  تغییرات عامل از درصد 17که  است از است  که عبارتمستقل )ریسک درک شده( تبیین شده متغیر

رش بوده، معناداری را گزا 2521باشد . مقدار سطح معناداری صفر است کمتر از سطح خطا ریسک درک شده می  به مربوط

 کند.می

  وفاداری به فروشگاه تاثير مستقيم ومعناداری دارد . بر وفاداری به برند  فروشگاهی : ششم  فرضيه

 توسط وابسته )وفاداری به فروشگاه( متغیر واریانس درصد که  آنست بیانگر و باشد .  می111 با برابر  R2 تعیین ضریب

اعتماد به  تغییرات عامل از درصد 12که  است از است  که عبارتشده مستقل )وفاداری به برند فروشگاهی( تبیین متغیر

 2521گزارش شده که کمتر از سطح خطا   25222باشد . مقدار سطح معناداری ریسک درک شده می  به فروشگاه مربوط

 کند.بوده، معناداری را گزارش می

  تاثير مستقيم ومعناداری دارد . اعتماد به فروشگاه بر هم  و وفاداری به فروشگاه : هفتم  فرضيه
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 توسط وابسته )اعتماد به فروشگاه( متغیر واریانس درصد که  آنست بیانگر و باشد .  می121 با برابر  R2 تعیین ضریب

اعتماد به فروشگاه  تغییرات عامل از درصد 12که  است از است  که عبارتمستقل )وفاداری به فروشگاه( تبیین شده متغیر

بوده،  2521گزارش شده که کمتر از سطح خطا   .222باشد . مقدار سطح معناداری ریسک درک شده می  به مربوط

 کند.معناداری را گزارش می

 

 محدودیت ها و پيشنهادهای  پژوهش  :. 7

واملی مفهوم وفاداری مشتریان امروزه از جمله ع  ،ها سازمانبا توجه به اهمیت روزافزون مشتریان در کسب مزیت برای 

 . را به خود معطوف نموده است هاسازماناست که توجه 

نتایج این مطالعات ما را قادر می سازد وفاداری و اعتماد مصرف کننده به زنجیره را بر اساس احساسات مطلوب مشتری از 

 چیدمان، طبقه بندی و تنوع اقالم موجود بدانیم که در عوض وفاداری به فروشگاه  را تشدید می کند. 

 

 هامحدودیت 7.1

 :  باشد می ذیل صورت به پژوهش این های محدودیت است، ها صورت گرفتههای مختلفی که در این سالمطالعه بر اساس 

 افراد این تعداد متأسفانه.  تحقیقاتی چنین انجام اهمیت به آنها آشنایی عدم دلیل به شعب برخی مدیران همکاری عدم .1

 .شدند ها داده آوری جمع روند شدن کند باعث و بود زیاد

  اند.نداشته برخی از مشتریان به دلیل کاربردی نبودن تحقیقات جهت بهبود وضع موجود، چندان رغبت به پاسخ گویی. 2

عدم همکاری پرسنل  فروشگاه اتکا در توزیع  و پاسخ گویی پرسشنامه مابین پرسنل و مشتریان، به طوری که مدیران  .9

 ز توزیع پرسشنامه خودداری کردند و مانع از جمع اوری داده ها از این طریق شدند. فروشگاه اتکا ا

 

 مدیریتی – کاربردی هایپيشنهاد 7.2

 :شودمی ارائه زیر کاربردی پیشنهادهای پژوهش، نتایج به توجه با 

 نام  به نسبت تر مثبت نگرش جادای که معناست بدان این.  دارد دنبال به را باالتری رفتاری وفاداری نگرشی، وفاداری - 1

 افراد که است خوبی تجربه از ناشی مثبت نگرش این. شد خواهد تجاری نام آن خرید بیشتر تکرار به منجر افراد در تجاری

 توسط جدید محصول تجربه آوردن فراهم عین در بازاریابی مدیران لذا.  آورند می دست به تجاری نام آن از استفاده از

 نگرش محصول، در خاص و کیفی هایویژگی اعمال با باید...  و مجانی های نمونه همچون مختلف طرق از کنندهمصرف

 . کنند تقویت تجاری نام آن به نسبت را کننده مصرف

 این از استفاده  شدن تکراری زیرا.  پذیرد می صورت کمتر فعلی مشتریان جانب از مثبت دهان به دهان تبلیغات  – 2

 مدیران کاالها، اینگونه در. کندمی جلوگیری دیگران به آنها توسط تجاری نام توصیه از قدیمی، مشتریان برای کاالها

 مشتریان زیرا.  باشند داشته جدید مشتریان جذب جهت در زیادی تالش باید قدیمی وفادار مشتریان حفظ ضمن بازاریابی

 . کنند صحبت دیگران با خود جدید تجربه مورد در هستند مندعالقه جدید

 .سنتی بـا فروشگاه های مقایسه در ای ،های زنجیرهفروشگاه خدمات از استفاده منافع سازی فرهنگ و رسانی اطالع -9

 

 منابع :

 

 لعهمطا(نیایرا یهاناندد خمیر نگاکنندفمصر رد یرتجامتعال به یرادفاو بر ثرمو ملاعو  . (۸۸۱۱. )ضا، ریصمد. [1]

  گروه مدیریت . ،نینساا معلو هنشکدا، دمیسالا دازآ هنشگاا: دربو(، نیشا مشهد نستاشهر :یدرمو
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