دوفصلنامه مطالعات مصرفکننده
دوره ششم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،8931صفحه  18تا 809

تبیین مدل رفتار خرید مصرفکننده در انتخاب محصوالت لذتبخش با رویکرد
آمیخته (مورد مطالعه :فروشگاه های زنجیرهای همواره تخفیف)
فاطمه ترابي ،1اعظم رحيمي نيک ، *2احمد ودادی ،3حسن اسماعيل پور
1

4

 .1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران.
 .2استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران( .نویسنده مسئول)
 .3دانشيار ،گروه مدیریت دولتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران.
 .4استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران.

اطالعات مقاله

دریافت مقاله:
0232/10/32
پذیرش نهایی مقاله:
0232/11/01

واژههای کلیدی:
رفتار خرید مصرفکننده
فروشگاههای زنجیره ای
کاالهای لذتبخش
نظریه داده بنیاد

چکیده
شناخت اندکی درباره رفتار مصرفکننده بخصوص رفتار انتخاب مصرفکننده در
برابر خرید و مصرف محصوالت لذتبخش از فروشگاههای زنجیرهای همواره
تخفیف در کشورهای در حال توسعه وجود دارد .هدف پژوهش حاضر طراحی مدل
مفهومی رفتار خرید مصرف کننده در انتخاب محصوالت لذت بخش بر اساس
عوامل موثر بر خرید میباشد .رویکرد پژوهش آمیخته میباشد و از لحاظ هدف،
کاربردی میباشد .به این ترتیب در بخش کیفی ،دادهها از طریق مصاحبه نیمه
ساختاریافته گردآوری و از استراتژی نظریهی داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز،
محوری و انتخابی و نیز الگوی مبنایی این نظریه به منظور دستیابی به مدل
مستخرج از پژوهش استفاده شده است .برای انتخاب نمونه ،روش نمونهگیری
گلولهبرفی که جزو روشهای نمونهگیری هدفمند میباشد ،تا حصول اصل اشباع
نظری بکار گرفته شد .همچنین در بخش کمی ،دادهها از طریق پرسشنامه گردآوری
و روش توصیفی پیمایشی با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری برای تحلیل
و تبیین مدل پیشنهادی به کارگرفته شده است .نتایج کیفی پژوهش در قالب مدل
تأیید شده و برازش یافته شامل شش مقوله یا بعد اصلی (انگیزشهای خرید
لذتبخش ،ویژگیهای فروشگاه ،ویژگیهای فردی ،استراتژیها ،ارتباطات و
وفاداری مشتری) و  32بعد فرعی است .نتایج در بخش کمی نشان داد که
انگیزشهای خرید لذتبخش ،ویژگیهای فروشگاه ،ویژگیهای فردی بر
استراتژیها و ارتباطات تاثیر مثبت و معناداری دارند .همچنین استراتژیها و
ارتباطات بر وفاداری مشتریان در انتخاب محصوالت لذتبخش تاثیر مثبت دارد.
1 Corresponding Author: Email: Aza.Rahiminik@iauctb.ac.ir
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 .1مقدمه
مصرف کنندگان به دالیل مختلفی خرید میکنند ،که این دالیل ممکن است شامل نیاز به یك محصول یا
خدمت خاص نباشد .برای مثال آنها ممکن است برای نیاز به سرگرمی ،تفریح ،عکس العملهای اجتماعی یا
تحریك ذهنی خرید نمایند ( )Turkyilmaz et al, 2015و یا اینکه استراتژیهای بازاریابی توانایی مجاب کردن
مصرفکننده به خرید محصوالت را داشته است .در واقع ،فاکتور مهم ،در موفقیت استراتژیهای بازاریابی 0و
درک صحیح از رفتار مصرفکننده است .امروزه محققان بازاریابی برای توصیف رفتار مصرفکننده بیشتر بر روی
تئوری شناختی هیجانات تکیه کردهاند ( )Sohrabi and Aghighi, 2018چرا که با ایجاد بینش بهتر نسبت به
درک نیازهای مصرفکننده ،خدمات و محصوالت با کیفیتتری میتواند ارائه گردد و تداوم ارتباط مشتریان با
شرکتها تقویت میشود ) .)Bahreinizadeh and Hosseini, 2018مطالعه و بررسی عواملی که بر روی رفتار
مصرفکننده تاثیرگذار هستند و بررسی میزان تاثیر هر یك از این عوامل بر روی رفتار باعث دستیابی به شناخت
و درکی از رفتار مصرفکننده میگردد که بازاریابان تنها در این صورت قادر خواهند بود محصولی را ارائه نمایند
که با نیازها و خواستههای مصرفکنندگان انطباق بیشتری داشته باشد و یا به تعبیر دیگر کاالیی را ارائه نمایند
که «برآیند عوامل موثر بر رفتار مصرفکنندگان» باشد و حداکثر رضایت آنان را تامین نماید ( Kheiri and
 .)Fathali, 2015بنابراین افزایش رضایت مشتریان یکی از منابع حیاتی برای مدیران تجاری در بازار رقابتی
امروزه است .با این هدف ،بسیاری از مدیران تجاری مختلف تالش میکنند تا بسیاری از ویژگیهای اساسی
کاالها و خدمات را برای بهبود رضایت مشتریان جهت رقابت در بازار شناسایی نمایند ( ،)Deng et al, 2008چرا
که نگرش مشتریان تغییر کرده است و مشتریان به دنبال کاالها و خدماتی هستند که هم خواستههای لذتجویانه
را تامین نمایند و هم به دنبال لذت بردن از فرآیند خرید و مصرف میباشند (.)Cervellon & Carey, 2014
رویکرد مصرفکنندگان نسبت به ماهیت و نحوهی مصرف امروزه از حالت برآورده شدن نیاز تبدیل به لذتجویی
از مصرف شده است و مصرفکنندگان دیگر به خرید به عنوان یك فعالیتی که صرفا ،به مصرف منجر می شوند،
نمینگرند بلکه آنها به دنبال جنبه لذتجویانه خرید نیز هستند ( Gaur et al, 2015؛ .)Nguyen et al, 2007
بنابراین هدف مصرفکننده فقط ارزشهای کاربردی و الزاما مورد نیاز در مصرف نیست و با تغییرات نظام بازارها،
تغییر رویههای شرکتها در عرضهی محصوالت با توجه به ایجاد حق انتخاب مصرفکنندگان به دلیل رقابتیتر
شدن شرکتها در ارائهی خدمات و محصوالت با کیفیتتر ،مشتریان تمایل به ارائهی رفتار مبتنی بر اصل لذت
جویی در خرید ،دارند ( .)Esmaeilzadeh et al, 2017در همین راستا ،هالبروک و هرشمن )0323( 3بیان نمودند
که مصرف لذتبخش 3به عنوان فاکتورهایی از رفتار مصرفکننده میباشد که به جنبههای عاطفی و احساسی
تجربه او از محصول مربوط میشود .آنها بیان نمودند ،تجربه خرید لذتبخش شامل چندین بعد احساسی همانند
لمس کردن ،چشیدن ،بوییدن و شنیدن میشود.
از طرف دیگر ،با گسترش جمعیت و به تبع آن گسترش صنایع خدماتی در سالهای اخیر بیش از هر زمان
دیگر رقابت در خردهفروشیها به ویژه فروشگاههای زنجیرهای شدیدتر شده است؛ چرا که به دلیل پاسخگویی به
تمامی نیازهای مصرفی در یك زمان و مکان مشخص ،در زمان صرفه جویی نموده است و بدلیل وجود سطح
1 Marketing Strategies
2 Holbrook & Hirschman
3 Hedonic consumption
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باالی رقابت در بین اینگونه فروشگاهها ،به منظور جذب مشتریان بیشتر ،رو به ارائهی تخفیفهای نقدی و غیر
نقدی در کنار قرعه کشیهای بزرگ آوردهاند و در واقع سعی در جذابیت بیشتر خرید برای مصرفکنندگان
کردهاند .خردهفروشان با توجه به تجربهشان در بخش خردهفروشی و در پاسخ به جامعه در حال تغییر،
فروشگاههای تخفیفی را به عنوان جانشینی برای سوپرمارکتها توسعه دادهاند .بنابراین خردهفروشان باید
استراتژیها و سیاستهای خود را در جهت تامین نیازها و خواستههای مشتریان در چنین فضای رقابتی ،بهبود
ببخشند و به دنبال فراهم آوردن نیازهای مشتریان باشند ،زیرا این امر منجر به نگهداری مشتری و وفاداری او
می شود و سهم بازار ،سودآوری و موقعیت تجاری بیشتر را برای آنها به همراه خواهد داشت .امروزه استراتژی
بازاریابی ،شامل تبلیغات ،فعالیتهای ترویجی ،برنامههای عضویت و غیره یك مکمل اساسی برای فروش
محصوالت موجود یا جدید است ( .)Chan and Cho, 2015چان و چو ( )3101معتقد است سواالت زیادی در
حوزه رفتار خرید مصرفکننده از خردهفروشان مطرح است :چگونه مصرف لذتبخش به تداوم خرید مصرف-
کنندگان به دلیل تجربهی مطلوبی که از محصول داشته است ،میتواند منجر شود؟ چگونه خردهفروشان سعی
در جذابیت بیشتر خرید برای مصرفکنندگان کردهاند؟ سیاستهای خردهفروشان چه پیامدهایی را در پی دارد؟
اما بر آنچه تاکنون در این بخش توجه نشده و خأل مطالعاتی آن مشهود است موضوع توجه
به گستردگی فروشگاههای زنجیرهای و ویژگیهای روان شناختی و اجتماعی در خرید محصوالت است .اینکه
چگونه یك محصول میتواند مورد پسند مصرف کنندگان قرار گیرد ،سوال بسیاری از استراتژیستها و محققان
بازاریابی است که نیازمند شناخت بیشتر نسبت به مولفههای تاثیرگذار در بازار میباشد .به عبارت دیگر ،موقعی
که یك مشتری تمایل به خرید یك محصول و یا کاالیی را دارد ،پارامترهای مختلفی بر روی تصمیم او اثرگذار
است که بخشی از آنها بسته به ویژگیهای روانشناختی و درونی هر فرد ،قابل شناسایی نیست و شناخت این
ویژگیها میتواند به طراحی مدلهای بازاریابی بیشتر و تدوین استراتژیهای مناسب در بازارهای مختلف کمك
نماید .در واقع لزوم توسعه یك مدل دقیق برای انتخاب تصمیم ،هر چند کار ساده ای نیست ،اما با توجه به
تغییرات محیطی و رشد تکنولوژیها و به وجود آمدن شیوههای جدید بازاریابی ،بسیار ضروری به نظر میرسد.
اما نباید این پژوهشها بسیار کلی و مبتنی بر بازار مصرفی تمامیکاالها باشد ،چرا که در نهایت به دلیل گستردگی
پژوهش ،اثربخشی الزم را ممکن است در این زمینه نداشته باشد .لذا با توجه به توضیحات داده شده ،مسئله
اصلی پژوهش عبارت است از :الگوی رفتار خرید محصوالت لذت بخش (مورد مطالعه :فروشگاههای زنجیرهای
همواره تخفیف در ایران) چگونه است؟ همچنین عوامل علی ،زمینهای و مداخلهگر رفتار خرید مصرف کننده
کدامند؟ لذا با اتکا به این بینش ،در بخش اول مقاله ،ابتدا به مرور ادبیات پژوهش پرداخته شده و سپس محققان
این پژوهش از طریق روش تحلیل دادهبنیاد ،رفتار مصرفکننده در انتخاب محصوالت لذت بخش را در قالب
مدلی نوین و بومی ارائه میدهند و به دنبال آن ،روششناسی پژوهش شرح داده میشود .در بخش دوم با استفاده
از روش معادالت ساختاری به دنبال تبیین این مدل در سطح فروشگاههای زنجیرهای همواره تخفیف میباشند
و در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادهای کاربردی بیان شده است.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اگرچه موضوع رفتار خرید مصرفکننده به طور گستردهای در بازاریابی بررسی شده است ،اما هیچ اجماع
نظری در پیشبینی عوامل تعیین کنندهی آن وجود ندارد .در دنیای کسب وکار عوامل بسیاری بر رفتار خرید و
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وفاداری مشتری تأثیر می گذارند .آنچه از بررسی مطالعات پیشین نتیجه می شود ،این است که موضوع رفتار
خرید مصرفکننده در ادبیات بازاریابی اهمیت بسیاری دارد .از مطالعات گذشته چنین برمیآید که پژوهشهای
متعددی به بررسی رفتار خرید مصرفکننده پرداختهاند و اغلب آنها بر جنبهی طراحی فروشگاه و کیفیت خدمات
تمرکز کردهاند (جدول  .)0اما با توجه به منابع اطالعاتی در دسترس و بررسیهایی که محققان این پژوهش
انجام دادهاند ،تاکنون پژوهش جامعی در زمینهی عوامل مداخلهگر ،عوامل زمینهای و علی با تاثیرگذاری
استراتژیها در خرید محصوالت لذت بخش) ،مورد مطالعه :فروشگاههای زنجیرهای همواره تخفیف در ایران)
انجام نشده است .بر این اساس ،با توجه به خأل پژوهشهای مرتبط با رفتار مصرفکننده در حوزهی ادبیات
بازاریابی ،وجه تمایز و دانشافزایی این پژوهش نسبت به پژوهشهای پیشین ،تمرکز بر عوامل زمینهای ،مداخلهگر
و علی منتخب با تاثیرگذاری استراتژیها به منظور دستیابی به مدل نوین و بومی رفتار خرید محصوالت لذت
بخش است.
جدول ( .)1مرور اجمالی بر مطالعات انجام شده در خصوص متغیرهای پژوهش

ردیف
0
3
2
4
1
2

پژوهشگر (ان)
چیانگ و همکاران
()3112
نوئن و همکاران
()3112
پاالزون و بالستر
()3102
کرولون و کری
()3104
گستن برتن و دکو
()3101
وو و همکاران
()3101

2

گائور و همکاران
()3101

2

زنتی و کالپر ()3102

3

هانایشا ()3102

01

رهنما و رجب پور
()3102

00

رحمتی غفرانی و
همکاران ()0232

نتایج و یافته ها
ویژگیهای کانال و ویژگیهای ادراک شده پاسخگویان به عنوان متغیرهای موثر بر پیش بینی رفتار
مصرفکنندگان در فروشگاههای سنتی و مبتنی بر وب می باشند.
انگیزشهای خرید لذت بخش (خرید ماجراجویانه ،خرید لذت بخش ،خرید براساس نقش ،خرید براساس
ارزش ،خرید اجتماعی و خرید براساس عقیده) و ویژگیهای سوپرمارکت (امکانات ،خدمات کارمندان ،خدمات
پس از فروش و تنوع محصوالت) به عنوان متغیرهای موثر در وفاداری خریداران به یك سوپرمارکت
میباشند.
عملکرد شناختی ،احساسی ،جذابیت محصول ،ارزش مالی ،جوایز متناسب با محصول (جوایز کاربردی و لذت
بخش) به عنوان عوامل موثر بر تمایالت خرید از یك فروشگاه میباشند.
ارزیابی مصرفکننده به عنوان متغیر وابسته ،تجربه بعد از خرید ،ویژگیهای کاربردی ،لذت بخش و مرور
نقطه نظرات به عنوان متغیرهای مستقل در خرید از فروشگاه زنجیرهای میباشند.
ارزشهای کاربردی (پس انداز ،کیفیت و راحتی) و ارزشهای لذت بخش (اکتشاف ،بیان ارزش و سرگرمی)
به عنوان متغیرهای موثر بر تصمیم به خرید از یك فروشگاه میباشند.
متغیرهای اجتماعی – جمعیتی ،دسته بندی محصول ،ویژگیهای شخصی ،دسته بندی محصوالت و کانال-
های رسانهای به عنوان عوامل تاثیرگذار بر تصمیم خرید میباشند.
عقاید و نگرشهای شخصی ،شخصیت منحصر به فرد ،آگاهیهای محیطی ،هنجارهای اجتماعی ،قیمت،
فعالیتهای ترفیعی و تبلیغات ،کیفیت خدمات و تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری به عنوان متغیرهای موثر
بر تمایالت خرید محصوالت میباشند.
تبلیغات ،تجربه ،برند ،یادآوری تبلیغات ،نگرش ،قیمت ،شهرت ،فعالیتهای خرده فروشی ،مطلوبیت مصرف-
کننده و شوک تقاضا به عنوان متغیرهای موثر بر تصمیم خرید مصرف کننده می باشند.
مسئولیت اجتماعی ،پیشبرد فروش ،ویژگیهای فروشگاه و ارزش ادراک شده تاثیر مثبتی بر روی قصد خرید
مصرفکننده در فروشگاههای خرده فروشی در مالزی دارد ،اما بازاریابی رسانههای اجتماعی تاثیر مشخصی
ندارند.
ارزشهای کاربردی ،ارزش اجتماعی ،ارزش احساسی و ارزش شناختی تاثیر مثبتی در انتخاب محصوالت
لبنی از فروشگاه زنجیرهای دارند .ارزشهای شرطی تاثیری ندارند .و مهمترین متغیر تاثیرگذار در رفتار
انتخاب مصرفکننده ،احساس تجربه مثبت (مثل هیجان ،لذت ،راحتی و احساس آرامش) و سالمت ارزش
کاربردی iمیباشد.
گرایشهای ارزشی نوع دوستانه و زیست گرایانه همچون آگاهی از سالمتی ،مواد زیست محیطی و ادراک
از پیامدها از عوامل تاثیر گذار بر رفتار خرید مصرفکننده هستند.
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 .1-2رفتار مصرفکننده
رفتار مصرفکننده به عنوان مطالعه واحدهای خرید و فرایندهای مبادله که شامل اکتساب ،مصرف و
کنارگذاری کاال ،خدمات ،تجارب و ایدهها میباشد تعریف میشود (.)Saleh Ardestani and Sadi, 2012
تمایالت رفتاری را به عنوان احتمال مشارکت در یك رفتار معین تعریف میکنند .بر اساس این تعریف ،تمایالت
رفتاری به عنوان احتمال دوباره رفتن به یك رستوران یا فروشگاه و پیشنهاد دادن آن به دوستان ،خانواده و یا
دیگران در آینده میباشد (.)Al Mamun et al, 2018
چان و چو ( )3101معتقدند رفتارهای خرید مشتری تحت تاثیر دو بعد قرار می گیرند :الف) فعالیتهای بازاریابی
و تبلیغاتی شرکت ب) جذابیت محصول برای مشتریان قبل از خرید و تجربه استفادهکنندگان بعد از خرید .معموالً
یك شرکت ،برنامه های تبلیغاتی و فعالیتهای بازاریابی مختلف برای حفظ و بقای مشتری را بکار می گیرد .لذا
تخفیف و تبلیغات به عنوان عوامل موثر بر تصمیم خرید ،توسط محققانی همچون چانهونگ و همکاران)3104( 0
و دوبیسی و تانگموی )3111( 3معرفی شدند .حمیدیزاده و یزدانی ( )0231به اثربخشی و تأثیرگذاری تبلیغات
الکترونیك بر رفتار مصرفکننده اشاره میکنند .همچنین هانایشا )3102( 2به تاثیر مثبت پیشبرد فروش بر روی
رفتار خرید مشتریان ،اشاره کرده است در حالیکه معتقد است تاثیر بازاریابی رسانههای اجتماعی بر روی رفتار
خرید نامشخص است .از سویی دیگر ،جذابیت محصول هم تحت تاثیر استراتژیهایی است که بازاریابان یا
خردهفروشان در رابطه با محصول بکار میگیرند .استراتژیهایی همچون استراتژیهای عملیاتی بازاریابی ،که بر
روی مزیتهای لذت بخش و فایدهمحور محصوالت متمرکز میشود و در واقع به عنوان بخشی از آمیخته
بازاریابی در نظر گرفته میشود.
محققان (موون و مینور ( ،)3110صمدی ( ،)0223هاوکینز و دیگران ( )0221آرنولد و دیگران ( ))3114برای
سازماندهی نحوه تصمیمگیری ،مدلهایی ارائه کردهاند که مطالعهشان کمك بسزایی به شناخت فرآیند نحوه
انتخاب مشتریها خواهد کرد .مدلهای رفتار مصرفکنندگان ،در قالب مدل نیکوزیا ،مدل هوارد شث ،مدل انگل
گوالکبلکول ،مدل تصمیمگیری خانوادگی شث ،مدل پردازش اطالعات بتمن معرفی شدهاند که بر تصمیم-
گیری مصرفکننده تأثیر بسزایی دارند .با کنار هم قرار دادن این مدلها ،میتوان برای طراحی پژوهشهای
آینده جهت افزایش درک مصرفکننده بینشی فراهم آورد .براساس مدلهای تصمیمگیری ،فرد نگرش خود را
بر پایه عوامل اثرگذار درونی ،بیرونی و سازمانی نظام میبخشد؛ بنابراین ،هر زمان که بخواهد تصمیم به انجام
کاری بگیرد ،تأثیر هریك از عناصر گفته شده ،متفاوت خواهد بود (صنایعی و شافعی .)0230 ،لذا این سوال مطرح
میشود که مقوله محوری رفتار مصرف کننده چیست؟ چه راهبردهایی بر رفتار خرید تاثیرگذارند؟

 .2-2محصوالت لذت بخش
کاالهای لذتبخش ،کاالهایی هستند که مصرف تجربی بیشتر ،لذت و هیجان (سفر و موسیقی) را به همراه
دارند .کاالهای لذتبخش بیشتر احساسی و مبتنی بر قضاوتهای ذهنی میباشند ،زیرا مصرفکنندگان به دنبال
لذت و هیجان از مصرف این محصوالت میباشند ( .)Millan and Wright, 2018در بررسی تفاوت بین
1 Chun Huang
2 Ndubisi and Tung Moi
3 Hanaysha
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کاالهای جدید ،تلیس و همکاران )3112( 0بیان نمودند که زمان نفوذ و انتشار برای محصوالت لذتبخش چهار
برابر کوتاهتر از محصوالت کاربردی مثل لوازم آشپزخانه و لباسشویی میباشد .هرشمن وهالبروک )0330( 3تاکید
میکنند که دیدگاه لذتبخش جایگزین تئوریهای سنتی مصرف نمیباشد ،اما کاربرد آنها را توسعه میدهد .او
از دیدگاه مصرف لذتبخش استفاده میکند و محصوالت را به عنوان هویتهای عینی 2همراه با نشانهها و
نمادهای ذهنی 4مینگرد .چنین دیدگاهی اساساً مصرف لذتبخش را به عنوان سطوحی از رفتار مصرفکننده
تعریف میکند که در رابطه با فرآیندهای مختلف مصرف میباشد .موون )0330( 1بیان میکند که استفاده از
مفهوم لذتبخش به عنوان یکی از استراتژیهای کلیدی جهت افزایش توجه مشتری میباشد .لذا این سوال
مطرح میشود که تفاوت بین محصول لذت بخش و کاربردی چیست؟

 .3-2انگیزش های لذت بخش
همکاران2

با رشد و توسعهی پژوهشها در زمینهی شناخت رفتار مصرفکننده ،محققانی همچون دیکمن و
()3114؛ گریسکیونچی و همکاران)3112( 2؛ پلوچِتی و همکاران ( ،)3112این دیدگاه را که خرید صرفا فقط
یك فعالیت شناختی است ،را کنار گذاشتهاند و ارزشهای لذتبخش را به عنوان یك محرکی برای خرید در نظر
گرفتهاند .مانند خرید برای فراغت و تفریح ( Holbrook and Hirschman, 1982؛ Hoffman and Novak,
 .)1996بیشتر ادبیات در این زمینه نشان میدهد که اثرات تحریكآمیز لذتبخش از متغیرهای طراحی محصول
بر روی نگرشهای مصرفکننده بیشتر است ( )Weber et al, 2017و خرید لذتبخش بر روی بخش
سرگرمکننده خرید تمرکز میکند.
از طریق یك مجموعه از مطالعات کمی و کیفی ،آرنولد و رینولد )3112( 2یك مقیاس معتبر از انگیزشهای
خرید لذتبخش را توسعه دادند که شامل :مخاطرهپذیری ،لذت ،نقش ،ارزش ،اجتماع و انگیزشهای خرید حاصل
از ایدهها میباشد .آنها دریافتند که این انگیزشها اثر بزرگی بر روی رفتار مصرفکننده دارد .لذت خرید با مقدار
زمانی که برای خرید صرف میشود رابطه مثبتی دارد .خریداران مفرح نسبت به خریداران اقتصادی زمان بیشتری
را برای خرید صرف میکنند ،اگرچه که آنها قبل از خرید زمان کمی را صرف میکنند .پژوهش دیگری نقشهای
مختلف انگیزشهای خرید لذتبخش و لذت بخش را نشان داد که مصرفکنندگان در سطح باالی لذتگرایی
نسبت به مصرف کنندگان در سطح باالی سودمندگرایی تمایل به خرید بیشتری به صورت مکرر دارند ( Millan
 .)and Wright, 2018انگیزشهای لذتبخش به دنبال لذت بردن از فرآیند خرید است (.)Gaur et al, 2015
مصرفکنندگان با انگیزشهای لذتبخش به دنبال خریدهایی برای سرگرمی ،تفریح و لذت بردن از خرید هستند
و آنها لذت بردن از فرآیند خرید را به عنوان یك فاکتور مهم با یك تجربه خرید مثبت می نگرند .برای داشتن
یك تجربه لذتبخش ،افراد معموال احساسهایی در رابطه با کانالهای احساسی چندگانه را جستجو می کنند

1 Tellis
2 Hirschman and Holbrook
3 Objective entities
4 Subjective symbols
5 Mowen
6 Diekman et al
7 Griskevicius et al
8 Arnold and Reynolds
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( .)Kim and Forsythe, 2007مهمترین متغیر تاثیرگذار در رفتار انتخاب مصرفکننده ،احساس تجربه مثبت
(مثل هیجان ،لذت ،راحتی و احساس آرامش) می باشد ( .)Paulo Ribeiro and Pinto, 2010همچنین تنوع
گرایی (تجربه جدید) ،ارزش نمادین و سرگرمی توسط محققانی همچون گستنبرتن و دکو ،)3101( 0کساری و
آتولکار )3102( 3و همچنین ارزش نمادین و سرگرمی توسط کیم و فرسیت ( )3112به عنوان مزایای لذتبخش
مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند (; Kim and Forsythe, 2007; Gaston-Breton and Duque, 2015
 .)Kesari and Atulkar, 2016لذا این سوال مطرح میشود که پیشایندهای موثر بر رفتار خرید محصوالت
لذتبخش کدامند؟

 .4-2فروشگاههای زنجیرهای همواره تخفیف
خردهفروشی شامل تمام فعالیتهایی است که به منظور فروش کاال یا خدمات به طور مستقیم به مصرف-
کنندگان نهایی برای استفاده شخصی و غیرتجاری انجام میشود .صنعت خردهفروشی در قالب فروشگاههای
زنجیرهای از جمله مهمترین صنایع تاثیرگذار بر زنجیره تامین هر شرکت تولیدی به ویژه در حوزه کاالهای
مصرفی است .با توجه به بررسیهای انجامشده به طورکلی ،فروشگاههای زنجیرهای فعال را میتوان در سه دسته
کلی ،هایپرمارکت ،سوپرمارکت و فروشگاههای همواره تخفیف دسته بندی کرد .فروشگاههای زنجیرهای همواره
تخفیف ،خردهفروشان کاالهای عمومی هستند که معموال تعداد متنوعی از کاالها را به فروش میرسانند .مثال
این فروشگاهها در خارج از کشور مثل تارگت ،2وال مارت 4و کی مارت 1هستند ( Myron Gable et al, 2008
) .فروشگاههایی مانند افق کوروش ،جانبو و سون جزو فعالترین فروشگاههای همواره تخفیف در ایران میباشند
که با راهبرد تخفیف بر روی تمامی کاالها به مشتریان جامعه هدف خود خدمترسانی میکنند .فروشگاههای
زنجیرهای افق کوروش بزرگترین فروشگاه تخفیف در ایران است که دارای  0003شعبه در  311شهر است .از
مهمترین مزایای فروشگاههای زنجیرهای تخفیفی ،مشتریمداری ،کیفیت کاالها ،پراکنش جغرافیایی ،اعتبار برند،
تبلیغات و بازاریابی ،طرح های ترفیعی و تشویقی ،خدمات و تسهیالت رفاهی و شیوه ارایه تخفیفات میباشد .از
مهمترین چالشهای پیش روی این فروشگاهها ،کمبود نیروی انسانی متخصص ،نبود فضای کافی مناسب برای
فروشگاه و بروکراسی پیچیده اداری میباشد (.)Bahmani et al., 2016
بر اساس مطالعات تجربی انجام گرفته ،کیفیت خدمات ،ادراک کیفیت محصول و استراتژیهایی که خرده-
فروشان برای جذب مشتریان بکارمیگیرند به عنوان عواملی هستند که بر روی تمایالت ادامه خرید مصرفکننده
از یك خرده فروشی و یا فروشگاه تاثیر میگذارد ( .)Deng et al, 2008بنابراین الزم است خردهفروشان همه
جنبههای خردهفروشی را از طریق تجربه خرید ،جهت رضایت مشتریان در نظر بگیرند .خرده فروشان باید به
دنبال ارایه خدمات به مشتریان از لحظه ورود به فروشگاه تا مرحله خرید باشند .بسیاری از فاکتورها از جمله لوازم
فیزیکی ،دکور ،ظاهر و حتی موزیك و همچنین جو فروشگاه از صدا گرفته تا بوی فروشگاه و فراهم آوردن
1 Gaston-Breton et al
2 Kesari & Atulkar
3 Target
4 Wal-Mart
5 Kmart
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خدمات با کیفیت برای مشتریان مستقیما بر روی آنها و احتمال بازگشت دوباره آنها به فروشگاه تاثیر میگذارد
( .)Babin and Attaway, 2000لذا این سوال مطرح میشود که عوامل زمینهای و مداخلهگر موثر بر رفتار
خرید محصوالت لذت بخش کدامند؟

 .3روششناسی پژوهش
با توجه به اینکه پژوهش حاضر از رویکرد آمیخته متشکل از دو بخش کمی و کیفی استفاده شده است و با
اتکا به دادههای کیفی گردآوری شده درصدد آن است که مدل نوین و بومی به منظور شناسایی و استخراج عوامل
موثر بر رفتار خرید مصرفکنندگان از محصوالت لذت بخش (مورد مطالعه :فروشگاههای زنجیرهای همواره
تخفیف) ارائه دهد ،در نتیجه به دنبال پوشش خأل نظری موجود برای آن است .پژوهش حاضر از نظر نوع نتیجه،
پژوهشی بنیادی است؛ زیرا پژوهشگر در آن با استفاده از روش تئوری داده بنیاد ،به دنبال ارائه مدلی جدید در
عرصه رفتار خرید مصرفکننده است .همچنین ،این پژوهش از نظر هدف ،اکتشافی و به علت اینکه داده های
مورد نیاز این پژوهش با استفاده از مصاحبههای نیمه ساختاریافته جمعآوری شده است ،از نظر نوع داده مورد
استفاده ،کیفی محسوب میشود (.)Glaser and Strauss, 1967
در مرحلهی کیفی پژوهش حاضر برای دستیابی به مدل مفهومی ،از روش نظریهی دادهبنیاد استفاده می
شود .به طورکلی این استراتژی ،دادههای به دست آمده از منابع اطالعاتی را به مجموعهای از کدها ،کدهای
مشترک را به مقولهها و گاهی مقولهها را به نظریه تبدیل می کند Creswell and Miller, 2000( .؛ Strauss
 .)and Corbin, 2016اجرای عملی استراتژی نظریهی دادهبنیاد با فرایند کدگذاری آغاز میشود .استراوس و
کوربین ،سه فن کدگذاری را پیشنهاد دادهاند که عبارتاند از :کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری
انتخابی (استراوس و کوربین.)0231 ،
ابزار اسااسای گردآوری دادهها در این مرحله از پژوهش ،مصااحبه اسات .سااختار مصاحبهها در دو بخش
ساختارنیافته و نیمه ساختاریافته برنامه ریزی و اجرا شده است .از آنجا که پژوهش کیفی ماهیت اکتشافی دارد
و مساتلزم مشاارکت تعداد معدودی پاسخ دهنده است ( ،)Danaeifard and Emami, 2007استراتژی نمونه
گیری در رویکرد کیفی از نوع غیرتصاادفی و به صاورت گلولهی برفی است .در روش نمونهگیری گلوله برفی،
که جزو روشهای نمونهگیری هدفمند قرار میگیرد ،روند مشااهده یا مصاحبه از یك عضو شروع شده و سپس
از مشاارکت کننده خواساته میشاود که فرد یا افراد دیگری را که میشناسد و ویژگیهای مورد نظر محقق را
دارند ،معرفی نماید ( .)Legzian et al., 2017مالک اندازهی نمونه ،کفایت تئوریك اساات؛ به این معنا که در
مصااحبه با جامعهی آماری نخبگان ،شااخص یا ساازهی جدیدی شناسایی نشود .بنابراین مالک کفایت نمونه،
اشباع نظری است .به این ترتیب ،نمونهی پژوهش کیفی با مالک کفایت تئوریك از خبرگان بازاریابی ،مدیران
بازاریابی و سرپرستان فروش فروشگاههای زنجیرهای همواره تخفیف واقع در شهر تهران صورت گرفت .کسانی
که به لحاظ علمی و عملی حداقل  1ساااال تجربه و شاااناخت کافی در خصاااوص بازاریابی و فروشاااگاههای
زنجیرهای همواره تخفیف را داشتند و همچنین تمایل به انجام مصاحبه نشان دادند .بر این اساس ،در مرحلهی
کیفی  02نفر از خبرگان در پژوهش مشارکت کرده و نمونهی مورد بررسی این بخش را شکل دادهاند.
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همچنین برای تحلیل دادهها از ساازوکار مبتنی بر اساتراتژی نظریه دادهبنیاد استفاده شده است .به منظور
دسااتیابی به اعتماد الزم در تحلیل و کدگذاری دادهها نیز از روش توافق دو کدگذار 0در تحلیل مصاااحبههای
عمیق اسااتفاده شااد ( )Campbell et al., 2013در این روش ،پایایی میان کدگذاری از طریق تقساایم کل
کدهای توافق شاده به جمع کل کدهای شاناسایی شده به دست می آید .درصد توافق کدگذاران که به عنوان
شااخص پایایی تحلیل به کار میرود برای مصااحبههای انجام گرفته (چهار مصاحبه) بیشتر از  21درصد است.
بنابراین قابلیت اعتماد کدگذاریها مورد تأیید اسات و میتوان ادعا کرد میزان پایایی تحلیل مصاحبهی کنونی
مناسب است.
همچنین ،روایی در پژوهش کیفی با توجه به رویکرد طبیعتگرایانه و کثرتگرایی در آن ،به فرایند و
گامهای اساااساای پژوهش و تواناییهای پژوهشااگر در اجرای آنها بسااتگی دارد .روایی یا اعتبار در مرحلهی
کیفی به ویژه مصااحبههای کیفی ناظر بر دو موضوع واقعیت و دانش است ( .)Kvale, 1996برای این منظور
در مراحل هفتگانهی پیشانهادی پژوهش کیفی شاامل :تعیین موضاوع ،طراحی ،موقعیت و شارایط مصاااحبه،
یادداشتبرداری مصاحبهها ،تجزیه و تحلیل ،تأیید و گزارشدهی ،اعتبار یا روایی به صورت گام به گام بررسی
و تأیید شد (.)Seyed Javadin et al., 2017
در مرحلهی کمی پژوهش ،با استفاده از دادههای میدانی گردآوری شده و با بکارگیری کمی تحلیل آماری،
مدل مفهومی به دست آمده از استراتژی نظریهی دادهبنیاد در مرحلة نخست بررسی و ارزیابی شده است .روش
پژوهش در این بخش از نوع توصیفی پیمایشی است .همچنین استراتژی نمونهگیری در رویکرد کمی ،به صورت
تصادفی است .در بخش کمی پژوهش ،جامعهی آماری مشتمل بر مصرفکنندگان فروشگاههای زنجیرهای
همواره تخفیف افق کوروش است .با توجه به اینکه طبق شرایط پژوهش ،جامعهی آماری مد نظر از نوع نامحدود
محسوب میشود ،برای تعیین حجم نمونه ،برخی ممکن است از قاعده سرانگشتی یعنی به ازای هر متغیر 01
واحد نمونه یا به ازای هر متغیر  31واحد نمونه استفاده کنند که در برخی متون آماری مشاهده شده است
( .)Shomakher and Lomax , 2009در این پژوهش با توجه به بزرگی جامعه آماری و برای افزایش احتمال
تعمیم پذیری نتایج ،تعداد  211پرسشنامه پخش گردید که تنها  102پرسشنامه قابل استفاده بود که این مقدار از
حداقل نمونه که بایستی  421آزمودنی باشد تجاوز کرده است .همچنین جهت تجزیه و تحلیل دادهها در بخش
کمی از نرم افزارهای تحلیل آماری  SPSSو  PLSاستفاده شده است .در پژوهش حاضر برای ارزیابی پایایی در
بخش کمی ،از ضریب آلفای کرونباخ و برای محاسبه آن از نرم افزار SPSS22استفاده شدهاست .اگر مقدار آلفای
کرونباخ بزرگتر از  1/22باشد ،نشاندهنده پایابودن سواالت مطرح شده است ( .)Nunnally, 1978که بر اساس
گردآوری دادهها آلفای کرونباخ  1/22بدست آمد .برای بررسی روایی در این بخش پژوهش ،از دو روش
نظرسنجی خبرگان و تحلیل عاملی تأییدی بهره برده شد .با توجه به نهاییشدن مرحلهی کیفی و ارائهی مدل
استخراج شده در این بخش ،پرسشنامهی مرتبط تدوین شد؛ سپس با استفاده از دیدگاه خبرگان و صاحب نظران
حوزهی مورد مطالعه ،اعتبار پرسشنامهی نهایی مشخص گردید و مبنای گردآوری داده های میدانی قرار گرفت.

1 Intercoder Agreement
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 .4یافتههای پژوهش
.1-4یافتههای بخش کیفی
در مرحله کیفی ارایه الگوی رفتار خرید مصرفکننده از محصوالت لذت بخش از روش دادهبنیاد استفاده
شده است .در این بخش ضمن بیان چگونگی انجام مصاحبهها ،فرایند تجزیه و تحلیل اطالعات را در قالب
مراحل کدگذاری باز و کدگذاری محوری همراه با جداول کدگذاری مورد بررسی قرار میدهیم .در ادامه عوامل
موثر بر رفتار خرید مصرفکننده از محصوالت لذت بخش فروشگاههای زنجیرهای همواره تخفیف با استفاده از
کدگذاری انتخابی و روایت پژوهش توضیح داده میشوند ،در انتها الگوی مفهومی حاصل از پژوهش کیفی ارائه
میشود .مراحل کدگذاری مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از :کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری
گزینشی.
کدگذاری باز دادهها

در گام اول از تحلیل اطالعات که کدگذاری باز است ابتدا دادهها (متون مصاحبه) خط به خط خوانده و
کدهای باز استخراج گردید .کدهایی که اشتراک مفهومی داشتند در ذیل یك مقوله جای گرفتند و بدین ترتیب
مقوالت متعددی شکل گرفتند .بر اساس مفاهیمی که در این گام حاصل گردید مقولههای اولیه شکل گرفتند.
کدگذاری باز و مقوله پردازی دادهها در جهت شناسایی معیارها و زیرمعیارهای رفتار خرید مصرفکننده صورت
گرفت .در زیر به تمامی اظهارات و کدهایی که از مصاحبههای انجام شده ،اخذ شده اشاره میشود (جدول )3
جدول ( .)2مقوله هاو مفاهیم استخراج شده از مصاحبهها
مفاهیم
خرید برندهای جدید
خرید برندهای مختلف محصوالت لذت بخش
استفاده از نظرات دیگران برای خرید برند جدید محصوالت لذت بخش
امتحان کردن محصوالت جدید
سرگرم شدن با خوردن محصوالت لذت بخش
استفاده از محصوالت لذت بخش در پذیرایی و میهمانی
احساس شادی از خوردن محصوالت لذت بخش
حس خوب داشتن با خرید محصوالت لذت بخش
احساس تمایز با خرید برند خاصی از محصوالت
احساس تمایز با خرید محصوالت خاص
متفاوت بودن با خرید محصوالت منحصر به فرد
خرید محصوالت با طعم و مزه مورد عالقه
ترجیح محصوالت با بو و اسانس خاص
توجه به ذائقه ام در خرید محصول
توجه به سلیقه شخصی در انتخاب محصول
مهم بودن طرح بسته بندی محصول
انتخاب محصول بر اساس رنگ بسته بندی محصول
اهمیت دادن به نوشتهها و اطالعات مندرج بر روی بسته بندی محصوالت
تمرکز بر ارزان فروشی

مقوالت فرعی

تجربه جدید (تنوع گرایی)

تمرکز بر جنبه های سرگرمی

تمایز از طریق ارزش نمادین

تمرکز بر سلیقه

جذابیت بستهبندی

دوره ششم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1332

دوفصلنامه مطالعات مصرف کننده
مفاهیم

وجود تخفیفات مناسبتی و فصلی
وجود تخفیفات نقدی
استفاده از تخفیف باشگاه مشتریان
استفاده از فروشهای ویژه فروشگاه
استفاده از نمایش و تست محصوالت لذت بخش
چیدمان محصوالت لذت بخش در نزدیکی صندوق
وجود سبدهای حراجی در فروشگاه
برگزاری مسابقه و قرعهکشی در مناسبتهای مختلف
دادن هدیه و یا نمونه رایگان در مناسبتهای خاص
استفاده از خدمات مراکز تفریحی و درمانی تحت قرارداد باشگاه مشتریان
امکان استفاده از پارکینگ
امکان استفاده از چرخ در حمل راحت محصول
سهولت دسترسی به فروشگاه
یافتن اکثر محصوالت مورد نیاز در فروشگاه
سازماندهی مرتب محصوالت
نمایش مناسب کاالها
چیدمان منظم فروشگاه
آزادبودن افراد در انتخاب محصول
عرضه برندهای معروف
عرضه محصوالت متنوع از تولیدکنندگان مختلف
وجود محصوالت متداول در فروشگاه
وجود محصوالت مورد نیاز در فروشگاه
عرضه محصوالت جدید در فروشگاه
برخورد دوستانه و محترمانه مسئولین فروشگاه
کمك رسانی پرسنل فروشگاه
پوشش ظاهری مناسب مسئولین فروشگاه
پاسخگویی به موقع پرسنل فروشگاه
نمایش محصوالت جدید و ارائه اطالعات توسط پرسنل فروشگاه
مرجوع راحت کاالی بی کیفیت
بازپرداخت سریع پول در ازای مرجوع کاال
مبادله آسان کاال
مرجوع آسان کاالی خسارت دیده
تحویل رایگان درب منزل
عرضه محصوالت با کیفیت توسط فروشگاه
قابل اعتماد بودن فروشگاه
معروف بودن فروشگاه
اطمینان از محصوالت فروشگاه
عادت به خرید محصوالت لذت بخش
عشق به خرید محصوالت لذت بخش
احساس خوب از خرید محصوالت لذت بخش

مقوالت فرعی
تخفیف

تبلیغات در نقطه فروش

وقایع

راحتی امکانات

فضا و جو فروشگاه

تنوع محصوالت

خدمات کارکنان

خدمات پس از فروش

شهرت فروشگاه

احساس لذت
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مفاهیم
احساس خوشحالی از خرید محصوالت لذت بخش
خرید در مواقع فروش ویژه
لذت از جستجو به دنبال تخفیف
لذت از خرید محصوالت تخفیف دار
خرید در تخفیف های مناسبتی
خرید محصوالت با قیمت پایین تر
خرید به همراه خانواده
لذت خرید برای دوستان و خانواده
تجربه لذت بخش خرید به همراه دیگران
لذت دیدن و گشتن در فروشگاههای زنجیرهای در میان مردم
لذت خرید به همراه دوستان
تفاوت بین خرید زن و مرد
صرف خرید زمان بیشتر برای خرید توسط خانمها
خرید به عنوان تفریح برای خانمها
تفاوت بین دهكهای جامعه
عالیق بچهها به محصوالت لذت بخش مثل شکالت و بستنی
خرید محصوالت متنوع توسط جوانترها
خرید برندهای قدیمی توسط مسنها مثل روغن الدن
تاثیر سبك زندگی افراد در خرید
افزایش خرید در آخر ماه
افزایش خرید محصوالت توسط قشر پردرآمد
خرید محصوالت ارزان توسط قشر کم درآمد
خرید محصوالت لوکس توسط افراد پولدار
نظرات مثبت مشتریان درباره محصوالت فروشگاه
تشویق دوستان و آشنایان به خرید از محصوالت فروشگاه
انتخاب این فروشگاه از میان چندین فروشگاه
خرید مجدد از محصوالت فروشگاه
کاهش گردش مشتریان به سمت فروشگاههای دیگر

مقوالت فرعی

خرید بر اساس ارزش

خرید اجتماعی

جنسیت

سن

درآمد

تکرار رفتار خرید

در گام بعدی تالش گردید مقولههای مشابه و مقارن در مقوالت اصلی جای گیرند .بر اساس اشتراک
مفهومی که مقوالت فرعی با یکدیگر داشتند ،مقوالت اصلی ،به شکل مفاهیم انتزاعی تری استخراج شدند .پس
از تهیه و تنظیم جدول مفاهیم و مقوالت اولیه به عنوان گام نخست تحلیل کیفی ،مفاهیم حاصله در سطحی
باالتر و تجریدی در جهت دستیابی به مقولههای اصلی ،گروهبندی شدند .در این مرحله ،مقولههایی را که برای
تحلیل ارائه کرده ،تعریف شدند و مورد بازبینی مجدد قرار گرفتند ،سپس دادهها داخل آنها تحلیل شدند .به
وسیله تعریف و بازبینی کردن ،ماهیت آن چیزی که یك مقوله اصلی در مورد آن بحث میکند ،مشخص شد و
تعیین شد که هر مقوله اصلی کدام جنبه از اطالعات را در خود جای دادهاست .در ذیل مقولههای اصلی به طور
مختصر و جامع ارائه میشود (جدول .)2
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جدول ( .)3مقوالت اصلی استخراج شده از مصاحبهها
مقوالت فرعی
تمایز از طریق ارزش نمادین
تمرکز بر جنبههای سرگرمی
تمرکز بر سلیقه
تجربه جدید (تنوعگرایی)
جذابیت بستهبندی
تخفیف
تبلیغات در نقطه فروش
وقایع
راحتی امکانات
فضا و جو فروشگاه
تنوع محصوالت
خدمات کارکنان
خدمات پس از فروش
شهرت
خرید بر اساس ارزش
خرید اجتماعی
احساس لذت
جنسیت
سن
درآمد
تکرار رفتار خرید

مقوالت اصلی

استراتژیهای عملیاتی بازاریابی

ارتباطات

ویژگیهای فروشگاه

انگیزشهای لذت بخش

ویژگیهای فردی
وفاداری مشتری

کدگذاری محوری
در کدگذاری محوری ،با مجموعهای سازمان یافته از کدها و مفاهیم اولیه مواجه هستیم که نتیجه بررسی دقیق
و تفصیلی مقوالت و مصاحبهها در مرحله کدگذاری باز است .تمرکز این مرحله بیشتر بر کدها و مفاهیم ،و نه
دادهها است .در مرحله کدگذاری محوری مقولههای استخراج شده در بخش کدگذاری باز ذیل محورهای شرایط
علی ،پدیده محوری ،شرایط زمینهای ،راهبرد و پیامدها قرار گرفتند .در این پژوهش ،کدگذاری محوری بر اساس
استفاده از مدل مفهومی (شکل  )0صورت گرفته است .بنابراین دستهبندیهای فرعی با دستهبندی اصلی مطابق
با مدل مفهومی مرتبط میشوند و هدف اصلی این است که محقق را قادر سازد تا به صورت نظاممند در مورد
دادهها و مرتبطکردن آنها تفکر کند.
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عوامل زمینه ای:
ویژگيهای فروشگاه (راحتی امکانات،
فضا و جو فروشگاه ،تنوع محصوالت،
خدمات کارکنان ،خدمات پس از
فروش ،شهرت )

شرایط علی:
انگيزش های لذت بخش
(خرید بر اساس ارزش،
خرید اجتماعی ،احساس
لذت)

راهبردها:
استراتژیهای عملياتی بازاریابی (تنوع
گرایی ،تمرکز بر جنبه های سرگرمی،
تمایز از طریق ارزش نمادین ،تمرکز بر
سليقه ،جذابيت بسته بندی )
(تخفيف و فروش ارتباطات و پيشبرد
ویژه ،تبليغات در نقطه فروش ،وقایع)

مقوله محوری:
قصد خرید مصرف کننده
(تمایل خرید مصرف
کننده
احتمال انتخاب فروشگاه،
احتمال خرید مصرف
کننده)

پيامدها:
وفاداری مشتری (تکرار
رفتار خرید ،مراجعه مجدد
به فروشگاه ،نظرات مثبت
در مورد فروشگاه)

عوامل مداخله گر:
ویژگیهای فردی (جنسيت،
سن ،درآمد)

شکل ( .) 1کدگذاری محوری رفتار خرید مصرف کننده در انتخاب محصوالت لذت بخش بر اساس الگوی
پارادایم

بر این اساس ،رفتار خرید مصرفکننده به عنوان مقوله محوری فرایند رفتار خرید محصوالت لذت بخش،
بر مبنای شرایط علی"انگیزشهای خرید لذت بخش" از طریق کنشها و تعامالت شامل "استراتژیهای
بازاریابی و ارتباطات" با در نظر گرفتن" ویژگیهای فروشگاه"به عنوان زمینه الگو و"ویژگیهای فردی" به
عنوان عوامل مداخله گر منجر به تحقق پیامدها یا "وفاداری مشتری" میشود.

کدگذاری انتخابی (مرحله نظریه پردازی)
کدگذاری انتخابی عبارتست از فرآیند انتخاب دستهبندی اصلی ،مرتبط کردن نظاممند آن با دیگر دسته-
بندیها ،تأیید اعتبار این روابط ،و تکمیل دستهبندیهایی که نیاز به اصالح و توسعه بیشتری دارند .وقتی هدف
مطالعه شناخت کنش متقابل باشد ،اولین قدم ،بیان روابط کنش -کنش متقابل با نزدیكترین شرایط موثر به
آنهاست .سپس محقق به دنبال وارد کردن طیف وسیعتری از شرایط و تحلیلها است .این کار کمك میکند
که ماهیت پدیده و اینکه چه چیز باعث تداوم یا توقف آن شده روشن شود و نحوه شکلگیری آن توضیح داده
میشود .در مرحله کدگذاری انتخابی نیز ارتباط میان معیارهای الگوی رفتار خرید مصرفکننده در قالب تحلیل
روایت پژوهش تعیین شدند.
نوع روابط میان معیارها و زیرمعیارهای فرایند رفتار خرید مصرفکننده در انتخاب محصوالت لذت بخش با
توجه به کدگذاری انتخابی صورت گرفته در قالب پارادایم دادهبنیاد ارائه گردید .بنابراین الگوی پژوهش که بیانگر
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چگونگی ارتباط معیارهای الگوی رفتار خرید مصرفکننده در انتخاب محصوالت لذت بخش است ارائه شدند.

شکل  3الگوی رفتار خرید مصرفکننده در انتخاب محصوالت لذتبخش در جامعه هدف را نمایش میدهد.
توضیح اینکه بر مبنای این الگو عوامل موثر بر رفتار خرید مصرفکننده شامل انگیزشهای خرید ،ویژگیهای
فروشگاه ،ویژگیهای فردی و استراتژیها میباشند که منجر به وفاداری مشتری میشوند .بنابراین با توجه به
مرحله کیفی ،الگوی مفهومی پژوهش که بیانگر چگونگی ارتباط میان متغیرهای پژوهش است ،ارائه شد.
راحتی

تنوع

خدمات

امکانات

محصوالت

کارکنان

خدمات پس
از فروش

شهرت

فضا و جو

احساس

خرید بر اساس

خرید

فروشگاه

فروشگاه

لذت

ارزش

اجتماعی

جنسیت

درآمد

ویژگیهای

انگیزشهای

ویژگیهای

فروشگاه

لذت بخش

فردی

تنوع
گرایی
تخفیف

تمرکز بر
جنبه های
سرگرمی
تمایز از

طریق ارزش

استراتژیهای

ارتباطات

عملیاتی

تبلیغات در
نقطه
فروش

نمادین

وقایع

تمرکز بر
سلیقه
جذابیت
بسته بندی

رفتار خرید
مصرف کننده

وفاداری
مشتری
شکل ( .)2مدل پیشنهادی رفتار خرید مصرفکننده در انتخاب محصوالت لذت بخش مستخرج از پژوهش

سن
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 .2-4یافته های بخش کمی
بررسی و سنجش مدل مستخرج از پژوهش ،به کمك روش مدلسازی مسیری ساختاری در نرم افزار
Smart PLSانجام گرفت .برای تحلیل کلیهی روابط موجود در مدل ،از خروجیهای اجرای الگوریتم PLS
استفاده شده است  .شکل  ،2نتایج تحلیلهای باال را بر اساس میزان معناداری هر یك از روابط وشکل  ،4نتایج
را بر اساس ضرایب استانداردشده نشان می دهد.

شکل ( .)3آزمون مدل کلی پژوهش بر اساس ضرایب استاندارد

شکل ( .)4آزمون مدل کلی پژوهش بر اساس ضرایب معناداری T
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نتایج به دست آمده نشان میدهد بین مقولهها و ابعاد اصلی مدل ساختاری ،روابط قابل قبولی وجود دارد و
تأثیرگذاری ابعاد بر یکدیگر با توجه به مسیرهای تعریف شده ،شایان توجه است .به عالوه بین ابعاد اصلی و
کلیة معرفهای آنها روابط قوی مشاهده می شود .به منظور بررسی معناداری هر یك از روابط میان ابعاد و
مقولههای اصلی و مؤلفههای مربوطه ،از خروجیهای آزمون بر اساس میزان معناداری آمار ة  Tکه درنمودار 2
ارائه شده ،استفاده شده است.
جدول ( .)4ضرایب مسیر و نمرات تی مربوط به مدل کلی
ضریب
آماره T
فرضیهها
1/222
03/011
انگیزشهای لذتبخش بر روی استراتژیها تاثیر مثبت و معناداری دارند.
1/232
02/244
ویژگیهای فروشگاه بر روی استراتژیها تاثیر مثبت و معناداری دارند.
1/212
2/420
ویژگیهای فروشگاه بر روی ارتباطات تاثیر مثبت و معناداری دارند.
1/122
00/222
استراتژیها بر روی قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارند.
1/022
2/112
درآمد بر روی استراتژیها تاثیر مثبت و معناداری دارند.
1/042
2/031
جنسیت بر روی استراتژیها تاثیر مثبت و معناداری دارند.
1/221
21/212
رفتار خرید بر وفاداری مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارند.
./032
2/222
درآمد بر روی قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارند.
1/310
1/101
جنسیت بر روی قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارند.
-1/020
2/020
سن بر روی استراتژیها تاثیر مثبت و معناداری دارند.
-1/021
2/221
سن بر قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارند.

نتیجه
تایید رابطه
تایید رابطه
تایید رابطه
تایید رابطه
تایید رابطه
تایید رابطه
تایید رابطه
تایید رابطه
تایید رابطه
تایید رابطه (اثر منفی)
تایید رابطه (اثر منفی)

همانطور که جدول  4نشاان میدهد ضارایب مسایر مربوط به همه مسایرها معنادار و تاثیر گذار میباشند.
چنانچه مقدار به دسات آمده باالی حداقل آماره در سطح اطمینان در نظر گرفته شده باشد ،آن فرضیه یا رابطه
تایید میشاود .در ساطح معنیداری  31درصاد 31 ،درصد و  33درصد این مقدار با حداقل آماره  0/32 ،0/24و
 3/12مقایساه میشاود .در این مدل تمامیضارایب مسایر مساتقیم و غیر مساتقیم در سطح  31درصد معنادار
میباشند .اما رابطه بین جنسیت و سن با استراتژیها و قصد خرید مثبت نیست .یعنی زنان و جوانها نسبت به
مردان و مسان ها تمایل بیشتری به خرید محصوالت لذت بخش دارند و تاثیر بیشتری هم بر روی استراتژیها
دارناد .هر چقادر سااان افراد بااالتر میرود ،تااثیر کمتری بر روی اساااتراتژیها دارند و تمایل آنها به خرید
محصاوالت لذت بخش کمتر میشود .همچنین مردها تاثیر کمتری بر روی استراتژی ها نسبت به زنان دارند و
مردان تمایل کمتری به خرید محصاوالت لذت بخش نشان میدهند .اما هر چقدر درآمد افراد باالتر رود تمایل
خرید آنها از محصوالت لذت بخش افزایش مییابد و همچنین افزایش درآمد تاثیر مثبتی بر روی استراتژیها
دارد.
برازش کلی مدل

در نهایت جهت برازش مدل از معیار  GOFاستفاده شد .مقدار  GOFبرای مدل پژوهش مطابق با جدول ()1
مقدار  1/244محاسبه گردیده است که نشان از توان مناسب مدل در پیشبینی متغیرهای مکنون درونزای مدل
دارد .این شاخص نیز همانند شاخصهای برازش مدل عمل میکند و بین صفر تا یك قرار دارد و مقادیر نزدیك
به یك نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند .این معیار توانایی پیشبینی کلی مدل را مورد بررسی قرار میدهد و

32

تبیین مدل رفتار خرید مصرفکننده در انتخاب محصوالت ...

اینکه مدل آزمون شده در پیشبینی متغیرهای مکنون درونزا تا چه اندازه موفق بوده است یا نه.
جدول ( .)5میزان  cummunalityو R2متغیرهای پژوهش
متغیر
انگیزههای لذتبخش
ویژگیهای فروشگاه
ویژگیهای فردی
استراتژیها
ارتباطات
رفتار خرید
وفاداری مشتری
میانگین

cummunality
15211
15222
0
0
0
15212
15223

R2
----------15221
15212

15241

15212

GOF  communality  R 2  0/ 8400/ 658  0/ 744

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش با به کارگیری رویکرد آمیخته و با اتکا به تحلیل داده بنیاد ،عوامل علی ،زمینهای ،مداخلهگر
و راهبردهای خرید محصوالت لذت بخش از فروشگاههای زنجیرهای همواره تخفیف ،از طریق مصاحبههای
انجام شده در قالب سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی شناسایی گردید و مدل
مفهومی نوآورانهای برای بررسی و تبیین رفتار خرید مصرفکننده در انتخاب محصوالت لذتبخش از
فروشگاههای زنجیرهای همواره تخفیف ارائه شد؛ به طوری که به صورت جامع و تفصیلی مقولهها ،ابعاد و
مؤلفههای اساسی در قالب مدل پژوهش ارائه گردید .وجه تمایز و دانش افزایی این پژوهش نسبت به پژوهش-
های پیشین ،تمرکز بر عوامل زمینهای ،مداخلهگر و علی منتخب با تاثیرگذاری استراتژیها به منظور دستیابی به
مدل نوین و بومی رفتار خرید محصوالت لذت بخش است .به طوریکه مولفههای استراتژیهای عملیاتی بازاریابی
مطرح شده در این پژوهش تا کنون بدین شکل مورد بررسی قرار نگرفته است.
نتایج برای مسیرهای اصلی مدل ساختاری پژوهش و نیز مؤلفهها و ابعاد فرعی آنها بیانگر قدرت و قابلیت
اجزا در تبیین مدل نهایی است .نتایج در بخش کیفی نشان داد ،مجموعه عواملی که میتواند این الگو را در
فروشگاههای زنجیرهای محقق کند ،در قالب یك مدل جامع با شش مقولة کلیدی در قالب  32مقوله یا بعد فرعی
معرفی و ارائه شد .همچنین نتایج در بخش کمی بر اساس  00فرضیه تدوین شده نشان داد ،انگیزههای لذتبخش
بر روی استراتژیهای عملیاتی بازاریابی به عنوان یك معیار عملکردی فروشگاههای زنجیرهای در فروش
محصوالت لذتبخش تاثیر مثبت و معناداری دارد .به این معنا که اگر محرکهای الزم در مورد محصوالت
لذتبخش از جانب فروشگاههای زنجیرهای وجود داشته باشد و خرید صرفا از یك عمل برآورده نمودن نیازهای
مشتریان خارج شود و به ارزشهای مصرف ،ارزشهای اجتماعی و لذتبخش برای مشتریان بدل شود،
استراتژیهای عملیاتی بازاریابی فروشگاههای زنجیرهای پویایی بیشتری را در جذب بیشتر مشتریان جلب خواهد
نمود .به عبارت دیگر ،انگیزشهای لذتبخش ارزشهایی را برای مصرف کنندگان ایجاد مینماید که این موضوع
در نهایت میتواند ،استراتژیهای عملیاتی بازاریابی شرکتها را برای رشد و رونق فروش بیشتر اینگونه
محصوالت تقویت نماید .از طرف دیگر مشخص شد ،انگیزشهای لذتبخش بعد دوم عملکردهای فروشگاههای

دوفصلنامه مطالعات مصرف کننده

دوره ششم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1332

33

زنجیرهای یعنی ارتباطات را در عرضهی محصوالت لذتبخش تقویت مینماید و باعث میگردد تا فروشگاهها با
اعمال تخفیف ،تبلیغات و بکارگیری دانش مشتریان ،باعث تکرار و تداوم خرید بیشتر اینگونه از محصوالت گردند.
همچنین ویژگیهای فروشگاه ،استراتژیهای عملیاتی بازاریابی و ارتباطات در مورد محصوالت لذتبخش را
تقویت مینماید و به تداوم خرید اینگونه از محصوالت از جانب مشتریان در آینده بدل میشود .چرا که ویژگیهای
فروشگاه میتواند به ارائهی خدمات پس از فروش ،شهرت محصوالت ویژه ،ارتقای سطح کیفی خدمات کارکنان
و راحتی خرید محصوالت توسط مشتریان منجر شود و این موضوع میتواند ارتباطات و استراتژیهای عملیاتی
شرکتها را برای خرید بیشتر محصوالت لذتبخش توسط فروشگاههای زنجیرهای تقویت نماید .چیانگ و
همکاران ( )3112نیز بیان نمودند ویژگیهای فروشگاه بر رفتار خرید مصرف کننده تاثیر مثبت دارد .ویژگیهای
فردی نیز همچون ویژگیهای فروشگاه در ارتقای سطح ارتباطات و استراتژیهای عملیاتی بازاریابی شرکتها
موثر است و این موضوع بر حسب ویژگیهای سن ،جنسیت و درآمد میتواند در ارتباطات و استراتژیهای
عملیاتی انتخاب محصوالت لذتبخش موثر باشد .همان طور که نتایج کمی مدل نشان داد همه فرضیهها و
مسیرها رابطه معنادار دارند .اما رابطه بین جنسیت و سن با استراتژیها و قصد خرید مثبت نیست .یعنی زنان و
جوانها نسبت به مردان و مسنها تمایل بیشتری به خرید محصوالت لذت بخش دارند و تاثیر بیشتری هم بر
روی استراتژیها دارند .هر چقدر سن افراد باالتر میرود ،تمایل آنها به خرید محصوالت لذت بخش کمتر
میشود .همچنین مردان تمایل کمتری به خرید محصوالت لذت بخش نشان میدهند .اما هر چقدر درآمد افراد
باالتر رود تمایل خرید آنها از محصوالت لذتبخش افزایش مییابد و همچنین افزایش درآمد تاثیر مثبتی بر
روی استراتژیها دارد .همچنین مشخص شد هر دو مولفه عملکرد شرکتها همچون استراتژیها و ارتباطات بر
وفاداری مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد .که این موضوع به معنای آن است که اگر سیاستهای تبلیغات،
تخفیف و بکارگیری دانش مشتریان از جانب فروشگاههای زنجیرهای به کار گرفته شود ،میتواند عامل مهمی
در وفاداری مشتریان باشد .همچنین استراتژیهای عملیاتی در بازاریابی همچون تنوع گرایی و ایجاد ارزش
بیشتری برای مشتریان میتواند به تقویت هر چه بیشتر وفاداری مشتریان و تکرار رفتار خرید آنها منجر گردد.
نتایج این پژوهش تا حدی از منظر مفهومی با پژوهشهای میالن و رایت ()3102؛ سارکار و همکاران (،)3102
ترالک و همکاران ( ،)3101کیم و جین ( )3110مطابقت دارد .شمار مشخصی از یافتههای این پژوهش توسط
مطالعات قبلی در فرهنگهای مختلف مورد تایید قرار گرفت.
در ادامه پیشنهادهایی به پژوهشگران برای هدفگذاری پژوهشهای آتی و پیشنهادهای کاربردی ارائه
میشود :یافتههای این پژوهش برای مصرفکنندگان در کشور ایران معتبر می باشد و ممکن است نتوانیم به
دیگر فرهنگها و یا سایر کشورها تعمیم دهیم .چرا که کشورها ممکن است فرهنگهای مختلفی بر اساس
سیستم ارزشی حاکم بر آن کشور داشته باشند .بطوریکه از پاسخدهندگان کشورهای مختلف ممکن است عوامل
موثر متفاوتی استخراج شود .بنابراین پیشنهاد میشود ،بهتر است جهت بسط مدل ،این مطالعه در کشورهای
مختلف و فرهنگهای مختلف و افراد با شخصیتهای متفاوت نیز بکار گرفته شود .دوم متغیر طبقه اجتماعی در
این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است .ولی ممکن است در بعضی از کشورها جزو متغیرهای تاثیرگذار باشد
که بهتر است مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد .سوم اینکه این پژوهش در مورد کاالهای لذتبخش صورت
گرفته است .پیشنهاد میشود که پژوهش بر روی کاالهای کاربردی نیز انجام شود تا بتوانیم میزان تاثیر و اهمیت
هر یك از ابعاد و متغیرها را به تفکیك مشخص نماییم و بتوان با کاالهای لذت بخش مورد مقایسه قرار داد .از
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جمله پیشنهادهای کاربردی اینکه فروشگاههای زنجیرهای همواره تخفیف برای تصمیمگیری در مورد افزایش
فروش در بلندمدت ،افزایش سهم بازار ،افزایش تعداد مشتریان و افزایش سهم کسب وکار نیاز به ابزارهای
تصمیمگیری به هنگام هستند؛ بنابراین پیشنهاد میشود داشبوردهای بازاریابی ،فروش ،فعالیتهای اجتماعی و
نظرات مشتریان در خرده فروشیها استقرار یابد .همچنین طبق یافتههای این پژوهش ،توصیههای اساسی برای
مدیران بازاریابی و مدیران این فروشگاهها ،طراحی و تدوین استراتژیهای اجرایی و کارآمد و ایجاد فروشگاههایی
با سازوکارهای نظارتی قدرتمند برای توفیق در جذب و احتمال خرید مشتریان و وفاداری آنها به این فروشگاهها
میباشد .مهمترین کاربرد پیاده سازی چنین مدلهایی ،دستیابی به الگوی جامعی از رفتار خرید مصرف کننده بر
اساس شاخص های تاثیرگذار بر قصد خرید آنها میباشد که از ضروریات فروشگاههای زنجیرهای همواره تخفیف
میباشد تا دریابند برای هر دسته از محصوالت چه شاخص هایی در خرید مهم تر هستند و چه نوع استراتژیهایی
را برای هر دسته از محصوالت بکار گیرند و بر روی چه بازار هدفی سرمایهگذاری نمایند.
هر پژوهش با توجه به شرایط ویژه خود ،دارای محدودیتهایی است که پژوهشگر را دررسیدن به اهداف
پژوهشی خود با مشکل مواجه میکند .در این پژوهش با توجه به کیفی بودن روش اجرای پژوهش ،مصاحبه با
خبرگان و متخصصان بازاریابی و خرده فروشیها بسیار دشوار بود .تعیین زمان برای مصاحبه ،ایجاد هماهنگی،
لغو زمان مصاحبه ها ،انتظارات چندساعته و تأخیر در برگزاری مصاحبه ،فرایند بسیار مشکلی را پیش روی
پژوهشگر قرارداد .پژوهشگر برای توزیع و جمعآوری پرسشنامه برای مشخص کردن عوامل نهایی ،در مسیر
اجرا با مشکالت بسیاری مواجه شد .از سوی دیگر ،توزیع و جمع آوری پرسشنامه نهایی به سختی انجام گرفت.
همچنین محدودیتهای مربوط به پژوهشهای علوم انسانی که چون با عوامل انسانی سرو کار دارند ،نتایج
پژوهشهای را به صورت احتمالی مبدل میسازد.
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نویسندگان این مقاله:
فاطمه ترابی ،دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی– بازاریابی ،دانشگاه
آزاد واحد مرکزی تهران میباشند .دوره کارشناسی ارشد را در رشته مدیریت
بازرگانی گرایش بازاریابی در دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات تهران سپری
کردهاند و دوره کارشناسی را در رشته مدیریت بيمه اکو و به زبان انگليسی
در دانشگاه عالمه طباطبایی تهران سپری نمودهاند .از جمله عالقمندیهای
ایشان ،تحقيق و مطالعه در حوزه رفتار مصرفکننده ،برند و خردهفروشی
میباشد .مقاالتی در حوزه برند و رفتار مصرفکننده کار کردهاند که در
مجالت داخلی و خارجی به چاپ رسيده است.
اعظم رحیمینیک ،استادیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران میباشند.
تخصص اصلی ایشان بازاریابی و رفتار مصرفکننده میباشد و مقاالت مختلفی
در حوزه رفتار مصرفکننده ،بازاریابی و برند در مجالت داخلی و بين المللی به
چاپ رساندهاند.

حسن اسماعیلپور ،استادیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران میباشند.
تخصص اصلی ایشان بازاریابی بينالمللی و بازاریابی صنعتی میباشند و
مقاالت مختلفی در حوزه بازاریابی بينالمللی ،بازاریابی صنعتی و برند در
مجالت داخلی و بينالمللی به چاپ رساندهاند.
احمد ودادی ،دانشيار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران میباشند .تخصص
اصلی ایشان مدیریت دولتی میباشد و مقاالت مختلفی در حوزه مدیریت
دانش ،مدیریت استعدادها ،هوش فرهنگی و تعهد سازمانی در مجالت
داخلی و بينالمللی به چاپ رساندهاند .بيشتر در حال مطالعه و تحقيق بر
روی مقاالت با روش کيفی و آميخته میباشند.

