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Abstract
In general, overall and perceptional conception of consumers related to the price of a store is known as the
overall store price image. OSPI plays a key role in customers purchasing decision making and also competitive
power of stores. Hence, the aim of this research is to identify affecting and formation factors of OSPI. This aim
was done through the Meta synthesis analysis. Finally 24 researches were selected after CASP 1 analysis. The
selected researches were introduced to Maxqda software for coding. After coding process 63 codes were
identified. From the referral point of view, price level code (12 referrals), price fairness (8 referrals), reference
price, promotion and discount codes (7 referrals per each code) were most important based on their referral
frequencies. In the next step, codes were divided to 23 themes and themes were categorized into 8 categories.
Using the Meta synthesis analysis for conceptual model making is the innovation of this research.
Keywords: Overall Store Price Image (OSPI), Meta Synthesis, Pricing, Purchasing Decision Making
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:چکيده
» شناخته می8به طور کلی تصور کلی و ادراکی مصرفکنندگان در ارتباط با قیمت یک فروشگاه در ادبیات پژوهشی با عنوان «تصویر قیمتی فروشگاهی
 شناسایی، ازاینرو هدف این پژوهش. تصویر قیمتی با توجه به اهمیت آن نقش اساسی در تصمیمگیري خرید مشتریان و قدرت رقابتی فروشگاهها دارد.شود
82  بدین منظور پس از تحلیل کسب در نهایت. این کار از طریق تحلیل فراترکیب انجام شد.عوامل اثرگذار بر شکلگیري و مدیریت تصویر قیمتی است
 پژوهشهاي انتخابشده براي کد گذاري وارد نرم. وارد مرحلة تحلیل شدند، موضوع تصویر قیمتی را بررسی کرده بودند،پژوهش که به صورت مستقیم
 انصاف،) ارجاع78(  از بین کدهاي شناساییشده کدهاي سطح قیمت. کد متمایز شناسایی شد19 ، در پایان پس از مرحلة تلفیق.افزار مکس کیودا شدند
 ارجاع بهترتیب بیشترین اهمیت را از نظر تعداد ارجاع در ادبیات پژوهشی1  ارجاع) و کدهاي قیمت مرجع و ترفیعات و تخفیفات قیمتی هرکدام با2( قیمتی
 استفاده از روش فراترکیب به منظور دستیابی به. موضوع تقسیمبندي شدند2  مفهوم (تم) و در نهایت مفاهیم در89  در مرحلة بعد کدها در قالب.داشتند
.مدلی جامع از نوآوريهاي این پژوهش است
 تصمیمگیري خرید، قیمتگذاري،  فراترکیب، تصویر قیمتی فروشگاهی:کليد واژهها

1 . Critical Appraisal Skills Program (CASP)
2
.Overall store price image
* نویسنده مسؤول
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 .7مقدمه
امروزه بر کسی پوشیده نیست که قیمت بههعنهوان یکهی

مراجعه و به خرید اقدام مهیکننهد بنهابراین تصهویر قیمتهی

از چهههار آمیختههة بازاریههابی اصههلی بههراي مشههتریان و

یکی از عوامل مهم و اساسی در حمایت از فروشگاه اسهت

تههيمینکننههدگان از اهمیههت بسههزایی برخههوردار اسههت.

و خرده فروشان به دنبال راه هایی به منظور تيثیر بر این متغیهر

سیاستهاي مناسب قیمتگذاري به رضایت مشتریان و

اساسههی در قالههب تصههمیمات و ارتباطههات قیمتههی هسههتند

تيمینکنندگان منجهر مهیشهود سیاسهتههایی کهه بایهد

(دسمت و همکاران.)8221 ،2

منافع هر دو طرف مبادله را در نظر گیرد (نظري ،قهد
الهی و شهریوري.)7938 ،

عنههوان «تصههویر قیمتههی» مطههرم مههیشههود ،بههه فروشههگاهههها

با توجه بهه اهمیهت تصهویر قیمتهی فروشهگاهی ایهن
پژوهش به دنبال شناسایی عوامهل مهؤثر بهر آن از طریهق

قیمت ،شاخص هزینة محصهول و یهک شناسهة مههم

تحلیل فراترکیب متون پژوهشی است .امید اسهت نتهای

در اصول بازاریابی است .مصرفکنندگان ،قیمهت را بها

این پژوهش بتوانهد بهه بنگهاههها بهراي مهدیریت تصهویر

کددهی ادراکی و تبدیل پیامهاي قیمت بهه سهاختارهاي

قیمتی کمک شایانی کنهد و بهه رویکهرد پهژوهش ههاي

شناختی بررسی میکنند.

بعدي در زمینة تصویر قیمتی یاري رساند.

امروزه قیمتگذاري نقش محهوري و تعیهینکننهده در
رفتار مصرفکننده دارد .مصهرفکننهده در زمهان انتخهاب

 .2بيان مسألة پژوهش
تصویر قیمتی خریهداران سهن

از مهمترین عواملی است که او ارزیابی و بررسی میکنهد

مهم ترین عوامل مؤثر بر وفاوداري مشتریان است .قیمت

بنابراین اداراکات مصرفکننده از قیمت ،کیفیهت و ارزش

بهههعنههوان یکههی از عناصههر آمیختههة بازاریههابی نقههش

محصهول ،عوامهل تعیهینکننهده در رفتهار خریهد و انتخههاب

تعیین کننهده در فراینهد بازاریهابی و مهدیریت گرایشهات

محصول یا خدمت عواملی را در نظر میگیرد .قیمت یکهی

بنهاي خریهد و یکهی از

1

محصول در بلندمدت هستند (پادوال و همکاران.)8221 ،7

مشتریان دارد .آن گونه که زیلهک ( )8222در پهژوهش

از زمههانیکههه واژهاي بههه نههام «ب هازار» وجههود داشههته،

خود به آن اشاره می کند ،بهراي مهدیران خهردهفروشهی

قیمت گذاري ،یکی از ابزارهاي مههم خهرده فروشهان بهه

بسیار مهم است که بتوانند تصویر قیمتی فروشگاه خهود

منظور جذب مشتریان و حفظ توان رقابتی شهناخته شهده

را اندازهگیري کنند .این موضوع به آنها کمک میکنهد

است .قیمهت ،نقهش اساسهی در راهکارهها و راهبردههاي

تا بتوانند شکاف بین قیمت مطلوب (خواستة مشهتري) و

خرده فروشی و همچنین فهروش و عملیهات آن دارد .در

ادارک شده را شناسایی کنند .اندازهگیري تصویر قیمتی

طول زمان تغییرات شایان توجهی در ارتباط با تحقیقات

همچنین به منظور پهایش تهيثیر تغییهرات در راهکارهها و

قیمت بهخصوص تمرکز بر جنبههههاي رفتهاري و بیهنش

راهبردههاي قیمهتگهذاري مههم اسهت .از طهرف دیگهر

حاصل از آن رخ داده است (گونارسون.)8271 ،8

خردهفروشان نهتنها باید تصویر قیمتی را اندازه بگیرنهد،

آنگونههکهه لومبهارت )8271( 9بیههان مهیکنهد ،قیمههت
گذاري یک موضوع بسیار مهم براي خردهفروشهان اسهت

باید نسبت به شناسایی و اولویتبندي شناسههاي آن هم
اقدام کنند (زیلک.)8222 ،
1

چراکهه خریهداران بهر مبنهاي باورههاي ذهنهی و اعتقههادات

از دیدگاه همیلتون ( )8272تصویر قیمتهی موضهوع

خود در ارتباط با فعالیت هاي قیمتهی خهردهفروشهان کهه بها

خیلههی مهمههی از منظههر خههردهفروشههی اسههت چراکههه

1 . Padula,
2 . Gunnarsson
3.Lombart

4 . Desmet
5 . Zielke
6 . Hamilton
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ادراکات مصرف کنندگان در ارتبهاط بها تصهمیم گیهري

مدوّنی که در ارتباط با تصویر قیمتی صورت گرفته ،بهه
8

پژوهش ههاري نیسهتروم ( )7312از دانشهگاه اسهتکهلم

خرید را در تيثیر قرار میدهد.
زیلههک ( )8272در پههژوهش خههود بههه جایگههاه اساسههی

مربوط می شود .نیستروم تصویر قیمتی را نگرش خریدار

تصویر قیمتی در بازار خردهفروشیها اشاره میکند .از نظهر

نسهبت بههه مجموعهه قیمههتهههاي خهردهفروشههی تعریه

او در ایههن بازارههها بههراي خههردهفروشههان شههناخت جایگههاه

میکند (نیستروم .)7312،
کالتر )8228( 9تهيثیر قیمهت گهذاري اعشهاري را بهر

قیمتیشان در مقایسه با سایر رقیبان بسیار مهم است.
بدون شک آگاهی نداشتن فروشگاه ها از چگهونگی

تصویر قیمتی بررسهی کهرد .او در پهژوهش خهود ثابهت

اندازه گیري تصویر قیمتی و مدیریت عوامل مؤثر بر آن

کرد که قیمت گذاري اعشاري و قیمت هایی که به عهدد

ضربه ههاي جبهران ناپهذیري را بهه سههم بهازار آنهها وارد

 3ختم می شهوند ،تهيثیر مثبهت و معنهی داري بهر تصهویر

خواهد کرد و شناسایی این عوامل نقش مههم و مهؤثري

قیمتی دارند و باعث بهبود جایگاه تصویر قیمتی بنگاه از

در مدیریت کسب و کهار فروشهگاه هها خواههد داشهت.

نگاه مصرفکننده میشوند (کالتر.)8228 ،

نظههر بههه اهمیههت موضههوع تصههویر قیمتههی و تههيثیر آن بههر
تصهههمیمگیهههري خریهههد مشهههتریان کهههه بهههدون شهههک

کالپش 2تصویر قیمتی را برداشهت مصهرف کننهدگان
در ارتباط بها قیمهت عمهومی یها کلهی فروشهگاه تعریه

همههانگونهههکهههه ذکههر شههد سهههودآوري بنگههاههههها و

مههیکنههد کههه بههر اسهها

خردهفروشیها را در تيثیر قهرار مهیدههد ،مسهةلة اصهلی

کاالهاي منفرد در فروشگاه شهکل مهیگیهرد .کهالپش در

این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بهر تصهویر قیمتهی

تحقیق خود دو متغیر جدید را به عنوان متغیرهاي اثرگهذار

فروشگاهی است .این کهار از طریهق تحلیهل فراترکیهب

بر تصویر قیمتی به مبانی نظري اضهافه کهرد .یکهی از ایهن

پیشینة پژوهش انجام می شود و در نهایت بر اسا

نتای

این تحلیل ،مدل عوامل مؤثر بر تصویر قیمتهی در سهطح

برداشههت آنههان از سههطح قیمههت

متغیرها تيثیر قیمت گروه ههاي کهاالیی خهاص و دیگهري
اندازۀ سبد خرید است (کالپش و همکاران.)8229 ،
دسمت و همکاران )8221( 1در پژوهش خهود تهيثیر

مفاهیم و گفتارها ارائه میشود.

تضمین قیمتی را بر تصویر قیمتهی بررسهی کردنهد .آنهها
 .3مباني نظري و پيشينة پژوهش
به نظر میرسد نخستین پژوهشگري که موضوع تصهویر

دو نوع تضمین قیمتی را به عنوان متغیرههاي اثرگهذار بهر
تصویر قیمتی آزمودنهد .حاصهل پهژوهش ایهن محققهان

قیمتی را مطالعه کرده است ،بهرند )7311( 7باشد .بهرند

تيیید تيثیر بیشتر تضمین قیمتی ضربتی نسبت بهه تضهمین

تصویر قیمتی را برداشتی ذهنی مهی دانهد کهه بهر اسها

قیمتی تطبیقی بر تصویر قیمتی بود.

تجربة خریهد افهراد از قیمهت و خصوصهیات کاالهها در

زیلک 1در مقالة خود در سهال  8221تصهویر قیمتهی

طهول زمهان شههکل گرفتهه اسههت (بهرنهد .)7311 ،نتههای

را بهههاور ذهنهههی و احسههها

تحقیق بهرند نشان می دهد که تجربة قیمتی خریداران بر

فعالیت هاي قیمتی خرده فروشان تعری

تصویر قیمتی آنان مؤثر است .نکتة دیگري که بهرند بهه

و همکاران .)8221 ،شاید بتوان گفهت زیلهک نخسهتین

آن اشههاره مههیکنههد ،تههيثیر سههبک زنههدگی و کهه

پژوهشگري است که نگاه او به تصهویر قیمتهی بهه طهور

خریهههداران در ارتبهههاط بههها
می کند (زیلک

اجتماعی افراد بر تصویر قیمتی آنان است.
پس از پژوهش بهرند در سال  7311دومین پژوهش
1 .Behrand

2. Harry Nystrom
3 . S. Coulter
4 . Kalpesh Kaushik Desai
5 . Desmet
6 . STEPHAN ZIELKE
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شفاف به صورت یک متغیر چندبعدي است .زیلهک بها

زمینة قیمتی 1و تخفیفات قیمتی 1بخش دوم عواملی کهه

الهام از پژوهش مولر )8229( 7و دیلهر )7331( 8و سهایر

به طور مستقیم به قیمت مهرتبط نیسهتند کهه خهود بهه دو

پژوهشگران قبل از خود  2متغیهر اثرگهذار را بهر تصهویر

دسته تقسیم می شوند :گروه استنباطهاي مسهتقیم شهامل

قیمتی شناسایی میکنهد  .او در پایهان متغیرههاي تصهویر

تبلیغهههات و ترفیعهههات ،2سهههطح قیمهههت اظهارشهههده،3

سطح قیمت ،تصویر ارزش قیمتی و لذت و تسلط قیمتی

تضمینهاي قیمتی ،72تعداد رقبا ،77ارزیابی خریهداران،78

را به صورت متغیرهاي تعیین کننده و اثرگذار بر تصهویر

جدیهدبودن فروشهگاه ،79ویژگهیههاي محصهوالت 72و

قیمتی معرفی میکند.

گههروه اسههتنباطهههاي غیرمسههتقیم دربردارنههدۀ اظهههارت

محقق دیگري که جایگاه بسیار مهمهی در شهکلدههی
مبانی نظري موضوع تحقیق دارد ،همیلتون )8222( 9اسهت.

71

71

ساختار هزینهه  ،محهیط فروشهگاه  ،انهدازۀ فروشهگاه،
چیدمان ،وسعت فضاي داخلی 71و کیفیت خدمات.72

او در رسههالة دکتههري خههود بهها عنههوان «تصههویر قیمتههی در

زیلهههک در سهههالههههاي  8223و  8272در مقهههاالت

خهردهفروشهیهها» تصههویر قیمتهی خهردهفروشهان را قیمههت

جداگانه باز هم در ادامة تحقیقات قبلی ،موضوع تصویر

انتظاري خریداران ،ادارک قیمتی ،انصاف قیمتهی ادراکهی

قیمتههی را بررسههی کههرد .او در پههژوهش سههال  8223بههه

میکنهد کهه ترجیحهات آنهها را در

نبههودن تحقیقههات در موضههوع تههيثیر عوامههل طراحههی

و تصمیمگیري تعری

ارتباط با گران یا ارزانبودن کاالها در تيثیر قرار میدهد.

فروشگاهی بهر تصهویر قیمتهی اشهاره کهرد .همچنهین بها

از نظههر همیلتههون دو گههروه دیههدگاه کلههی و فراگیههر

وجود ردکردن تيثیر مستقیم طراحی بیرونهی بهر تصهویر

دربارۀ تصویر قیمتهی وجهود دارد .گهروه اول بها عنهوان

قیمتههی ،اثههر ایههن عامههل را بههر ارزش پههولی ادراکشههده

«الگوي شکل گیري برداشت» نامگذاري مهی شهود .ایهن

به عنوان یکی از ابعاد اثرگهذار بهر تصهویر قیمتهی اثبهات

نظریهة یکپارچهه سهازي اط عهات

کرد .او بیان کرد که در ارتباط با تصهویر قیمتهی نمانهام

شکل گرفته است .طبق این دیدگاه ،برداشت خریداران

تجاري ،خردهفروشی بسیار قهويتهر از قیمهت اسهتنباطی

و سهاخت یهک

مشههتري اسههت .در سههال  8272زیلههک عوامههل ادارک

برداشت واحد صورت می پذیرد .در دیدگاه دوم که بها

سطح قیمت ،73ارزش پولی ،82وضوم قیمهت ،87قابلیهت

عنوان «نظریة ردهبندي» شناخته میشود ،تيکیهد بیشهتري

پردازش قیمت 88و ارزیهابی اطمینهان بخهش 89را عوامهل

بر اط عهات غیرقیمتهی از قبیهل ویژگهی ههاي فروشهگاه

اثرگذار بر تصویر قیمتی معرفی کرد.

الگو عموماً بر اسها

بر مبناي تجزیة اط عات قیمتی مختل

وجود دارد که میتوانند بهه عنهوان عوامهل یها پیهامههاي
ذهنی عمل کنند .همیلتون در رسهالة خهود بهه ایهن نکتهه
اشاره میکند که از طریق عوامل زیادي ،تصهویر قیمتهی
خریدار شکل می گیهرد .او ایهن عوامهل را بهه دو گهروه
کلی تقسیم بندي می کند بخش اول عواملی که به طهور
مستقیم به قیمت ارتبهاط دارنهد :قیمهت ،2دامنهة قیمهت،1

1 . Muller
2 . Diller
3. Ryan Parker Hamilton
4. price
5. price range

6. price context
7. price discounts
8. Advertising and promotions
9. Price level assertions
10.Price match guarantees
11. Number of competitors
12. Customer base
13. Store newness
14. Product characteristics
15. Cost structure assertions
16. Store ambiance
17. Store and assortment size
18. Service quality
19. Price-level perception
20. Value for money
21. Price perceptibility
22. Price processibility
23. Evaluation certainty
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همیلتهون و چرنهوو )8272( 7تصهویر قیمتهی را یههک

(زیلک )8221 ،1تعری

شود (چان

و وان

.)8272،

موضههوع خیلههی مهههم از نگههاه خههردهفروشهی مهیداننههد

محقق دیگري که در بخشی از تحقیق خود در سهال

چراکه تصویر قیمتی بر ادارکاتی که به تصمیمگیري در

 8271بههه موضههوع تصههویر قیمتههی اشههاره کههرده ،پههورال

مصرفکنندگان منجر میشوند ،اثر می گذارد .آنهها در

است .از نظر پورال و همکاران )8271( 2تصهویر قیمتهی

مطالعة خود تيثیر گروههاي کهاالیی کهانونی بهر تصهویر

در ت هيثیر شناسههههههایی همچههون متوسههط سههطح قیمههت،

قیمتی را نیز تيیید کردند.

تغییرات قیمت در طول زمان و تناوب و عمهق اقهدامات

از نظر زیلک ( )8277محققان بازار و مهدیران نبایهد

ترفیعههی اسههت .زمههانیکههه خههردهفروشههان ،تخفیفههات بهها

فقط ابعاد شناختی تصویر قیمتی را در نظهر قهرار دهنهد،

فراوانی بیشتري را در سطح گسترده تري از محصهوالت

بلکه باید به احساسات مرتبط با قیمت را نیز توجه کنند.

ارائه می دهند ،نسبت به وقتهی کهه تخفیفهات بها فراوانهی

عملکرد خوب در ادراک سطح قیمت مهیتوانهد بسهیار

کمتر و عمق بیشتري انجام میدهنهد ،مصهرفکننهدگان

فاجعهههبههار باشههد ،اگههر باعههث احساسههاتی از قبیههل شههرم،

معموالً تصویر قیمتی بهتري از آنها دارند.

تحقیر و احسا

لورنکو )8271( 3به بررسی نقش گروهههاي کهاالیی

گناه شود.

از نظههر جینههک کههائو و زن ه

وان ه

8

( )8277تصههویر

و تيثیر آنها بر تصویر قیمتی در خهرده فروشهی هها اشهاره

قیمتههی فروشههگاهی ،یکههی از شههاخصهههاي اصههلی تصههویر

می کند .لورنکو معتقد اسهت در زمهانههایی کهه حاشهیة

فروشههگاهی و متغیههري چندبعههدي اسههت کههه برداشههتههها و

سود خرده فروشی ها کم مهی شهود ،یهک موضهوع مههم

اعتقههادات ذهنههی شههکلگرفتههه و احساسههات ذخیههرهشههده در

براي آنها این است که نقش کدام گروه از محصهوالت

حافظة مشتري را در ارتباط با فعالیتهاي قیمتی شرکتههاي

در شکلدهی تصویر قیمتی برجستهتر است.
72

گونارسههون ( )8271کتههابی را بهها عنههوان تصههویر

خردهفروشی ،فروشگاهها و غیره شامل میشود.
زیلههک ( )8278در تحقیههق خههود بههار دیگههر موضههوع

قیمتههی مههینویسههد .او در کتههاب خههود موضههوع تصههویر

تيثیر طراحی بیرونی را بر تصهویر قیمتهی و چگهونگی اثهر

قیمتی را از ابتدا واکاوي و پیشینهپژوهی میکند .از نظهر

آن بررسی کهرد .محققهان دیگهري کهه موضهوع تصهویر

گونارسون ع قة محققانی که در زمینهههاي بازاریهابی و

9

خردهفروشی فعالیت میکنند بهه طهور فزاینهدهاي در بهه

از کشههور چههین هسههتند .آنههها در ادام هة

دسههت آوردن ایهههن بیهههنش افهههزوده شهههده اسهههت کهههه

تحقیقات پیشین چنین نتیجهه گیهري مهی کننهد کهه مفههوم

مصههرفکننههدگان در شههرایط واقعههی چگونههه تصههمیم

تصویر قیمتی فروشهگاهی مهی توانهد ارزش پهولی کاالهها

میگیرند و کارکرد قیمت چگونه است.

قیمتههی را واکههاوي و مطالعههه کههردهانههد ،هههائو چانهه
( )8272و وان ه

(گریس و همکاران ،)8221 ،2پیشهنهادات ویهژه و جهوایز

لومبهههارت )8271( 77تصهههویر قیمتهههی را یکهههی از

و همکهاران 8227 ،و زیلهک،)8221 ،

موضههوعات مهههم و دلنگرانههی عمههدۀ خههردهفروشههان

مقایس هههههاي قیمتههی (وایههدیانتان و همکههاران)8229 ،1یهها

می داند .از دیهدگاه لومبهارت کهه بهه اسهتناد تحقیقهات

واکههنشهههاي احساسههی مصههرفکننههدگان بههه قیمههت

پیشههین صههورت گرفتههه اسههت (زیلههک8272 ،8221 ،

ارائه شهده( 1وله

مههورتی و رائههو ،)8278 ،خریههداران بههه فروشههگاهههها بههر
1 . Hamilton ,Ryan and Chernev Alexander
2. Jing Cao & Zheng Wang
3. Shu-Hao Chang
4 . Grace and O’Cass 2005
5
.special offers/rewards
6 . Vaidyanathan and Aggarwal 2003

7 . Zielke 2006
8 . CRISTINA CALVO PORRAL
9 . Lourenço
10 . Jonas Gunnarsson
11. Lombart
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خههود در ارتبههاط بهها

مطرم کرد که شاید تا آن زمان کمتر به آن توجه شهده

اسهها

اعتقههادات ذهنههی و احسهها

فعالیت هاي قیمهت گهذاري مراجعهه مهی کننهد کهه ایهن

بود .فالک تهيثیر شهیوۀ پرداخهت و قیمهت سهبدي را بهر

موضوع در اصول قیمت گذاري با عنوان «تصویر قیمتی»

تصویر قیمتی بررسی کرد.

شناخته می شود .در تحقیق دیگري بهابین ( )8271نقهش

بهها توجههه بههه گسههتردگی پههژوهشهههاي خههارجی

زمینه هاي فرهنگی و تيثیر آن را بر تصویر قیمتی بررسی

انجامشده در زمینة تصهویر قیمتهی و ممکهننبهودن ارائهة

کرد .او دو کشور آمریکا و فرانسه را بهعنوان دو کشور

کامل آنها در این مقاله ،خ صهة پیشهینه پژوههی عوامهل

متفههاوت و متمههایز ،جامعههة هههدف

منابع پژوهشی در جداول

صههاحب فرهنهه

مؤثر بر تصویر قیمتی بر اسا

پژوهشی خود قرار داد .از نظر او رفتار مصرف کنندگان

شههمارۀ  7و  8ذکههر مههیشههود .ایههن عوامههل بههه صههورت

و جنس رقابت وابسته باشد.

ورودي هاي تحلیل فراترکیب و اسهتخرا کهدها در آن

ممکن است به نوع فرهن

محقق دیگري که موضوع تصویر قیمتی را مطالعه کرد،
فالک ( )8271است .او در پهژوهش خهود موضهوعی را

تحلیل استفاده میشوند.

جدول شمارة  :1خالصة پيشينهپژوهي عوامل اثرگذار بر تصوير قيمتي بر اساس منابع
عوامل شناساييشده

منابع

عومال شناسايي شده

منابع

تجربة قیمت

[]9

اظهارات ساختار هزینه

[]87

سبک زندگی

[]9

محیط فروشگاه

[]78[ ،]71[ ،]87

[]9

اندازۀ فروشگاه و نوع

[]82[ ،]87

ک

اجتماعی

چیدمان
مقایسة قیمت با رقبا و قیمت

[،]78[،]79[،]81[،]87[،]9

مرجع

[]72[ ،]73

سطح قیمت

[[،]81[،]87[،]81[،]81[،]71

کیفیت خدمات
قدرت نمانام فروشگاه

[]2[،]71[،]82[ ،]87
[]83[ ،]81

،]2[،]78[،]79[،]82[،]82
[]83[ ،]73
قیمتگذاري اعشاري و فرد

[]78[،]89

طراحی و چیدمان

[]78[ ،]73[ ،]81

ارزش قیمت

[،]73[ ،]79[ ،]1[ ،]81[،]81

وضوم قیمت

[]78[ ، ]81[ ،]81

[]82
پیشنهادات ویژه (ارزش

[]81[ ،]79[ ،]81[ ،]81

قابلیت پردازش قیمت

[]78[، ]81[ ،]81

تخفیفات)
انصاف قیمتی

[،]79[ ،]1[ ،]82[،]81[ ، ]81

ارزیابی اطمینانبخش

[]81[ ،]81

]73[ ،]81[ ،]78[،
تنوع طبقات کاالیی

[]73[ ،]71[ ،]72[ ،]72[ ، ]81

قیمت کاالهاي طبقة خاص،
اق م ارزشمند ،طبقات
فانو

دریایی

[]78[ ،]71[،]87[ ،]88[ ،]72
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تنوع قیمتی

[]81

حاشیة سود یکسان کاالها

[]81[ ،]81

گسترش عمودي و افقی

[]78[ ،]72

طبقة کاال
مسةولیتپذیري اجتماعی

[]82

(توجه به حقوق
مصرفکنندگان -رعایت
قانون رقابت حرفهاي-
احترام به محیط زیست-
تولید کاالي اخ قی)
رسیدگی به شکایات

[]81[ ،]81

ادارک ارزش

[]82

توصیة عادالنة کارکنان

[]81[ ،]81

کارایی هزینهاي

[]82

تکرار خرید و حجم خرید

[]71[ ،]72

معماري جذاب بیرونی در

[]78[ ،]83

شرایط فقر اط عات
سهم کاال در سبد مصرفی

[]72

پاداشهاي قیمتی

[]79

تضمین قیمت (تطبیقی و

[]72[،]78[،]71[ ،]87[ ،]3

تنوع و عمق اقدامات

[]73[ ،]71[ ،]2

ترفیعی

ضربتی)
لذت قیمتی (ادراک قمیتی)

[]79[ ، ]81

قابلیت ذخیرهسازي

[]71

انگیزش قیمتی (ادراک

[]81

تفاوتهاي قالبی فروشگاه

[]71

(مدرن یا سنتی)

قمیتی)
تسلط قیمتی (ادراک قمیتی)

[]81

تبلیغات

[]72[ ،]73[ ،]82[،]87

استفاده از اط عات در

[]2

تفاوتهاي فرهنگی

[]71

دستر

جدول شمارة :2خالصة پيشينهپژوهي عوامل اثرگذار بر تصوير قيمتي بر اساس منابع
عوامل شناسايي شده
تبلیغات دهان به دهان و

منابع
[]72[ ، ]87[ ،]2

عوامل شناسايي شده
ویژگیهاي فردي

منابع
[]71

توصیة دیگران
ترفیعات و تخفیفات قیمتی

[،]72[ ،]78[ ،]82[ ،]87[ ،]2

خطرگریزي

[]71

[،]71[ ،]73
دامنة قیمت

[،]78[ ،]2[ ،]71[،]87

درک کلی از سبد قیمتی

[]72

نمایش قیمت مقایسهاي در

[]87

شفافیت پرداخت

[]72

فروشگاه (زمینة قیمت)
نمایش قیمت

[]87

قیمت مرجع ذهنی

[]72

تخفی دادهشده (زمینة
قیمت)
سطح قیمت اظهارشده

[]87

دانش قیمتی

[]78

تعداد رقبا

[]87

ساختار و پراکنش قیمتی

[]78

فروش در حجم باال

[]87

عرضة کاال با نمانام فروشگاه

[]78

جدیدبودن فروشگاه

[]87

شیوۀ پرداخت

[]72
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 .1.1روش تحقيق

پژوهشهاي قبل در چند سال گذشته معرفی شده است،

 .1.2روششناسي پژوهش
پهژوهش حاضهر از نظهر ههدف در گهروه تحقیقههات

فرامطالعه 8است .فرامطالعه چهار قسمت اصلی را شهامل

توسعه اي قرار می گیرد .از نظر ماهیهت داده هها و سهبک
تحلیههل در گههروه تحقیقههات کیفههی و بههر اسهها

روش

جمع آوري داده هاي اسنادي است .از منظر روش انجهام
پژوهش ،تحلیلی -توصهیفی اسهت و دادهههاي پهژوهش
بهها اسههتفاده از روش فراترکیههب جمههعآوري و تحلیههل
میشوند.
 .1.3نمونه و جامعةآماري
روش نمونهههگیههري در ایههن پههژوهش ،نمونهههگیههري
نظههري اسههت .جامعههة آمههاري آن همههة پههژوهشهههاي
منتشرشده در پایگاههاي اط عاتی علمی معتبر داخلی و
خارجی (از قبیل ساینس دایرکت ،امرالد ،جهی .اسهتور،
پروکوئست ،سید ،م
هستند که بر اسا

ایران ،سیویلیکا و ا  .اي .دي)

کلیدواژه هاي تعری

شده به منظهور

میشود که عبارتند از :فراتحلیل( 9تحلیل کمّی محتهواي
مطالعههات ابتههدایی) ،فههراروش( 2تحلیههل روششناسههی
مطالعههات ابتههدایی) ،فرانظههري( 1تحلیههل نظریههههههاي
مطالعات ابتدایی) و فراترکیهب (تحلیهل کیفهی محتهواي
مطالعات ابتدایی) .آنها به این نکته اشهاره مهی کننهد کهه
فراترکیب نهوعی مطالعهة کیفهی اسهت کهه اط عهات و
یافته هاي استخرا شهده از مطالعهات کیفهی دیگهر را بها
موضوع مرتبط و مشابه بررسی می کند .در نتیجهه نمونهة
مورد نظر براي فراترکیب از مطالعات کیفهی ،منتخهب و
بر اسا

ارتباط آنها با سؤال پژوهش تشهکیل مهیشهود.

فراترکیب فقط مهرور یکپارچهة اصهول کیفهی مهورد یها
تجزیههه و تحلیههل دادۀ ثانویههه و دادۀ اصههلی از مطالعههات
منتخب نیست ،بلکه تحلیل یافته هاي این مطالعات است.

دستیابی به نمونه اي کهه اشهباع نظهري را موجهب شهود،

به عبارتی فراترکیب ،ترکیب تفسیرهاي دادههاي اصهلی

پیمایش شدند .بهراي جسهت وجهوي کلیهدواژه هها ههی

مطالعات منتخب است.

محدودیت زمانی در نظر گرفته نشد و همة پژوهش هاي
منتشرشده تا سال  8271بررسی شدند.
 .1.1روايي و پايايي
روایی و پایایی از جمله مباحث مورد نظهر در انجهام
پژوهش ها است امها نگهاه بهه آنهها در تحقیقهات کیفهی
نسبت به تحقیقات کمّی متفاوت است .مبناي روایی این
پژوهش روایی نظریه اي بهود و بهراي دسهتیابی بهه آن از
راهکارهاي مطالعة میدانی گسترده ،تکثرگرایی نظهري و
کاربرد نظر متخصصان استفاده شد .براي سنجش پایایی
در این پژوهش ،آزمون کاپاي کوهن به کهار بهرده شهد
که نتای آن در گام  1تحلیل فراترکیب ارائه میشود.
 .1.4فراترکيب

7

از نظههههر سهههههرابی و همکههههاران ( )7932یکههههی از
روشهایی که بهراي بررسهی ،ترکیهب و آسهیبشناسهی
1 . meta synthesis

مراحههل اصههلی فراترکیههب از نظههر سندلوسههکی و
بارلو  )8221( 1به شرم ذیل میآید:
 -7تنظیم سؤال تحقیق
 -8بررسی نظاممند اصول
 -9جستوجو و انتخاب پهژوهش هها و تحقیقهات
مناسب
 -2استخرا اط عات از پژوهشها و تحقیقات
 -1تجزیه ،تحلیل و ترکیب یافتهها
 -1کنترل کیفیت
 -1ارائة یافتهها.
 .1.4نتايج حاصل از تحليل فراترکيب
همانگونهکه ذکر شد ،تحلیل فراترکیب دربردارندۀ
2. Meta-Study
3. Meta-Analysis
4. Meta-Method
5. Meta-Theory
6. Sandelowskiv and Barros
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 1گام است .در این بخش نتای مربهوط بهه ههر یهک از

مههیکنههد و قبههل از شههروع مراحههل بعههدي پههژوهش،

گامهاي این تحلیل به صورت جداگانه ارائه میشود:

چارچوب کلی آن را مشهخص مهینمایهد .ایهن یکهی از

 .1.4.1تنظيم سؤاالت پژوهش

نقاط قوت تحلیل فراترکیب اسهت چهون ضهمن ایجهاد

گام اول تحلیل فراترکیب تنظهیم سهؤاالت پهژوهش

دید جامع به پژوهشگر کمک میکند کهه از چهارچوب

است .طرم سهؤاالت پهژوهش در تحلیهل فراترکیهب بها

پژوهش خهار نشهود و بهر اسها

اههداف تعیهین شهده

سههؤال دربههارۀ شناسههایی ماهیههت موضههوع پههژوهش کههه

پژوهش را به پیش ببرد .سؤاالت و پاسخ ههاي ذکرشهده

هدف اصلی اجراي تحلیل است ،شروع می شود .پس از

در جدول شمارۀ  9آورده شده است.

آن بهها مشههخصکههردن دامنههة پههژوهش در قالههب جامعههة
مطالعه ،از محهدودۀ زمهانی و چگهونگی سهنجش سهؤال
جدول شمارة  :3سؤاالت پژوهش -تحليل فراترکيب
شاخصها

پرسشهاي پژوهش

چه چیزي ()what

عوامل مؤثر بر شکلگیري تصویر قیمتی فروشگاهی چیستند؟

جامعة مطالعه ()who

جامعة مطالعه براي دستیابی به این عوامل چیست؟

محدودۀ زمانی ()when

عوامل اثرگذار مربوط به چه دورۀ زمانی بررسی و جستوجو شد؟

چگونه ()how

چه روشی براي فراهمکردن مطالعات استفاده شده است؟
پاسخها

چه چیزي ()what

شناسایی عوامل اثرگذار بر تصویر قیمتی فروشگاهی از طریق پیشینة پژوهی

جامعة مطالعه ()who

همة پایگاههاي دادۀ علمی قابل استناد

محدودۀ زمانی ()when

همة پژوهشهاي منتشرشده تا نیمة نخست سال  8271در همة پایگاههاي داده

چگونه ()how

با روش تحلیل اسناد ،دادههاي کیفی تحلیل شدند.

 .1.4.2بررسي نظام مند اصول پژوهشي

لحاظ نشد و همة پژوهش هاي منتشرشده تها سهال 8271

در این پژوهش از قدرت موتورهاي جسهت وجهوي

می دي بررسی شدند.

مختل

با قابلیهت اختصاصهیسهازي و تخصصهیسهازي

جست وجو از قبیل گوگل ،پایگاه هاي دادۀ قابهل اسهتناد

 .1.4.3جست وجو و انتخاا

پاژوهش هاا و

تحقيقات مناسب

داخلی و خارجی و پایگاه هاي دادۀ کنفرانسی داخلهی و

در این مرحله باید به این سؤال پاسخ داده شهود کهه

خارجی استفاده شد .براي جستوجوي متهون پژوهشهی

آیا مقاالت جست وجوشده با سؤاالت پژوهش متناسهب

از کلیهههدواژهههههاي مختلفهههی اسهههتفاده شهههد .بررسهههی

است یا نه؟ بدین منظور این مقاالت چندین بهار بهازبینی

کلیدواژهها از طریق جستوجوي عنوانی متن ،چکیهده،

میشود و در هر بازبینی معموالً پژوهشگر چنهد مقالهه را

کلمات کلیدي و متن مقهاالت بهه صهورت جداگانهه در

رد می کند .ابزاري که براي ارزیابی کیفیت پهژوهش هها

همههة پایگههاههههاي دادۀ مههذکور انجههام شههد .بههه منظههور

در این مرحله استفاده شد ،روش ارزیابی حیهاتی کسه

دسههتیابی بههه اشههباع نظههري و جلههوگیري از هرگونههه

است که در شکل شمارۀ  7مراحل اجهراي ایهن روش و

محدودیتی که به کاستی در پیشینة پژوههی منجهر شهود،

انتخاب منابع منتخب ارائه شده است:

در این پژوهش هی گونه محدودیت زمانی جست وجهو
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شکل :1مراحل اجراي تحليل کسپ

کدهاي به دست آمهده بها کمهک نهرم افهزار واکهاوي و

 .1.4.1استخراج اطالعات از پاژوهش هاا و

بررسی شدند .در این مرحله ع وه بهر سهنجش فراوانهی

تحقيقات

نسبی کدها ،کدهاي هم خانواده نیز شناسایی شدند .ایهن

پس از گزینش مقهاالت و منهابع برگزیهده نوبهت بهه

کار براي آسانشدن فرایند استخرا مفهاهیم و زمینهههها

استخرا کدها از متون می رسد .این کهار در دو مرحلهه

صورت گرفت .خ صة نتای این دو مرحلهه در جهدول

صورت گرفت در مرحلة اول کدهاي کلی موجهود در

شمارۀ  2و  1آمده است .در این مرحله  19کد استخرا

متن شناسایی شد .براي این کار از قابلیت هاي نهرم افهزار

شد کهه بیشهترین فراوانهی بهه ترتیهب بهه کهدهاي سهطح

مکههس کیههودا اسههتفاده شههد .متههون و جم ه ت معنههایی

قیمههت ،انصههاف قیمتههی ،قیمههت مرجههع و ترفیعههات و

شناسههاییشههده در پیشههینهپژوهههی (جههداول 7و  )8وارد

تخفیفات قیمتی مربوط بود.

نهرمافههزار و سههپس کههد گهذاري شههدند .در مرحلههة بعههد

چجدول شمارة  :1کدهاي شناساييشده و جدول فراواني -خروجي مکس کيودا
کد

کد همخانواده

فراوانی

فراوانی

کد

نسبی

سطح قیمت

78

%2/82

انصاف قیمتی

2

%1/18

قیمت مرجع

1

%2/29

مقایسة قیمت

1

%2/29

تنوع قیمتی

1

%2/72

ترفیعات و تخفیفات قیمتی
ارزش قیمت

تبلیغات

کد همخانواده

سبک زندگی
ک

اجتماعی

سهم کاال در سبد
مصرفی

حجم خرید

فراوانی

فراوانی
نسبی

7

%2/13

7

%2/13

7

%2/13

7

%2/13

7

%2/13
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تنوع طبقات کاالیی

1

%9/21

انگیزش قیمتی

7

%2/13

تضمین قیمت

1

%9/21

تسلط قیمتی

7

%2/13

1

%9/21

2

%8/11

دامنة قیمت

2

%8/11

کیفیت خدمات

2

%8/11

تبلیغات

2

%8/11

9

%8/21

9

%8/21

استفاده از

قیمت اق م خاص و
ارزشدار

7

اط عات در

%2/13

دستر

پیشنهادات ویژه (ارزش
تخفیفات)

تبلیغات دهان به دهان
وتوصیة دیگران
محیط فروشگاه

نمایش قیمت
مقایسهاي
نمایش قیمت
تخفی

دادهشده

سطح قیمت
اظهارشده
تعداد رقبا
فروش در حجم
باال

حجم خرید

جدیدبودن
فروشگاه

7

%2/13

7

%2/13

7

%2/13

7

%2/13

7

%2/13

7

%2/13

جدول شمارة  :4کدهاي شناساييشده و جدول فراواني -خروجي مکس کيودا
فراوانی

کد

کد همخانواده

فراوانی

طراحی و چیدمان

محیط فروشگاه

9

%8/21

9

%8/21

نسبی

کد

کد همخانواده

اظهارات ساختار

فراوانی

فراوانی
نسبی

7

%2/13

7

%2/13

9

%8/21

ادارک ارزش

7

%2/13

8

%7/92

کارایی هزینهاي

7

%2/13

حاشیة سود یکسان کاالها

8

%7/92

پاداشهاي قیمتی

7

%2/13

رسیدگی به شکایات

8

%7/92

7

%2/13

توصیه کارکنان

8

%7/92

حجم خرید

8

%7/92

تکرار خرید

8

%7/92

وضوم قیمت
تنوع و عمق اقدامات

تبلیغات/ترفیعات و

ترفیعی

تخفیفات قیمتی

قیمت گذاري اعشاري و
فرد

هزینه
مسةولیتپذیري
اجتماعی

تبلیغات /ترفیعات و
تخفیفات قیمتی

قابلیت
ذخیرهسازي
تفاوتهاي قالبی

7

فروشگاه (مدرن

%2/13

یا سنتی)
تفاوتهاي
فرهنگی
ویژگیهاي فردي

ویژگیهاي فردي

7

%2/13

7

%2/13
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لذت قیمتی

8

%7/92

اندازۀ فروشگاه

محیط فروشگاه

8

%7/92

نوع چیدمان

محیط فروشگاه

8

%7/92

شفافیت پرداخت

قدرت نمانام فروشگاه

8

%7/92

قیمت مرجع ذهنی

7

قابلیت پردازش قیمت

8

%7/92

دانش قیمتی

7

%2/13

8

%7/92

پراکنش قیمتی

7

%2/13

8

%7/92

ساختار قیمتی

7

%2/13

7

%2/13

7

%2/13

7

%2/13

گسترش عمودي و افقی

تنوع طبقات

طبقة کاال

کاالیی

معماري بیرونی

محیط فروشگاه

تجربة قیمت

خطرگریزي

ویژگیهاي فردي

درک کلی از
سبد قیمتی
شیوۀ پرداخت

دامنة قیمت

عرضة کاال با

قدرت نمانام

نمانام فروشگاه

فروشگاه

شیوۀ پرداخت

7

%2/13

7

%2/13

7

%2/13
%2/13

 .1.4.4تجزيه ،تحليل و ترکيب يافتهها
در ایهههن مرحلهههه مفهههاهیم و موضهههوعات شناسهههایی

است .در این مرحله کدهاي استخرا شده در قالهب 89

میشوند .براي شناسایی آنها از دو اصل بنیهادي اسهتفاده

مفهههوم و مفههاهیم شناسههاییشههده در سههطح بههاالتري در

شههد -7 :اصههل تمایزمعنههایی  -8اصههل تکمیههل سهؤاالت

قالب  2موضوع طبقهبندي شدند.

پههژوهش .بههر اسهها

از ایههن شناسههایی در جههدول شههمارۀ 1و  1آورده شههده

ایههن دو اصههل مفههاهیم و در سههطح

باالتري موضوعات پژوهش تعیین شدند .نتهای حاصهل
جدول شمارة  :4مفاهيم و موضوعات شناساييشده در فراترکيب
کدها

مضمون(تم)

موضوعات

سطح قیمت
تجربة قیمت
سطح قیمت اظهارشده
درک کلی از سبد قیمتی

ادراک سطح قیمت

لذت قیمتی
انگیزش قیمتی
ارزش قیمت
تسلط قیمتی

قیمهت ،راهبردههاي قیمتهی و
ارزش قیمتی

ادارک ارزش
ترفیعات و تخفیفات قیمتی
پیشنهادات ویژه (ارزش تخفیفات)
تبلیغات
تنوع و عمق اقدامات ترفیعی
پاداشهاي قیمتی

پاداشها و ترفیعات قیمتی

تبلیغات
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قیمت اق م خاص و ارزشدار
حجم خرید
قیمت کاالهاي پرخرید

تکرار خرید
سهم کاال در سبد مصرفی
قابلیت ذخیرهسازي
دامنة قیمت
تنوع قیمتی
پراکنش قیمتی

تنوع قیمتی

ساختار قیمتی
وضوم قیمت
قابلیت پردازش قیمت
استفاده از اط عات در دستر
نمایش قیمت مقایسه اي
نمایش قیمت تخفی

برچسبزنی و نمایش قیمتهاي
تخفیفی و مقایسهاي

دادهشده

قیمتگذاري اعشاري و فرد

نوع قیمتگذاري

تضمین قیمت

تضمین قیمتی

انصاف قیمتی

انصاف قیمتی

جدول شمارة  :7مفاهيم و موضوعات شناساييشده در فراترکيب
کدها

مضمون (تم)

موضوعات

قیمت مرجع

قیمت مرجع و مقایسة قیمتی

عوامل وابسته به رقبا

مقایسه قیمت
قیمت مرجع ذهنی
دانش قیمتی
تعداد رقبا

تعداد رقبا

تنوع طبقات کاالیی

تنوع طبقات کاالیی

سیاستهاي فروش

گسترش عمودي و افقی طبقه کاال
فروش در حجم باال

فروش عمده

قدرت نمانام فروشگاه

نمانام و عرضة کاال با نمانام فروشگاه

عرضة کاال با نمانام فروشگاه
کیفیت خدمات

کیفیت خدمات

خدمات

تبلیغات دهان به دهان وتوصیة دیگران

توصیة دیگران

مدیریت مشتریان

رسیدگی به شکایات

مشتريمداري

توصیة کارکنان
شفافیت پرداخت
شیوۀ پرداخت

شیوۀ پرداخت
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محیط فروشگاه

محیط و طراحی فروشگاه

ویژگیهاي فروشگاه و
ساختار هزینهها

طراحی و چیدمان
اندازۀ فروشگاه
نوع چیدمان
معماري بیرونی
تفاوتهاي قالبی فروشگاه (مدرن یا سنتی)

قالب و عمر فروشگاه

جدیدبودن فروشگاه
حاشیة سود یکسان کاالها

ساختار هزینهها

اظهارات ساختار هزینه
کارایی هزینهاي
سبک زندگی
ک

ویژگیهاي شخصی خریدار

ویژگیهاي خریدار

اجتماعی

تفاوتهاي فرهنگی
ویژگیهاي فردي
خطرگریزي
مسةولیتپذیري اجتماعی (توجه به حقوق مصرفکنندگان-

مسةولیتپذیري اجتماعی

کارکردهاي اجتماعی

قانون رقابت حرفهاي -احترام به محیط زیست -تولید رعایت
کاالي اخ قی)

 .1.4.4بررسي کيفيت
همان گونه که قب ً ذکر شهد در ایهن پهژوهش بهراي

موضههوعات بههراي دو نفههر از نخبگههان ،ارسههال و پههس از

سنجش روایی از روایهی نظریهه اي اسهتفاده شهد کهه در

جمههعآوري نظههرات ،ضههریب کاپههاي کههوهن بههر مبنههاي

بخهش 2.9توضهیح آن آمهد .بهراي بررسهی کیفیهت نیهز

توافق یا نداشتن توافق در استخرا مفاهیم به شرم ذیهل

پایههایی سههنجیده شههد .در همههین راسههتا ضههریب کاپههاي

محاسبه شد.

منظور نتای حاصل از کد گذاري ،اسهتخرا مفهاهیم و

کوهن براي آزمون پایایی و کیفیت به کار رفهت .بهدین
جدول شمارة  :8جدول خالصة محاسبات ضريب کاپاي کوهن

Percent
100.0%

Case Processing Summary
Cases
Valid
Missing
Total
N
Percent N
Percent N
Responder1
*
23
100.0% 0
0.0%
23
Responder2
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جدول شمارة  :9جدول توافقي عمليات ضريب کاپاي کوهن
Responder1 * Responder2 Crosstabulation
Responder2
Total

Disagree

Agree

18

1

17

18.0

3.9

14.1

5

4

1

5.0

1.1

3.9

23

5

18

23.0

5.0

18.0

Count
Expected
Count
Count
Expected
Count
Count

Agree
Responder1
Disagree

Total

Expected
Count

جدول شمارة  :11نتايج نهايي آزمون کاپا
Symmetric Measures
Asymptotic
Approximate Approximate
Standard
Tb
Significance
a
Error
0.000

3.570

0.171

Value

Kappa 0.744
23

of

Measure
Agreement

N of Valid Cases
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آمده کهه درواقهع حاصهل تحلیهل فراترکیهب اسهت ،در

کاپههاي کههوهن بههراي ایههن پههژوهش  2/112در سههطح

سطح موضوعات و بها گسهترش در سهطح مفهاهیم ارائهه

معنی داري  2/222محاسبه شهد کهه معنهاداري آن تيئیهد

میشود .ایهن الگهو در شهکل شهمارۀ  8نشهان داده شهده

می شهود .بهه منظهور اثربخشهی بیشهتر پهژوهش تعهداد 2

اسههت .در ایههن الگههو  2مفهههوم و مفههاهیم وابسههته بههه هههر

مفهوم کهه ههر دو ارزیهاب ،نامناسهب بهودن آن را تيییهد

موضوع به تفکیک نشان داده شده است .موضوع قیمت،

کرده بودند ،طبق نظر مشترک آنها اص م شد.

راه بردهاي قیمتی و تبلیغهات بها  3مفههوم ،ویژگهی ههاي

 .1.4.7ارائة يافتهها و الگوي نهايي پژوهش

فروشگاه و ساختار هزینهههها بها  9مفههوم ،سیاسهتههاي

در آخرین مرحله از تحلیل فراترکیب نتهای تحلیهل

فروش با  9مفهوم ،مدیریت مشتریان با  9مفهوم ،عوامهل

و الگوي استخرا شده ارائه می شهود .همهان طورکهه در

وابسته بهه رقبها بها  8مفههوم و موضهوعات کارکردههاي

گام پنجم اشاره شهد ،در ایهن پهژوهش  89مفههوم و در

اجتماعی ،خدمات و ویژگهی ههاي خریهدار هرکهدام بها

سطح باالتر  2موضوع به عنوان عوامل اثرگذار بر تصویر

یهک مفههوم ،عوامهل تشههکیلدهنهدۀ ایهن الگهو هسههتند.

نتای تحلیل شناسایی و آزمهون کیفیهت

همههانطورکههه قههب ً ذکههر شههد ،شناسههایی مفههاهیم و

آنها تيیید شد .در این گهام الگهوي پژوهشهی بهه دسهت

موضوعات این الگو در مرحلة پنجم تحلیهل فراترکیهب

قیمتی بر اسا
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(جداول 1و  )1نهایی شده است.
شکل :2الگوي پژوهشي عوامل اثرگذار برتصوير قيمتي -خروجي تحليل فراترکيب
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·

 .1بحث و نتيجهگيري

بهترتیب بیشترین ارجاع را داشتند .کدهاي شناساییشده

تصههویر قیمتههی فروشههگاهی یکههی از مهههمتههرین عوامههل

در سطح باالتر مفاهیم را تشهکیل دادنهد کهه  89مفههوم

تيثیرگذار بهر قهدرت رقهابتی بنگهاه هها در عصهر حاضهر

متمایز شناسایی شد .از بین آنها ادراک سطح قیمت با 1

است .با توجه به افزایش دانش قیمتی مشهتریان و وجهود

کد شناساییشهده ،بیشهترین تعهداد کهدها را داشهت .در

شبکه هاي ارتباطی گوناگون توجهه بهه تصهویر قیمتهی و

نهایت مفاهیم نیز در سطح باالتري موضوعات را شهکل

لزوم مهدیریت آن بهه یکهی از ابزارههاي اصهلی رقهابتی

دادند .در این پژوهش  2موضهوع شناسهایی شهد کهه در

بنگاهها تبهدیل شهده اسهت .در ایهن پهژوهش بهه منظهور

الگوي نهایی پژوهش ارائه شده است .در این بخش نیهز

شناسههایی ابعههاد و عوامههل اثرگههذار بههر تصههویر قیمتههی

موضوع قیمهت ،راه بردههاي قیمتهی و تبلیغهات بیشهترین

فروشگاهی ،همة پژوهش هاي منتشرشده تها سهال 8271

فراوانی تعهداد مفهاهیم یکپارچههشهده را شهامل شهد .در

می دي جست وجو شد .در نهایت  82پهژوهش برتهر بهه

پایان الگوي تصویر قیمتهی بهر اسها

پیشهینهپژوههی در

عنوان منبهع تحلیهل انتخهاب و پهس از فراینهد تحلیهل بها

سطح موضوعات طراحی شد .بر مبناي تحلیل انجام شده

نرمافزار مکس کیودا 19 ،کهد متمهایز شناسهایی شهد .از

پیشههنهادات ذیههل بههه منظههور مههدیریت تصههویر قیمتههی

بین این کهدها ،کهدهاي سهطح قیمهت ،انصهاف قیمتهی،

فروشگاهی ارائه میشود.

قیمت مرجع ،ترفیعات و تخفیفات قیمتی و ارزش قیمتی

 -7اگرچههه تيثیرگههذاري همههة ابعههاد ذکرشههده بههر
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پههژوهشهههاي

 -2گسترش شبکه هاي مشهتریان یکهی از تحهوالت

تصههویر قیمتههی فروشههگاهی بههر اسهها

بررسیشده ،تيیید شده است ،به نظر مهیرسهد توجهه بهه

عصر حاضر است و مشتریان در این شبکه ها تجربیات و

ابعادي که به طور مستقیم به ادراک سطح قیمت وابسهته

نظریههات خههود را بههه اشههتراک مههیگذارنههد .ای هن خههود

است ،تيثیرگذاري بیشتري داشهته باشهد چراکهه سهطح

نشان دهندۀ نقش تبلیغات دهان به دهان است کهه در ایهن

قیمت ،بیشترین ارجاع را در بین سایر متغیرهاي پژوهش

پژوهش با عنوان «کد توصیة دیگران» به آن اشهاره شهد.

داشت بنهابراین توجهه بهه موضهوع قیمهت ،راهبردههاي

با توجه به اهمیت موضوع تبلیغات دهان به دههان و تيییهد

قیمتی و تبلیغات و مفاهیم تشکیل دهندۀ آن بها توجهه بهه

نقش آن پیشهنهاد مهی شهود ،فروشهگاه هها سیاسهت ههاي

تيیید صهورتگرفتهه ،در درجهة اول اهمیهت قهرار دارد.

مناسب و کاربردي در ارتباط با مدیریت و بهبود آن بهه

پیشنهاد می شود فروشگاه هها بهه منظهور سهاخت تصهویر

کار گیرند.

قیمتی بهتر به این مفهوم و موضوعات تشکیل دهنهدۀ آن

 -1سیاست هاي عرضه و فهروش و بهه طهور خهاص

و تدوین راه کارههاي خهود بهر مبنهاي بهبهود عوامهل آن

کد تنوع طبقات کاالیی نیز یکی دیگر از کهدهایی بهود

توجه ویژهاي داشته باشند.

که ارجاع باالیی در اصول پژوهشی به خهود اختصهاص

 -8یکی دیگر از کدهایی کهه ارجهاع بهاالیی را در

داد .تنوع طبقات به معناي وجود تعداد زیهاد نمانهام ههاي

اصول پژوهشی داشت ،کد قیمت مرجع بود .این کد در

متفههاوت از یههک نههوع کههاال اسههت .ایههن کههار مههانع از

موضوع عوامل وابسته به رقبها تقسهیم بنهدي شهد .قیمهت

شکل گیري یک قیمت مرجع ذهنی شهفاف مهی شهود و

تجربهة

می تواند باعث جلوگیري از مقایسة قیمهت بها فروشهگاه

قیمتی رقبا در بازار بهه دسهت آورده اسهت بنهابراین در

هاي رقیهب شهود و در نهایهت بهه بهبهود تصهویر قمیتهی

زمان مواجهه با قیمت فروشگاه به صهورت ناخودآگهاه،

می انجامد بنابراین پیشنهاد می شود فروشگاه ها به منظور

قیمت فروشگاه را با قیمت مقایسه اي مرجع ذهنهی خهود

مدیریت تصویر قیمتی ،تنوع طبقات کهاالیی را در نظهر

که برآیند قیمت رقبا اسهت ،مقایسهه مهی کنهد بنهابراین

قرار دهند.

مرجع ،قیمتی ذهنی است کهه مشهتري بهر اسها

پیشنهاد میشود فروشگاهها ضمن پهایش قیمهت رقبها در

 -1از بههین عوامههل غیرقیمتههی کههدهاي محههیط و

بازار نسبت به انتخاب سیاسهت ههایی کهه بتواننهد ضهمن

طراحهههی فروشهههگاههههها کهههه زیهههرمجموعهههة موضهههوع

تيثیر بر قیمت مرجع ذهنهی ،تصهویر قیمتهی فروشهگاه را

ویژگی هاي فروشگاه و ساختار هزینه ها هستند ،یکهی از

بهبود بخشند ،اقدام کنند.

بیشترین ارجاعها را داشهت .پیشهنهاد مهیشهود صهاحبان

 -9موضههوع دیگههري کههه ارجههاع بههاالیی داشههت،

فروشگاه ها تيثیر محیط ،طراحی و چیدمان را بر تصهویر

پیشهینهپژوههی صهورتگرفتهه

قیمتی فروشگاهی در نظر قرار دهند و مواظهب تهيثیرات

خدمات مانند یک تیغ دولبه است چراکه برخی مواقهع

منفی برخی از طراحی ها بر ادراکهات مشهتري و تصهویر

به جاي اینکه تيثیر مثبتی بر تصویر قیمتهی داشهته باشهد،

قیمتی فروشگاهی باشند.

خدمات است .بهر اسها

باعث مهی شهود تصهویر قیمتهی گهران تهري از فروشهگاه
ادراک شههود بنههابراین پیشههنهاد مههیشههود کههه خههدمات
ارائه شده به مشتریان هوشمندانه و با احتیاط انجام شهود
بهطوريکه تيثیر منفی بر جاي نگذارد.

پيشنهادات براي پژوهشهاي آينده
بها توجههه بههه اینکههه موضههوع تصههویر قیمتههی یههک متغیههر
چندبعدي و وابسته به ادراکات مشتریان و از طرفی تيثیر
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