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 چکیده

 

این عوامل از اهمیت باالیی  ، شناساییگذارندیمی دارای برند تاثیر ها فروشگاهعوامل متعدی بر وفاداری مشتری از 

یک وجودی ادامه حیات یک سازمان از اولویت خاصی برخوردار است،   عنوانبهبرخورداراست. در این میان مشتری 

به   شودیمای که  به نسبت بیشتر با مشتریان سروکار دارند. در این پژوهش سعی  ی زنجیرهها فروشگاهبخصوص برای 

 شود.می بر تمایل به خرید و وفاداری به برند  پرداخته ت قیمتی ررسی  ابعاد متغیر رضایب

است که اقدام به توزیع پرسشنامه استاندارد در میان  شده انجامهمبستگی  -این پژوهش با استفاده از روش توصیفی

محاسبه  %941که  ضریب پایایی برای پرسشنامه  ای اتکا در شهر کرمانشاه شده استی زنجیرهها فروشگاهمشتریان 

ی ها هیفرضنتایج   استفاده شد.  spss افزارنرماز طریق ضریب همبستگی ی پژوهش ، از ها هیفرضگردید. جهت بررسی 

 .  هاست هیفرضاکثر  دییتأپژوهش، بیانگر 

 

 ، اعتماد، وفاداری به فروشگاهوفاداری، از قیمترضایت  : کلمات کلیدی
 

 

 مقدمه   .1

 

، هاسازمانبه استفاده از رویکردی مشتری محور در استراتژی بازاریابی  ها سازماندنیای امروز، نیاز با افزایش رقابت در 

به مشتریان  هاآنی است اما تبدیل ا سادهکه جذب مردم کار  اند آموخته ها شرکتاست.  افتهی شیافزاچشمگیری  طور به

مهم  آنچهکه رضایت مشتریان دیگر کافی نیست، بلکه  اند دادهشان کاری بس دشوار است. امروزه تحقیقات ن وفادار سازمان

ی مختلف بتوانند ها روشبا  ها شرکت.  ممکن است برخی [1]است هاآناست نگهداری مشتریان و افزایش وفاداری 

ریابان که  تا دیروز ی میسر نخواهد بود، به همین دلیل بازاراحتبه هاآنکنند اما حفظ  و پا دستتعدادی مشتری برای خود 

یی که در ها یسودمندمنافع و  واقع به.  اندآوردهروی  هاآندر اندیشه شکار مشتریان بودند امروزه به رضایتمندی و حفظ 

به دنبال ایجاد  شدت بهبازار  رقابت پری تجاری در عصر هاشرکتی باالست که قدر بهی مشتریان وجود دارد وفادار ساز

 ار نسبت به محصوالت و خدمات خود هستند.مشتریانی وفاد

                                                 
 توضیحات مربوط به نویسنده اوّل : مقاله مرتبط با پایاننامه  ارشد*
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های  ها، کاهش هزینه قیمت نظام توزیع، نقش بارزی در کنترل های ای به عنوان یکی از حلقه های زنجیره فروشگاه

 هایی هستند که با ترغیب به افزایش های خود نیازمند طراحی برنامه توزیع و قیمت نهایی دارند و برای عرضه مناسب کاال

وفاداری   ممفهو. از سوی دیگر  تکرار خرید مشتریان مزایایی را هم برای فروشگاه و هم مشتریان به همراه داشته باشند

 هدگستر فیعیتر یها شتال به یزنیا رادفاو نیامشتر ایر، زکندمی یفاا نمازسا یابر تمدبلند فعمنا دیجاا رد ار مهمی نقش

 با ندبر ا. لذندزادبپر دخو قهعال درمو ندبر کیفیت و یاامز کسب یابر ار یبیشتر مبلغ ندضرحا میل لکما با ها ن، آندراند

 یها لغو با و هدکر تثبیت هیندآ یابر یدهبرار نظر زا ار دخو تا کندمی کمک ها نمازسا ، بهیرادفاو دیجاا بر تأکید

 یژگیوترین  ، مهمدکر نبیا ناتو می ینابر. بنا[2]کنند بتقار ثرمؤ رطو ، به اند هدکر تسخیر ار نیجها یها رازبا که نیجها

که با کسب رضایت مشتری امکان پذیر است . اگرچه  مطالعه ی  ستا نآ به نیامشتر ندبو رادفاو، ندبر یک ی مشخصه و

نقش برند های فروشگاهی بر جلب اعتماد مشتری به فروشگاه  با ارزش کمتری مورد بحث  قرار خواهد گرفت، اما با این 

 بی است و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.وجود یک فاکتور و ارزش اساسی در چارچوب کلی بازاریا

 

 

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2

 

 چهارچوب نظری پژوهش  2.1

  

 ها محصولتولید و توزیع کاال و نیز تنوع سالیق مشتریان و اهمیـت یـافتن بازاریابی  یها حوزهگسترش فناوری در با 

. در راستای همین پویایی سیستم توزیع بوده اندشده رگوندگتولید و توزیع  یها وهیشفروش،   و گسترش رقابت برای

. در ایران با توجه به پیدایش و ایجاد است افتهی گسترش در جهان یا رهیزنج یها فروشگاهاست که ایجاد و گسترش 

 ها یروشف خردهو  ها فروشگاهو فروشگاهی رقابت شدیدی بین  یفروش خرده در بخشساختار جدید و فنـاوری نـوین 

 .[3] کندیمجلوه  تیاهم بابسـیار  ها فروشگاهدر این راستا، نقش  .آمده استبرای جلب نظر مشتریان به وجود 

در حال  روزروزبهانقالبی بی صدا در بازارهای مصرفی هستیم؛ تنوع خواسته های مشتریان  آستانهاز طرف دیگر در 

بت کنونی شرکت ها با چالش های متعددی مواجه هستند. از جمله این که افزایش است و برای ماندگاری در بازار پر رقا

روش  با سازمان هر و اند مواجه تجاری برند های از زیادی تعداد با زیرا مشتریان کاهش یافته وفادار مشتریان تعداد امروزه

است.  سازمان عملکرد ارتقاء هایتدرن و مشتریان جذب در تالش برای خود منحصر به فرد و خاص بازاریابی و تبلیغاتی های

 منابع و استراتژی ها اهداف، کلیه جهت گیری و می شود قلمداد سازمان چابکی تقویت در محوری و کلیدی عامل مشتری

 و حفظ دغدغه که شرکت هایی برای مشتریان وفاداری تقویت و حفظ .می باشد مشتری نگهداری و جذب محور حول

پیشین نشان داده است  های مطالعه [4].می گردد تلقی استراتژیک چالشی دارند، بازار در را خویش رقابتی جایگاه توسعه

. [5]است کنونی مشتری حفظ هزینه از بیشتر بسیار جدید مشتری یک آوردن دست به هزینه که اند دریافته ها شرکت که

را می توان  به عنوان  برند فروشگاه  کند. زی با نیب نیا نقش مهمی را در تواندی توسعه یک برند خصوصی قوی م بنابراین

و  یک فروشگاه مرتب و تمیز باشد کهی. وقتدر نظرگرفتمشتری  وفاداری بالطبعو  رضایت  بر رگذاریتأث یکی از عوامل

، حال نیا با  شده و رضایت آنان را به دنبال خواهد داشت.برطرف نماید موردپسند مشتری واقع و مشتریان را بداند یازهاین

ی موجود و وفاداری بر برند فروشگاهی و ها برچسبهمه تحقیقات پیشین  بر روی این موضوع، رابطه بین  رغمیعل

ی رگذاریتأثبررسی حاضر نیز  پژوهشبنابراین هدف  باشد، ماندهیباقوفاداری فروشگاه ممکن است مبهم و یا پیچیده  
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 شده ارائهنسبت به کاال های موجود و خدمات   ها آن وفاداریه اعتماد و مشتریان نسبت برضایتمندی از قیمت بر دیدگاه 

 .ی بهبود این روابط باشدسو بهدر فروشگاه است  شاید امید به بازگشایی راهی 

 

 هاتعریف متغیر 2.2

 

 . بعضی ازردقیمت، اشاره دا ادراک: این واژه به نتیجه روانی یک اختالف میان توقعات قیمتی و  رضایتمندی از قیمت

 از ادراک و قیمت از انتظار التفاوت مابه به که است یشناختروان عامل یک قیمت از رضایتمندی که معتقدند پژوهشگران

رضایتمندی قیمت یک ساختار چند  .باشد بازار، قیمت یک عامل برجسته می ایدر تمامی روابط مبادله اشاره دارد، قیمت

(، عادالنه PQکیفیت )-(، نسبت قیمتRP(، قیمت نسبی )PRی باشد : اعتبار قیمت )بعدی ساخته شده از پنج جزء م

 انجام را قیمت مقایسات بتوانند ،یریگمیتصم فرایند حین در مشتریان اگر (.PT( و شفافیت قیمت )PFبودن قیمت )

 مستقیم، طور به فرایند  نای نتیجه و  کرد خواهند مقایسه رقبا مشابه قیمت های با را خدمت یا محصول قیمت دهند،

را مطرح کرده  مسئلهاین  مطالعات خود بر اساسو همکارانش ماتزلر  [6]. داد خواهد قرار تحت تأثیر را قیمت از رضایت

شده  شناخته یبه خوب دیپس از خر ندیفرآ نیو همچن دیخرتصمیمات  در مؤثرو  معین یک عامل به عنوان قیمت  که  اند

 مشتریانعث به وجود آمدن ابلندمدت ب دراست و  رگذاریکننده تأث مصرف دیبر نگرش خر یمتیق یترضا ،رایننابب .است

  خواهد شد. وفادار

 ویژگـی حـد چـه تـا که دانست مسئله این خصوص در مشتری قضاوت ، حاصلرا می توان رضـایتمندی حقیقـت در

 ارزیابی ماهیت تعریف، این. می باشد مطلوب سطح در مشتری انتظارات نیتأم به قادر یـا خدمت، محصـول یـک

 فروشگاه، یا و تجاری محصـول، نام یـک آیا که می سازد مشخص مشتری آن قیاز طر که می سازد برجسته را رضایتمندی

 خرید و نیز در مؤلفهکنند که نقش اصلی قیمت به عنوان یک پژوهشگران بیان می  .خیر یا می سازد برآورده را او انتظارات

شود. بنابراین، رضایتمندی قیمت بر روی تمایل خرید مشتریان تاثیر دارد  پس از خرید، به خوبی شناسایی می یندهایفرآ

 شود. مدت میو گاها منجر به ایجاد یک مشتری وفادار در دراز

ازمان خاص و خرید الرسون و همکارانش، وفاداری را ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با س : وفاداری مشتری

که مشتریان احساس می کنند  به وقوع می پیوندد هنگامیکاالها و خدمات به طور مکرر بیان کرده اند، در واقع وفاداری 

 [7].را برطرف کند ها آنسازمان موردنظر به بهترین وجه ممکن می تواند نیازهای 

 اولین عنوانبه کـانونی برنـدهای بـه مشـتری ماندن روفادا به تمایـل برنـد : وفاداری وفاداری به برند فروشگاهی

فروشان با یک  برند های فروشگاهی محصوالت استراتژیکی هستند که توسط خرده[8]. رقباست های برند جمع در انتخاب

 ایهای مشخص زنجیره فروشان تنها در فروشگاهصورت واحد توسط خرده. این محصوالت بهگردندمی ارائههویت مشخص 

یک فروشگاه نیازهای مشتریان  کهیوقتباشند.  ها عاملی مهم در ایجاد رضایت در مشتری می این برند. رسند میبه فروش 

 و رضایت آنان را به دنبال دارد. شدهواقعرا بداند و برطرف نماید موردپسند مشتری 

در فروشگاه بمانند و برند  دهند میر ترجیح :   در مواجهه با عدم موجودی کاال مشتریان وفادا وفاداری به فروشگاه

نشان می دهد که  پیشین های مطالعهخود را تغییر دهند  تا اینکه فروشگاه را تغییر دهند و یا خرید را به تعویق بیندازند. 

 گیریاندازهو تبلیغات شفاهی  دوبارهرفتاری مثل خرید  و وفاداریاجزای نگرشی مثل تعهد  وسیله به  به فروشگاه وفاداری

تا  کندمیفراهم  کننده مصرفوفاداری  یها محرکبینش  بیشتری نسبت به   بعدی چند؛ تعریف دیگر عبارت به شوند می

 .[1] یک عامل بررسی شود  صورتبهتنها  که این
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 کوتاهی تجاری طهراب یک در خود یها تعهد انجام در او و بوده اتکا قابل شخص یک یها گفته کهاین اور: ب اعتماد

 به تمایل مشتریان. نماید راحتی احساس دیگری با رابطه ایجاد از شخصی که دهد یم رخ هنگامی اعتماد .نخواهد کرد

. به عمق و اطمینان دارند هاآن در اطمینان جادیو ا ییها وعده برآوردن در بیشتری توانایی دارند که هایی برند هویت درک

 .[9]گردد یم بر قاطع ریغشواهد  بر اساس یریپذبیآساحساسات برای پذیرش 
 

 پیشینه پژوهش 2.3

 

 مطالعات داخلی  2.3.1

 

 گذاران بیمه پرداخت به تمایل و قیمتی رضایت بررسی، تحت عنوان 1394. دکتر نظری و همکارش پژوهشی در سال 1

 از قیمتی رضایت به مربوط ده هایدا آوری جمع برای که  (بیمه شرکت یک: موردی مطالعۀ) تکمیلی درمان بیمۀ

 کارت صورت به مشروط ارزیابی روش از بیمه گذاران پرداخت به تمایل استخراج برای و ماتزلر استاندارد پرسشنامۀ

 383 با تهران شهر در ایران بیمۀ شرکت در تکمیلی درمان بیمه گذاران پژوهش، آماری جامعۀ. است شده استفاده پرداخت

 برای Smart PLS نرم افزار با جزئی دوم توان های کمترین روش و ساختاری معادالت مدلسازی .هستند پرسشنامه

 به تمایل تغییرات از درصد 84/4 میزان به قیمتی رضایت که است آن از حاکی نتایج. شد گرفته کار به داده ها تحلیل

 قیمت اعتمادپذیری و تأثیر بیشترین کیفیت قیمت نسبت قیمتی، رضایت ابعاد بین در و می کند تبیین را پرداخت

 .دارد بیمه گذاران پرداخت به تمایل بر را تأثیر کمترین

عه مطال(فروشگاهی بر خرید برند تأثیرگذاربررسی عوامل عنوان  تحت ،1393. خانم مریم جوکار  پژوهشی در سال 2

در فروشگاه  برند فروشگاهیبر خرید  مؤثرامل عوهدف از انجام این تحقیق بررسی که  ،) نموردی: فروشگاه اتکا شهر تهرا

. و برای بررسی باشدیم. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان فروشگاه اتکای تهران انجام داده استاتکای شهر تهران 

 ، ترجیحات فردی تصویر درک شده از برند، قیمتشخصیی ها یژگیو) های ، متغیرفروشگاهی بر خرید برند مؤثرعوامل 

. شدند در نظر گرفته رگذاریتأثمتغیرهای  ند و نگرش درک شده نسبت به برند(درک شده از برند، ارزش درک شده از بر

قرار گرفت.  لیتحل و هیتجزمعادالت ساختاری مورد  تکنیک )فن(با استفاده از   از پرسشنامه شدهیآور جمع یها داده

تحقیق نشان داد که  یها هیفرضلیزرل استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی  ارافز نرماز  ها داده لیتحل و هیتجزبرای 

 .مؤثرند فروشگاهی ها بر خرید برند تمامی متغیر

بررسی تأثیر کیفیت خدمات و تصویر فروشگاه روی تصویر برند و قصد  عنوان تحت. خانم  مرضیه امینی پژوهشی 3

مستقیم  راتیتأث به سرانجام رسانده است .  در این پژوهش به بررسی 1391را در سال  های خصوصی خرید برای برند

متغیر  باوجودو  (PLBها با برند خصوصی ) کیفیت خدمات و تصویر فروشگاه روی تصویر برند و قصد خرید برای برند

است،  شدهاستخراج Lisrelو spss  یافزارها نرم که از هاداده نتایج حاصل از .پرداخته است از قیمت یآگاهمیانجی 

دارای تاثیر  کلی تصویر فروشگاه تاثیر مثبتی بر قصد خرید برند خصوصی دارد .کیفیت خدماتطور بهمشخص شد که 

از جانب  کنندگانمصرفتصویر برند خصوصی بر کاهش خطر دریافت شده  .باشدیممثبت بر تصویر برند خصوصی 

مورد محصوالت برند خصوصی بر آگاهی از  در کنندگانمصرفده خطر دریافت ش .دارد ریتاثمحصوالت برند خصوصی 

برقصد خرید برند خصوصی  ،کنندهمصرفآگاهی از قیمت همچنین  منفی دارد. تاثیر دیقصد خر و کنندگانمصرفقیمت 

 تصویر فروشگاه تاثیر مثبتی بر تصویر برند خصوصی ندارد. تاثیر ندارد.
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)مورد پژوهی:  آنهابر وفاداری  هافروشیخردهثیر تصویر ذهنی مشتریان از عنوان تا تحتمریم جمشیدی  .  خانم 4

 یامرحله چند یا خوشهنمونه آماری که به روش  590از میان :  1390تهران ( ، در سال  22منطقه  یها یفروش خرده

 و  SPSS  یافزارهانرما استفاده از تحقیق ب یها داده؛ قرار گرفتند لیتحل و هیتجزمورد  و سالم  384انتخاب شدند، تعداد 

 LISREL  .ها یفروش خردهنشان داد از میان ابعاد تصویر ذهنی مشتریان از  پژوهش های یافتهمورد تحلیل قرار گرفتند ،

 هاآنبر وفاداری  "چیدمان و طراحی داخلی"و "فروشی خردهخلوتی داخل "، "تداوم در عرضه موجودی کاال "تنها سه بعد 

 .ثیر دارندتا

برنامه  یها یژگیوارزیابی رابطه بین عنوان  تحتپژوهشی  ،1390و همکارش در سال آشتیانیغفاری  .  دکتر5

. جامعه آماری تحقیق، شامل مشتریان اندداده( انجام )مطالعه موردی : فروشگاه رفاه اراک وفاداری، رضایت از فروشگاه

عناصر  عموماًسخت  یها یژگیو پژوهشاین  . دربود 1388ماه در سال  6 مدت به  اراک در شهر رفاه ای زنجیرهفروشگاه 

نرم ارتباط خاص یا رفتار ترجیحی با مشتری را  یها یژگیوکه  درحالی بودند؛ملموسی مثل تخفیف یا کاالهای رایگان 

 برای یتر یقوکننده  ینیبشیپ سخت یها یژگیونرم نسبت به  یها یژگیو و احساسی محور هستند. شدندمیشامل 

های نرم در  ویژگی ،تجاری فروشگاه و خدمات مشتری هستند. بنابراین یبند شکلرضایت از فروشگاه در ابعاد کاال، 

 اند. داشتهسخت، اثر بیشتری  مقایسه با ویژگی

 

 مطالعات خارجی 2.3.2

 

ایت قیمتی در روابط مدیریت مشتری در بررسی نقش رض پژوهشی تحت عنواندر (2013) همکارانو  مپروپولوسیل. 1

 رضایت میزان سطح ریتأثتحت ،  محیط دریافت خدمات مالی رییبه تغ یمشترگرایش  نتایج نشان می دهد که  که بانک

خود  یمتیق تایرض .کاهش وفاداری به طور طبیعی در مراکز خدماتی وجود دارداثر  نیو ا است از خدمات دریافتی یمتیق

نه او منصف متید به قااعتم ،ینسب متیق ت،یفیک-متینرخ ق مت،یق تیفاشف های مؤلفهزیر  ریتحت تأث یبه صورت مثبت

بر رضایت مشتریان و  تمایل به ماندن در بانک ها   مؤثرد و هر یک از این ابعاد رضایت قیمت به نحوی قرار دار متیبودن ق

 قیمتی اثر دارد.  و جستجوی اطالعات بر رضایتو عدم تغییر محیط ارائه خدمات 

فروشگاهی های کننده نسبت به برندبر رفتار مصرف مؤثر(، در پژوهشی تحت عنوان عوامل 2013و همکاران ) *. دیالو2

از روش و نگرش نسبت به برند های  یآگاهبه این نتیجه رسیدند که ادراک از تصویر ذهنی، تصویرذهنی از قیمت فروشگاه، 

با فروشگاه به طور مثبتی تحت تاثیر انتخاب  ییآشناداری بر رفتار خرید برند فروشگاهی دارد. عنافروشگاهی تاثیر مثبت و م

شناختی که به  فروشگاهی نیست. هیچ یک از متغیرهای جمعیت فروشگاهی است اما تحت تاثیر قصد خرید برند برند

 ند .عنوان متغیر های کنترل هستند بر انتخاب برند فروشگاهی تاثیری ندار

از برند، اعتماد و تعهد نسبت به برند و  یتمندیرضا ریتاث "تحت عنوان یپژوهش (،2012) و همکاران سیرکی. ا3

برند،  ژهیمستقل ارزش و یها ریرابطه متغ یپژوهش به بررس نیرا  به انجام رساندند. که در ا "از برند دیو قصد خر یوفادار

مستمر(،  ،یتعهد)عاطف یانجیم یها ریبه برند با وجود متغ یو وفادار دیخر دقص یها ریبرند بر متغ تیفیارزش برند و ک

 یدانشگاه اتاتورک جمع آور انیدانشجو انیپرسشنامه در م عیتوز قیاز برند پرداخته اند. داده ها از طر تیاعتماد و رضا

 انگریمجدد است که ب دیبه خر لیتما و یموثر بر وفادار یریدرگ ریاز تاث یحاک جیشرح است :  نتا نیبد جیکه نتا دیگرد

 یریتاث چیاز برند ه تیکه بر رضا یمستقل فقط بر اعتماد به برند بوده  به طور یرهایو مثبت متغ  یوجود رابطه معنادار

و هم بر   یموثر بوده و اعتماد هم بر تعهد عاطف یاز برند صرفا بر تعهد عاطف تیکه رضا دیگونه مشخص گرد نینداشته و ا

                                                 
* .Diallo et al 
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مشاهده و ملموس تر از تعهد  مجدد دیو قصد خر یبر وفادار یتعهد عاطف ریتاث  ن؛یمستمر مثمرثمر است ، همچن  دعهت

 است. دهیپژوهش رد گرد انیوابسته در پا یرهایمثبت و معنادار  تعهد مستمر بر متغ ریمستمراست اما تاث

 های کشور اسپانیا در بازار وفاداری  و شناخت فروشگاه( در پژوهشی به تاثیر قیمت گرایی در 2012) *. پارتال و بنیتو4

با وجود نتایج  است، وفاداری فروشگاه گذاری بر قیمتتاثیر مثبت و معنادار   د. نتایج حاصله نشان دهندهپرداختن اسپانیا

 رهای همگانی کرد. گذاری اظهارنظ توان، به صراحت در ارتباط با برخی عوامل همچون قیمت نمی

 خدماتی)صنعت بخش در وفاداری و قیمت، رضایت از جامعی ( در پژوهشی به ارائه مدل2007همکاران ) کانسوگرا و. 5

هواپیمایی( در کشور اسپانیا پرداخته که تاثیر  قیمت بر رضایت ، تاثیر قیمت بر وفاداری و  رضایت بر وفاداری، رابطه غیر 

 بر وفاداری را نشان می دهد . بر یکدیگر و اثر عادالنه بودن قیمتمستقیم پذیرش قیمت و 

پرداختند که به   ابعاد رضایت از قیمت : مرور و توسعه مفاهیم پژوهشی تحت عنواندر  (2006) و همکارانماتزلر . 6

 ،قیمتی تیفیک ،قیمتبه  اعتماد و اطمینانت،میق تیشفاف ،یتمیق تیرضاکه شامل  تمیاز ق تیابعاد رضا یبرا یارائه مدل

. نتایج بیانگر وجود روابط قوی این ابعاد بر رضایمندی قیمتی است قیمت و پذیرشفانه بودن نصم کدر و نسبی قیمت

 .به حساب می آیندکل در   یتمیق تیرضا یریاندازه گ یجامع برا یصشاخبخصوص انصاف و کیفیت قیمتی که  این ابعاد 

 

 

 پژوهش های هیفرض. 3

 

 H1: روشگاهی تاثیر مستقیم و معناداری دارد ف یها برندبر وفاداری به  قیمتی رضایت. 

H2 : تاثیر مستقیم و معناداری دارداتکا  زنجیره ای فروشگاه بر وفاداری به  رضایت قیمتی.  

H3  : تاثیر مستقیم و معناداری دارد.  ای اتکا زنجیرهبه فروشگاه بر اعتماد رضایت قیمتی 

 

 

 . روش تحقیق4

 

 به، یک تحقیق توصیفی و تحلیلی ماهیت تحقیق لحاظ ازهدف، یک تحقیق کاربردی است و  لحاظ ازاین تحقیق 

یمی قرار بررس و مورددر این پژوهش وجود یا عدم وجود رابطه بین چندین متغیر وجود دارد  که آنجا از. دیآ یم حساب

. هدف تحقیق پیمایشی باشد می ، روش تحقیق همبستگی نیزشود یمو همچنین شدت و جهت روابط نیز مشخص  ردیگ

 .[19] سشنامه استدر تحقیقات پیمایشی پر استفاده ابزار مورد نیتر جیراتوصیف شرایط نگرش است و همچنین 

 

 یریگنمونهو  یآمارجامعه  4.1

 

اه اتکا در سطح شهر کرمانش ای زنجیره های فروشگاهکه از شعب مشتریانی پژوهش حاضر شامل کلیه  یآمارجامعه 

 می آزادهای مسلح است وی خرید برای عموم  در کل این فروشگاه وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو . اند نمودهخرید 

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

                                                 
* Partal and Benito  
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 نمونه عنوانبه. شود می زیر محاسبه فرمول طریق از نمونه تعداد مرحله این در .گردد می استفاده موفقیت نسبت تخمین

 .دیآ یم به دست زیر فرمول از نمونه تعداد / 7 حدی خطای برای

 

(0.5)(0.5) /(0.07) = 0.9604 / 0.049 =196 2(1.96) =2 pq/d2z = n 

 

محققان، اجماعی وجود ندارد. برای انجام تحلیل عاملی  در مورد حجم نمونه الزم برای انجام معادالت ساختاری در میان

 .[20]هاد شده است تایی پیشن 200، حداقل حجم نمونه یدییتأ

 

 اطالعات  یآور جمعروش  4.2

 

قرار خواهد  استفاده مورد اینترنتی یها جستجو و یا کتابخانه و میدانی  یها روشاز  اطالعات، آوری گرد وشر

 پرسشنامه موجود، یابزار کاربرد هستند، پیمایشی -میدانی صورتبه که پژوهش دیگر العاتاط کسب برای و گرفت.

بخش اول در مورد شامل دو بخش است : است  شده عیتوز یورضح صورتبهحاضر که  پژوهشپرسشنامه  شد. خواهد

 گانهپنجوهش  با طیف پژ یها ریمتغجمعیت شناختی)جنسیت، سن، سطح تحصیالت( و بخش دوم به بررسی  یها یژگیو

موافقم گسترده  کامالً مخالفم تا  کامالً است که از  شده ترجمهمستخرج و  خارجی مقاله چندین، از پرداخته می شودلیکرت 

است این  شده اعمال رهایسوء تفس. همچنین روش ترجمه بازگشتی نیز جهت جلوگیری از پر نمودند آن راکه مشتریان 

 راهنما و مشاور قرار گرفت .     استادان دییتأپرسشنامه مورد 

 

 ی اطالعاتآور جمعروایی و پایایی ابزار  4.3

 

 روایی  ابزار سنجش 4.3.1

 

 گیریاندازهیک ابزار  دهنده لیتشکبرای بررسی اجزای  معموالًاست که  رواییمحتوا نوعی  روایی:  *محتوا روایی

با توجه به  .قرارداد موردنظرمحتوای آن را  رواییآزمون پیشرفت تحصیلی باید  برای یک مثال عنوان به. شود یم کاربردهبه

 نظران صاحبهای این پژوهش است که توسط  پرسشنامه مذکور، جزء پرسشنامه استاندارد برای سنجش متغیر کهاین

ما و مشاور نیز در مورد استادان راهن کهایناست و همچنین با توجه به  شده استفادهمتفاوت  یها پژوهشدر  جهانی

مورد استفاده در  رییابزار اندازه گ نیابرانبالزم صورت گرفته است،  یها اصالحها،  متغیرسنجش برای  آنمتناسب بودن 

 .حاصل شده است ییتواحم قیبوده و در واقع اعتبار آن به طر مناسبدارای اعتبار  پژوهش نیا

 

 پایایی ابزار سنجش 4.3.2

 

 توسط سه که است( سنج نگرش) "کرونباخ" روش ،(ترتیبی)ای رتبه های مقیاس برای پایایی ارزیابی روش ترین مهم

است. در این  شده معروف کرونباخ نام به فقط ولی ارائه گردید و مطالعه گلیرز و راجاراتنام کرونباخ، های نام به محقق

                                                 
* . Content Validity  
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شنامه از اعتبار الزم های پرس ن نتیجه گرفت که سؤالتوا می ؛باشد 0.7تر یا مساوی آزمون اگر مقدار آلفا بزرگ

 ها قابل مشاهده است. پایایی متغیر ، 2شمارهدر جدول . [21]برخوردارند

 ها افته. ی5

 

گیرد، سپس  قرار می یبررس پاسخگویان مورد فردی یها یژگینظر و از شده یآور جمع یها ابتدا داده قسمتدر این 

برای  ونی، و رگرسK-Sهای  شده، از آزمون نیتدو های هیمتناسب با موضوع و فرضشوند و  یری میگ اندازه  عوامل مدل

  گیرد. مورد بررسی قرار می SPSSافزار آماری  نرمبا  ازمون فرضیه ها 

 

 های  توصیفی  یافته 5.1

 

 فروشگاه  در تریان مش یها داده ، تجزیه و تحلیل)جنسیت، سن،  سطح تحصیالت(جمعیت شناختی یها مؤلفه

 .ارائه شده است 7 الی 1جداول اند در  ر گرفتهاقر نجشس مورداتکا  که ای  زنجیره

 

 های جمعیت شناختی . توزیع فراوانی متغیر 1جدول 

 درصد فراوانی تعداد شرح ویژگی ویژگی

 

 جنسیت

 1/37 78 مرد

 9/62 132 زن

 

 

 سن

 28/14 30 سال و کمتر 20

 28/34 72 سال30 – 21

 28/24 51 سال 40 -31

 09/18 38 سال 50 -41

 04/9 19 به باال و سال 51

 

 

 تحصیالت

 43/11 24 پلمید ریز

 17/25  54 دیپلم

 23/15 32 فوق دیپلم

 14/37 78 لیسانس

و  فوق لیسانس

 باالتر

22 47/10 

  

 پرسشنامه سالم بازگشتی 210 ازاطالعات گرداوری شده   ، بر اساسه استهدقابل مشا، 1شماره  در جدول طور که مانه

نفر نیز گروه مردان را با   78اند و  درصد به خود اختصاص داده  9/62را زنان نفر  132فروشگاه اتکا،  مطالعه از افراد مورد

  اند . هدرصد تشکیل داد 1/37
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 71/25 زیر دیپلم، تشانتحصیال سطحصد در 42/11 که دهد می نشان ها پاسخ فراوانی درصد توزیع از برآمده های یافته

 .اند بوده ترباال و لیسانس فوق درصد 47/10 و لیسانس درصد 14/37 دیپلم، فوق درصد 23/15 دیپلم، درصد

 درصد 28/34 ،و کمترسال  20 سنی گروه به متعلق ها پاسخ درصد 28/14 دهد  می نشان سن فروانی درصد توزیع نتایج 

 41-50 سنی گروه به مربوط درصد 01/18 سال، 31-40 سنی گروه به مربوط درصد 28/24 سال، 21-30 یسن گروه در

 .بودند به باال سال 50 سنی گروه در درصد 9 و سال

 

 ها  پایایی پرسشنامه به تفکیک متغیر .2جدول 

 ی کرونباخ آلفا تعداد سوال ها  متغیر

 .924 14 رضایت قیمتی

 .885 3 شگاهیوفاداری به برند فرو

 .880 3 وفاداری به فروشگاه

 .820 3 اعتماد به فروشگاه

 .941 23 مجموع

 

-بود؛ بنابراین، تمام متغیرهای نهفته مدل اندازه 70/0ها نیز باالتر از  ضریب آلفای کرونباخ آن .2براساس داده های جدول

 گیری پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار هستند.

 

های پژوهش در فروشگاه اتکا ن و انحراف معیار متغیر.  میانگی3جدول  

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین متغیر

از رضایتمندی 

 قیمت

43.2952 10.07762 24 68 

وفاداری به برند 

 فروشگاهی

10.2333 2.80257 3 15 

وفاداری به 

 فروشگاه

10.6238 2.71032 4 15 

 15 6 2.18648 11.1667 اعتماد به فروشگاه

 

 (k-s.  نتایج ازمون کلموگروف اسمیرونف )4جدول

 k-s Sig متغیر

 /000 2.102از رضایتمندی 
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 قیمت

وفاداری به برند 

 فروشگاهی

1.981 001/ 

وفاداری به 

 فروشگاه

1.839 002/ 

 /015 1.564 اعتماد به فروشگاه

 

 می توان درصد  95اطمینـان بـا  و / اسـت05 از رکوچکت آمده دست معناداری به سطح 4شماره جدول داده های اساس رب

 برای ناپارامتریک  هـای آزمـون از  بایسـت مـی و کننـد نمـی  تبعیـت بودن نرمال ویژگی از پژوهش داده های گفت

 . نمود استفاده داده ها تحلیل

 

 

 مدل رگرسیون  خالصه .5دول ج

ضریب  

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

 

ضریب تعیین 

 شدهتعدیل  
 

 خطای براورد

وفاداری به برند  – رضایت قیمتی

 فروشگاهی

249/ 062/ 057/ 72097/2 

وفاداری به   –رضایت  قیمتی  

 فروشگاه

794/ 630/ 628/ 65239/1 

اعتماد به  –رضایت  قیمتی 

 فروشگاه

717/ 514/ 512/ 52744/1 

 

 و باشد می/  514/، 630، /062 با برابر آمده ستد  به شده حاصال تعیین ضریب ،5 شماره جدول های داده اساس بر

به برند فروشگاهی، وفاداری به فروشگاه و  وفاداری تغییرات درصد 4/51، 63،  2/6 به ترتیب که دهد می نشان مقدار این

 .  است بینی پیشرضایت قیمتی قابل  طریق از اعتماد

 

 ه برند فروشگاهی. معناداری رگرسیون رابطه رضایت قیمتی و وفاداری ب6جدول

مجموع  درجه ازادی مجموع مجذورات متغیر

 میانگین

 معناداری Fازمون

 /000 23/138 603/101 1 603/101 رگرسیون

 404/7 208 964/1539 باقیمانده

 متغیر

شاخ

 ص
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 209 567/1641 کل

 

  فروشگاه. معناداری رگرسیون رابطه رضایت قیمتی و وفاداری به 7جدول

 معناداری Fازمون  مجموع میانگین جه ازادیدر مجموع مجذورات متغیر

 /000 294/354 360/967 1 360/967 رگرسیون

 730/2 208 921/567 باقیمانده

 209 281/1535 کل

 

 . معناداری رگرسیون رابطه رضایت قیمتی و اعتماد به فروشگاه 8جدول

 یمعنادار Fازمون  مجموع میانگین درجه ازادی مجموع مجذورات متغیر

 /000 262/220 887/513 1 887/513 رگرسیون

 333/2 208 280/485 باقیمانده

 209 167/999 کل

 

 . نتایج6

 

 نتایجی که از تکنیک های امار توصیفی انجام شده بر روی داده های پژوهش استخراج می شود به شرح زیر می باشد :

  اند که نشان از  درصد  را مردان تشکیل داده 37زنان و درصد پاسخ دهندگان را  63، 2شماره با توجه به جدول

 عالقمندی به خرید در خانم ها  و توجه بیشتر به مصارف خانواده را بیان می دارد.

 سال  30دهندگان در محدوه سنی   اسخپ قشر کثیری ازکه  دهد توزیع افراد نمونه برحسب سن و سال نشان می

 از جوان بودن جامعه اماری پژوهش است .که نشان  هستند سال 30و کمتر از 

  دهندگان در  تعداد پاسخ طع تحصیلی مشخص می شود که بیشتربرحسب مق، نمونه  2شماره با توجه به جدول

مراکز  این مشغول به تحصیل هستند که نشان از توجه بیشتر افراد تحصیلکرد به خرید از و دیپلم، مقطع تحصیلی لیسانس

 :کرد اشاره  ریز نتایج به توانیمپژوهش،  یها هیفرض آزمونبر اساس  دارد .معتبر  زنجیره ای و

 توان یم آمده دست به: بنابراین با توجه به نتایج  اثر داردقیمت بر وفاداری به برند فروشگاه از : رضایت  فرضیه یکم

 واریانس درصد که  آنست بیانگر و اشد ب. می062 با برابر (R2) تعیین ضریب. شود یم تاییدبیان کرد که این فرضیه 

که  است از است که عبارت مستقل )رضایت از قیمت( تبیین شده متغیر توسط (یفروشگاه برند وابسته )وفاداری به متغیر

 جدول های داده اساس بر. باشد می وفاداری به فروشگاه  به اعتماد به فروشگاه مرتبط تغییرات عامل از درصد 7تقریبا 

 با نتیجه در باشد؛ می Fبحرانی مقـدار ازبزرگتر  209 آزادی درجـه بـا 23/138 شـده محاسـبه Fمقـدار،  6 هشمار

 .است معنادار به برند فروشگاهی وفاداری و رضایت قیمتی بـین آمـده بدسـت رابطـه گفـت توان می درصد 95 اطمینان

 ضیه حکایت می کند.در این فر از وجود ارتباط ضعیف R پایین بودندر نتیجه 
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 بیانگر و باشد  . می630 با برابر (R2) تعیین ضریب:  اثر دارد: رضایت از قیمت بر وفاداری به فروشگاه  فرضیه دوم 

است که  ( تبیین شدهرضایت قیمتیمستقل ) متغیر توسط به فروشگاه( وفاداریوابسته ) متغیر واریانس درصد که  آنست

. مقدار سطح باشد می وفاداری به فروشگاه  به اعتماد به فروشگاه مرتبط تغییرات عامل از درصد 63که  است از عبارت

 Fمقـدار،  7 شماره جدول های داده اساس بر کند. کمتر بوده ، معناداری را گزارش می  0.05معناداری از سطح خطای 

 درصد 95 اطمینان با نتیجه در باشد؛ می Fبحرانی مقـدار از بزرگتـر 209 آزادی درجـه بـا 294/354 شـده محاسـبه

 از مشتریان رضایت.است معنادار به برند فروشگاهی وفاداری و رضایت قیمتی بـین آمـده بدسـت رابطـه گفـت میتوان

 .است مشتریان به فروشگاه اتکا وفاداری برای خوبی کننده بینی پیش قیمت

 با برابر  (R2)تعیین ضریب : شود یم دییتأر اعتماد به فروشگاه : تاثیر مثبت و معنادار رضایت از قیمت ب فرضیه سوم

مستقل )رضایت از  متغیر توسط وابسته )اعتماد به فروشگاه( متغیر واریانس درصد که  آنست بیانگر و باشد  . می514

وفاداری به   به رتبطاعتماد به فروشگاه م تغییرات عامل از درصد 4/51تقریبا  است از است که عبارت ( تبیین شدهقیمت

 بزرگتـر 209 آزادی درجـه بـا 262/220 شـده محاسـبه Fمقـدار،  8 شماره جدول های داده اساس بر .باشد می فروشگاه

 و رضایت قیمتی بـین آمـده بدسـت رابطـه گفـت میتوان درصد 95 اطمینان با نتیجه در باشد؛ می F بحرانی مقـدار از

اعتماد به  رضایت از قیمت و بین مسیر ضریب که . در نتیجه نشان می دهداست معنادار یبه برند فروشگاه وفاداری

، هر چه میزان رضایتمندی مشتری از قیمت بیشتر باشد، اعتماد به گرید انیب به فروشگاه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 و بالعکس. رود یمفروشگاه  باال 

 

 

 پژوهش  :  یها شنهادیپ. 7

 

کننده به فروشگاه را بر اساس احساسات مطلوب سازد وفاداری و اعتماد مصرف گذشته ما را قادر می یها ژوهشپ نتایج

 کند.را تشدید میبه فروشگاه  بدانیم که در عوض وفاداری ها متیق یبند درجهمشتری از چیدمان، تنوع، رضایت از 

 :شود  می ائهار زیر کاربردی یها شنهادیپ پژوهش، نتایج به توجه با 

، سالیق و عالیق مشتریان خود ها خواستهها،  نیازسنجی برای شناسایی نیاز یها مطالعه، با انجام ها فروشگاه. این 1

نمایند ، تا مشتریان با داشتن  ارائهاقدام نمایند تا با استفاده از شناخت بهتر از نیازها بتوانند خدمات بهتری را به مشتریان 

 وفاداری خوبی را نشان دهند. ها فروشگاهق نسبت به این یک تجربه موف

و تخفیفات موجود درقیمت   عرضه شده در فروشگاه زنجیره ای اتکا خدمات یرسان اطالعتبلیغات و فاده از است  .2

 کاالها و خدمات مختلف، به عموم افراد جامعه .

عه با هر درامدی بتوانند از خرید در این فروشگاه لذت . وجود کاالهای مختلف و  با تنوع قیمتی که هر قشری از جام3

 برده و رضایتمند از آن خارج شوند .

موزش دیده، با صالحیت و خوش برخورد نیز خود عاملی است که می تواند منجر به عالقه آاستفاده از پرسنل   .4

ی این افراد و تاثیر گذاری و تاثیر پذیری تبلیغات شفاه به تبعیت از آن مندی افراد به حضور در این مراکز خرید گردد و

 افراد از یکدیگر در توسعه و افزایش وفاداری را در اینده خواهیم داشت. 

 

 

 . منابع8
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