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چکیده
با پیشرفت فناوری و رقابتیتر شدن شرایط بازار در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی ،مشتری وفادار به عنوان سرمایة اصلی
هر شرکتی محسوب می شود .در صنعت خرده فروشی نیز ،به علت افزایش رقابت و به وجود آمدن انواع مختلف فروشگاههای
زنجیره ای ،مشتری جایگاه و ارزش بیشتری پیدا کرده است و مشتری مداری تبدیل به یک اصل در این صنعت شده است .یکی
از عوامل تأثیر گذار ب ر وفاداری مشتریان و در نهایت افزایش سهم خرید آنها ،توجه به تجربة ذهنی ایجاد شده در مشتری
هنگام خرید است .هدف این پژوهش بررسی تأثیر تجربه مشتریان بر وفاداری و سهم خرید آنان در صنعت خرده فروشی است.
بر همین اساس ،پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت در زمره پژوهشهای توصیفی-پیمایشی میباشد.
همچنین از منظر مقطع زمانی یک پژوهش تک مقطعی محسوب میشود .برای پاسخ به پرسش پژوهش و آزمون فرضیههای
مربوطه ،پرسشنامهای در بین  345نفر اعضای نمونه مطالعاتی که شامل مشتریان فروشگاه زنجیره ای هایپر استار در استان
تهران بود توزیع شد .پس از جمع آوری پرسشنامهها ،دادهها توسط نرم افزارهای اس پی اس اس و نرم افزار لیزرل مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت و نتایج استخراج شد .قابل ذکر است که روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و سازه و همچنین پایایی
آن از طریق آزمون آلفای کرو نباخ مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که سؤاالت از پایایی باالیی برخوردار هستند و از
نظر روایی سازه که با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و به وسیله نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت مشخص شد
که تمامی سؤاالت روایی مناسبی دارند .درنهایت نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که :تجربه مشتریان بر وفاداری
رفتاری ،نگرشی و سهم خرید مشتریان تأثیر دارد.
واژههای كلیدی :تجربه مشتری ،وفاداری رفتاری ،وفاداری نگرشی ،سهم خرید.
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-1مقدمه
در شرایط کنونی اقتصادی حاکم بر جامعه در بخشهای مختلف کسبوکار ،بازاریابی و برنامههای مربوط به مشتری دارای
ماهیتی پویا شده است و راههای مختلفی مورد مطالعه ،بررسی و اجرا قرار میگیرد .در چنین شرایطی آنچه بیش از هر چیز در
فضای رقابتی دارای اهمیت است ،تغییر استراتژیهای بازاریابی است ،تغییری که موجب حفظ مشتریان فعلی ،جذب مشتریان
جدید و ایجاد وفاداری در مشتریان شود که بتواند در عین تولید درآمد برای کسب و کار ،سهم بازار شرکت را نیز افزایش دهد
] .[1در شرایط سخت اقتصادی بهترین استراتژی ،حفظ مشتریان کنونی و تحریک احساسات آنها برای خرید مجدد و تبلیغ
محصوالت و خدمات شرکت به سایر مشتریان است ].[2در دهههای گذشته بسیاری از شرکتها و بنگاههای اقتصادی با تکیه بر
افزایش قابلیت هایی مانند قدرت برند و نام تجاری ،کیفیت یا ابزارهای مراقبت از مشتریان مانند مدیریت ارتباط با
مشتری ) (CRMبه دنبال چنین خواستهای بودند ،اما اکنون بهدلیل توسعة شبکههای ارتباطی و اجتماعی و افزایش قدرت
درک مشتریان در بازارهای رقابتی آنچه مهمترین عامل در تصمیمگیری خرید مجدد یا توصیة خرید به سایر مشتریان میشود
ارزشی است که شرکت به مشتریان خود میبخشد که این ارزش در حالحاضر در مفهوم تجربهای که مشتری از کسب وکار
درک میکند ،نهفته است (تجربهای که مشتری در لحظات حساس و در برخورد با کسب وکار ما درک و حس میکند که این
تجربه میتواند حاصل ارتباط یک تجربة مستقیم یا غیر مستقیم از برخورد مشتری با فرآیند ارائه خدمات سازمان ،امکانات ارائه
شده به وی یا حتی برخورد و ارتباط نمایندگان شرکت با مشتریان باشد) ] .[3در فلسفة تجربه اقتصادی ،مشتریان انتظار یک
تجربة به یادماندنی و مثبت را در معاملة خود با سازمان دارند و به مزیت و سودی خاص (از لحاظ احساسی و تجربی) در
فعالیتها و تصمیمگیریهای اقتصادی خود میاندیشند .درحالحاضر طبق تحقیقات انجامشده حدود  90درصد مشتریانی که
ارتباط خود را با سازمان قطع میکنند ،حتی احساس عدم رضایت خود را به بخش مراقبت از مشتریان سازمان هم اطالع
نمیدهند و به راحتی در شبکه ارائهکنندگان خدمت ،جابهجا میشوند و از آن بدتر ،اینکه بهطور متوسط هر مشتری ناراضی،
نارضایتی خود را حداقل به  8مشتری دیگر انتقال می دهد که در بلندمدت این روند روی نام تجاری کسب وکار هم اثرگذار
خواهد بود و در نتیجه در چنین فضایی ،توجه به مدیریت تجربة مشتری در راستای ایجاد رضایت و وفاداری مشتریان ،بیش
از پیش آشکار میشود ] .[4از اینرو ،کسب وکارها به ویژه صنایع خدماتی که به نوعی مشتریان ،سرمایههای اصلی آنها محسوب
میشوند باید بر ایجاد تجربهای خوشایند در ذهن مشتریان خود سرمایهگذاری ویژهای کنند .خرده فروشیها نیز از این قاعده
مستثنی نیستند و همانند دیگر مؤسسات خدماتی میبایست از راههای مختلف به حفظ مشتری و ایجاد وفاداری در آنها
بپردازند .و به مزایای حاصل از آن که مهمترین آن ،تمایل به خرید بیشتر میباشد ،دست یابند که در نهایت بر سودآوری و
رشد خود افزوده و در رقابت با دیگر فروشگاهها برای کسب سهم از مشتری ،پیروز شوند (رهایی .).[5] ،اما با توجه به مسئلة
اصلی فروشگاههای زنجیره ای در شرایط فعلی ،یعنی :افزایش آگاهی مشتریان ،شدیدتر شدن رقابت در میان فروشگاههای
زنجیرهای ،راه اندازی فروشگاههای جدید در سطح کشور و افزایش سهم فروش فروشگاههای زنجیره ای از بازار و نیز ضعف و نا
آشنایی فعاالن به روشهای نوین فروشگاهداری ].[6عاملی که می تواند برای رسیدن به هدف ذکر شده (ایجاد وفاداری و به تبع
آن کسب سود) ،نقش بهسزایی داشته باشد ،توجه به تجربهای است که توسط فروشگاههای زنجیرهای در نزد مشتری ایجاد
میشود ] .[3از این رو ،این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که تجربة مشتری چه تأثیری بر وفاداری و سهم
خرید مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپراستار در استان تهران دارد؟
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-2ادبیات پژوهش
-2-1سهم خرید
سهم خرید مشتری به صورت نسبت ترکیبی و تجمعی ارتباط مشتری با شرکت در همة مقولههایی که در آن شرکت رقابت
میکند تعریف میشود ] .[7سهم 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 ].[7هدف از برآورد سهم خرید مشتری ،پیش بینی رفتار مشتری بوده،
و به عنوان شاخص وفاداری برند در زمینه کاالهای بسته بندی شده مشتری استفاده میشود ] .[9] ،.[8در نهایت ،یک شاخص
مفید برای اثر بخشی فروشنده است زیرا نشان می دهد که چه نسبتی از پتانسیل مشتری توسط فروشنده در نظر گرفته نشده
است .به 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 ].[1

سهم خرید به عنوان پارامتر عملکرد خرده فروشی ،به سهم کسب و کار مشتری اشاره میکند که توسط یک خرده فروش
خاص در این دسته ] .[10به دست میآید .در مقایسه با وفاداری بیشتر تک بعدی در گذشته ،مصرف کنندگان امروزه به طور
فزایندهای وفاداری چند بعدی را به خرده فروشان ارائه میکنند و دستة خریدهایشان را میان خرده فروشان متعدد تقسیم می-
کنند ] .[11برای مثال ،بسیاری از خریداران مواد غذایی ،یک فروشگاه اولیه یا مرکزی دارند که در آن سهم بزرگ خریدهایشان
را ایجاد می کنند .با این حال ،بهطور معمول تا اندازهای از فروشگاههای دیگر استفاده میکنند ،و در نتیجه سهم آنها به
فروشگاه مرکزی اختصاص مییابد ،که در سطح وسیعی شناخته میشود ].[10

-2-2وفادارای نگرشی
بعد نگرشی وفاداری به تمایل مشتری برای خرید مجدد و پیشنهاد به دیگران باز میگردد و شاخصهای مناسبی برای وفاداری
مشتری به شمار میآید ] .[12در واقع وفاداری نگرشی به عنوان اولویت و عالقه مشتری نسبت به یک برند خاص تعریف می
شود .تمرکز مقیاسهای نگرشی بر تعهد برنامه ریزی شده است ] .[13وفاداری نگرشی به عنوان ترجیح برند  ،قصد خرید ،تعهد
بلند مدت به یک برند و گرایش به تبلیغات دهان به دهان مثبت تعریف می شود ]2 .[14براساس این نگرش ،تشریح رفتار واقعی
مشتری نه تنها کافی نیست ،بلکه انجام یک تجزیه و تحلیل و ارائه توصیفی روشن از این مضمون ،نیازمند در نظر گرفتن
ساختار نگرشها و عملکرد مشتری میباشد .البته اگر مفهوم وفاداری دارای ارزشهای واقعی قابل تشریح باشد و نه فقط
براساس یک تصادف یا اتفاق روی داده باشد .از مدافعان سرسخت این نگرش ،جاکوبی و چستنات ( )1978میباشند .بعدها
رویکرد نگرشی از آنچه جاکوبی و چستنات  1978عنوان میکردند ،توسط افرادی همچون دیک و باسو ( )1994به سوی مفهوم
نگرش وابستگی توسعه پیدا کرد .نگرش وابستگی این مفهوم را پوشش می دهد که دامنهای که در ارزیابی مشتری از یک
محصول به رد سایر محصوالت می شود ،چیست؟ ].[15

وفاداری نگرشی خود به سه دسته تقسیم می شود:

1

brand preference

2

)Intention of word-ofmouth (WOM
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 وفاداری شناختی :از طریق یادگیری مشتری و تجربه خدمت شکل میگیرد و متمرکز بر محصوالت بوده و به سادگی
تحت تأثیر محصوالت جانشین قرارمیگیرد .وفاداری شناختی منجر به رفتار مشتری شده و به باور مشتری مربوط
می شود.
 وفاداری عاطفی :از تجربة رضایت بخش مشتری که در واقع انباشت ای از تجربیات گذشته مشتری است نشأت می-
گیرد و به راحتی تحت تأثیر محصوالت جانشین قرار میگیرد.
 وفاداری کنشی :به قصد مشتری برای انجام عمل خرید در آینده مربوط میشود ].[16
-2-3وفاداری رفتاری
بعد رفتاری وفاداری مشتری به رفتارهای تکرار خرید که نمایان گر ترجیح دادن برند یا خدمت در طی زمان است اشاره دارد
] .[17در واقع ،عبارت است از رفتارهای ظاهر شده نسبت به یک برند .وفاداری رفتاری یعنی مشتریان در یک دوره طوالنی مدت
به خریداری و استفاده نمودن از یک کاال یا خدمت ادامه میدهند .وفاداری رفتاری شامل تکرار خرید میباشد .در این رویکرد،
وفاداری اساسأ به الگوهای خرید گذشته نسبت داده میشود و انگیزهها و تعهد مشتریان به برند در اولویتهای بعدی قرار می-
گیرند ] .[18در واقع این رویکرد ،وفاداری واقعی خرید و مصرف کننده را راجع به محصول اندازه گیری میکند .روش تناسب
خریدها ،پرکاربردترین معیار وفاداری به برند می باشد .در این رویکرد تمامی برندهای خریداری شده ،یک مقولة خاص برای هر
مصرف کننده ،تعیین شده و نسبت خریدهای مربوط به یک برند خاص اندازه گیری میشود .برای مثال ،چنانچه بیش از %50
خریدها در طی یک دورة زمانی صرف یک برند خاص شود ،آن مشتری را وفادار به آن برند میخوانند .رویکردهای رفتاری
روشن میسازد که وفاداری به یک مؤسسه ،پدیده ای به شکل همه یا هیچ نیست در عوض ،وفاداری باید به صورت پیوستاری در
نظر گرفته شود که از وفاداری کامل تا بی تفاوتی کامل به برند گسترده است .چندین نوع وفاداری به غیر از وفاداری تقسیم
نشده وجود دارد .در برخی موارد مصرف کننده ،دارای وفاداری تقسیم شده بین دو برند تجاری است .در موارد دیگر مصرف
کنندگان عمدت ًا به یک برند تجاری وفادارند ،اما در عین حال گاهگاهی به برندهای دیگر رجوع میکنند .با این وجود در سایر
موارد ،مشتریان نسبت به تمایز بین مارکها کامال بی تفاوت اند .این الگوی متفاوت مصرف کننده را میتوان به شکل ذیل نشان
داد .در این الگو الف ،ب ،ج ،د ،برندهای مختلف هستند.
3
الف ،الف ،الف
وفاداری تقسیم نشده  :الف ،الف ،الف ،الف ،الف،

تغییر گاهی اوقات  :الف ،الف ،ب ،الف ،الف ،الف4 ،ج ،الف ،الف
وفاداری به تغییر  :الف ،الف ،الف ،الف ،ب ،ب5 ،
ب ،ب
6
ب،الف،الف ،ب،ب،ب
وفاداری تقسیم شده  :الف ،الف ،الف ،ب،

بی تفاوتی به برند  :الف ،ب ،د ،ج ،الف ،ج ،ب ،د .[19]7
3

Undivided Loyalty

4

Occasional Loyalty

5

Switched Loyalty

6

Divided Loyalty

7

Brand indifference
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برای اندازه گیری وفاداری از دید رفتاری ،پژوهشگران از متغیرهایی نظیر احتمال خرید مجدد و احتمال انتخاب برند برای
مدت طوالنی استفاده می نمایند ].[14

سهم بیشتر در استفاده از خدمات ،یکی از شاخصهای وفاداری رفتاری مشتریان میباشد (ریچهلد و همکاران،
 .)2000بالدینگر و رابینسون ( )1996با بررسی ادبیات پیشین سه نوع وفاداری رفتاری را معرفی کردند.
مشتریان با وفاداری باال :آنانی که بیش از  ٪50احتمال دارد که برندی را خریداری کنند .مشتریان با وفاداری متوسط :آنانی که
با احتمالی بین  ٪10تا  ٪50برندی را خریداری می کند.
مشتریانی با وفاداری کم /غیر خریدار :آنانی که احتمال خریدشان از برند ،صفر تا  ٪9است و غیر خریداران هم جز این گروه
محسوب می شوند.
همچنین می توان وفاداری رفتاری را به عنوان وفاداری خرید هم مطرح کرد ].[20

-2-4تجربه مشتری
این سؤال مطرح است که چگونه میتوان تجربه را مدیریت کرد ].[21تجربة خدمات به عنوان یک بخش مجزا از زیر مجموعة
تجربیات است که حاوی پیامهایی است که کدام اثر و چگونه ،بهوسیله مشتریان احساس و تعریف شود .این تعاریف و
احساسات دربارة خدمات شرکت و ارائه دهندگان آن میباشد( .همان منبع) .به موجب آن ،عنوان میشود که مدیریت یک
تجربه ،شامل مدیریت یک سری از تجربیات است که توسط مشتری درک میشود .بنابراین ،وابستگی احساسی ،زمینة کار بر
روی بخشهای تجربة مشتری است ] .[22مدیریت تجربه مشتری ،فرایند استراتژیکی اداره کردن کل تجربة مشتری با یک
محصول یا با یک شرکت است .بنابراین ،مدیریت تجربة مشتری عملکرد شرکت را نشان میدهد (همان منبع).
8
مشتری را به سه قسمت تقسیم بندی کردند.
آجزن و همکاران ( ،)2005مدیریت تجربة

 تجربة مشتری که به مشتریان اجازه میدهد ادراکات خود را بر مبنای عملکرد فنی خدمات ارائه شده شکل
دهند که آن را بخش وظیفهای میگویند.
 عوامل فیزیکی و قابل لمس که مرتبط با خدمات است که آن را بخش مکانیکی گویند.
 رفتار و ظاهر ارائه دهندگان خدمات که نشان دهندة بخش انسانی مدیریت تجربه مشتری است ].[23
این بخش ها باعث نفوذ و تغییر عقالنیت یا دیدگاه مشتریان و همچنین درک احساسی کیفیت خدمات و ایجاد کنندة تجربة
خدمات به طور واقعی خواهد شد ].[23

هرکدام از بخشهای مدیریت تجربه مشتری حاوی پیام خاصی به مشتری میباشد که این سه قسمت حد اعال و بهترین
قسمتهای مدیریت تجربة مشتری است که ایجاد کنندة تجربه همگانی برای مشتریان میباشد و باعث نفوذ بر احساسات
مشتریان میشود .در زمان انتخاب ،مصرف کردن و ارزیابی خدمات ،مشتریان ،فرایند و سازماندهی بخشهای تجربه را در
مجموعه ای از ادراکاتی که به صورت احساسی و حسی از طرف خدمات ارائه شده میباشد را در ذهن خود فرا میخوانند .اگر
مشتریان دارای سطح باالی از هوشیاری باشند باعث باال رفتن حساسیت آنها نسبت به تجربههایشان میشود و این باعث بیشتر
شدن پیچیدگی ،شخصیتر شدن مسائل ،و باالرفتن اهمیت موضوع و ریسک برای شرکت میشود ].[24

8
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 -3چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش
تجربة مشتری به عنوان یک عمل مجذوب کننده در نظر گرفته میشود که به صورت مشترک بین ایجاد کنندة آن و خود
مشتری ایجاد شده و جایی است که مشتری ارزشها را درک و آن را در حافظه باقی میگذارد .تجربة مشتری باید شامل تعامل
با افراد ،فرایندها یا سیستم سازمان باشد ].[25

تجربه ،شامل احساسات یا عکس العملهای عاطفی میشود که حاصل این تعامالت میباشد ] .[26به طورکل ،به نظر میرسد
که ادراک مشتری در مرکز آن چیزی قرار گرفته است که تجربة مشتری به آن میپردازد .مدیریت تجربة مشتری مهمترین
9
ارزیابی تجربیات به یاد
عامل ایجاد کنندة رضایت و وفاداری مشتری است] ،[3هونمان] . [27مگی ( )2003مقیاسی برای

ماندنی ابداع کرد و نشان داد که این تجربیات تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری و سهم خرید مشتریان دارد .همچنین به
شکل تجربی ثابت شد که تجربیات به یاد ماندنی به احتمال زیاد بر رفتارهای آتی افراد تأثیر میگذارد .در خرده فروشی،
مشتریان چندین بازار را زیر نظر می گیرند .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 .یک
مشتری که تجربة خوبی از یک فروشگاه دارد خرید بیشتری از آن انجام میدهد و تمایل کمتری برای خرید از سایر بازارها
نشان میدهد ][28
از نظر اچ چاکویی] [1و کیم و همکاران ] ،[2وفاداری به یک سازمان خاص باعث خواهد شد مشتریان از آن سازمان خرید
بیشتری انجام دهد .مطالعات آکتر ] ،[26نیز حاکی از آنند که تجربة ذهنی مناسب و وفاداری قبلی ممکن است باعث آمادگی
مشتری برای خرید از بازارهای خرده فروشی شود .این آمادگی باید به شکل خرید واقعی و یا بهعبارت دیگر از طریق افزایش
سهم خرید و تمایل به پرداخت پول ،تحقق یابد .با توجه به مطالب بیان شده ،مدل مفهومی پژوهش شکل گرفته که در شکل
زیر نشان داده شده است.

وفاداری نگرشی

تجربة مشتری

سهم خرید مشتری

وفاداری رفتاری

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش ][3
با تشریح مدل مفهومی پژوهش ،فرضیات پژوهش شکل میگیرند که این فرضیات به شرح ذیل میباشند.
9
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فرضیههای پژوهش
تجربه مشتریان بر وفاداری نگرشی آنان در میان مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپر استار تأثیر معناداری دارد.
تجربه مشتریان بر وفاداری رفتاری آنان در میان مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپر استار تأثیر معناداری دارد.
تجربه مشتریان بر سهم خرید آنان در میان مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپر استار تأثیر معناداری دارد.
وفاداری رفتاری مشتریان بر سهم خرید آنان در میان مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپر استار تأثیر معناداری دارد.
وفاداری نگرشی مشتریان بر سهم خرید آنان در میان مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپر استار تأثیر معناداری دارد.
وفاداری نگرشی مشتریان بر وفاداری رفتاری آنان در میان مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپر استار تأثیر معناداری دارد.
-4روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت در زمرة پژوهشهای توصیفی-پیمایشی میباشد چرا که پژوهشهای توصیفی
شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف شرایط و پدیدههای مورد بررسی است و با توجه به اینکه در
این پژوهش از روشهای میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است ،در شاخة پیمایشی قرار میگیرد.
 -4-1جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر را مشتریان فروشگاههای زنجیرهای هایپر استار استان تهران ،واقع در بزرگراه شهید ستاری،
خیابان آزادی (مجتمع معین مال) و خیابان کارگر جنوبی(مجتمع صبا) تشکیل داده اند.
از آنجا که روششناسی مدلیابی معادالت ساختاری ،تا حدود زیادی با برخی از جنبههای رگرسیون چند متغیری شباهت
دارد ،می توان از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری برای تعیین حجم نمونه در مدل یابی معادالت
ساختاری استفاده نمود .به طور کلی در روش شناسی مدل یابی معادالت ساختاری تعیین حجم نمونه می تواند بین  5تا 15
مشاهده به ازای هر متغیر اندازه گیری شده تعیین شود:
5q  n  15q

که در آن  qتعداد متغیرهای مشاهده شده یا تعداد گویه ها(سواالت) پرسشنامه و  nحجم نمونه است .پس در این تحقیق با
توجه به آنچه در باال گفته شد و نیز تعداد پرسشهای پرسشنامه ای که طرح خواهد شد ،حجم نمونه تعیین می شود].[29

برهمین اساس با توجه به سؤاالت پرسشنامه( ،)23حجم نمونه می تواند عددی بین  115تا  345نفر باشد .در این پژوهش
حداکثر این تعداد یعنی  345نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است.
ضمن اینکه روش نمونه گیری پژوهش حاضر ،نمونهگیری در دسترس یا آسان میباشد .یعنی ضمن مراجعه به فروشگاههای
ذکر شده در همان بازه زمانی که در آنجا حضور داشتهایم هرکدام از مشتریان که در آنجا حضور داشتند را انتخاب و پرسشنامه
را در اختیارش قرار دادهایم.
-4-2ابزار گردآوری دادهها
در این پژوهش برای جمع آوری دادهها از ابزار پرسشنامه بسته استفاده شده است .پرسشنامه مذکور شامل دو بخش میباشد
که در بخش اول ،پنج سؤال مربوط به اطالعات جمعیت شناختی ،بخش دوم 23 ،سؤال مربوط متغیرهای پژوهش میباشد.
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 -4-3روایی10و پایایی11ابزار گردآوری داده ها
در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی استفاده شده است .بدین 2
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 و پس از اعمال نظرات ،پرسشنامه نهایی مورد تأیید اکثریت قرار گرفت و همچنین از روش
تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل نیز برای تأیید گویه های پرسشنامه استفاده شده است.
همچنین برای بررسی پایایی قبل از جمع آوری نمونه اصلی یک پیش نمونه به حجم مناسب جمع آوری میشود و پایایی
سواالت پرسشنامه توسط اطالعات جمعآوری شده از نمونه مورد بررسی قرار میگیرد .برای بررسی پایایی پرسشنامه از یک
نمونه اولیه با حجم  30استفاده شده است .در جدول زیر ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است.

جدول  :1روایی سواالت
آیتم
Q1

بارعاملی

آماره t

0.56

11.09

Q2

0.53

10.20

Q3

0.58

11.28

Q4

0.62

12.40

Q5

0.70

14.63

Q6

0.65

13.24

Q7

0.53

10.31

Q8

0.54

10.58

Q9

0.54

10.64

Q10

0.54

10.32

Q11

0.57

11.14

Q12

0.58

10.20

Q13

0.62

12.40

Q14

0.53

9075

Q15

0.78

14.28

Q16

0.69

12.77

Q17

0.59

10.91

Q18

0.57

9.33

Q19

0.84

11.88

Q20

0.53

8.85

Q21

0.60

8.43

Q22

0.82

9.68

Q23

0.53

6.66

10
: Validity
11
: Reliability

Content Validity
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جدول :2ضرایب آلفای كرونباخ برای پرسشنامه پژوهش

متغیر

تعداد سواالت

میزان آلفای کرونباخ

تجربه مشتری

13

0,808

وفاداری نگرشی

4

0,704

وفاداری رفتاری

3

0,747

سهم خرید مشتری

3

0,823

کل

23

0,932

-5روش تجزیه وتحلیل دادهها
-5-1آزمون نرمال بودن دادهها
برای اجرای روشهای آماری و محاسبة آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیههای پژوهش؛ مهمترین عمل ،قبل
از هر اقدامی انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است.
برای این منظور آگاهی از توزیع دادهها از اولویت اساسی برخورداراست .برای همین منظور در این پژوهش از آزمون
معتبرکلموگروف اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن دادههای پژوهش استفاده شدهاست .این آزمون با توجه به فرضیات
زیر به بررسی نرمال بودن دادهها میپردازد.
 :H0دادهها دارای توزیع نرمال هستند.
 :H1دادهها دارای توزیع نرمال نیستند.
نتایج آزمون نرمال بودن دادهها در جدول  3ارائه شده است .همانطور که در جدول  3نمایش داده شده است 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.

جدول :3وضعیت نرمال بودن دادهها

متغیر

مقدار معناداری

وضعیت

تجربه مشتری

0,100

نرمال

وفاداری نگرشی

0,180

نرمال

وفاداری رفتاری

0,222

نرمال

سهم خرید مشتری

0,178

نرمال

 -5-2مدلیابی معادالت ساختاری ابزارهای پژوهش
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به طور کلی در روش معادالت ساختاری 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 .[29] .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 بار عاملی های مشاهده شده برای آماره آزمون  t-valueاز  1/96کوچکتر محاسبه شود ،رابطه معنادار
نیست (همان ،ص .)55
شکل  :2مدل مفهومی تحقیق در حالت ضریب بتا

شکل3
 :آماره
tvalu
e
آزمون
فرضیه
های
تحقیق

5-3برازش مدل
در
نهایت
جهت
برازش
مدل
ساختار
ی
فرضیه
اصلی
پژوه
ش نیز
از
تعداد
ی از شاخصهای نیکویی برازش استفاده شده است ،چرا که تحلیل بخش اندازه گیری مدل قبل از آزمون بخش ساختاری مدل
جهت اطمینان از شاخصهای مورد استفاده در تحلیلهای بعدی ضروری است .جدول  ،4شاخصهای سنجش برازندگی مدل
را نشان میدهد.
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جدول  4شاخصهای نیکوئی برازش مدل ساختاری

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

مقادیر قابل قبول

<3

<0.1

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

0-1

مقادیر محاسبه شده

2.355

0.063

0.96

0.94

0.96

0.94

0.96

شاخص برازندگی

-6بحث
-6-1تفسیر فرضیههای پژوهش
تجربه مشتریان بر وفاداری نگرشی آنان در میان مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپر استار تأثیردارد.
باتوجه به خروجی های نرم افزار لیزرل ،ضریب بتای بین تجربه مشتری با وفاداری نگرشی مشتریان  0/65بدست آمده است.
مقدار آماره  tنیز  8/40بدست آمده که از  1/96بزرگتر بوده و نشان می دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین با
اطمینان  %95میتوان ادعا کرد تجربه مشتریان بر وفاداری آنان تأثیر دارد .به عبارتی به ازای یک واحد افزایش متغیر تجربه
مشتریان در سطح اطمینان 95درصد ،وفاداری نگرشی آنان به اندازه  ./65افزایش مییابد .یعنی با ایجاد تجربه ذهنی مناسب از
سوی مدیران فروشگاههای زنجیرهای هایپراستار در استان تهران ،وفاداری نگرشی مشتریان افزایش پیدا میکند .نتیجه به
دست آمده در این فرضیه با نتایج اسریواستاوا و کال و عطایی] [30] ،[3مطابقت و همخوانی دارد.
تجربه مشتریان بر وفاداری نگرشی آنان در میان مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپر استار تأثیردارد.
باتوجه به خروجی های نرم افزار لیزرل ،ضریب بتای بین تجربه مشتری با وفاداری نگرشی مشتریان  0/65بدست آمده است.
مقدار آماره  tنیز  8/40بدست آمده که از  1/96بزرگتر بوده و نشان می دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین با
اطمینان  %95میتوان ادعا کرد تجربه مشتریان بر وفاداری آنان تأثیر دارد .به عبارتی به ازای یک واحد افزایش متغیر تجربه
مشتریان در سطح اطمینان 95درصد ،وفاداری نگرشی آنان به اندازه  ./65افزایش مییابد .یعنی با ایجاد تجربه ذهنی مناسب از
سوی مدیران فروشگاههای زنجیرهای هایپراستار در استان تهران ،وفاداری نگرشی مشتریان افزایش پیدا میکند .نتیجه به
دست آمده در این فرضیه با نتایج اسریواستاوا و کال و عطایی] [30] ،[3مطابقت و همخوانی دارد.
تجربه مشتریان بر وفاداری رفتاری آنان در میان مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپر استار تأثیردارد.
باتوجه به خروجیهای نرم افزار لیزرل ،ضریب بتای بین تجربه مشتری با وفاداری رفتاری مشتریان  0/35بدست آمده است.
مقدار آماره  tنیز  2/91بدست آمده که از  1/96بزرگتر بوده و نشان می دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین با
اطمینان  %95میتوان ادعا کرد تجربه مشتریان بر وف اداری رفتاری آنان تأثیر دارد .به عبارتی به ازای یک واحد افزایش در
متغیر تجربه مشتریان در سطح اطمینان 95درصد ،وفاداری رفتاری آنان به اندازه  ./35افزایش مییابد .یعنی با ایجاد تجربه
ذهنی مناسب از سوی مدیران فروشگاههای زنجیرهای ،وفاداری رفتاری مشتریان افزایش پیدا میکند .نتیجه به دست آمده در
این فرضیه با نتایج اسریواستاوا و کال و عطایی] [29] ،[3مطابقت و همخوانی دارد.
تجربه مشتریان بر سهم خرید آنان در میان مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپر استار تأثیر دارد.
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باتوجه به خروجیهای نرم افزار لیزرل ،ضریب بتای بین تجربه مشتری با سهم خرید مشتری  0/45بدست آمده است .مقدار
آماره  tنیز  3/57بدست آمده که از  1/96بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین با
اطمینان  %95می توان ادعا کرد تجربه مشتریان بر سهم خرید آنان تأثیر دارد .به عبارتی به ازای یک واحد افزایش در متغیر
تجربه مشتریان در سطح اطمینان 95درصد ،سهم خرید آنان به اندازه  ./45افزایش مییابد .یعنی با ایجاد تجربه ذهنی مناسب
از سوی مدیران فروشگاههای زنجیرهای ،سهم خرید مشتریان افزایش پیدا میکند .نتیجه به دست آمده در این فرضیه با نتایج
اسریواستاوا و کال و عطایی] [30] ،[3مطابقت و همخوانی دارد.
وفاداری رفتاری مشتریان بر سهم خرید آنان در میان مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپر استار تأثیر دارد.
باتوجه به خروجیهای نرم افزار لیزرل ،ضریب بتای بین وفاداری رفتاری با سهم خرید مشتری  0/62بدست آمده است .مقدار
آماره  tنیز  8/14بدست آمده که از  1/96بزرگتر بوده و نشان می دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین در سطح
اطمینان  %95می توان ادعا کرد وفاداری رفتاری مشتریان بر سهم خرید آنان تأثیر دارد .به عبارتی به ازای یک واحد افزایش
متغیر وفاداری رفتاری مشتریان در سطح اطمینان 95درصد ،سهم خرید آنان به اندازه  ./62افزایش مییابد .نتیجه به دست
آمده در این فرضیه با نتایج اسریواستاوا و کال ، ،اچ چاکویی و عطایی ] [30] ،[1] ،[3مطابقت و همخوانی دارد.
وفاداری نگرشی مشتریان بر سهم خرید آنان در میان مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپر استار تأثیردارد.
باتوجه به خروجیهای نرم افزار لیزرل ،ضریب بتای بین وفاداری نگرشی با سهم خرید مشتری  0/55بدست آمده است .مقدار
آماره  tنیز  4/97بدست آمده که از  1/96بزرگتر بوده و نشان می دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین در سطح
اطمینان  %95می توان ادعا کرد وفاداری نگرشی مشتریان بر سهم خرید آنان تأثیر دارد .به عبارتی به ازای یک واحد افزایش در
متغیر وفاداری نگرشی مشتریان در سطح اطمینان 95درصد ،سهم خرید آنان به اندازه  ./55افزایش مییابد .نتیجه به دست
آمده در این فرضیه با نتایج اسریواستاوا و کال ، ،اچ چاکویی و عطایی ] [30] ،[1] ،[3مطابقت و همخوانی دارد.
وفاداری نگرشی مشتریان بر وفاداری رفتاری آنان در میان مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپر استار تأثیر دارد
باتوجه به خروجیهای نرم افزار لیزرل ،ضریب بتای بین وفاداری نگرشی با وفاداری رفتاری  0/58بدست آمده است .مقدار آماره
 tنیز  5/23بدست آمده که از  1/96بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین در سطح
اطمینان  %95میتوان ادعا کرد وفاداری نگرشی مشتریان بر وفاداری رفتاری آنان تأثیر دارد . .به عبارتی به ازای یک واحد
افزایش در متغیر وفاداری نگرشی مشتریان در سطح اطمینان 95درصد ،وفاداری رفتاری آنان به اندازه  ./55افزایش مییابد.
نتیجه به دست آمده در این فرضیه با نتایج اسریواستاوا و کال ،اچ چاکویی ،صالحیانفرد و عطایی ][29] ،[31] ،[1] ،[3مطابقت

و همخوانی دارد.
 -7نتیجه گیری و پیشنهادهای كاربردی
هدف این پژوهش تأثیر تجربه مشتریان بر وفاداری و سهم خرید آنان در صنعت خرده فروشی (مورد مطالعه :مشتریان فروشگاه
زنجیرهای هایپر استار) میباشد .با توجه به نتایج تحلیل روابط بین متغیرهای مکنون درونی (متغیر وابسته) ،مکنون بیرونی
(متغیر مستقل) و متغیرهای میانجی ،مشخص شد که از بین شش فرضیه مطرح در پژوهش هر شش فرضیه به اثبات رسیدند
و ارتباط متغیرهای وفاداری رفتاری مشتریان و سهم خرید و نیز وفاداری نگرشی مشتریان و سهم خرید با ضریب بتای  ./65از
باالترین قوت برخوردار میباشند .همانطور که مشاهده شد نتایج پژوهش با نتایج پژوهشهای پیشین مطابقت باالیی دارد و این
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بیانگر این مطلب میباشد که مدیران فروشگاه زنجیرهای هایپر استار باید توجه ویژهای به ارتباط بین متغیرهای پژوهش داشته
باشند و از این طریق سهم خرید مشتریان را افزایش داده و به مزیت رقابتی دست یابند .با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادات
محقق به شرح ذیل میباشد:
 توجه به مباحث مربوط به مدیریت ارتباط با مشتری ) (CRMاز قبیل :ارائه کالسهاس آموزشی منظم و مرتب دردورههای مختلف برای کارکنان و آموزش کارکنان در جهت کسب مهارتهای الزم ارتباطی (کالمی ،حل مسئله،
بدنی و )...با مراجعه کنندگان مختلف مطابق با روشهای نوین مدیریت ارتباط با مشتری.
-

حضور فیزیکی مدیران و مسئوالن در محیط فروشگاه و نظارت بر کار فروشندگان و نیز آگاهی از پیشنهادات و
انتقادات مشتریان.

-

پخش موزیک مالیم در فروشگاه (فروشگاهها میتوانند با پخش موسیقی مالیم باعث شوند تا مشتریان و مراجعان
مبلغ بیشتری را صرف خرید نمایند .در این میان ،موسیقی آرام و رومانتیک بیشترین تأثیر را بر مشتری دارد و به
صورت روانی باعث تحریک حس خرید میشود).

-

کارکنان فروش با بروز رفتارهای احترام آمیز ،صمیمانه و توام با اعتماد ،زمینة الزم برای ایجاد وفاداری مشتریان به
خود را فراهم آورند .توجه به خواسته های مشتریان ،ظاهر آراسته و رفتار مناسب میتواند در این زمینه راهگشا باشد.

-

استفاده از رایحهایی خوش و به یاد ماندنی برای محیط فروشگاه جهت تداعی خاطراتی خوش در ذهن مشتری

-

استفاده از سیستم تهویه مناسب در فروشگاه برای خوشایند و مطبوع نمودن فضا.

-

سعی شود تا خاطرات خوبی از خرید در ذهن مشتریان ایجاد شود تا بار دیگر از فروشگاه خرید کنند.

-

سعی شود بهترین محصوالت و خدمات را با مناسب ترین قیمت به مشتریان عرضه کنند تا دفعات خرید آنان افزایش
یابد.

-

اعطای کارت های وفاداری به مشتریان ،برای وفادار نگه داشتن آنان و خرید بیشتر از سازمان.

-

دادن کوپنهای تخفیف به مشتریان وفادار برای خرید بیشتر و افزایش وفاداری آنان.

-

محیط آرام ،گرم و صمیمی برای خرید مشتریان فراهم گردد تا در آنان حس ارزشمند بودن ایجاد گردد.

-

در دسترس بودن راحت محصوالت می تواند خرید لذت بخشی را برای مشتریان رقم بزند و درنهایت منجر به تکرار
خرید از سوی مشتریان گردد.

-

توجه به نیازها و خواسته های مشتریان و تالش برای رفع آن نیازها و خواستهها از سوی مدیریت.
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 -30عطایی ،هادی ( .)1396تأثیر مدیریت تجربه مشتری بر تسهیم ثروت مشتریان با نقش میانجی رضایتمندی و وفاداری در
میان مشتریان فروشگاه زنجیرهای شهروند  .پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد .رشته مدیریت بازرگانی ،دانشکده
ارشاد دماوند.

 -31صالحیان فرد ،رقیه .)1394( .بررسی رابطه بین اعتماد به برند ،تأثیرگذاری برند ،وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری
مشتری (مورد مطالعه بانک رفاه) ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،موسسه غیرانتفاعی و غیر دولتی موالنا.
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