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ارائه مدلی مرتبط با پیشایندها و پیامدهای تجربیات
درونفروشگاهی :رویکرد ترکیبی
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کامبیز حیدرزاده

مجید میرویسی

**

*

حسین وظیفه دوست

***

دریافت98/2/10 :

روح اهلل زابلی

**** 2

پذیرش98/7/8 :

تجربیات مشتری  /مالها و فروشگاهها  /تجربه درونفروشگاهی  /پدیدارشناسی  /لیزرل

چکیده
تجربه مشتری یکی از مهمترین مفاهیم بازاریابی است که باعث ایجاد تجربه خوشایند و به یاد
ماندنی برای مشتریان میشود .تجربیات درونفروشگاهی ،پدیدهای حائز اهمیت است که بهطور
فزایندهای توجه متخصصان حرفهای و آ کادمیک را به خود جلب کرده و ابزار متمایزسازی
درونفروشگاهی است .روششناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد ترکیبی به روش تشریحی است.
مطالعه کیفی با اجرای روش پدیدارشناسی ،طراحی پروتکل بر مبنای مطالعه سیستماتیک و
انجام  18مصاحبه عمقی و روش نمونهگیری هدفمند چندگانه (شدت و گلوله برفی) ،از مالروهای
 .1مستخرج از رساله دکتری.
* .دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،گروه مدیریت بازرگانی،
تهران ،ایران.
** .دانشیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،گروه مدیریت بازرگانی ،تهران ،ایران.
*** .استاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،گروه مدیریت بازرگانی ،تهران ،ایران.
**** .دانشیار ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج).
■ کامبیز حیدرزاده ،نویسنده مسئول.
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حرفهای صورت گرفته و با استفاده از روش کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی
با کاربرد نرمافزار اطلس.تی به تعیین مقوالت و مضامین پرداخته شده و در انتها مدل نهایی ارائه
گردیده است .در مطالعه ّکمی  298نفر بهصورت تصادفی و کاربرد پرسشنامه استاندارد انتخاب
شدند .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار لیزرل (مدل معادالت ساختاری و تحلیل عاملی) صورت
پذیرفت .نتایج این پژوهش حا کی از وجود هفت متغیر پیشایندهای تجربیات درونفروشگاهی
(ارزشهای ادرا کی ،تبلیغات شفاهی ،ارزش ویژهبرند ،چیدمان و طراحی ،مهارت کارکنان ،ارتقای
فروش ،تسهیالت) است که ارتباط مثبت و قابلتوجهی با پیامدها (رضایت از خرید ،قصد خرید
مجدد و پرسهزنی) دارد.
طبقهبندی C52, G12, G13, M31 :JEL
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مقدمه
افراد ممکن است آنچه را که شما میگویید یا انجام دادهاید ،فراموش کنند ،اما آنها هرگز
فراموش نخواهند کرد که چه احساسی را برای آنها ایجاد نمودهاید .آنچه که افراد از تجربه
خرید به یاد میآورند ،بهوسیله حاالت فکری و روحی ،احساسات و شدت احساسات
ایجادشده در لحظههای ویژه در هنگام خرید تعیین میگردد .1ایجاد تجربه مطلوب برای
مصرفکنندگان بیشتر از هر زمانی ضروری است .تجربه مصرفکننده باعث انتقال سریعتر
اطالعات از حافظه کوتاهمدت به حافظه بلندمدت و گذر سریعتر از حافظه فعال و ایجاد بار
اضافی اطالعات در مصرفکنندگان کاال و خدمات میشود؛ بنابراین ،تجربه مشتری باعث
افزایش همخوانی تصویر ذهنی مصرفکنندگان از رفتار پس از خرید خواهد شد .تنها ایجاد
شرایطی برای ورود مشتریان به فروشگاه کافی نیست ،آنچه که مصرفکنندگان به آن نیاز
دارند رویدادهای بهیادماندنی است که آنها را مشغول کند .مطالعات و پژوهش در حوزه
فروشگاهها و مالها و بهطور اخص تجربه درونفروشگاهی 2در سطح جهان در حال تکامل
است که اهمیت و ضرورت این مطالعه را دو چندان نموده است .به دلیل اینکه در حوزه
مدیریت تجربه مشتری و تجربه درونفروشگاهی در ایران مطالعه چندانی صورت نگرفته
است ،این پژوهش تالشی در جهت کمک به توسعه سطح علمی و تجربی در این حوزه
میباشد تا بتواند با کمک به مشخص نمودن عناصر مهم در ایجاد یک تجربه عالی برای
مشتریان ،نظام ایجاد تعامالت مثبت و فروش در حوزه فروشگاهی و مالها را بهبود ببخشد.
تجربیات ،احساسات و هیجانات اغلب بر فرآیند شناخت در تصمیمگیری مصرفکننده،
ارتباط با مشتری و متقاعدسازی نیز مؤثر میباشد .3ازاینرو مسئله اصلی مطرحشده در این
پژوهش بررسی تجربه درونفروشگاهی و ارائه مدلی جامع برای فروشگاهها و مالها است .این
پژوهش به دنبال تعیین مؤلفههای تأثیرگذار بر تجربه درونفروشگاهی است تا بتواند ضمن
ارائه تصویری کامل از تجربه درونفروشگاهی ،مدلی جامع جهت کاربرد سیاستگذاران،
فروشگاهها و مشتریان نیز فراهم آورد.

1. Sachdeva & Goel, (2015).
2. In-Store Experience

 .3حیدرزاده و میرویسی1398 ،
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 .1مروری بر پیشینه پژوهش
 .1-1پیشینه نظری
مطالعات اولیه در حوزه تجربیات درونفروشگاهی مشتری ،توسط لیبالنک 1بوده که پیرامون
تجربیات فروشگاهی مشتری در آژانسهای مسافرتی انجامشده است .سایر مطالعات تجربه
مشتری توسط کربن و هائیکل 2در مورد «مهندسی تجربیات مشتری» صورت گرفته است.3
با پیروی از منطق حا کمیت خدمات ،وارگو و لوش 4عنوان نمودند که تجربه مشتری شامل
تعامالت عناصر مختلف خدمات و محصوالت است.5
 .1-1-1ارزشهای ادرا کی :6رفتار مصرفکننده سودمندگرایانه میتواند بهعنوان رویکرد
منطقی توصیف شود که شامل خرید کارآمد است؛ حتی ا گر خود خرید هیچ لذتی را به دنبال
نداشته باشد .7در این بافت ،تجربه خرید میتواند توسط مصرفکنندگان بهعنوان موفقیتی
در جهت اهداف موردنظر ارزیابی شود .خرید لذتگرایانه مربوط به رضایت خواستههای
فردی و بیانی از مصرف تجربی است .خرید فرآیندی است که هم میتواند سودمندگرایانه و
هم لذتجو باشد .یک فروشگاه دارای مشخصههای لذتگرایی فراوانی است که میتوانند
بر حس رفاه و سودمند بودن خریدار تأثیرگذار باشند.
 .2-1-1طراحی و چیدمان :8چیدمان همان ترتیباتی است که مشتری در آن به تجربه
محصول میپردازد .مدیران فروشگاهها و مالها میتوانند در این فرایند ابداعات و ابتکارات
فراوانی را برای تعامل ،شادی و سرگرمی ،ایجاد یک محیط و فضای زنده برای افزایش عالقه
مشتری و ارتباط اثربخش فروشگاه با مصرفکنندگان بهکار گیرند .در طی فرایند طراحی و
چیدمان نهتنها میتوان یک تجربه منحصربهفرد و بهیادماندنی برای مشتریان فراهم نمود،
1. LeBlanc, (1992).
2. Carbone & Haeckel, (1994).
3. Terblnche, (2018).
4. Vargo & Lusch, (2004).
5. Teixeira et. al. (2012).
6. Perceived Value
7. Babin et. al. (1994).
8. Layout & Design
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بلکه برانگیختن یک نیاز بالقوه و اشتیاق برای خرید را هم میتوان ایجاد کرد .1محل قرارگیری
کاالها و بخشهای مختلف ،بسته به روند رفتوآمد میتوانند فروش را بهگونهای شگرف تحت
تأثیر قرار دهند .طراحی و چیدمان حرفهای در فروشگاهها و مالها باعث افزایش خریدهای
بیبرنامه و توجیه کردن مصرفکنندگان به تصمیمات خود میشود.
 .3-1-1مهارت کارکنان :فروشگاهها و مالها هر ساله در حدود هفتاد هزار نفر را در جهان
استخدام میکنند .بهکارگیری کارکنان ماهر و تخصصی به یک چالش واقعی برای فروشگاهها
تبدیل شده است؛ به نحویکه باید بین مهارتهای موجود و قابلدسترس بودن با توجه به نیاز
هر ناحیه جغرافیایی در کلیه سطوح تجاری هماهنگی به عمل آید .رفتار کارکنان و عملکردشان
در طول ارائه خدمات یک راهنما و بخشی قوی برای تحت تأثیر قرار دادن ادرا ک مشتریان و
باال بردن کیفیت و تجربه مشتریان در فروشگاهها خواهد شد .تعامالت بین مشتریان و کارکنان
تأثیر فراوانی بر ایجاد تجربیات درون فروشگاهی دارد .2احساسات مثبت مشتریان از دانش
کارکنان سرچشمه میگیرد و خدمات فوری و توجه شخصی صورت گرفته توسط کارکنان سهم
به سزایی در تجربه درونفروشگاهی و رضایت مشتریان دارد.3
. 4-1-1ارزش ویژه برند :4برند یکی از مهمترین عناصر برنامه بازاریابی در فروشگاهها
است .برندسازی در فروشگاهها برای اهدافی چون :شاخصبودن در رقابت؛ تصویر ذهنی
مثبت؛ برانگیختن احساسات؛ خدمات عالی به مشتری و برقراری ارتباطات میباشد .5آ کر
ً
مفهوم ارزش ویژه برند را با ترکیب جنبههای نگرشی و رفتاری بیان نموده که احیانا جامعترین
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چارچوب را برای بررسی ارزش ویژه برند ارائه داده است .از دیدگاه آ کر ارزش ویژه برند از:
وفاداری برند ،آ گاهی از برند ،کیفیت ادرا کی و متعلقات برند تشکیلشده است .موهبت
بنیادی ارزش ویژه برند عبارت است از ارزش ویژه مشتری که به معنای ارزش روابط مشتری با
یک برند در فروشگاه به شمار میرود.
 .1اسماعیل پور و بهمدی1395 ،

2. Brown & Lam, (2008).
3. Terblanche, (2018).
4. Brand Equity

 .5حیدرزاده و تقوی1396 ،

6. Aaker, (1997).
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 .5-1-1تبلیغات شفاهی :تبلیغات نقش مهمی در گسترش ارتباط بین افراد و سهیم شدن در
اطالعات دارد .تبلیغات شفاهی بالقوه تأثیر مثبت بر ارتباطات اجتماعی بین افراد و گسترش
ارتباطات بین سازمان-مصرفکننده دارد .1توصیههای شخصی و تبلیغات شفاهی بخش
غیرقابل تجزیه از آمیزه بازاریابی تجربی و ایجاد تجربه درونفروشگاهی مثبت است .2فرآیند
تجربه در کمپین بازاریابی تجربی بهنوعی منجر به تأثیرگذاری بر مشتری و ایجاد احساس در
وی میگردد که مبتنی بر ارضا خواستههای ذهن هیجانی او است؛ بنابراین هدف از راهبرد
تبلیغات شفاهی در آمیزه بازاریابی تجربی ،ایجاد مشوقهای الزم برای تعریف و تمجید از
فروشگاهها و مالها و انتقال احساس مثبتی است که در مشتری ایجادشده تا به این وسیله
انتقال این تجربه مفرح و اطالعات مربوط به بیشتر مشتریان از زبان همتایان خودشان فراهم
ً
گردد .این روند غالبا واقعیتر و لذتبخشتر از رسانههای جمعی سنتی است.3
 .6-1-1تسهیالت :فروشگاهها با ارائه تسهیالت و خدمات ویژه قادر هستند مشتریان خود را
به فروشگاه وفادار کنند و رضایت آنها را به دست آورند .ارائه تسهیالت مناسب به مشتریان
یک سرمایهگذاری محسوب شده و فروشگاهها را به یک شهرت رقابتی میرساند که درنتیجه
آن فروشگاهها با ارائه خدمات و تسهیالت عالی به مشتریان میتوانند در بلندمدت منافع
قابلتوجهی به دست آورند .العدلی و اید )2015( 4تسهیالت در مرا کز خرید را اینچنین
تعریف نمودند :هر فعالیتی که باعث کاهش زمان و تالش آنها گردد؛ به عبارتی ،تسهیالت در
خرید عبارتاند از مطلوبیت مشتق شده از توانایی فروشگاه که باعث میشود برای مشتریان
فرصتی بهدست آید تا در کمترین زمان خرید خود را انجام دهند .5این متغیر دارای چهار
بعد اصلی است :محل فروشگاه و تسهیالت سیستم حملونقل ،مکان پارکینگ قابلدسترس،
سپری کردن زمانهای مطلوب و عدم انبوه جمعیتی در داخل فروشگاه.

1. Nashtaee et. al, (2017).
2. Keiningham et. al, (2017).
3. Ehigie, (2006).
4. El-Adly & Eid, (2015).
5. Calvo-Porral & Lévy-Mangín, (2018).
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 .7-1-1ارتقای فروش :1ارتقای فروش باعث اطالع و آ گاهی یافتن یک یا چند گروه از
مشتریان هدف ،از محصوالت فروشگاه و مالها میگردد .2بیشتر شرکتها برای جبران رفتارهای
خاصی که از مشتریان سرمیزند برای آنها پاداشی در نظر میگیرند .اینگونه فعالیتها ،بخش
اصلی برنامههای ارتباطات بازاریابی است که عبارتاند از مجموعهای از ابزارهای محرک
متنوع و کوتاهمدت که برای تحریک مصرفکنندگان به خرید سریعتر ا کثر کاالها ،خدمات
و یا جذب مشتریان جدید ،طراحی و به کار گرفته میشود .درحالیکه تبلیغات دلیل خرید
را بنیان میگذارند ،برنامههای ارتقای فروش ،محرک و انگیزهای برای آن را ارائه میدهند.
بیالوگورسکی و همکاران 3و ریوفیک 4گفتهاند که هدایای مالی به دلیل منافع اقتصادی باالتر
در ایجاد انگیزه در مشتریان ،دارای اثر بیشتری نسبت بهدیگر انواع هدایا هستند.5
 .8-1-1رضایت از خرید :رضایتمندی عبارت است از احساسات خوشایند یا ناخوشایند
شخص که از مقایسه عملکرد ذهنی وی در قیاس با انتظارات او ناشی میشود .رضایت
مشتری میتواند نتیجه یک نیت رفتاری مانند خرید مجدد و تبلیغات شفاهی در ارتباطات
گردد .6بهترین آ گهیهای فروش و بازاریابی به دنبال جلب رضایت مشتریان هستند .پارک و
همکارانش 7با استفاده از گونهشناسی تجربی پاین و گیلمور ،8پژوهشی داشتند مبنی بر اینکه
آیا تجارب درونفروشگاهی میتوانند لذتهای تجربی خلق کرده و درنتیجه قصد خرید
مجدد را افزایش دهند یا خیر .آنها دریافتند که سرگرمی و عدم مشارکت در فعالیتهای
سیاسی بیتأثیر ،اما تجارب آموزشی و زیباشناختی بر ایجاد لذتهای تجربی مؤثر هستند
که درنتیجه بر رضایت از خرید ،قصد حمایت مجدد از فروشگاه و قصد توصیه فروشگاه به
دیگران نیز تأثیر خواهند گذاشت.

1. Sales Promotion

 .2نثایی1393 ،

3. Biyalogorsky et. al, (2001).
4. Ryu Feick, (2007).
5. Jin & Huang, (2014).
6. Jalil et. al, (2016).
7. Park et. al, (2007).
8. Pine & Gilmore, (1999).
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 .9-1-1پرسهزنی( 1تمایل به ماندن در فروشگاهها) :افرادی که به فروشگاهها مراجعه
میکنند ،به دو دسته تقسیم شوند :اول ،افرادی هستند که برای خرید کاال به فروشگاه مراجعه
میکنند و دوم ،افرادی که با هدفی بهغیر از هدف خرید به فروشگاهها مراجعه میکنند.
پرسهزن ،فردی است که از فروشگاه و مالها ،مصرف خاص خود را دارد .پرسهزنی از دیدگاه
ما ضد راهبرد است و پرسهزن از طریق نوعی هنر همزیستی بین خریداران و فروشندگان به
وجود میآید .همانطور که زیگمانت باومان 2تأ کید کرد ،این والترمن بود که انسان پرسهزن
را بهمنزله شکل نمادین شهر مدرن ابداع نمود .در نگاه بنجامین ،3فروشگاه برای پرسهزن
ً
فضای مألوفی فراهم کرده بود که بدون آنکه ضرورتا به خرید کاال بپردازد ،در آن به سیاحت
میپرداخت و مناسبات خاصی با شهر برقرار میکرد :از جلوی ویترین مغازهها عبور میکرد،
ً
کاالها را تماشا میکرد و از آن لذت میبرد ،بدون آنکه هدفش واقعا مصرف کاال باشد.4
 .10-1-1قصد خرید مجدد :عملکرد هر کسبوکاری به موفقیت در حفظ مشتریان بستگی
دارد .طول دوره بقای مشتری به طول مدتزمان و چرخههای خرید وی اطالق میشود که
مشتری برای تأمین نیازمندیهای خویش قبل از رجوع به سایر عرضهکنندگان ،تنها به سازمان
ما روی آورد .5هدف اصلی کسبوکار از دیدگاه پیتر درا کر 6این است که مشتریان خود
را برای سازمان نگهداریم .تجربه مشتری شامل تعامالت (هیجانات ،احساسات ،منطق)
بینمشتری ،محصول و سازمان و ارزشی است که از این تعامالت ایجاد میشود که درنهایت
نیز باعث رفتار خرید مجدد مشتریان میگردد.7

1. Flanerie
2. Zygmunt Bauman, (1996).
3. Benjamin, (2003).

 .4کاظمی1392 ،

5. Wu et. al, (2017).
6. Drucker, (1973).
7. Mbama & Ezepue, (2018).
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 .2-1پیشینه پژوهشهای مرتبط
کالوس و مکالن ( ،)2013ابعاد تشکیلدهنده تجربه مشتری را شامل تجربه محصول /خدمت،
لحظههای بروز مشکل و توصیهها میدانند .1باقری نسب در پژوهش خود بیان کرده است
که تأثیر مثبت و مستقیم تجربه مشتری بر ابعاد ارزش ویژه برند شامل آ گاهی از برند ،کیفیت
ادرا کشده ،وفاداری به برند تأییدشده است .2فدایی در پژوهش خود اظهار کرده است تجربه
مشتری بهطور مستقیم رضایت از خرید را تحت تأثیر قرار میدهد و بهطور غیرمستقیم وفاداری را
از طریق رضایت تحت تأثیر قرار میدهد .3نوروزی و همکاران ،مدلی را در جهت ارائه تجربیات
درونفروشگاهی ارائه نمودند که نتیجه آن تأثیر خریدهای بیبرنامه ،محیط فروشگاه و نگرش
کارکنان بر ایجاد تجربه درون فروشگاهی مثبت و تأثیر تجربیات درون فروشگاهی بر رضایت و
خرید بیبرنامه مشتری در شهرهای تهران و اصفهان و شیراز شده است.4

.2روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی ،از نظر نحوه گردآوری دادهها از نوع ترکیبی است.
پژوهشهای ترکیبی خود سه نوع دارد :ادغام دو مجموع داده ،اتصال دو مجموعه داده و جا
دادن یک مجموعه داده در دیگری .5این پژوهش از شاخه اتصال دادهها است ،زیرا در ابتدا
دادههای کیفی جمعآوری ،سپس بر اساس این دادهها ،دادههای ّکمی گردآور یشده است.
طرح پژوهش نیز از نوع ترکیبی ا کتشافی 6میباشد .بنابراین ،ابتدا به موشکافی دادههای کیفی
و سپس برای تعیین روابط از دادههای ّکمی استفادهشده است .پژوهشگر ابتدا از روش مطالعه
سیستماتیک ،متغیرها را مشخص نموده است .باید در نظر داشته باشیم که دادههای کیفی،
دادههای ّکمی را ایجاد مینماید و پژوهشگر از طریق گردآوری دادههای ّکمی روابط را مورد
آزمون قرار داده است.
1. Klaus & Maklan.
2. Bagherinasab, (2015).
3. Fadaee, (2016).
4. Norouzi et. al, (2015).

 .5محمدپور1389 ،

6. Exploratory Mixed Method

پژ وهشنامه بازرگانی ،شماره  ،96پاییز 1399

10

جامعه آماری در پژوهش کیفی ،مالروهای حرفهای و افرادی بوده که حداقل هفتهای
یکبار از مرا کز خرید و مالهای شهرهای تهران ،مشهد ،اصفهان ،شیراز و تبریز خرید داشتهاند،
که این افراد دارای تجربه مفیدتری نسبت به سایرین بوده و بهاصطالح «خبرگان آ گاه» نامیده
میشوند .دلیل انتخاب این شهرها دارا بودن ویژگیهای تعریف شده و استاندارد در شورای
(انجمن) بینالمللی مرا کز خرید 1است .این شهرها بیشترین تعداد جمعیت و خردهفرهنگ
را در بین شهرهای دیگر ایران دارا هستند و میتوانند نمایایی 2یا تطبیقپذیری در این حوزه
باشند .در بخش ّکمی این پژوهش ،جامعه آماری شامل کلیه افرادی بوده که طی هفته گذشته
در شهرهای ذکر شده از مرا کز خرید و مالها خرید داشتهاند .برای تعیین نمونه بخش کیفی
پژوهش و تعیین گروه خبرگان از روش نمونهگیری هدفمند چندگانه (شدت و گلوله برفی)،3
استفاده شد که گفتنی است که درخواست معرفی نفر بعدی در پایان جلسه مصاحبه مطرح
میشد و شرکتکننده با توجه به آشنا بودن با اهداف پژوهش و نوع پرسشها ،میتوانست با
دقت بیشتری نفر بعدی را معرفی کند .معیار انتخاب نمونه برای انجام مصاحبه با خبرگان،
خرید حداقل هفتهای یکبار بوده است .بعد از انجام  18مصاحبه پژوهشگر به درجه اشباع
در دادههای جمعآور یشده رسیده و فرایند مصاحبه پایان پذیرفت .در بخش ّکمی پژوهش و
در جهت رسیدن به افکار مشتریان فروشگاهها و مالها ،با توجه به اینکه تعداد جامعه آماری
در دسترس نیست ،میتوانیم از جدول مورگان 4برای برآورد حجم نمونه استفاده نماییم .بدین
ترتیب با در نظر گرفتن جامعه بیش از  100هزار نفر (نامحدود) ،تعداد کل  298نمونه قابلقبول
ً
است .لذا با توجه به تعداد جمعیت هر شهر پرسشنامه با طیف لیکرت پنج گزینهای (کامال
ً
موافق ،موافق ،بینظر ،مخالف ،کامال مخالف) جهت جمعآوری دادهها در نظر گرفته شد و
جهت استخراج دادهها مورد تحلیل قرار گرفت.

1. International Council of Shopping Center

 .2نمایایی  Representativenessبه درجهای اطالق میشود که در آن نمونه به طور صحیح کل جمعیت را بازنمایی میکند
(محمد پور1389 ،ص .)121
)3. Multiple Purposive Sampling (Snowball
4. Morgan Table
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 .1-2ابزار گردآوری دادههای پژوهش
با توجه به شیوه پژوهش در بخش کیفی ،در این پژوهش از مصاحبههای نیمه ساختاریافته
جهت گردآوری داده اولیه استفادهشده است .در بخش ّکمی این پژوهش جهت تعیین الگوی
پیچیده روابط بین متغیرها ،آزمون میزان روابط بین مقولهها و دستیابی به سطوحی از توانایی
تعمیمپذیری در نمونه بزرگتر ،پس از ساخت پرسشنامه به آزمون مدل پرداخته و از شیوه پژوهش
توصیفی تحلیلی و از مدل معادالت ساختاری 1استفاده شده است .برای حصول اطمینان از
روایی بخش کیفی پژوهش و بهمنظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافتههای پژوهش از نظر
نظرات اساتید این حوزه و متخصصان که خبره و مطلع بودند استفاده شده است .همچنین
همزمان از مشارکتکنندگان در تحلیل و تفسیر دادهها کمک گرفته شد .در تمام پژوهشهایی
که دادههای پژوهش از طریق تحلیل پدیدارشناسی به دست میآیند برای اعتماد به کدگذاری
و در نتیجه رعایت عینیت ،الزم است ضریب قابلیت اعتماد (پایایی) محاسبه شود .2در
روش کیفی ،قابلیت اطمینان جایگزین مفهوم پایایی در پژوهش ّکمی است .3بنابراین در این
پژوهش از روش پایایی مصاحبهها ،با استفاده از دو کدگذار متخصص استفاده شده است.
نتایج نشان میدهد که پایایی بین کدگذاری این دو پژوهشگر برای مصاحبههای انجامگرفته
در این پژوهش برابر با  0/89است و با توجه به اینکه این میزان پایایی باالتر از  0/70است،
قابلیت اعتماد کدگذار یها مورد تأیید بوده است .همچنین میتوان ادعا کرد که میزان پایایی
تحلیل مصاحبههای صورت گرفته مناسب است .در بخش ّکمی این پژوهش ،روایی صوری
و محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان و اساتید دانشگاه مورد تأیید قرارگرفته است .عالوه بر
آن ،برای بررسی روایی سازه ،از دو معیار روایی همگرا و وا گرا استفادهشده است که مختص
مدل معادالت ساختاری است .همچنین در این پژوهش ،بهمنظور تعیین پایایی ابزار گردآوری
دادهها از روش آلفای کرونباخ 4و از نرمافزار اس.پی.اس.اس 5استفاده شد و آلفای کرونباخ
برابر با  0/93شده است.
1. Structural Equation Model (SEM).
2. Badiee, (2001).
3. Khastar, (2009).
4. Cronbach, s Alpha
5. Statistical Package of Social Science (SPSS).
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جدول  .1وضعیت مصاحبههای انجامشده
تهران
جنسیت
تعداد مصاحبهشوندگان

 5نفر

تحصیالت

زن

مرد

کارشناسی

ارشد

دکتری

3

2

2

2

1

مجموع زمان مصاحبه

 120دقیقه

مکان مصاحبه

کوروش ،پاالدیوم ،تیراژه ،اتکا

جدول  .2وضعیت مصاحبههای انجام شده
مشهد
جنسیت
تعداد مصاحبهشوندگان

 4نفر

تحصیالت

زن

مرد

کارشناسی

ارشد

دکتری

1

3

1

2

1

مجموع زمان مصاحبه

 115دقیقه

مکان مصاحبه

الماس شرق ،کیان سنتر ،آرمیتاژ ،هایپر می

جدول  .3وضعیت مصاحبههای انجام شده
تبریز
جنسیت
تعداد مصاحبهشوندگان

 3نفر

تحصیالت

زن

مرد

کارشناسی

ارشد

دکتری

1

2

2

1

0

مجموع زمان مصاحبه

 120دقیقه

مکان مصاحبه

پارک الله ،ستاره باران ،کوروش
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جدول  .4وضعیت مصاحبههای انجام شده
شیراز
جنسیت
 3نفر

تعداد مصاحبهشوندگان

تحصیالت

زن

مرد

کارشناسی

ارشد

دکتری

2

1

.

2

1

مجموع زمان مصاحبه

 105دقیقه

مکان مصاحبه

خلیج فارس ،زیتون فارس ،هایپر استار

جدول  .5وضعیت مصاحبههای انجام شده
اصفهان
جنسیت
تعداد مصاحبهشوندگان

 3نفر

تحصیالت

زن

مرد

کارشناسی

ارشد

دکتری

1

2

1

2

.

مجموع زمان مصاحبه

 115دقیقه

مکان مصاحبه

سیتی سنتر ،قیصریه ،کوروش

 .3یافتههای پژوهش
در بخش کیفی پژوهش ،یافتهها نشان دهنده استخراج  412مقوله (فراوانی) بر اثر کدگذاری باز
در دو مفهوم پیشایندها و پیامدهای تجربه درونفروشگاهی است .نتایج پژوهش نشاندهنده
همسویی مقولهها و مضمونهای استخراجشده در مراحل بعدی در دو طبقه پیشایندها و
پیامدها است؛ بهگونهای که با درنظرگرفتن ارتباط بین مفاهیم در سطح کدگذاری محوری،
دو مقوله شناساییشده است .در مرحله کدگذاری انتخابی برای هر دو طبقه تعداد  10مضمون
شناساییشده است .این نتایج در جدول ( )6ارائهشده است.
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جدول  .6مقولهها و مضمونهای مربوط به طبقات کاال
مفاهیم

مفاهیم

مقولهها (فراوانی)

مقولهها (فراوانی)

خرید سودمندگرایانه ()41

رضایت مشتری ()28

خرید لذت جویانه ()39

خدمات پس از فروش ()18

ارزشهای تجربیات درون فروشگاهی ()39
ادرا کی
ادرا ک مشتری ()13

رضایت از
خرید

ارزش مشتری ()15

احساس خرید ()32
اعتماد خرید ()19
دانش مشتری ()19

شادیآفرینی ()9
وفاداری مشتری ()41

چیدمان محصوالت ()16
طراحی و
چیدمان

ماندگاری مشتری ()14

جور بودن محصوالت ()29

قصد خرید
مجدد

فضای فروشگاه ()41
جذابیت فروشگاه ()29

پیشایندها

سفارش فروشگاه به دیگران ()29

دانش کارکنان ()29

باشگاه مشتری ()44

احترام مشتری ()29

احساسات مشتری ()21

مسئولیتپذیری کارمند ()18

پرسهزنی

آموزش کارکنان ()18
صمیمیت (توجه شخصی) ()29
آراستگی ()14

ارزش ویژه
برند

جذابیت فروشگاه ()29
اعتماد مشتری ()22

نظافت فروشگاه ()21

مهارت
کارکنان

برنامه خرید ()19

مکان فروشگاه ()29
مسافت فروشگاه ()28
محیط تفریحی ()11
تصویر ذهنی ()24

پیامدها

برندهای جدید ()29

پاداش به مشتری ()12

آ گاهی از برند ()31

نیازهای مشتری ()23

تنوع برند ()55
وفاداری به برند ()12

ارتقای
فروش

تخفیفات ()61
رویدادهای ویژه ()44

کیفیت برند ()29

قیمتگذاری ()19

ارزش برند()39

بستهبندی ()12
تسهیالت خرید ()18

تبلیغات
شفاهی

تبلیغات شفاهی ()3

خرید نقدی ()6

تبلیغات بیلبوردی ()12

سینما (سرگرمی) ()19

پیامهای تبلیغاتی ()29

تسهیالت

کوپن و بن ()22

تبلیغات مجازی ()13

امنیت ()19

نمونه مجانی ( )4

ارسال محصول ()41
در دسترس بودن ()22
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رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﺮﯾﺪ

15

ارزش ﻫﺎي ادراﮐﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﭼﯿﺪﻣﺎن
ﻣﻬﺎرت ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺗﺠﺮﺑﻪ درون

ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ

ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ

ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ

ﭘﺮﺳﻪ زﻧﯽ
)ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در

ﺗﺴﻬﯿﻼت
ارﺗﻘﺎء ﻓﺮوش

ﺷﮑﻞ  :1ﻣﺪل اوﻟﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ

نمودار  .1مدل اولیه پژوهش بر اساس نتایج بخش کیفی
در ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻣﺪل اوﻟﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻓﺮﺿﯿﺎت زﯾﺮ را اراﺋﻪ داده
اﺳﺖ:
درونﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ
دنبالﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ
ﻫﺎيیادراﮐﯽ
دارد.مدل اولیه پژوهش ،پژوهشگر
سیستماتیک و
مطالعه
ﺗﺄﺛﯿﺮ و به
پژوهش،
ارزش ّکم
ﻓﺮﺿﯿﻪ )در:(1بخش

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ درونﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ دارد.
ارائهﻣﺎن
زیر وراﭼﯿﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ
ﻓﺮﺿﯿﻪ ):(2
ﺗﺄﺛﯿﺮاست:
داده
فرضیات
ﻓﺮﺿﯿﻪ ) :(3ﻣﻬﺎرت ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ درونﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ دارد.
•فرضیه ( :)1ارزشهای ادرا کی تأثیر مستقیم بر تجربه درونفروشگاهی دارد.
ﻓﺮﺿﯿﻪ ) :(4ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ درونﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ دارد.
دارد.نفروشگاهی دارد.
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ درو
مستقیم بر تجربه
چیدمانﺑﺮ تأثیر
طراحی
•فرضیه
ﺗﺠﺮﺑﻪ درون
ﺗﺄﺛﯿﺮ وﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
(:)2ﻔﺎﻫﯽ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷ
ﻓﺮﺿﯿﻪ ):(5
دارد.درونفروشگاهی دارد.
تجربه
مستقیم بر
کارکنان
ﺗﺄﺛﯿﺮمهارت
(:)3
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ
تأثیردرون
ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ
فرضیهﻼت
• ﺗﺴﻬﯿ
ﻓﺮﺿﯿﻪ ):(6
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ
ﺗﺠﺮﺑﻪ درون
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ
ﻓﺮوش ﺗﺄﺛﯿﺮ
• ارﺗﻘﺎء
ﻓﺮﺿﯿﻪ ):(7
دارد.نفروشگاهی دارد.
تجربه درو
مستقیم بر
برند تأثیر
ارزش ویژه
فرضیه (:)4
ﻓﺮﺿﯿﻪ ) :(8ﺗﺠﺮﺑﻪ درونﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﺮﯾﺪ دارد.
•فرضیه ( :)5تبلیغات شفاهی تأثیر مستقیم بر تجربه درونفروشگاهی دارد.
ﻓﺮﺿﯿﻪ ) :(9ﺗﺠﺮﺑﻪ درونﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﺪد دارد.
فروشگاهی دارد.
•فرضیه ( :)6تسهیالت تأثیر مستقیم بر تجربه درون
ﻓﺮﺿﯿﻪ ) :(10ﺗﺠﺮﺑﻪ درونﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﻪزﻧﯽ دارد.
دارد.فروشگاهی دارد.
ﻣﺠﺪددرون
ﺧﺮﯾﺪتجربه
مستقیم بر
ﺗﺄﺛﯿﺮفروش
ارتقای
•(:فرضیه
تأثیرﺑﺮ ﻗﺼﺪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
(:)7ﺧﺮﯾﺪ
رﺿﺎﯾﺖ از
ﻓﺮﺿﯿﻪ )11
زﻧﯽ دارد.
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ
تجربهﺗﺄﺛﯿﺮ
(:)8ﺧﺮﯾﺪ
رﺿﺎﯾﺖ از
ﻓﺮﺿﯿﻪ )12
مستقیم بر رضایت از خرید دارد.
ﭘﺮﺳﻪتأثیر
فروشگاهی
درون
•(:فرضیه
ﻣﺠﺪد دارد.
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢنﺑﺮ ﻗﺼﺪ
(:)9ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﭘﺮﺳﻪزﻧﯽ
ﻓﺮﺿﯿﻪ )13
مستقیم بر قصد خرید مجدد دارد.
ﺧﺮﯾﺪتأثیر
فروشگاهی
تجربه درو
•(:فرضیه

•فرضیه ( :)10تجربه درونفروشگاهی تأثیر مستقیم بر پرسهزنی دارد.
•فرضیه ( :)11رضایت از خرید تأثیر مستقیم بر قصد خرید مجدد دارد.
•فرضیه ( :)12رضایت از خرید تأثیر مستقیم بر پرسهزنی دارد.
•فرضیه ( :)13پرسهزنی تأثیر مستقیم بر قصد خرید مجدد دارد.
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جدول  .7متغیرها ،گویهها ،منبع سؤاالت و آزمون آلفای کرونباخ
گویهها

متغیر

منبع

Babin
آزﻣﻮن &
Attaway,
2000
ارزشهای ادرا کی ﺟﺪول 7 :7
ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
آﻟﻔﺎي
ﺳﺆاﻻت و
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ ،ﻣﻨﺒﻊ

ﻣﺘﻐﯿﺮ کارکنان
مهارت

ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ 4

رضایت از خرید

3

ارزشﻫﺎي ادراﮐﯽ
ﻣﻬﺎرت ﮐﺎرﮐﻨﺎن

چیدمان
طراحی وﺧﺮﯾﺪ
رﺿﺎﯾﺖ از

ﭼﯿﺪﻣﺎن
ﻃﺮاﺣﯽ
مجدد
قصدوخرید
ﻣﺠﺪد
برند
ﺧﺮﯾﺪویژه
ﻗﺼﺪ ارزش
ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ

ارتقا فروش

ارﺗﻘﺎ ﻓﺮوش

شفاهی
تبلیغات
ﺷﻔﺎﻫﯽ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺗﺴﻬﯿﻼت
تسهیالت

ﭘﺮﺳﻪ زﻧﯽ

پرسه زنی

7
4

5 3

5
5
4

5

3

5
4
5
3

3 3

9

9

Terblanche,
2018
ﻣﻨﺒﻊ

Babin & Attaway,
Terblanche,
2018 2000
Terblanche, 2018
Terblanche, 2018
Terblanche, 2018
Hussain
& Ali, 2015
Terblanche,
2018
Hussain
2015
Jamshidi
& et
al.,Ali,
2017
Jamshidi et al., 2017
Ashraf et al., 2014
Ashraf et al., 2014
Elizabeth et al., 2014
Elizabeth et al., 2014
Calvo-Porral
et al.,
2018
Calvo-Porral
et al.,
2018
Sen et al., 2002
Sen et al., 2002

ﻧﻤﻮدار :1ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ

نمودار  .2ضرایب بار عاملی پیشایندها و پیامدها

آلفای کرونباخ
0/91
ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
آﻟﻔﺎي 0/92
0/91

0/89

0/92

0/93
0/89
0/93
0/89

0/89
0/86
0/86

0/89

0/89

0/88
0/88
0/90
0/90
0/90

0/90
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بر اساس بارهای عاملی ،از آنجا که شاخصی که بار عاملی بزرگتری دارد ،سهم بیشتری در
اندازهگیری سازه مربوطه دارد ،در نتیجه شاخصی که بار عاملی کمتری دارد ،سهم کمتری
خواهد داشت .مهمترین مؤلفه تأثیرگذار بر تجربه درونفروشگاهی در فروشگاهها و مالها که
دارای ضریب عاملی  0/93بوده و در باالترین رتبه قرار دارد «طراحی و چیدمان» است.
جدول  .8ماتریس همبستگی و کوواریانس متغیرهای نهفته پژوهش
متغیرهای
نهفته

()1

()2

()3

()4

()5

()6

()7

()8

()9

()10

ارزشهای
ادرا کی

4/71

3/18

3/49

1/49

4/90

2/69

3/56

4/59

3/61

4/18

**7/39 0/539

4/83

1/90

5/56

3/23

3/65

4/83

3/59

3/35

6/88

2/13

5/44

3/08

3/94

2/15

4/89

3/59

5/50

2/35

2/68

1/85

3/49

3/18

4/71

قصد خرید **12/64 0/284** 0/567** 0/578** 0/617
مجدد

5/50

6/98

4/41

4/58

5/58

ارزش ویژه **0/504** 0/354** 0/357** 0/385** 0/402
برند

9/46

24/6

6/91

7/55

4/69

10/04

5/93

5/44

5/51

تبلیغات **9/85 0/578** 0/478** ./678** 0/578** 0/678** 0/419** 0/439
شفاهی

6/43

7/55

تسهیالت **0/457** 0/385** 0/395** 0/345** 0/385** 0/484** 0/520** 0/560

6/55

6/57

مهارت
کارکنان

رضایت از **0/670** 0/590
خرید

طراحی و **0/344** 0/293** 0/293
چیدمان

ارتقا فروش **0/642** 0/623** 0/254** 0/459** 0/407** 0/495

پرسه زنی **11/59 0/374** 0/552** 0/427** 0/444** 0/357** 0/357** 0/357** 0/493** 0/284
**P<0.05

با توجه به دادههای ارائهشده در جدول ( )8دادههای قطر ماتریس و باالی آن ،کوواریانس و
زیر قطر ،ماتریس همبستگی بین متغیرهای نهفته (درونزا و برونزای پژوهش) را نشان میدهند.
مقادیر پرا کندگی مشترک بین متغیرهای نهفته (کوواریانس) است .همچنین اطالعات بهدست
آمده از ماتریس همبستگی (دادههای زیر قطر ماتریس) ،نشان میدهد که کلیه روابط میان
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متغیرهای نهفته درونزا و برونزا معنادار و مثبت میباشند .با توجه به نتایج به دست آمده از
جدول (( )9نتایج کمی) وقتی حجم گروه نمونه برابر  75تا  200باشد ،مقدار مجذور کای،
ً
یک اندازه معقول برای برازندگی است .اما برای مدلهای با  nبزرگتر ،مجذور کای تقریبا
همیشه از لحاظ آماری معنادار است .مجذور کای تحت تأثیر مقدار همبستگیهای موجود
در مدل نیز هست؛ هر چه این همبستگیها زیادتر باشد ،برازش ضعیفتر است و برای برازش
مدلها ،اندازههای دیگری توسعهیافته است .در نتیجه مقدار مجذور بهدستآمده مجذور
کای  261/90در این پژوهش معقول برازندگی است .در مورد معنادار شدن اندازه مجذور کای،

درجه آزادی بهعنوان اندازههایی که میتوان بر اساس آن بزرگی یا کوچکی  χ 2را سنجید،
مطرح میشود .هرچند این شاخص فاقد یک معیار ثابت برای یک الگوی قابلقبول است،
ً
اما اندازههای کوچکتر از دو ،معموال بهعنوان شاخص مطلوب برای نیکویی برازش در نظر
گرفته میشود ،مقادیر تا  5برابر درجه آزادی را بهعنوان شاخص نیکویی برازش پذیرفتهاند.

1

جدول  .9نتایج تحلیل مطالعه کمی
نتیجه

T - Value

فرضیه
اول

ارزشهای ادرا کی

تجربه درون فروشگاهی

قبول

0/01

دوم

طراحی و چیدمان

تجربه درون فروشگاهی

قبول

8/83

سوم

مهارت کارکنان

تجربه درون فروشگاهی

قبول

5/08

چهارم

ارزش ویژه برند

تجربه درون فروشگاهی

حفظ

پنجم

تبلیغات شفاهی

تجربه درون فروشگاهی

قبول

8/83

ششم

تسهیالت

حفظ

-0/87

هفتم

ارتقای فروش

قبول

5/08

قبول

3/40

هشتم

ارتباط سازهها

تجربه درون فروشگاهی

تجربه درون فروشگاهی
تجربه درون فروشگاهی
رضایت از خرید

1

-0/20

 .1تصمیمگیریهای اصلی همواره به یکی از دو صورت ذیل خواهند بود:
1.1فرض صفر  H0را رد میکنیم.
2.2فرض صفر  H0را رد نمیکنیم.
ً
در حقیقت ما فرض صفر را تثبیت نمیکنیم ،بلکه صرفا میگوییم که گواه نمونه آن قدر محکم نیست که با
اطمینان فرض صفر را رد کنیم .لذا با توجه به این امر و نیز نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور ،فرض H0را
نمیتوان رد نمود و آن را بهعنوان یک فرض صحیح با احتمال  95درصد حذف مینماییم.
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فرضیه
نهم
دهم
یازدهم

ارتباط سازهها

نتیجه

T - Value

قصد خرید مجدد

قبول

3/48

پرسه زنی

قبول

3/45

قصد خرید مجدد

قبول

3/03

پرسه زنی

حفظ

-0/10

قصد خرید مجدد

قبول

3/04

تجربه درون فروشگاهی
تجربه درون فروشگاهی
رضایت از خرید

دوازدهم

رضایت از خرید

سیزدهم

پرسه زنی

19

مجذور کای

261/90

درجه آزادی

98

ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب

0/085

ریشه استاندارد میانگین باقی ماندهها

0/12

شاخص نیکویی برازش

0/88

شاخص تعدیل شده نیکویی برازش

0/83

**P<0.05

ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب ،1این شاخص که بهصورت اعشاری گزارش میشود،
مبتنی بر پارامتر غیر مرکزی است .ا گر  X2کوچکتر از درجه آزادی باشد ،ریشه خطای
میانگین مجذورات تقریب برابر با صفر به دست میآید .این شاخص برای مدلهای خوب
برابر  0/05یا کمتر است .مدلهایی که ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب آنها 0/10
یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارند .برای این شاخص میتوان فاصله اعتماد محاسبه کرد.
ایدهآل آن است که حد پایین فاصله اعتماد نزدیک به صفر باشد و حد باالیی آن خیلی بزرگ
نباشد .ریشه مجذور میانگین باقیمانده 2معیاری است برای اندازهگیری متوسط باقیماندهها و
تنها در ارتباط با اندازه واریانسها و کوواریانسها قابل تفسیر است .بهطور معمول این معیار
هرقدر کوچکتر باشد حا کی از برازش بهتر است .شاخص نیکویی برازش 3این اندازه تحت
تأثیر حجم نمونه است و میتواند برای مدلهایی که به گونه ضعیفی فرمولبندی شدهاند،
بزرگ باشد .کمیت این شاخص از صفر تا یک متغیر است .اندازه یک ،نشانه برازندگی
1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA).
2. Root Mean Square Residual (RMR).
3. Goodness of Fit Index (GFI).
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کامل دادهها با الگو و صفر نشانه عدم برازندگی است .هر چه این مقدار به یک نزدیکتر
باشد ،نیکویی برازش الگو بیشتر است .با توجه به اینکه شاخص تعدیلشده نیکویی برازش

1

تحت تأثیر حجم نمونه است ،شاخص تعدیلکننده نیکویی برازش تا حدی نسبت به حجم
نمونه و درجات آزادی ،مقدار آن را تعدیل میکند .این شاخص نیز میتواند از صفرتا یک
متغیر باشد و مقادیر نزدیک به یک نشاندهنده نیکویی برازش الگو میباشد .شاخصهای
برازندگی بهطورکلی در دامنه بین صفر و یک قرار داده میشوند .ضرایبی که باالتر از 0/90
باشند قابلقبول در نظر گرفته میشوند ،هرچند این نیز مانند سطح  P = 0/05اختیاری است.
نکته قابلتوجه در برازش دادهها با الگو این است که درحالیکه برازش مدل ساختاری آن را
تأیید میکند ،هرگز ثابت نمیکند که آن مدل ،یگانه مدل معتبر است .تحلیلهای فوق نشان
از تأیید برازش دادههای جمعآور یشده میباشد.

نتیجهگیری و مالحظات
این پژوهش بهمنظور ارائه مدلی مرتبط با پیشایندها و پیامدهای تجربیات درونفروشگاهی و
با هدف تعیین مولفههای تأثیرگذار بر تجربه مشتریان در فروشگاهها و مالها در شهرهای تهران،
مشهد ،اصفهان ،شیراز و تبریز انجامشده است و دیدگاهی جامع و همهجانبه از پیشایندها و
پیامدهای تجربه درون فروشگاهی ارائه نموده که میتواند بهخوبی سرلوحه اقدامات مدیریتی
در حوزههای مختلف در صنعت خردهفروشی ایران باشد .بر اساس نتایج پژوهش ،عوامل
مرتبط با پیشایندها بر تجربه درون فروشگاهی تأثیرگذار است.
پیشایندهای تجربیات درونفروشگاهی :ارزشهای ادرا کی تأثیر مستقیم بر تجربه درون
فروشگاهی دارند .این یافته با نتایج پژوهشهای صورت گرفته توسط بابین و آتاوی،)2000( 2
ویتزل و زنیا ( ،)2010بابین و همکاران ( )1994و همچنین جاین و همکاران ( )2017همخوانی
دارد .این یافتهها نشان میدهد که مؤلفههای اصلی ارزشهای ادرا کی (خرید لذتجویانه و
سودمندگرایانه) بر ایجاد یک تجربه مثبت برای مصرفکنندگان در مالها و فروشگاهها تأثیرگذار
بوده است .از آنجاییکه این مؤلفهها دارای باالترین رتبه هستند ،به مدیران خردهفروشیهای
1. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI).
2. Babin & Attaway,
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ایران توصیه میشود در ایجاد و ارائه آنچه که مشتریان در ذهن خود بهخوبی ذخیره میکنند
تالش بیشتری نمایند تا برخی از کمبودهایی را که صنعت خردهفروشی داشته جبران و به مزیت
رقابتی پایدار که از اولویتهای کلیدی در مرا کز خرید و مالهای امروزه میباشد برسند و نقش
ارزش را که یکی از عناصر بسیار مهم برای مصرفکننده و بازاریابان است بهخوبی ارائه دهند.
یافتههای پژوهش نشان داد که طراحی و چیدمان محصوالت بر تجربه درون فروشگاهی تأثیر
دارد .این نتیجه با پژوهشهای صورت گرفته توسط ورچوپولوس و آترینوس ،1مالهوترا و بریکز،2
حسین و علی ،3همخوانی دارد .الزم به ذکر است که از دیدگاه رفتار مصرفکننده و تصمیمات
آنی خرید ،طراحی و چیدمان مناسب بیشترین تأثیر را داراست .طراحی و چیدمان مناسب
باعث خرید بیشتر و ایجاد تصویر ذهنی و در نهایت تجربه درونفروشگاهی در مشتریان مرا کز
خرید و مالهاست .چیدمان قفسهها ،تجهیزات و یخچالها در عین سادگی ،میتواند از
قوانینی پیروی کند که تغییرات و نوسانات قابلتوجهی در میزان فروش کاالها ایجاد کند.
اینها قوانینی هستند که در نگاه اول به چشم نمیآیند و به شکلی نامحسوس تأثیر خود را بر
ذهن و احساس و انتخابهای مشتری میگذارند .از شکل و ساختار درب ورودی فروشگاه
گرفته تا سبدها و چرخهای خرید فروشگاهی (چرخدستیها) ،نورپردازی و دکوراسیون و
طراحی و چیدمان قفسهها ،رنگها و در مجموع تمام جزئیاتی که ممکن است پیشپاافتاده
به نظر برسند میتوانند روی میزان فروش ،حتی بیش از  ۱۰۰درصد تأثیرگذار باشند .چیدمان
فروشگاه بهمنزله دسترسی سهل و آسان مشتری به کاال در فضایی مناسب و جذاب میباشد.
نظم موجب زیبایی و زیبایی ،آرامش روحی مشتریان را پدید میآورد و در نهایت ایجاد
انگیزه و اشتیاق برای خرید را افزایش میدهد .عالوه بر این چیدمان مناسب کاالها میتواند
منجر به کاهش ضایعات گردد .یافتههای پژوهش نشان داد که مهارتهای کارکنان تأثیر
مثبتی بر تجربه درونفروشگاهی دارند .این نتیجه با پژوهشهای صورت گرفته توسط تربالنچ
( ،)2018منون و همکاران 4همخوانی داشته است .احساسات مثبت مشتریان از دانش کارکنان
سرچشمه میگیرد -خدمات فوری و توجه شخصی صورت گرفته توسط کارکنان سهم بهسزایی
1. Verchopoulos & Atherinos, (2009).
2. Malhotra & Birks, (2003).
3. Hussain & Ali, (2015).
4. Menon et. al, (2002).
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در ایجاد تجربه مثبت و رضایت مشتریان دارد .ارائه ارزشآفرینی بینظیر برای ایجاد تجربه
مشتریان در طی تعامل با کارکنان خدماتی ،در لحظههای حساس ایجاد میشود .همچنین
مدیران فروشگاهها و مالها به شیوههای مختلف تالش میکنند فضایی دوستانه و صمیمی
ایجاد نموده و از این طریق صداقت و اعتماد متقابل را بین مصرفکننده و کارکنان تقویت
نمایند .به این منظور رویارویی مستقیم و گفتگوی بیواسطه با سطوح مختلف کارکنان ،حتی
بهاندازه چند جمله ،تأثیرگذار است .یافتههای پژوهش در فرضیه چهارم نشان داد که ارزش
ویژه برند بر تجربه درون فروشگاهی تأثیر مثبتی دارد .این نتایج با پژوهشهای صورت گرفته
توسط کاپفیرر ،1جمشیدی 2و همکاران ،جونز و همکاران3؛ چارتراند و فیتزسیمونوس4؛ اوفیر و
سایمونسون 5نیز به نتایج مشابهی دست یافتند .ارزش ویژه برند پاسخهای رفتاری مطلوب را
برانگیخته و بر ذهن و رفتار مصرفکننده تأثیرگذار است .ارزش ویژه برند خالصهای از تمام
محصوالت ،خریدهای صورت گرفته ،خدمات و تجربه مصرف در زمانی که مصرفکننده با
فروشگاه و مالها تعامل دارد را ایجاد مینماید .فرضیه پنجم مبنی بر تأثیر تبلیغات شفاهی
بر تجربه مشتری است و در پژوهشهای پیشین نقش تبلیغات شفاهی در تصمیمگیری
مصرفکننده و ایجاد تجربه مثبت و منفی مشتریان مؤثر قلمداد شده است .چایودهاری و
با ک6؛ پتی و کاسیوپو7؛ جانوچکا8؛ فیشر ،گینر و بریستور9؛ جوف و همکاران 10نیز به نتایج
مشابهی دست یافتهاند .در این راستا باید مدیران مالها و فروشگاهها جامعه مصرفکنندگان
خود را از طریق تبلیغات شفاهی مناسب و نفوذ تداعیکننده برند گرد هم آورند .نتایج فرضیه
ششم مبتنی بر تأثیر تسهیالت بر تجربه درون فروشگاهی نیز حفظ گردیده است .این نتیجه
با پژوهشهای ایالوادی و همکاران11؛ وان هردی و نسلین 12نیز به نتایج مشابهی دست یافتند.
1. Kapferer, (2005).
2. Jamshidi, (2005).
3. Jones et. al, (2017).
4. Chartrand & Fitzsimons, (2008).
5. Ofir & Simonson, (2007).
6. Chaudhuri & Buck, (2005).
7. Petty & Cacioppo, (2003).
8. Janoschka, (2004).
9. Fisher, Gainer & Bristor, (1997).
10. Goff et. al, (1997).
11. Ailawadi et. al, (2009).
12. Van Heerde & Neslin, (2008).

یبیکرت درکیور :یهاگشورفنورد تایبرجت یاهدمایپ و اهدنیاشیپ اب طبتر م یلدم هئارا

23

تسهیالت مناسب میتواند باعث افزایش سطح رضایت و تجربه در مشتریان درون فروشگاهی
شود .تسهیالت مناسب از زمان ورود مشتری به فروشگاه یا مرکز خرید تا زمانی که از فروشگاه
خارج میشود را شامل میگردد .این عناصر عبارتند از :مکان مناسب و مورد اطمینان جهت
پارک خودرو ،تسهیل در حملونقل و جابهجایی افراد ،محلی برای نشستن و استراحت افراد،
مکانهای مخصوص افراد معلول ،نمایش زیبای کاال و غیره .ارتقای فروش بر تجربه درون
فروشگاهی تأثیر دارد .این نتایج و پژوهشهای چیو-وی و اینمان1؛ لوی و همکاران 2به نتایج
مشابهی دست یافتند .ارتقای فروش یکی از مهمترین ابزار آمیزه بازاریابی است که میتواند در
سیاستهای بازاریابی و جذب مشتریان نقش مهمی را داشته باشد.
پیامدهای تجربه درونفروشگاهی :متغیر رضایت از خرید توسط علی و همکاران ،3موهان و
همکاران ( ،)2013لیچل و پلیچون ،4بنین و گودی ،بورقینی و همکاران ،5تربالنچ (،)2018
مورد بررسی قرار گرفت و همه آنها تائید نمودند که ارتباط مستقیمی بین تجربه درون
فروشگاهی و رضایت مشتریان از خرید وجود دارد .روز و همکاران ،6وسلی و همکاران ،7بر
اساس مدلی قصد خرید مجدد را بهعنوان متغیر نهایی فرض کرده و آن را مهمترین برون
داد تجربه مشتریان در نظر گرفتهاند .سن و همکاران )2002( 8پژوهشی را در مورد پرسهزنی
در مورد فروشگاهها انجام دادند که نتایج حاصله نشان از تأثیر این متغیر بر خرید مجدد
و ایجاد تجربه درون فروشگاهی مثبت دارد .چرا که این افراد بهصورت تصادفی مکانی را
جهت گذراندن زمان خود انتخاب میکنند .پژوهشهای گذشته نیز دراینباره صورت نگرفته
و در ادبیات بازاریابی و فروش برای اولین بار این متغیر در این صنعت مورد بررسی قرار گرفته
است .پرسهزنان افرادی نیستند که برای خرید به مالها و فروشگاهها مراجعه نمایند .آنها
به دنبال بازی با مرا کز خرید ،مقاومت نمادین در برابر موقعیتهای نابرابر زندگی اجتماعی،
اعمال قدرت از طریق تملک مجازی مالها و فروشگاهها و نو کردن شکل زندگی از طریق
1. Chiou-Wei & Inman, (2008).
2. Lwin, Stanaland & Miyazaki, (2008).
3. Ali et. al.
4. Lichtlé & Plichon, (2014).
5. Borghini et. al, (2012).
6. Rose et. al, (2002).
7. Wesley et. al, (2006).
8. Sen et. al, (2002).

ﮐﺮده و آن را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮون داد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﻦ و ﻫﻤﮑﺎران  (2002) 6ﭘﮋوﻫﺸﯽ را در ﻣﻮرد
ﭘﺮﺳﻪزﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﺪد و اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ
درون ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ دارد .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﺪن زﻣﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ دراﯾﻦﺑﺎره ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و در ادﺑﯿﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﻪزﻧﺎن اﻓﺮادي ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎلﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
فراغتی کردن حضور در مرا کز خرید هستند .در نهایت اینکه ،رویدادهای ایجاد شده توسط
آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزي ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎدﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت از
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پیشنهادهای تحقیقات آتی
پیشنهادهای مدیریتی

بر مبنای اهداف اصلی این پژوهش ،به سیاستگذاران و مالکان فروشگاهها و مالها پیشنهاد
میگردد که باید جزییات و فا کتورهای مؤثر بر ایجاد یک تجربه درونفروشگاهی منطبق با
نگرشها و ادرا کات مشتریان خانم و آقا را در نظر داشته باشند و برای ایجاد تجربه به یاد
ماندنی در ذهن مشتری برای تشویق و انگیزه داشتن در بازگشت مجدد آنها تالش کنند.
همچنین برای تغییر آنی تجربه کاری برخی از مدیران ،کارکنان و سرپرستان که همیشه با تجربه
گذشته خود فعالیت داشته و از علم و فناوری جدید در مدیریت فروشگاهها و مالها استفاده
نمیکنند و نیز در دسترس قرار دادن محصوالت و خدمات تا مشتریان محصوالت مورد نیاز
خود را بهراحتی داشته باشند ،سعی خویش را به کار ببندند .مدیران باید به ایجاد تجربهای
به یاد ماندنی برای مشتریان توجه نمایند و برای عموم مردم حتی در رسانههای جمعی سنتی
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مانند تلویزیون و رادیو که هنوز برخی مخاطبان آنها با شیوههای نوین ارتباطی آشنایی ندارند،
آموزشهای آسان و قابلدرکی ارائه نمایند تا در نهایت ،تجربه درونفروشگاهی خوبی ایجاد
کنند.
پیشنهادهای فروشگاهی
ادارهکنندگان مالها و فروشگاهها باید به هر دو بعد کارکردی و احساسی در نیازهای مشتریان
دقت داشته باشند .نیازهای احساسی بخشی از تجربه درونفروشگاهی لذتبخش را برای
مشتریان ایجاد میکند که در این مطالعه نیز به اهمیت آن پرداخته شد .مشتریان دیگر با ورود
به مالها و فروشگاهها به دنبال محصول نیستند؛ بلکه به دنبال ارزشآفرینی و تجربهای به یاد
ماندنی در ذهن خود هستند.
پیشنهادهای مشتریان
دانش و فناوری که در برخی از فروشگاهها و مالها برای مشتریان به کار گرفته میشود ،بیشتر
از سطح دانستههای مشتریان در جامعه میباشد .برخی از مدیران در حوزه مالها دورههای
آموزشی را برای مشتریان خود در جهت سهولت در بهکارگیری قوانین و فنون خرید و آشنایی
با بازاریابی و فروش در این راستا برگزار نمایند؛ که برای مشتریان مهم و ضروری قلمداد
میشود .همچنین مشتریان باید این موضوع را در نظر داشته باشند که در ایران ،مدیران مالها
و فروشگاهها با توجه به فرهنگ کشورمان و محدودیتهای فراوانی که در حوزه مشتریمداری
و چیدمان محصوالت /خدمات و عناصر دیگری که با آن روبهرو هستند؛ بسته خدماتی مرتبط
با مرا کز خرید را طراحی و ارائه میدهند.

پیشنهادهایی برای محققین آینده
طراحی پژوهش ا کتشافی یا ترکیبی عمیق در هر یک از ابعاد «پیشایندها»« ،پیامدها» و
«تجربیات درونفروشگاهی» در فروشگاهها و مالها (یا سایر صنایع) بهمنظور شناسایی و
ارزیابی مقولههای هر یک از آنها و نیز بررسی این مقولهها با تجربه درونفروشگاهی در ایران.
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به پژوهشگران آتی پیشنهاد میگردد که دادههای پژوهشهایی در این حوزه را از خبرگان
گردآوری نمایند و به دلیل رشد صنعت مالها و فروشگاهها پژوهشگران نمونههای وسیعتری
را دنبال کنند و در سطح بینالمللی نیز اینگونه پژوهشها را انجام دهند .بنابراین پیشنهاد
میشود پژوهشهای بعدی به ایجاد یک مقیاس اندازهگیری برای این مفهوم بپردازد تا بتوان
ارتباط این مفهوم با پیشایندها و پیامدهای تجربه درونفروشگاهی را سنجید .همچنین به
پژوهشگران آینده توصیه میشود که از متغیرهایی (مانند :روانشناسی فروش ،پرسهزنی) که در
دیگر علوم هستند و میتوانند به علم بازاریابی و فروش کمک کنند ،استفاده نمایند.

محدودیتهای پژوهش
اتکای پژوهش به تداعیات ذهنی آ گاهانه و قابلانتقال بهصورت کالمی .ازاینرو تداعیات
ناخودآ گاهانه ،تفکرات ترکیبی ،باورها و احساسات ،مورد کشف واقع نشدهاند .چرا که
تفکرات و ناخوادآ گاه افراد تصویرمحور بوده و توسط ارتباطات کالمی قابل استنباط نیستند،
بنابراین زبان کالمی ،همانند تفکرات مخاطبان نیستند .از آنجاییکه بسیاری از تکنیکهای
پژوهشهای بازاریابی (از جمله تکنیک تداعیات آزاد) مبتنی بر ارتباطات کالمی میباشند،
بنابراین جای یک چنین تداعیاتی در میان ا کتشافات این پژوهش خالی است .درباره
محدودیتهای پژوهش ،با توجه به اینکه مفهوم تجربه درونفروشگاهی هنوز بهخوبی مشخص
نشده است ،بنابراین تحلیل و بررسی علمی نیز در این زمینه صورت نگرفته است؛ ازاین رو
بزرگترین محدودیت پژوهش حاضر ،نبود پیشینه علمی در این حوزه است که مفهومسازی و
تحلیل در این حوزه را مشکل میسازد .برای پژوهشهای بعدی نیز پیشنهاد میشود چگونگی
اندازهگیری این مفهوم از دیدگاه مدیران و فروشندگان فروشگاهها و مالها نیز بررسی گردد.
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:ضمایم
» «سواالت پروتکل:الف
. با توجه به تجربه خرید خود از این فروشگاه دالیل خرید مجدد را بیان کنید.چه تجربیاتی از خرید این فروشگاه (مرکز خرید) داشتهاید
. بیان کنید،تجربهای را که در ذهن شما ماندگار شده از زمانی که مشتری این برند شدهاید
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نگاه شما درباره امکانات و تسهیالت ارائهشده در این مرکز خرید چگونه است.
با ارتقای فروش (هدیه گرفتن ،تخفیفات) از طرف این فروشگاه ،چه احساسی نسبت به آن پیدا میکنید.
احساس خود را از نحوه طراحی و چیدمان این فروشگاه بیان کنید.
تجربیات به یاد ماندنی از مواجهه با کارکنان این مرکز خرید را عنوان کنید.
با دیدن و شنیدن تبلیغات در این مرکز خرید چه احساسی نسبت به آن پیدا میکنید.
تجربه احساسی که از این مرکز خرید برای شما ایجاد شده باعث چه تصمیمها و رفتارهایی در شما میشود،
ً
دقیقا شرح دهید.
چه تجربیاتی از صرف زمان در این مرکز خرید دارید.
 -چه تجربیاتی از دکور و جذابیات محصوالت و خدمات دارید.

