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چکیده
بررسي الگو و عواملي كه بر روي رضایت و وفاداري مصرفكنندگان تأثیرگذار هستند ،باعث دستیابي
به شناخت و درك عمیقي از رفتار مصرفكنندگان ميگردد كه بازاریابان را قادر ميسازد محصوالت و
خدمات را مطابق با نیازها و خواستههاي مصرفكنندگان به بازار ارائه نمایند .هدف از پژوهش حاضر بررسي
تأثیر ارزشهاي خرید مطلوبیتگرایانه و لذتگرایانه بر رضایت ،وفاداري ،ترجیح نام تجاري و قصد خرید
مجدد مشتریان در مراكز خرید هست .جامعه آماري این پژوهش را مشتریان مركز خرید هایپر استار در
شیراز تشکیل ميدهند .روش نمونهگیري تصادفي ساده و حجم نمونه  ۴۴7نفر است .ابزار گردآوري دادهها
پرسشنامه هست .سؤاالت پرسشنامه از نوع سؤاالت بسته و بر اساس مقیاس  ۵تایي لیکرت و داراي ۲8
سؤال است .براي سنجش روایي از میانگین واریانس استخراج شده و براي تعیین پایایي از پایایي تركیبي
و براي بررسيوتحلیل دادهها از مدلسازي معادالت ساختاري و نرمافزار اسمارت پي ال اس استفاده شده
است .نتایج پژوهش نشان ميدهد كه در مركز خرید هایپر استار دو متغیر ارزش خرید مطلوبیتگرایانه و
ارزش خرید لذتگرایانه اثر مستقیم بر رضایت و وفاداري مشتریان دارند .همچنین اثرگذاري متغیر وفاداري
مشتریان بر متغیرهاي توصیه به دیگران ،ترجیح نام تجاري و هزینه تغییر عرضهكنندگان كه همگي از
پیامدهاي وفاداري به شمار ميروند ،تائید شده است .عالوه بر این ،تأثیر ترجیح نام تجاري بر قصد خرید
مجدد مشتریان تائید شد.
کلیدواژهها :ارزش خرید لذتگرایانه ،ارزش خرید مطلوبیتگرایانه ،رضایت ،وفاداری،
ترجیح نام تجاری ،قصد خرید مجدد.
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 .1مقدمه

وفاداري مشتري موضوعي عمده در تحقیقات بازاریابي یك نگراني عمده مدیران و یك تفکر
دائمي راهبردي براي بسیاري از سازمانها به شمار ميآید .دلیل اهمیت مضاعف این مبحث ،رقابت
شدید خصوصاً در فعالیتهاي خدماتي هست و در حال حاضر بر روابط مشتریان و سازمانها متمركز
شده است [ .]۳تمامي شركتهایي كه عملکرد برتري را در صنایع مختلف دارند ،در حال حركت
به سمت حفظ مشتریان موجود و ایجاد وفاداري در آنها هستند؛ زیرا رقابت در حال افزایش و
هزینههاي جذب مشتریان جدید نیز بهشدت زیاد است .همچنین ،حفظ مشتریان و ایجاد وفاداري
در آنها براي ادامه كسبوكار امري حیاتي تلقي ميشود و محققان متعددي بر وجود رابطه مثبت
بین وفاداري مشتریان و عملکرد كسبوكار اشاره و تأكید دارند [ .]۳۵بنا بر گفته محققان ۵ ،درصد
افزایش در نرخ نگهداري مشتري ميتواند تا  9۵درصد سودآوري را افزایش دهد .بهعالوه ،مشتري
ناراضي با تبلیغات منفي علیه سازمان ،به رقابت كسبوكار لطمه وارد ميكند [ .]1۵وفاداري
مشتریان براي شركتها مزایایي ازجمله :كاهش حساسیت مشتریان نسبت به تغییرات و قیمتها،
فروش محصوالت متنوع و جانبي به یك مشتري ،فروش محصوالت ارتقا یافته و جدید الورود به
مشتري ،افزایش موانع براي ورود رقباي جدید دارد [ .]۲7یك عامل كلیدي موفقیت براي
توسعهدهندگان مراكز خرید این است كه این مراكز باید ارتباط با مشتریان و برآورده ساختن نیازها
و خواستههاي آنها را هدف اصلي خود قرار دهند .مالکان مراكز خرید ميدانند كه رضایت مشتریان
باتجربه خرید و ارزشهاي مطلوبیتگرایانه و لذتگرایانه در ارتباط است [.]۲1
مراكز خرید براي اینکه بتوانند بهترین تجربه خرید را براي مشتریان به ارمغان آورند باید كاالها
و خدمات منحصربهفرد و متمایزي را نسبت به سایر فروشگاهها به مشتریان ارائه دهند [ .]۵امروزه
موقعیت مکاني خوب مراكز خرید ،دیگر بهتنهایي موفقیت این مراكز را تضمین نميكند .عدم تمایز
در ارائه كاالها و خدمات به مشتریان در حال حاضر یك مسئله در این مراكز است .مراكز خرید
اغلب كاالها و خدمات مشابهي را به مشتریان ارائه ميدهند .بااینحال برخي از آنها براي كسب
رضایت و وفاداري مشتریان امکانات رفاهي گستردهاي را به فروشگاه خود افزودهاند [ .]۲امروزه
سبكهاي رفتاري و ارزشهاي خرید مصرفكنندگان تغییرات زیادي كرده است .همچنین
جنبههاي مربوط به ارزشهاي خرید مطلوبیتگرایانه و لذتگرایانه براي مشتریان هنگام خرید
اهمیت ویژهاي پیدا كرده است .این ارزشها بر رفتار خرید مصرفكنندگان و انتخاب محصوالت
و رضایت و وفاداري و قصد خرید مجدد آنها تأثیر چشمگیري داشته است [ .]۵امروزه كسب
رضایت مشتري یك عامل كلیدي براي موفقیت سازمانها هست .پژوهشگران بیان ميكنند كه
رضایت با ارزیابي محصوالت و خدمات و ارزشهاي خرید در ارتباط است .این پژوهشگران اظهار
داشتهاند كه ارزیابي محصوالت از نظر ارزشهاي مطلوبیتگرایانه و لذتگرایانه به تأثیر مثبت
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منجر ميشود و احساس مصرف مثبت منجر به رضایت ،وفاداري ،ترجیح نام تجاري و قصد خرید
مجدد مشتري ميشود [.]۴9
با توجه به اینکه ارزشهاي خرید مطلوبیتگرایانه و لذتگرایانه بر دریافتهاي ذهني و ادراك
مشتریان تأثیر ميگذارد [ .]11با توجه به بازگشایي مراكز خرید بزرگ در ایران و فروشگاههایي كه
تمام اجناس مورد نیاز مشتري را در یك مکان ارائه ميدهند ،این مسئله به وجود ميآید كه
ارزشهاي خرید لذتگرایانه و مطلوبیتگرایانه با توجه به سلیقههاي متفاوت مشتریان تا چه حد
ميتواند منجر به رضایت ،وفاداري ،ترجیح نام تجاري و قصد خرید مجدد مشتریان این مراكز خرید
شود لذا در این پژوهش قصد داریم تا بر اساس پیشینه پژوهشهاي قبلي و مدل مفهومي  -1تأثیر
الگوي ارزشهاي خرید مطلوبیتگرایانه و لذتگرایانه بر رضایت و وفاداري مشتریان  -۲تأثیر
رضایت بر وفاداري مشتریان  -۳تأثیر وفاداري بر توصیه به دیگران ،ترجیح نام تجاري و هزینه
تغییر عرضهكنندگان  -۴تأثیر ترجیح نام تجاري بر قصد خرید مجدد مشتریان را بررسي كنیم.
 .2مبانی نظری و توسعه فرضیهها
ارزشهای خرید مطلوبیتگرایانه و لذتگرایانه

ارزش خرید مطلوبیتگرایانه در رابطه با كیفیت خدمات ،كارایي و پول صرف شده و براساس
ویژگيهاي نسبتاً عیني محصول یا خدمت است اما ارزش خرید لذتگرایانه مربوط به احساسات
كلي است كه از بیان منحصربهفرد احساس مشتق ميشود .بنابراین ،ارزشهاي درك شده هم با
منافع اقتصادي و هم با منافع احساسي و عاطفي مرتبط است [ .]17ارزش خرید لذتگرایانه ،با
جنبههاي هیجاني از تجربه خرید گره ميخورد .بنابراین مصرفكننده ارزش خرید مطلوبیتگرایانه
را بهوسیله خرید محصوالت ضروري دریافت ميكند درحاليكه بهطور همزمان ارزش خرید
لذتگرایانه را در لذت بردن از تجربه خرید خود به دست ميآورد [ .]6لذتگرایي در مقایسه با
مطلوبیتگرایي بیشتر جنبهي شخصي داشته و به ویژگيها و خصوصیتهاي شخصي افراد مربوط
ميشود .افرادي كه از ارزشهاي خرید لذتگرایانه برخوردارند بیشتر از آنكه به بازدهي و سودمند
بودن خرید توجه كنند به مفرح و لذتبخش بودن آن اهمیت ميدهند و به آن بهمثابه یك بازي
یا تفریح نگاه ميكنند [ .]۴پژوهشهاي زیادي بر رابطه قوي میان ارزشهاي خرید و رضایت
مشتریان تأكید داشتهاند .برخي پژوهشها نشان دادهاند كه هر دو ارزش لذتگرایانه و
مطلوبیتگرایانه بر رضایت مشتري تأثیر ميگذارد .چبات و همکاران ( ،)۲۰1۴ژاوهاوي 1و همکاران
( ،)۲۰1۰كیم ،)۲۰1۵( ۲سیراكایاتورك ۳و همکاران ( ،)۲۰1۵آتولکار و كساري ( ،)۲۰17استیري و
1 Zhaohua
۲ Kim
3 Sirakaya-Turk
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همکاران ( ،)1۳91عبدالوند و جاني ( ،)1۳91رنجبریان و همکاران ( ،)1۳91رضایان منفرد و حمیدي
زاده ( ،)1۳9۵میر محمدي و توكل پور صالح ( ،)1۳96در پژوهش خود نشان دادند كه هر دو ارزش
خرید لذتگرایانه و مطلوبیتگرایانه بر رضایت مشتري تأثیر ميگذارد .با توجه به مطالب فوق این
فرضیهها را ميتوان مطرح كرد كه:
 فرضیه اول :الگوي ارزش خرید مطلوبیتگرایانه تأثیر مثبت و معناداري بر رضایت مشتريدر مراكز خرید دارد.
 فرضیه دوم :الگوي ارزش خرید لذتگرایانه تأثیر مثبت و معناداري بر رضایت مشتري درمراكز خرید دارد.
رضایت
رضایت حالتي دروني است كه در اثر ارضاي نیازهاي مشتریان از محصوالت حاصل ميگردد .

بهطوركلي ،رضایت مشتري یك فرایند ارزیابي قضاوتي است كه مشتري عموماً از خریدهاي
اخیرش دارد [ .]8در جاي دیگر نیز ،رضایت مشتریان از برند را بهصورت ارزیابي احساسي عمومي
مشتریان از محصوالت و خدمات یك برند در هرلحظه از زمان تعریف كردهاند [ .]۳رضایت احساس
وسیعي است كه از كیفیت خدمت ،محصول ،قیمت و عوامل فردي تأثیر ميپذیرد .رضایت احساس
وسیعي است كه توسط كیفیت خدمات ،كیفیت محصول ،قیمت و عوامل شخصي تغییر ميكند
[ .]۲9تحقیقات وجود ارتباط مثبت میان رضایتمندي مشتریان و وفاداري را به اثبات رساندهاند
[ .]18رضایت مشتریان پیامدهاي مطلوبي از قبیل همکاري ،تمایل بلندمدت مشتریان به شركت،
وفاداري و تعهد به وابستگي را براي شركت به ارمغان ميآورد [ .]۲7رضایت كه نشاندهنده ارزیابي
كلي تجربیات مصرف در خالل زمان هست ،وفاداري مشتري را افزایش داده كه این نیز بهنوبه
خود مزایا را افزایش ميدهد [ .]۲۲همچنین پژوهشهاي بلومر و رویترز ،)1998( 1زنگ و ژانگ۲
( ،)۲۰۰8آتولکار و كساري ( ،)۲۰17سید جوادین و همکاران ( ،)1۳89میرزایي فر ( )1۳89و رشادت
جو و همکاران ( ،)1۳9۰حیدرزاده و همکاران ( ،)1۳9۰عبدالوند و جاني ( ،)1۳91رابطه مثبت بین
رضایت مشتري و وفاداري مشتري را تائید كردند .با توجه به مطالب فوق این فرضیه را ميتوان
مطرح كرد كه:
 فرضیه سوم :رضایت مشتري تأثیر مثبت و معناداري بر وفاداري مشتري در مراكز خرید دارد.وفاداری

اولیور ۳در سال  1999وفاداري را داشتن تعهدي عمیق براي خرید مجدد یا حمایت از یك
محصول یا خدمت موردعالقه ،كه عليرغم وجود تأثیرات موقعیتي و تالشهاي بازاریابي رقبا،
1 Bloeme and Ruyter
2 Zeng and Zhang
3 Oliver
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موجب تکرار خرید یك نام تجاري یا مجموعه محصوالت یك نام تجاري در آینده شود ،تعریف
ميكند .كلر 1در سال  ۲۰1۰بیان ميدارد كه وفاداري به نام تجاري درگذشته اغلب بهطور ساده
فقط از طریق رفتارهاي تکرار خرید از نظر رفتاري اندازهگیري شده است درحاليكه وفاداري
مشتري بهجاي اینكه با رفتارهاي خرید ساده بیان شود ميتواند بهطور گستردهاي موردتوجه قرار
گیرد وفاداري مشتري از دو جزء وفاداري رفتاري و وفاداري نگرشي تشکیل شده است؛ ملر و
هانسان ۲در سال  ،۲۰۰6وفاداري رفتاري را وفاداري به نام تجاري از طریق خرید قابل مشاهده
در طي یك دوره ميگویند .در واقع وفاداري رفتاري ،به تعداد دفعات تکرار و میزان خرید اطالق
ميگردد .وفاداري نگرشي را بر اساس بیان ترجیحات ،تعهد یا قصد خرید تعریف ميكنند .بسیاري
از پژوهشگران معتقدند كه وفاداري رفتاري بهتنهایي نميتواند علل واقعي خرید را بیان كند،
بنابراین ابعاد نگرشي نیز باید موردتوجه قرار گیرد [ .]7وفاداري نوعي نگرش مثبت به یك
محصول است كه بر اثر استفاده مکرر از آن به وجود ميآید كه ميتوان دلیل آن را فرآیندهاي
رواني بیان نمود .به عبارت دیگر ،تکرار خرید صرفاً یك واكنش اختیاري نیست بلکه نتیجه
عوامل رواني ،احساسي و هنجاري هست [ .]۴6وفاداري مشتري ،واكنش رفتاري نسبتاً متعصبانه
در خرید است كه فرد در طول زمان نسبت به برند پیدا ميكند و این رفتار باعث ميشود كه در
فرایندهاي تصمیمگیري و ارزیابي از مجموعه نامهایي كه در ذهن دارد ،گرایش خاصي به آن
برند پیدا كند .این واكنش تابعي از فرایندهاي روانشناختي و ذهني فرد است [ .]1۰در این
پژوهش ،ترجیح نام تجاري ،هزینه تغییر عرضهكنندگان و توصیه به دیگران بهمثابه پیامدهاي
مستقیم وفاداري و قصد خرید مجدد بهمثابه پیامد غیرمستقیم وفاداري شناسایي شدند.
توصیه به دیگران

توصیه به دیگران و تبلیغات كالمي براي مشتریان منبعي معتبر محسوب ميگردد .ارتباطات
كالمي و انتقال تجربیات مثبت خرید به دیگران یکي از اثربخشترین ابزارهاي بازاریابي است و
نتایج مثبتي را به دنبال دارد .تبلیغ كالمي ریسك مشتري را كاهش ميدهد و بهمثابه یکي از
انگیزانندههاي قوي در خرید كاالها و خدمات مطرح است [ .]۴1برمبناي بررسيهاي انجام شده
مشتریان وفادار ،عالوه بر آنکه بارها و بارها جهت خرید مجدد محصوالت و استفاده از خدمات ،به
سازمان موردعالقه خویش رجوع ميكنند ،بهمثابه یك عامل مضاعف در زمینه تبلیغ محصوالت و
خدمات سازمان ،از طریق توصیه به دیگران نقش حائز اهمیتي در ارتقاي میزان سودآوري و بهبود
تصویر سازمان در ذهن مشتریان بالقوه ایفا ميكنند [ .]۳6پژوهشهاي ویلسون ،)199۴( ۳روي۴
1 Keller
۲ Meller and Hansan
3 Wilson
4 Roy
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و همکاران ( ،)۲۰۰9ماتوس و روسي ،)۲۰۰8( 1میرزایي فر ( ،)1۳89حیدرزاده و همکاران (،)1۳9۰
رابطه مثبت بین وفاداري مشتري و توصیه به دیگران را تائید كردند .با توجه به مطالب فوق این
فرضیه را ميتوان مطرح كرد كه:
فرضیه چهارم :وفاداري مشتري تأثیر مثبت و معناداري بر توصیه به دیگران در مراكز خرید
دارد.
هزینه تغییر عرضهکنندگان

پورتر هزینه تغییر عرضهكنندگان را هزینهاي كه خریدار باید براي رفتن به سمت تأمینكننده
رقیب متحمل شود .تعریف كرده است .هزینههاي انتقال شامل زمان ،انرژي و هزینههاي مالي
ميشود [ .]۲۳هزینه رفتن بهسوي سایر شركتها ميتواند هزینههاي رواني و احساسي را نیز شامل
شود .وقتي مشتریان در طول زمان خریدهاي خود را از یك مركز خرید انجام ميدهند ،هزینه
جابهجایي آنها باال ميرود و كمتر به سمت رقبا و سایر مراكز حركت خواهند كرد [.]۴1
پژوهشهاي زنگ و ژانگ ( ،)۲۰۰8ژاوهاوي و همکاران ( ،)۲۰1۰سید جوادین و همکاران (،)1۳89
رابطه مثبت بین وفاداري مشتري و هزینه تغییر عرضهكنندگان را تائید و پژوهش وانگ و وو۲
( ،)۲۰1۲حیدرزاده و همکاران ( )1۳9۰این رابطه را تائید نکردند .با توجه به مطالب فوق این فرضیه
را ميتوان مطرح كرد كه:
فرضیه پنجم :وفاداري مشتري تأثیر مثبت و معناداري بر هزینه تغییر عرضهكنندگان در مراكز
خرید دارد.
ترجیح نام تجاری

ترجیح نام تجاري «ایجاد تعهد در مشتري براي انجام معامله با سازمان خاص و خرید كاالها
و خدمات بهطور مکرر» توصیف ميكنند [ .]۴7طبق تعریف ریچارد اولیور و همکارانش ،وفاداري
عبارت از یك تعهد عمیق و پیوسته به خرید مجدد محصول /خدمت مطلوب در آینده است؛ كه
بدان وسیله به خرید تکراري مارك یکسان یا مجموعهاي از ماركهاي یکسان ،با توجه به عوامل
موقعیتي و تالشهاي بازاریابي مؤثر بر تغییر رفتار ،منجر ميشود [ .]1۳در پژوهشهاي هلیر ۳و
همکاران ( ,)۲۰۰۳سوري و لینگ ،)۲۰1۳( ۴سید جوادین و همکاران ( ،)1۳89تأثیر وفاداري مشتري
بر ترجیح نام تجاري تائید شده است .با توجه به مطالب فوق این فرضیه را ميتوان مطرح كرد كه:
فرضیه ششم :وفاداري مشتري تأثیر مثبت و معناداري بر ترجیح نام تجاري در مراكز خرید
دارد.
1 Matos and Rossi
2 Wang and Wu
3 Hellier
4 Severe and Ling
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قصد خرید مجدد

قصد تکرار خرید ،فرایند مراجعه و خرید چندباره كاالها و خدمات از یك فروشگاه در بلندمدت
است كه عمدهترین دلیل آن تجربیات مثبت پس از خرید است [ .]19بسیاري از بررسيهایي كه
در زمینه وفاداري انجامشدهاند ،بر رابطه مثبت بین وفاداري مشتري ،ترجیح نام تجاري و قصد
خرید مجدد تأكید كردهاند [ .]۵1همچنین ثابت شده مصرفكنندگاني كه از سطح رضایتمندي
باالتري برخوردارند ،قصد و تمایل بیشتري به خرید مجدد و پیشنهاد دادن به دیگران دارند.
بررسيهاي جاري انجام شده در خردهفروشيهاي الکترونیك و خرید الکترونیك نتایج مشابهي را
به دنبال داشته است [ .]۲8همچنین در مطالعه اندرسون و همکاران ( ,)۲۰1۴تأثیر ارزشهاي خرید
بر وفاداري ،ترجیح نام تجاري و قصد خرید مجدد مشتري تائید شد .در پژوهشهاي میرزایي فر
( ،)1۳89كیا ( ،)1۳89ابراهیمي و همکاران ( )1۳9۳و صنایعي و همکاران ( )1۳9۴تأثیر ترجیح نام
تجاري بر قصد خرید مجدد تائید شده است .با توجه به مطالب فوق این فرضیه را ميتوان مطرح
كرد كه:
فرضیه هفتم :ترجیح نام تجاري تأثیر مثبت و معناداري بر قصد خرید مجدد در مراكز خرید
دارد.
بر مبناي فرضیههاي تحقیق ،مدل مفهومي پژوهش در شکل  1ارائه ميشود.
ارزشهاي
مطلوبیتگرایانه

توصیه به
دیگران
قصد خرید
مجدد

ترجیح نام
تجاري

وفاداري

هزینه تغییر
عرضهكنندگان

رضایت

ارزشهاي
لذتگرایانه

شکل  .1مدل مفهومي پژوهش

 .3روششناسی پژوهش

این پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصیفي -پیمایشي از نوع همبستگي است؛
و براي بررسيوتحلیل دادهها از مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شده است .جامعه آماري این
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پژوهش را مشتریان مركز خرید هایپر استار در شیراز تشکیل ميدهند .به دلیل اینكه در این
پژوه ش حجم جامعه مشخص نیست ،براي تعیین حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شد .با
توجه به این فرمول حداقل تعداد پرسشنامههاي توزیعي میان پاسخدهندگان باید  ۳8۴عدد باشد.
در این پژوهش ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامه است .سؤاالت پرسشنامه از نوع سؤاالت بسته و
بر اساس مقیاس  ۵تایي لیکرت است .براي سنجش روایي سازههاي پرسشنامه و ابعاد آن ،از
نظرات اساتید رشته مدیریت بازرگاني و مدیران مراكز خرید ،تحلیل آماره  tو میانگین واریانس
استخراج شده ( ،)AVEاستفاده شده است .ازآنجایيكه تمامي سازهها داراي آماره  tبزرگتر از /96
( 1شکل  )۲و تمامي متغیرها داراي  AVEبزرگتر از  ۰/۵هستند (جدول  ،)1پرسشنامه از روایي
مناسبي برخوردار است .براي سنجش پایایي از ضریب آلفاي كرونباخ و پایایي تركیبي استفاده شده
است .متغیرهاي پرسشنامه همگي داراي مقدار آلفاي كرونباخ بیشتر از  ۰/7هستند؛ همچنین مقدار
آلفاي كرونباخ كل براي پرسشنامه  ۰/786هست؛ بنابراین ضریب آلفاي كرونباخ مدل مورد تائید
قرار گرفت .درصورتيكه مقدار پایایي تركیبي براي هر متغیر بیشتر از  ۰/7است ،نشان از پایداري
دروني مناسب مدل دارد [ .]1۲هر  8متغیر داراي پایایي تركیبي  ۰/7به باال هستند و بنابراین پایایي
مدل مورد تائید قرار ميگیرد .نتایج در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .1شاخصهاي نکویي برازش مدل
متغیر
ارزش خرید
مطلوبیتگرایانه
ارزش خرید لذتگرایانه
رضایت
وفاداري
توصیه به دیگران
هزینه تغییر
عرضهكنندگان
ترجیح نام تجاري
قصد خرید مجدد

تعداد گویه

روایی همگرا

پایایی

آلفای

ها

()AVE

ترکیبی

کرونباخ

[]۳

۳

۰/8۵1

۰/9۲۰

۰/8۳۲

[]۳
[]۵
[]۵
[]۳۰

۳
۳
۳
۳

۰/68۴
۰/6۲۴
۰/699
۰/7۵۳

۰/8۰۰
۰/8۳1
۰/87۳
۰/8۲۳

۰/7۴۰
۰/8۰8
۰/798
۰/79۲

[]۴8

۳

۰/۵8۵

۰/87۴

۰/769

[]۴۲
[]۳

۳
۳

۰/۵۳9
۰/799

۰/869
۰/87۵

۰/8۴۵
۰/8۴1

منبع پرسشنامه

 .4بررسیوتحلیل دادهها

توصیف آماري با استفاده از نرمافزار اس پي اس اس ،براي متغیرهاي جمعیتشناسي پژوهش
نشان داد كه  ۵۴/۳6درصد از پاسخدهندگان را مردان و  ۴۵/6۴درصد را زنان تشکیل ميدهند و
اكثراً در رده سني  ۳1تا  ۴۰سال هستند ( .)%۳8/۴7سطح تحصیلي لیسانس بیشترین فراواني را
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به خود اختصاص داده است ( .)%۳7/8۲افراد با درآمد  ۲تا  ۳میلیون تومان در اكثریت هستند
(.)۴9%/8۲
آزمون مدل و فرضیههای پژوهش
در تکنیك حداقل مربعات جزئي (نرمافزار پي.ال.اس) ،تنها یك معیار براي برازش كلي مدل
به نام  1GOFمورد استفاده قرار ميگیرد كه به ترتیب مقادیر  ۰/۲۵ ،۰/1و  ۰/۳6مقادیر ضعیف،
متوسط و قوي را نشان ميدهند [ .]16مقدار  GoFبراي مدل این پژوهش برابر با  ۰/۴۳1محاسبه
شده كه نشان از برازش كلي قوي و مناسب مدل دارد .مدل پژوهش در حالت معناداري در شکل
 ۲نشان داده شده است .در شکل  ۲اعداد داخل پرانتز روي مسیرها نشاندهنده آماره  tو اعداد
بیرون پرانتز ضریب مسیر بین دو متغیر را نشان ميدهد .مطابق جدول  ۲فرضیه اول مبتني بر
تأثیر ارزشهاي خرید مطلوبیتگرایانه بر رضایت مشتري ،با ضریب مسیر  ۰/۳۵6و میزان معناداري
 ۳/1۵۵تائید شده است .فرضیه دوم مبتني بر تأثیر ارزشهاي خرید لذتگرایانه بر رضایت مشتریان
با ضریب مسیر  ۰/۴۰۵و معناداري  ۳/۲۴۳تائید شد .فرضیه سوم پژوهش مبتني بر تأثیر رضایت
مشتري بر وفاداري مشتري با ضریب مسیر  ۰/۲۲۵و معناداري  ۲/7۳تائید شد .فرضیه چهارم
مبتني بر تأثیر وفاداري مشتري بر توصیه به دیگران با ضریب مسیر  ۰/7۲8و معناداري 16/۳1۵
تائید شد .فرضیه پنجم مبتني بر تأثیر وفاداري مشتري بر هزینه تغییر عرضهكنندگان با ضریب
مسیر  -۰/۲11و معناداري  ۲/11۰تائید شد .فرضیه ششم كه تأثیر وفاداري مشتري بر ترجیح نام
تجاري را ميسنجد با ضریب مسیر  ۰/7۰۳و معناداري  11/7۲7مورد تائید قرار گرفت .فرضیه
هفتم كه به بررسي تأثیر ترجیح نام تجاري بر قصد خرید مجدد ميپردازد با ضریب مسیر ۰/6۴8
و معناداري  1۳/188تائید شد.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

امروزه با توجه به رشد فضاي رقابتي و افزایش قدرت مشتري براي انتخاب فروشگاه خود ،توجه
به نیازها و خواستههاي مشتریان و ایجاد ارزش براي آنها ،منجر به افزایش رضایت و وفاداري
مشتریان مراكز خرید ميشود .بر اساس یافتههاي به دست آمده در جدول  ۲ميتوان در رابطه با
فرضیه اول و دوم ادعا كرد كه ارزشهاي خرید مطلوبیتگرایانه و لذتگرایانه تأثیر مثبت و
معناداري بر رضایت مشتري دارند .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج بررسيها ،چبات و همکاران
( ،)۲۰1۴ژاوهاوي و همکاران ( ،)۲۰1۰كیم ( ،)۲۰1۵سیراكایاتورك و همکاران ( ،)۲۰1۵آتولکار و
كساري ( ،)۲۰17استیري و همکاران ( ،)1۳91عبدالوند و جاني ( ،)1۳91رنجبریان و همکاران
( ،)1۳91رضایان منفرد و حمیديزاده ( ،)1۳9۵میر محمدي و توكل پور صالح ( ،)1۳96مطابقت
1 Goodness of Fit
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دارد .در رابطه با فرضیه سوم ميتوان ادعا كرد كه رضایت مشتري تأثیر مثبت و معناداري بر
وفاداري مشتري دارد .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش ،بلومر و رویترز ( ،)1998زنگ و
ژانگ ( ،)۲۰۰8آتولکار و كساري ( ،)۲۰17سید جوادین و همکاران ( ،)1۳89میرزایي فر ( )1۳89و
رشادت جو و همکاران ( ،)1۳9۰حیدرزاده و همکاران ( ،)1۳9۰عبدالوند و جاني ( ،)1۳91همخواني
دارد .در رابطه با فرضیه چهارم ميتوان ادعا كرد كه وفاداري مشتري تأثیر مثبت و معناداري بر
توصیه به دیگران دارد .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش ویلسون ( ،)199۴روي و همکاران
( ،)۲۰۰9ماتوس و روسي ( ،)۲۰۰8میرزایي فر ( ،)1۳89حیدرزاده و همکاران ( ،)1۳9۰مطابقت دارد.
در رابطه با فرضیه پنجم ميتوان ادعا كرد كه وفاداري مشتري تأثیر منفي و معناداري بر هزینه
تغییر عرضهكنندگان دارد .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش حیدرزاده و همکاران ()1۳9۰
و وانگ و وو ( ،)۲۰1۲مطابقت و با نتایج پژوهشهاي زنگ و ژانگ ( ،)۲۰۰8ژاوهاوي و همکاران
( )۲۰1۰و سید جوادین و همکاران ( )1۳89مطابقت ندارد .در رابطه با فرضیه ششم ميتوان ادعا
كرد كه وفاداري مشتري تأثیر مثبت و معناداري بر ترجیح نام تجاري دارد .نتایج این فرضیه با
نتایج پژوهش هلیر و همکاران ( ,)۲۰۰۳سوري و لینگ ( ،)۲۰1۳سید جوادین و همکاران (،)1۳89
همخواني دارد .در رابطه با فرضیه هفتم ميتوان ادعا كرد كه ترجیح نام تجاري تأثیر مثبت و
معناداري بر قصد خرید مجدد دارد .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش اندرسون و همکاران (،)۲۰1۴
میرزایي فر ( ،)1۳89كیا ( ،)1۳89ابراهیمي و همکاران ( )1۳9۳و صنایعي و همکاران ()1۳9۴
همخواني دارد.
بر اساس نتایج تحقیق ،پیشنهادهاي زیر را براي مراكز خرید ميتوان مطرح كرد:
 مراكز خرید باید با ارائه محصوالت و خدمات متنوع ،با نرخهاي رقابتي و تخفیفي بهمشتریان باعث ایجاد ارزش براي مشتریان شوند.
-

مراكز خرید باید سرمایهگذاري بیشتري را بر روي امکانات رفاهي كه شامل پاركینگ،
وسایل بازي براي كودكان ،سینما ،رستوران ،آسانسور ،سیستمهاي تهویه مطبوع و
سرویسهاي بهداشتي است را انجام دهند .چون همه این امکانات باعث ایجاد ارزش در
فرایند خرید و افزایش رضایت و وفاداري مشتریان ميشود.

-

مراكز خرید باید بهصورت دورهاي به مشتریان وفادار خود كوپنهاي تخفیفي ویژه ارائه
دهند .این اقدامات باعث ميشود كه مشتریان وفادار به تبلیغات دهانبهدهان براي این
مراكز خرید بپردازند .چون در این مراكز همه محصوالت مورد نیاز آنها باقیمتهاي
رقابتي عرضه ميشود.
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-

مراكز خرید با توجه به سیاست مشتري مداري و برآورده ساختن نیازها و خواستههاي
مشتریان باید كاالها و خدمات مطابق با میل و سلیقه آنها را ارائه كنند.

-

مراكز خرید باید محصوالت با نام و نشانهاي تجاري متفاوتي را به مشتریان عرضه
كنند .تا مشتریان با هر طبقه درآمدي بتوانند محصول موردنظر خود را انتخاب كنند.

-

مراكز خرید باید با ارائه خدمات و كاالهاي با كیفیت و راضي نگهداشتن مشتریان به
ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان فکر كنند .زماني كه مشتریان نسبت به مركز خرید
وفادار شدند نام تجاري هایپر استار را نسبت به سایر مراكز ترجیح ميدهند و این باعث
ميشود در خریدهاي بعدي به این مركز مراجعه كنند.

-

مراكز خرید باید دلسوزانه و صادقانه كاالها و خدمات با كیفیت را به مشتریان ارائه كنند
بهطوريكه براي مشتریان به لحاظ رواني مشکل است كه خرید از هایپر استار را ترك
كنند و خرید از این مركز را به سایر مشتریان نیز توصیه كنند.
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