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Abstract
Creating great customer experience is one of the main goals of today's retail environments and doing so can provide a
sustainable competitive advantage for stores. Managing the experience a customer has in dealing with the store can play a
significant role in the improvement of a longer and more valuable relationship. So far there has not been much research done
on the concept of customers’ experience. Therefore, this research intended to identify and prioritize the effective dimensions
on the customer’s experience in retail environments. In terms of purpose, this research was an applied one, and in terms of
data collection, it was a descriptive and survey type. The statistical population of the research included a group of Ofogh
Koorosh Chain Store customers in Mashahd city who have purchased from this store in June 2019. From this population, a
sample of 400 individuals was selected using available sampling method. The validity of the questionnaire was measured by
experts as well as construct validity, and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. Exploratory factor analysis was
used to analyze the research data and extract the dimensions. Confirmatory factor analysis was used to confirm and prioritize
the identified dimensions, Shannon entropy was used in SPSS, LISREL and EXCEL statistical software respectively. The
findings of the research showed that the effective factors on the customer’s experience in retail environments included 8
dimensions; in the view of the respondents, the experience of the time spent perceived was in the first rank in terms of
importance.
Keywords: Experience, Customer’s Experience, Retail, Ofogh Koorosh Chain Store.
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چکیده
خلق تجربة عالی برای مشتری یکی از اهداف اصلی محیطهای خردهفروشی امروزی است و انجام چنین کاری امکان خلق یک مزیت رقابتی پایدار را برای فروشگاهها فراهم
 تاکنون دربارة مفهوم تجربة مشتریان.میکند؛ بنابراین مدیریت تجربة مشتری در تعامل با فروشگاه نقش بسزایی در بهبود رابطة طوالنیتر و با ارزشتر با آن خواهد داشت
، این پژوهش از نظر هدف.پژوهشهای زیادی انجام نشده است؛ بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و رتبهبندی ابعاد مؤثر بر تجربة مشتری در محیطهای خردهفروشی است
 جامعة آماری پژوهش شامل آن دسته از مشتریان فروشگاههای افق کوروش شهر مشهد است که در. توصیفی و از نوع پیمایشی است،کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات
 روایی پرسشنامه به کمک خبرگان و روایی. نفر از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد400  نمونهای به حجم، از این جامعه. از این فروشگاه خرید کردهاند1398 تیر
 برای بررسی و تأیید، به منظور تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش و استخراج ابعاد از تحلیل عاملی اکتشافی.سازه سنجیده شد و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ تأیید شده است
. استفاده شده استEXCEL  وLISREL ،SPSS ابعاد شناساییشده از روش تحلیل عاملی تأییدی و اولویتبندی آن از آنتروپی شانون به ترتیب در نرمافزارهای آماری
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد ابعاد مؤثر بر تجربة مشتری در محیطهای خردهفروشی شامل هشت بعد است که از نظر پاسخدهندگان بعد تجربة صرف زمان ادراک
.شده در رتبة اول اهمیت قرار دارد
. فروشگاه افق کوروش، خردهفروشی، تجربة مشتری، تجربه:کلید واژهها
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 -1مقدمه

دست می آورند ،برای آنها مهمتر استت .ایتن تجربتههتا

باتوجهبه گستترش تفکتر جهتانی شتدن و ایجتاد رقابتت

نقش اساستی در فراینتد تصتمیمگیتری خریتد مشتتریان

شتتدید در بتتین شتترکتهتتا ،برنامتتههتتای بازاریتتابی و

خواهتتد داشتتت (زیتامتتل و همکتتاران .)2012 ،2اهمیتتت

راهبردهای شرکتها برای چالشهتای جدیتد در زمینتة

تجربة مثبت مشتری به گونهای است کته نقتام منفتی در

بازاریابی ،نیاز به تغییر داشتند (ختان و رحمتان.)2014 ،1

خصوص خدمات را پنهتان متیکنتد و باعت

بازستازی

با تشدید رقابت ،شرکتها پی بردهانتد کته ارا تة تجربتة

رابطه با مشتریان میشود (روزن و کتیدیس.)2019 ،3

بتهیادمانتتدنی بتته مشتتتریان بترای بقتتا و بتته دستتت آوردن

طبیعت ذهنی تجربته و نگاشتت پیامتدهایی از چنتین

مزی تت رقتتابتی بس تیار مهتتم استتت .مزی تت رقتتابتی ی تک

تجربههایی یک کتار مهتم بترای محققتان و بازاریابتانی

شرکت ممکن است از نوآوری در محصتول ،استتراتژی

است که مشتریان را از طریق ارا ة یک تجربة بینظیتر و

قیمتتگتتذاری ،کانتالهتتای بازاریتابی قتتوی و  ...نشتئت

بتتتهیتتتادمانتتتدنی خشتتتنود متتتیستتتازد (تریانتافیلیت تدو و

بگیرد؛ اما مزیت رقابتی ناشتی از ایجتاد تجتارب بته یتاد

سیومکوس .)2014 ،4ایجاد تجربه های برتر هدف اصلی

ماندنی بتهراحتتی قابتل تقلیتد و جتایگزین شتدن نیستت

شرکتها شده است (روزن و کتیدیس .)2019 ،بتدیهی

(سعیدنیا و گودرزی .)1392 ،نگرش شرکت ها به لحاظ

است که شرکتها باید با ایجاد تجربیات مثبت بترای بته

گستتترش فیتتای رقتتابتی نتتاگزیر بتتر جلتتب هرچتتهبیشتتتر

دست آوردن فکر و ذهن مشتریان تمرکز کنند (میکو و

رضایت مشتری برای فروش و کسب سود بیشتر متمرکز

همکاران)2019 ،5؛ بنابراین ایجاد تجربیات به یادمانتدنی

شده است .با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابتت

برای حف مشتریان قدیمی و جذب مشتریان جدید مهم

در ابعاد نتوین ،مشتتری ،بته رکتن اصتلی و محتور تمتام

استتت (یتتان و وو .)2008 ،6درواقتتت تجربتتة مشتتتری بتته

فعالیتتتهتتای ستتازمان درآمتتده استتت؛ بتته نحتتوی کتته از

مجموعتتتهای از تعتتتامالت بتتتین مشتتتتری و محصتتتول

دیدگاه رقابتی ،بقا و تتداوم حیتات ستازمانهتا در گترو

برمیگردد کته موجتب تحریتک احستاس یتا تحریتک

شناستتایی و جتتذب مشتتتریان جدیتتد و حف ت مشتتتریان

اقدام یا واکنش مشتری میشود (ایمبوگ و همکتاران،7

موجود است (تباوار .)1397 ،مؤسسات امتروزی تجربتة

)2018؛ ازاین رو توجه به تجربة مشتری ،نوعی استراتژی

مشتریان خود را به عنوان یک برند بته مشتتریان انتقتال

برای ایجاد ارزش ،رضایت ،تمتایز و وفتاداری مشتتریان

میدهند .شکلدهی تجربة مشتری برای ایجاد وفاداری

است (فرناندز و پینتتو .)2019 ،8متیتتوان گفتت تجربتة

واقعیتتی پذیرفتتهشتده و استتراتژی کلیتدی استت کته

مشتری ،یکی از مفتاهیم اساستی و بنیتادین در متدیریت

ظرفیتهای بیشتری ایجاد میکند (رحیمتی باغملتک و

استتت و در حتتال تبتتدیل شتتدن بتته مهتتمتتترین جریتتان

همکاران .)1398 ،تجربه ،یک محصول است و مشتریان

2

امروزی نیز به خدماتی که به آنها ارا ه میشود ،اهمیتت
چندانی نمیدهند ،بلکه تجربتهای کته از آن ختدمت بته
Khan & Rahman
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تحقیقاتی در مطالعات مشتتری متداری استت .تجربته در

 .)2019تجربة مشتری و اهمیتت آن مستئلة اساستی بترای

حوزة رفتار مصرف کننده یتک رویتداد شخصتی استت

دانشگاهیان و متخصصان بازاریابی در جامعة متدرن شتده

که مبنای آن ارتبام با محرّکهاستت؛ امتا خلتق تجربتة

است (گرونهولدت و همکاران.)2015 ،5

مشتری چالشی پیچیده است؛ زیترا خلتق تجربتة مشتتری

در ایت تن زمینتتته ،مراکتتتز خریت تد و فروشتتتگاههتتتای

در خردهفروشی از چند نقطتة دسترستی یتا نقطتة تمتاس

زنجیرهای بزرگی در ایران نیز در حال گسترش هستند و

مستقل در طول فرایند مبادله تشکیل میشود (بودالیی و

همة آنها خواهان کستب ستهم بیشتتری از بتازار هستتند.

شهیدی .)1397 ،در سالهای اخیر صنعت خردهفروشتی

باتوجهبه تعداد زیتاد مراکتز خریتد ،بترای ایجتاد تجربتة

بهدلیل تالشهای رقبا مشکالت و فشار بیشتری را تجربه

خوشایند در مشتریان متیتتوان بتا رویکتردی مناستب و

کرده است (اُبرمیر و آینگر .)2019 ،1محققتان بتر نقتش

شتتناخت ستتلیقههتتای مشتتتریان ،فتتروش محصتتوالت را

تجربة مشتری در هدایت پیامدهای مثبتت تجتاری ماننتد

افزایش داد و سود بیشتری را به دست آورد .خلق تجربة

رضایت و وفتاداری مشتتری تأکیتد کتردهانتد (پنتدی و

عالی برای مشتتری یکتی از اهتداف اصتلی محتیطهتای

چاوال .)2018 ،2بنابراین خردهفروشتیهتا در کشتورهای

خرده فروشی امروزی است .تجربة مشتری عمتال امکتان

مختلف به سمت تمرکز بر روی تجربتة مشتتری حرکتت

خلق یک مزیت رقتابتی پایتدار را بترای فروشتگاههتای

کتتتردهانتتتد (روزن و کاتیتتتدیس .)2019 ،در متتتدیریت

ختتردهفروشتتی فتتراهم متتیکنتتد .ایتتن فروشتتگاههتتا بای تد

فروشگاههای خردهفروشی مهم است که عوامل متؤثر در

رویتتدادهایی بتتتهیادمانتتتدنی را بتتترای مشتتتتریان ختتتود

ایجتتاد یتتک تجرب تة مثبتتت بتترای مشتتتری را درک کتترد

سازماندهی کنند و اگر این فروشگاهها بهختوبی از ایتن

(زهریا و استچیمتز .)2019 ،3در طتول زمتان بتا گستترش

تجربه استتفاده کننتد ،متیتواننتد ارزش افتزودهای را بته

رقابتپتذیری ،تجربتة مشتتری یکتی از نقتام حستاس در

فرایندهای خود بیفزایند .فروشگاه افق کوروش یکتی از

چرخة رشد هر کسبوکار محسوب میشود .فقدان یتک

اولین فروشگاههای جامت در ایران استت کته امتروزه بتا

پایة علمی و نظری مناستب بترای تجربتة مشتتری و تعیتین

محیط رقتابتی مواجته شتده استت .فروشتگاه متذکور از

عوامل مؤثر بر آن در پتژوهشهتا مشتهود استت .تتاکنون

مزیتتت پیشتتتازی در بتتازار برختتوردار استتت ،امتتا ایتتن

دربارة مفهوم تجربة مشتتری پتژوهشهتای زیتادی انجتام

فروشگاه باید تالش خود را برای ایجتاد و بهبتود تجربتة

نشده است و پژوهشهای موجتود بیشتتر بتر جنبته نظتری

منحصربهفرد برای مشتریان فراهم کند تا بتواند در دنیای

تجربة مشتتری تمرکتز داشتتهانتد (گتارگ و همکتاران،4

رقابتی ،خود را از سایر رقبا متمایز کند .حتال باتوجتهبته

 .)2014بنابراین لزوم بررسی و تحقیق در خصوص تجربته

دنیای رقابتی تجارت و نقش اثرگذار تجربتة مشتتری در

از دیتتتدگاه مشتتتتریان وجتتتود دارد (روزن و کتیتتتدیس،

تصمیم تکرار خریتد از فروشتگاههتای ختردهفروشتی و
درواقت ایجاد وفاداری و برداشت مثبت در ذهن مشتری،

1

Obermeier & Auinger
Pandey & Chawla
3
Zaharia & Schmitz
4
Garg et al.
2

هدف از انجام این پژوهش شناستایی و رتبتهبنتدی ابعتاد
Gronholdt et al.
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مؤثر بر تجربة مشتری در محیطهای خردهفروشی استت

متمایز هستند .درمجموع ،عالوه بر کاالهتا ،محصتوالت

کتته راهکارهتتای بستتیار مفیتتدی بتترای فروشتتگاههتتای

و خدمات ،تجربه یک پیشنهاد اضافی است کته بتهویتژه

ختتردهفروشتتی ارا تته متتیدهتتد .همچن تین ،ای تن پتتژوهش

برای نیازهای مصرفکنندة پست متدرن و ویژگتیهتای

درصدد است ابعاد شناساییشده را اولویتبندی کند تتا

تجربه به عنوان یتک پیشتنهاد اقتصتادی ،مناستب استت.

بتوان بودجههای مربوم برای بهبود تجربة مشتتری را بته

تجربة مشتری واکنش درونی و ذهنی مشتریان در تماس

نحو بهینهتری تخصیص داد.

مستقیم یا غیرمستقیم با سازمان است .تجربتة مستتقیم در
زمان خرید ،استفاده و دریافت ختدمات رخ متیدهتد و

 -2مبانی نظری

آغازکننتتدة ایتتن تجربتته ختتود مشتتتری استتت .تجربتته

پتتتین و گیلمتتتور 1در ستتتال  ،1998مفهتتتوم تجربتتته را

غیرمستتتقیم ،یتتک رویتتارویی بتتدون برنامتتهریتتزی بتتا

رویکردی در اقتصاد جدید میدانند (پاتوا و همکتاران،2

محصوالت ،خدمات یا برند سازمان استت کته از طریتق

 .)2018بختتتش گستتتتردهای از مطالعتتتات ،تجربتتته را

تبلیغات دهتان بته دهتان ،آگهتیهتا ،اخبتار و  ...حاصتل

پدیت تدهای پیچیتتتده و چندالیتتته معرفتتتی کتتترده استتتت

میشتود (متی یتر و شتواگر .)2007 ،6تجربتة مشتتری از

(بوستامنت و روبیو .)2017 ،3تجربته رویتدادی شخصتی

مجموعتتهای از تعتتامالت بتتین یتتک مشتتتری و یتتک

است که اغلتب دارای اهمیتت عتاطفی بستیاری استت و

محصتتول ،ی تک شتترکت ی تا قستتمی از ستتازمان نش تئت

دارای تعامتتل بتتا محتترّکهتتایی از قبیتتل محصتتوالت و

میگیرد و باع

ایجتاد واکتنش متیشتوند .ایتن تجربته

خدمات مصرفی هستتند .تجربتة مصترف هماننتد نتوعی

کامال شخصی است و بته مشتارکت مشتتری در ستطو

جریان مداوم از خیاالت ،احساسات و سترگرمی دانستته

مختلف اشاره دارد .ارزیابی آن به مقایسة بتین انتظتارات

میشود (هتالبروک و هیترچمن .)1982 ،4امتروزه خلتق

مشتری و محرّکی بستگی دارد که از تعامل با شترکت و

تجربیتات منحصتربهفترد بتته یکتی از مهتمتترین اهتتداف

پیشتتنهادهایش در مکاتبتتات لحظتتات مختلتتف تمتتاس و

مدیریتی تبدیل شده استت (محمتدیان و نتا لی.)1398 ،

ارتبتتام دارد (جنتایتتل و همکتتتاران .)2007 ،7بنتتتابراین

پراهالد و رام اسوامی )2004( 5نشان دادنتد مشتتریان در

تجربة مشتری مفهومی چندبعدی است کته شتامل ابعتاد

نقش افرادی خلقکننده ،تجارب خود را خلق متیکننتد.

شتتناختی ،پاستتخهتتای عتتاطفی ،احساستتی ،اجتمتتاعی و

محققتان دیگتتر گفتتتهانتتد مشتتتریان دربتتارة پیشتتنهادهای

فیزیکی مشتری به یک شرکت ،در سراسر سفر مشتتری

شرکت ،نه براساس ویژگیهای آن قیتاوت متیکننتد،

است (لوا و زیلیانی.)2017 ،8

بلکه به میزان تجربیات ارا هشدة شترکتهتا ایتن کتار را

امروزه مدیریت بازاریابی به مفهوم بازاریتابی تجربته

میکنند .این استدالل نشان میدهد تجربیات ،ارا تههتای

رسیده استت (ستعیدنیا و گتودرزی .)1392 ،بازاریتابی،

1

تجربة گترفتن جتوهره محصتول و تقویتت آن در قالتب
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Patwa et al.
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Prahalad & Ramaswamy
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یک رشته از تجارب ملموس فیزیکی و فعتلوانفعتاالتی

اجتماعی و فرهنگی آنها را نیز در نظر میگیرد .بنتابراین

است که به عرضة محصول نیرو میبخشتد (محمتدیان و

بازاریابی تجربهای تنها نیازها و خواستهها را هتدف قترار

نا لی .)1398 ،عنصر کلیدی مفهوم بازاریابی و بازاریابی

نمیدهتد ،بلکته تصتویر مشتتریان از خودشتان ،اهتداف

اجتماعی ،رضایت مشتتری استت ،امتا در برختی متوارد

اجتمتتاعی ،احساستتات خفتتته ،ارزشهتتا و خواستتتههتتای

رضایت مشتری بهتنهایی کتافی نیستت و بایتد در ایجتاد

عمیق و ریشهای مصترفکننتده را نیتز هتدف متیگیترد

نوعی دلبستگی عاطفی در مشتریان تالش کرد .همچنین

(سیریناواسان و سریواستاوا .)2010 ،1بنتابراین بازاریابتان

گاهی مشتریان ،به راحتی فناوری پیشرفته و کیفیت عالی

باید در تمامی مراحل ،اعتم از طراحتی تتا بازاریتابی ،بته

محصول را نمتیپذیرنتد؛ بنتابراین مهتمتترین نیتاز بترای

درک تجربی مشتری توجه کننتد؛ زیترا مشتتریان ماننتد

چنین کاالهایی ،طراحتی رویتدادی نامشتهود استت کته

گذشته ،تنها با کیفیت خوب محصول راضی نمیشتوند،

ایجادکنندة رابطتهای شتفاف بتین محصتول محستوس و

بلکه به میزان انطباق بین تجربیات بهدستآمده در طتول

مشتتتری باشتتد .ازایتتنرو بازاری تابی تجرب تی بتته مشتتتریان

فرایند مصرف ،با نیازهای احساسی و ترجیحات دلختواه

کمک میکنتد از طریتق حستی بتا برنتد ،محصتوالت و

خود نقش بسزایی ایفا میکند؛ در صورتی کته عملکترد

خدمات ارتبام برقترار کننتد کته ایتن امتر متیتوانتد بته

کاالها و خدمات مختلف یکسان باشد ،تجترة مصترف،

تصمیمگیتری هوشتمندانه و تصتمیم بته خریتد آگاهانته

عامتتل کلیتتدی بتترای تعیتتین ارزش محصتتول (لتتی و

منجتتتر گتتتردد (ستتتعیدنیا و گتتتودرزی .)1392 ،تجربتتة

همکاران )2010 ،2و مبنایی برای تصمیم گیتری مشتتری

ارا هشده به یک مشتری ممکن است با تجربه ارا تهشتده

متتیشتتود (زهریتتا و استتچیمتز .)2019 ،درواقتتت مشتتتریان

به مشتریان دیگر یکستان باشتد ،امتا جتذب ایتن تجربته

میخواهند خود را در زمینههای تجربی غوطتهور کننتد،

عمیقا شخصی است .برای مثال ممکن است فردی یتک

نه اینکه فقط محصوالت را بخرنتد (میکتو و همکتاران،

زمانسنج لوکس را برای افزایش پذیرش اجتماعی خود

 .)2019متتدیریت تجربتتة مشتتتری ،فراینتتدی توصتتیف

بخرد ،دیگری بهمنزلة جنبهای از خودشکوفایی و فتردی

متتیشتتود کتته در آن کتتل تجربتتة مشتتتری از محصتتول/

دیگر از روی عالقتهای کته بته علتم زمتانشناستی دارد.

خدمات و شرکت به صورت راهبردی مدیریت میشود.

بازاریتتابی تجربتتهای ،تجربیتتاتی بتتهیادمانتتدنی را ایجتتاد

این موضوعی کلیدی است که سازمانهتا بایتد روی آن

می کند .مصرفکننده از این تجربیات با عالقة بسیار یاد

تمرکتتتز کننتتتد .بتتتاایتتتنحتتتال محققتتتان و متخصصتتتان

متتیکنتتد و حتتی آن را بتتا دوستتتان و ختتانوادة ختتود بتته

کسبوکار مدیریت تجربة مشتری را بهصتورت پیوستته

اشتتتراک متتیگتتذارد کتته درنتیجتة آن فتتروش از طریتق

مطالعه می کننتد؛ زیترا هنتوز درک مبهمتی دربتارة ایتن

تبلیغات دهان به دهان و وفاداری مصرفکننده افتزایش

موضوع وجود دارد (سندستروم و کاسهایب.)2016 ،3

مییابد .این تجربه با هر ارتبام مؤثر عمیتقتتر متیشتود.
بازاریابی تجربهای ،نیازمند مشتارکت مشتتریان هستت و
از سطح نیازهای بیانشدة آنان فراتتر متیرود و نیازهتای
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 -3پیشینة تجربی پژوهش

کیفی پژوهش پیمایشی با مشتارکت  15نفتر از خبرگتان

پس از بررسی مفاهیم نظری ،در این بخش پژوهشهای

آگاه بته حتوزة ختردهفروشتیهتای آنالیتن و در بختش

انجتتامشتتده در ای تن حتتوزه بررس تی متتیشتتود :ختتدایی

کمّی پژوهش پیمایشی با مشارکت  384نفر از مشتتریان

گرگتتری و همکتتاران ( )1396در پژوهشتتی بتتا عنتتوان

فروشگاههای اینترنتی انجام شد .یافتههای پتژوهش آنهتا

«واکاوی تجربههای خرید مشتریان از مراکز خرید شتهر

نشان می دهد پنج دسته عوامل اصلی پتیشزمینته وجتود

تبریز با رویکرد پدیدارشناستی» بته بررستی تجربتههتای

دارد که عبارتاند از :عوامل مرتبط بتا ستازمان ،عوامتل

حاصل از خرید با استفاده از یک روش تحقیق کیفتی از

مرتبط با مشتری ،عوامل مرتبط با وبستایت و همچنتین

سه مرکز خرید الله پارک ،رشدیه و برج بلتور در شتهر

عوامل خرد و کتالن .وفتاداری و اعتمتاد نیتز پیامتدهای

تبریز پرداختند .به این منظور پیمایشتی بتا مشتارکت 22

تجربة مشتری در خترده فروشتی آنالیتن برشتمرده شتد.

نفتتر از خری تداران مراکتتز خری تد انجتتام شتتد .یافتتتههتتای

رحیم تی باغملتتک و همکتتاران ( )1398در پژوهشتتی بتتا

پتتژوهش آنهتتا نشتتان متتیدهتتد مفهتتوم تجربتتة خریتتد

عنوان «طراحتی و تبیتین متدل وفتاداری برمبنتای تجربته

مشتتارکتکننتتدگان ،ترکیبتتی از هشتتت عامتتل اصتتلی

مشتتتری در صتتنعت هتلتتداری بتتا استتتفاده از استتتراتژی

عملکرد رفتاری ،ساختارهای فیزیکی ،محتیط ،امکانتات

تئتتوری دادهبنیتتاد» ،عوامتتل تأثیرگتتذار و راهکارهتتای

و تستهیالت ،بازاریتابی ،ارتباطتات ،آمتوزش و ایمنتی و

عملیتتتاتی بتتترای بهبتتتود فراینتتتد وفتتتاداری مشتتتتری در

امنیت تعیین شده استت .بتودالیی و شتهیدی ( )1397در

خدمات دهی هتل ها را بررسی کردهانتد .بته ایتن منظتور

پژوهشی با عنتوان «مطالعتة کیفتی تجتارب مشتتریان در

پیمایشتتی بتتا مشتتارکت  25نفتتر از متتدیران و مشتتتریان

صنایت خرده فروشی» به بررسی تجربة مشتریان در صنایت

هتتتلهتتای چهتتار و پتتنج ستتتارة شتتهر شتتیراز انجتتام شتتد.

ختتردهفروشتتی پرداختنتتد .بتته ای تن منظتتور پیمایش تی بتتا

یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد مقولتههتای کیفیتت

مشارکت  12نفر از مصرفکننتدگان اخیتر محصتوالت

کارکنان هتل ،کیفیت محیط و فیای فیزیکتی ،کیفیتت

لبنی پاژن انجام شد .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد

کارکردهتتای ختتدماتی ،عوامتتل تأثیرگتتذار بتتر درک و

میامین اصلی شناساییشده در این پژوهش به شر زیر

انتظارات مشتری از خدمات و ارا هدهنتدة آن استت کته

است :شیوة آشنایی با محصول ،تبلیغات ،شتکل ظتاهری

برای مشتری راهبردهای ارزش آفرینتی چندگانته ایجتاد

محصول ،طعم و متزه ،نتوآوری و تغییتر ،کانتال توزیتت،

خواهد کرد و پیامدهای این ارزشآفرینتی تعیتینکننتدة

مشاوره ،ذهتنآگتاهی مشتتری ،عجتینشتدن مشتتری بتا

میزان وفاداری خواهد بود .گروال و همکتاران)2009( 1

محصتتول و تجربتتة مشتتتری .هتتدایت نظتتری و دهدشتتتی

در پژوهشتتی بتتا عنتتوان «متتدیریت تجربتتة مشتتتری در

( )1397در پژوهشی با عنوان «پیش زمینههتا و پیامتدهای

خردهفروشی :یک چارچوب سازماندهی شتده» ،نقتش

تجربة مشتریان در خردهفروشیهتای آنالیتن ایرانتی» بته

عوامتتل کتتالن در محتتیط ختتردهفروشتتی و چگتتونگی

بررستتی مؤلفتتههتتای تأثیرگتتذار بتتر تجربتتة مشتتتریان در

شتتکلدهتتی تجربی تات و رفتارهتتای مشتتتریان را بررستتی

خردهفروشتیهتای آنالیتن کشتور پرداختنتد .در بختش

1

Grewal et al.
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کردهاند .یافتههای پژوهش آنها نشتان متیدهتد چنتدین

 -4روششناسی

روش (موقعیت ،کتاال ،قیمتت ،ترفیتت ،زنجیترة تتأمین و

همانطور که در بختشهتای قبتل نیتز بیتان شتد ،هتدف

عوامل تحت کنترل بنگاه) برای ارا تة یتک تجربتة برتتر

پژوهش حاضر شناسایی و رتبهبندی ابعاد مؤثر بر تجربتة

بتترای مشتتتری شناستتایی شتتد ،کتته بتته رضتتایت بیشتتتر

مشتری در محیطهای خردهفروشی استت .ایتن پتژوهش

مشتریان ،بازدیدهای مکرر ،خریتد و ستود بتاالتر منجتر

از نظتتتر ماهیتتتت و هتتتدف ،کتتتاربردی و از نظتتتر روش

شتتد .ختتان و همکتتاران )2015( 1در پژوهشتی بتتا عنتتوان

پتتژوهش ،توصتتیفی-پیمایشتتی استتت .جامعتتة آمتتاری

«تجربة خدمات مشتری در صنعت هتلداری :یک تحلیل

استفادهشده در پتژوهش شتامل مشتتریان فروشتگاههتای

تجربتتی» بتته بررستتی تجربتتة مشتتتری و تتتأثیر آن را بتتر

افق کوروش شهر مشهد استت کته در تیتر  1398از ایتن

رضتایت مشتتتری ،وفتتاداری برنتد و عبتتارات کالمتی در

فروشگاه خرید کردهاند .بهمنظور تعیتین حجتم نمونته از

صنعت هتلداری پرداختنتد .بته ایتن منظتور پیمایشتی بتا

الگوی کومری و لی )2013( 2برای انجام تحلیل عتاملی

مشارکت تعدادی از میهمانان هتل بهمنظتور دستتیابی بته

استفاده شده است .آنها بیان میکننتد تعتداد نمونته 400

ماهیت واقعی ساختار تجربة مشتری انجام شد .یافتههتای

تایی برای انجام تحلیل عتاملی اکتشتافی 3مناستب استت

پتتژوهش آنهتتا نشتتان متتیدهتتد ابعتتاد تجربتتة مشتتتری بتتر

(حبیبپتور گتتابی و همکتاران .)1391 ،بنتابراین تعتداد

رضایت مشتری تأثیر بسیاری دارند .رضایت مشتری هتم

 400پرسشنامه به روش نمونهگیتری در دستترس توزیتت

بر وفاداری برند و هم عبارات کالمی تأثیر میگتذارد و

شد .برای شناستایی شتاخصهتا و ابعتاد متؤثر بتر تجربتة

تأثیر غیرمستقیم رضایت مشتتری بتر عبتارات کالمتی از

مشتریان فروشگاه زنجیرهای افق کوروش ،پیشینة نظتری

طریق وفاداری برند بسیار قوی است .روزن و کاتیتدیس

مرتبط با حتوزة تجربتة مشتتری بتهروش مترور نظتامدار

( )2019در پژوهشی با عنوان «اهمیت خدمات و خریتد؛

انجام شد .رونتد انجتام مترور نظتاممنتد بترای استتخراج

تجربتة مشتتری در محتیطهتتای ختردهفروشتی» ،اهمیتتت

شاخص ها و ابعاد ،برمبنای راهنمتای اوکتولی و شتابرام

4

تجربة مشتری در محتیط هتای خترده فروشتی را بررستی

( )2010بتتوده استتت .ایتتن روش از چهتتار بختتش التتف)

کرده اند .به این منظور پیمایشی با مشارکت  436نفتر در

برنامهریزی (اهتداف و پرستشهتای پتژوهش مشتخص

بتتین دانشتتجویان دانشتتگاهی در بلژیتتک انجتتام شتتد.

میشود)؛ ب) انتخاب (ارزیابی ،غربتالگتری و انتختاب

یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد رابطة بین مشتتری و

مقاالت واجد شرایط)؛ ج) استخراج اطالعتات الزم؛ د)

کارمند به منظور دریافت تجربة مثبت در گروههای سنی

اجرا (تحلیل یافتتههتا و استتفاده از آنهتا) تشتکیل شتده

مختلف متفاوت است و باید خرده فروشتی هتا بته ستن و

است .ابعاد شناساییشده در جدول شتمارة  1ارا ته شتده

جنسیت مشتریان خود توجه ویژه کنند .همچنتین ،نتتایج

است.

پژوهش آنها نشان داد تجربة مشتری تأثیر بستیار زیتادی
بر رضایت ،وفاداری و قصد توصیه به دیگران دارد.
Khan et al.

2

1

Comrey & Lee
3
Explaratory Factor Analysis
4
Okoli & Schabram
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جدول  -1ابعاد شناساییشده مؤثر بر تجربة مشتری در پژوهشهای پیشین
ابعاد

منبت

بازیگوشی

()Liu et al., 2001

حیور از راه دور
ارزش اطالعاتی
تعامل اجتماعی

ابعاد

منبت

زمان صرفشدة

(،)McLean & Wilson., 2015

خرید

()McLean et al., 2017

(Martin et ( ،)Faiola et al., 2013

صرفهجویی در

(McLean et ( ،)Bilgihan et al., 2016

)al., 2015

زمان

)al., 2017

()Hsu et al., 2017

سودمندی

()Klaus & Maklan, 2012

ارزش اجتماعی

()Hsu et al., 2017

(Bilgihan et al., ( ،)Snieneh, 2010
)2016

(Bilgihan et al., ( ،)Snieneh, 2010

یادگیری

()Pettersson, 2015

مفید بودن

عالقة ذاتی

()Huang, 2003

تأثیر

()Klaus, 2013

پشتیبانی

()Pettersson, 2015

قابلیت دسترسی

()Snieneh, 2010

تعامل مشتری

()SA, 2017

ضرورت مقایسه

()Klaus & Maklan, 2012

کیفیت محصول

()Wang et al., 2017

مشارکت

()Lim & Dubinsky, 2004

قیمت محصول

()Wang et al., 2017( ،)Klaus, 2013

زمان پاسخ

()Bilgihan et al., 2016

تحریک

()Roto & Rautava, 2008

کنجکاوی

()Huang, 2003

تجربة عملگرا

()Wang et al., 2017

سرگرمی

()Snieneh, 2010

حالت ذهنی

()Pace, 2004

احساسات

زمان صرفشدة

(،)McLean & Wilson, 2015

تجدید نظر

جستجو

()McLean et al., 2017

احساسی

لذتبردن

جریان

(Bilgihan et ( ،)Faiola et al., 2013
)al., 2016

(،)Martin & Mortimer, 2013
()McLean, 2015

)2014

(،)Martin & Mortimer, 2013
()McLean & Wilson, 2015
()Huang, 2003

س ت س پرسشتتنامة متتدنظر کتته بتته روش استتتاندارد و

مشتری در محیطهتای ختردهفروشتی استت .گویتة  1از

براساس مرور پیشینة پژوهش درزمینه تجربتة مشتتری در

مطالعات شبیری و همکاران ،)2018( 1گویههای  2و 12

محیطهای خردهفروشتی تتدوین شتد ،شتامل  30ستؤال
بسته پاسخ پنج ارزشی برای سنجش ابعاد مؤثر بر تجربتة

Shobeiri et al.

1
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و  17و  18و  20از مطالعتتات لیتتو و همکتتاران،)2016( 1

استادان بازاریابی قترار گرفتت و از ایشتان خواستته شتد

گویتتتة  3از مطالعتتتات ژانتتتک و همکتتتاران،)2017( 2

نظرات خود را بیان کنند ،پس از اعمال ایتن اصتالحات

3

فرم نهایی پرسشنامه تهیه شد .ست س ،روایتی ستازه بررستی

( ،)2017گویتتتههتتتای  5و  10از مطالعتتتات متتتارتین و

شد که نتایج نشان داد همة گویهها دارای بتار عتاملی بتاالتر

همکتتتاران ،)2015( 4گویتتتههتتتای  6و  27از مطالعتتتات

از  0.5بودهاند .این نشاندهندة بار عاملی مناسب گویههتای

هوانک ،)2003( 5گویههای  8و  22از مطالعتات کومتار

پژوهش است .بار عاملی گویهها در جتدول شتمارة  2ارا ته

و آنجلتتتی ،)2017( 6گویتتتههتتتای  9و  13و  23و  28از

شتتده استتت .پتتس از ایتتن مرحلتته ،بتترای بررستتی پایتتایی

مطالعتتتتات آزودو ،)2015( 7گویتتتتههتتتتای  11و  30از

پرسشتتنامه نیتتز از ضتتریب آلفتتای کرونبتتاخ استتتفاده شتتد.

مطالعات اسنینه ،)2010( 8گویه  14از مطالعات بیلگیهان

ضریب آلفای کرونبتاخ بترای ایتن پرسشتنامه  0.782بتوده

و همکتتاران ،)2016( 9گویتتههتتای  15و  16از مطالعتتات

است که نشاندهندة پایایی مناستبی بترای پرسشتنامه استت.

گویتتتههتتتای  4و  7از مطالعتتتات مکلتتتین و همکتتتاران

0

1

مکلین و ویلسن ( ،)2015گویتههتای  19و  21و  26از
1

1

مطالعتتتات هستتتو و همکتتتاران ( ،)2017گویتتته  24از
2

1

عالوه بر این ،ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعتاد
شناستتاییشتتدة متتؤثر بتتر تجربتتة مشتتتری در محتتیطهتتای

مطالعات م ینگنجیرا ( ،)2016گویه  25از مطالعات رز

خردهفروشی بهصورت جداگانه نیز محاسبه شده کته نتتایج

1

آن در جتتدول شتتمارة  6ارا تته شتتده استتت .بتترای بررستتی

( )2010استفاده شد .همچنین چهار سؤال بترای ستنجش

دادههای پژوهش و شناسایی ابعاد مؤثر بر تجربة مشتتری در

ویژگیهای جمعیتشناختی و اطالعات در زمینة خریتد

محیطهای خردهفروشتی از روش تحلیتل عتاملی اکتشتافی

از فروشگاههای افق کوروش (ستن ،جنستیت ،وضتعیت

استفاده شده است .بهمنظور استفاده از روش تحلیتل عتاملی

تاهتتل و میتتزان خریتتد از فروشتتگاههتتای افتتق کتتوروش)

انجتتام آزمتتون بارتلتتت 15و شتتاخص کفایتتت حجتتم نمون تة

تدوین شد .برای تدوین پرسشنامة مدنظر ،تمامی عوامتل

کیسر -مایر -اُلکین 16الزامی است .بترای بررستی وضتعیت

تأثیرگتتذار بتتر کیفیتتت ادراکشتتده تجربتتة مشتتتری در

کیفی تت تجربتتة مشتتتری در محتتیطهتتای ختتردهفروشتتی ،از

محیطهای خردهفروشی فهرست شد .بتهمنظتور بررستی

آزمون تی تکنمونهای 17استفاده شد .به ایتن منظتور امتیتاز

روایی پرسشنامه ،نخست پرسشنامه در اختیار چند نفتر از

هر یک از ابعاد باتوجهبه دادههای جمتآوریشده از طریتق

3

1

4

و همکاران ( )2012و گویه  29از مطالعات هاستنزال

پرسشنامه با استتفاده از میتانگینگیتری محاستبه شتد .بترای
1

Liu et al.
Zhang et al.
3
McLean et al.
4
Martin et al.
5
Huang
6
Kumar & Anjaly
7
Azevedo
8
Snieneh
9
Bilgihan et al.
10
McLean & Wilson
11
Hsu et al.
12
Mpinganjira
13
Rose et al.
14
Hassenzahl
2

رتبتتهبنتتدی ابعتتاد متتؤثر بتتر تجربتتة مشتتتری در محتتیطهتتای
خردهفروشتی از آنتروپتی شتانون 18استتفاده شتد .در پایتان
بتترای تأییتتد ابعتتاد شناستتاییشتتده از روش تحلیتتل عتتاملی
تأییدی 19استفاده شد.
15

Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin
17
One Sample T Test
18
Shannon Entropy
19
Confirmatory Factor Analysis
16
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جدول  -2بار عاملی گویههای پژوهش
شمارة گویه

بار عاملی

شمارة گویه

بار عاملی

شمارة گویه

بار عاملی

گویة 1

0.619

گویة 11

0.636

گویة 21

0.561

گویة 2

0.528

گویة 12

0.564

گویة 22

0.543

گویة 3

0.739

گویة 13

0.819

گویة 23

0.716

گویة 4

0.587

گویة 14

0.572

گویة 24

0.745

گویة 5

0.544

گویة 15

0.709

گویة 25

0.680

گویة 6

0.520

گویة 16

0.810

گویة 26

0.613

گویة 7

0.585

گویة 17

0.742

گویة 27

0.696

گویة 8

0.583

گویة 18

0.610

گویة 28

0.680

گویة 9

0.735

گویة 19

0.512

گویة 29

0.753

گویة 10

0.742

گویة 20

0.669

گویة 30

0.697

 -5یافتههای پژوهش

مشتری در محیطهتای ختردهفروشتی ارا ته شتده استت.

در این بخش یافتههای پژوهش حاضر ارا ه شتده استت.

خالصة ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکننتدگان

به این منظور نخست یافتههای توصیفی پژوهش و س س

در جدول شمارة  3ارا ه شده است.

یافتههای اصلی پتژوهش درزمینتة ابعتاد متؤثر بتر تجربتة
جدول  -3ویژگیهای جمعیتشناختی اعضای نمونة آماری
متغیر

سن

جنسیت
وضعیت تأهل

میزان خرید از فروشگاههای افق کوروش

گروه

فراوانی مطلق

درصد فراوانی

کمتر از  25سال

60

15.0

 25تا  35سال

80

20.0

 35تا  45سال

62

15.5

 45تا  55سال

78

19.5

بیشتر از  55سال

120

30.0

مرد

144

36.0

زن

256

64.0

مجرد

128

32.0

متأهل

272

68.0

بسیار زیاد

80

20.0

زیاد

92

23.0

متوسط

162

40.5

کم

36

9.0

بسیار کم

30

7.5
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قبل از انجام تحلیتل عتاملی اکتشتافی بترای حصتول

 0.918است و این خود نشان میدهتد دادههتای متدنظر

اطمینان از اینکه آیا میتتوان از دادههتای موجتود بترای

برای تحلیل عاملی اکتشافی کفایت متیکننتد .همچنتین

تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کترد و اینکته آیتا تعتداد

مقدار معناداری آزمون بارتلت کوچکتر از  0.05بتوده

داده ها برای تحلیل عتاملی اکتشتافی مناستب هستتند ،از

که این نشان می دهد تحلیل عتاملی اکتشتافی بترای ایتن

آزمون بارتلت و شاخص کفایتت حجتم نمونتة کیستر-

منظور مناسب است و فرض شناخته شده بودن متاتریس

مایر -اُلکتین استتفاده شتده استت (حبیتبپتور گتتابی و

همبستگی رد میشود .بنابراین باتوجهبه جدول شتمارة 4

همکتاران .)1391 ،همتتانطتتور کته در جتتدول شتتمارة 4

می توان اطمینتان داشتت ایجتاد یتک ستاختار عتاملی از

مشاهده میشتود ،میتزان شتاخص کیستر -متایر -اُلکتین

دادهها جمتآوریشده امکانپذیر است.

جدول -4نتایج آزمون بارتلت و شاخص کفایت حجم نمونه کیسر -مایر -اُلکین
نتایج آزمون کفایت نمونه

متغیر

شاخص کفایت نمونه کیسر -مایر -اُلکین
تجربة مشتری
آزمون بارتلت

0.918

مقدار کای اسکو ر

3128.908

درجه آزادی

435

سطح معناداری

0.000

همانطور که در جدول شمارة  5مشتاهده متیشتود،

اشتراک گویة  13برابر با  0.794که بیشترین اشتراک را

همتتة میتتزان اشتتتراکهتتا بیشتتتر از  50درصتتد استتت و

و میتتزان اشتتتراک گویتتة  7برابتتر بتتا  0.596استتت کتته

بیانکنندة توانایی عاملهای تعیینشده در تبیین واریانس

کمترین میتزان اشتتراک را در میتان گویتههتا دارد؛ امتا

متغیرهای مطالعهشده است .با وجود این ،در بین مقتادیر

درکل ،اشتراک همة گویهها بیش از  0.5است.

اشتتتراک ،تفتتاوتهتتایی نیتتز مشتتاهده متتیشتتود .مقتتدار
جدول  -5میزان اشتراک اولیة قبل و بعد از استخراج عاملها برای گویهها
شمارة

اشتراک

اشتراک بعد از

شمارة

اشتراک

اشتراک بعد از

شمارة

اشتراک

اشتراک بعد از

گویه

اولیه

استخراج

گویه

اولیه

استخراج

گویه

اولیه

استخراج

گویة 1

1

0.633

گویة 11

1

0.722

گویة 21

1

0.655

گویة 2

1

0.660

گویة 12

1

0.620

گویة 22

1

0.659

گویة 3

1

0.771

گویة 13

1

0.794

گویة 23

1

0.753

گویة 4

1

0.627

گویة 14

1

0.635

گویة 24

1

0.784

گویة 5

1

0.679

گویة 15

1

0.720

گویة 25

1

0.699

گویة 6

1

0.683

گویة 16

1

0.725

گویة 26

1

0.607

گویة 7

1

0.596

گویة 17

1

0.720

گویة 27

1

0.628

گویة 8

1

0.724

گویة 18

1

0.708

گویة 28

1

0.685

گویة 9

1

0.744

گویة 19

1

0.623

گویة 29

1

0.697

گویة 10

1

0.716

گویة 20

1

0.635

گویة 30

1

0.653

 / 190تحقیقات بازاریابی نوین ،سال نهم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )34پاییز 1398

در مرحل تة بعتتد بتترای تشتتخیص اینکتته هتتر یتتک از

زمان ادراک شده نتام نهتاد .نتتایج در متورد بعتد پتنجم

متغیرهای مشاهده شده با کدام عامل اکتشافی در ارتبام

نشان میدهد گویههتای  20 ،18 ،17و  22در یتک بعتد

است و اینکه چه ابعتادی را متیتتوان تجربتة مشتتری در

قرار میگیرند .بنتابراین ایتن بعتد را متیتتوان باتوجتهبته

محیطهای خردهفروشی شناسایی کرد از تحلیتل عتاملی

گویههای آن بعد تجربة سودمندی ادراک شده نام نهاد.

اکتشافی استفاده شده است .به این منظتور بتا استتفاده از

نتایج در مورد بعد ششم نشان میدهد گویههای 24 ،23

روش تحلیل مولفههای اصلی 1و انتخاب روش چترخش

و  25در یک بعد قترار متیگیرنتد .بنتابراین ایتن بعتد را

واریمتتتاکس ،2هشتتتت بعتتتد بتتترای تجربتتتة مشتتتتری در

میتوان باتوجتهبته گویتههتای آن بعتد تجربته محصتول

محیطهای خردهفروشی برای نمونه تحت مطالعه کشف

ادراک شده نتام نهتاد .نتتایج در متورد بعتد هفتتم نشتان

و نامگذاری گردیتد .نتتایج تحلیتل عتاملی اکتشتافی در

میدهد گویههای  13و  21در یک بعد قرار متیگیرنتد.

مورد بعد اول نشان میدهد که گویههای ،27 ،26 ،9 ،2

بنابراین این بعد را میتوان باتوجهبه گویههای آن تجربة

 29 ،28و  30در یک بعد قرار متیگیرنتد .بنتابراین ایتن

ادراک شده نام نهتاد .نتتایج در متورد بعتد هشتتم نشتان

بعتتد را متتیتتتوان باتوجتتهبتته گویتتههتتای آن بعتتد تجربتتة

میدهد گویههای  3و  19در یک بعتد قترار متیگیرنتد.

لتتذتجویانتته ادراک شتتده نتتام نهتتاد .بختتش دیگتتری از

بنابراین این بعد را میتوان باتوجهبه گویتههتای آن بعتد

تحلیل عاملی اکتشافی در مورد بعد دوم نشتان متیدهتد

تجربة ارزش ادراک شده نام نهاد.

گویههتای  8 ،7 ،4و  10در یتک بعتد قترار متیگیرنتد.

باتوجهبه جدول شمارة  6میتتوان گفتت هشتت عامتل

بنابراین این بعد را میتوان باتوجهبه گویتههتای آن بعتد

شناساییشده درمجمتوع  68.504درصتد واریتانس تجربتة

تجربة تعاملی ادراک شده نام نهاد .نتتایج در متورد بعتد

مشتری را تبیین میکنند .سایر عوامل نیز درصتد نتاچیزی از

سوم نشان میدهد گویههای  6 ،5 ،1و  14در یتک بعتد

واریانس تجربة مشتری را تبیین میکنند کته بتهدلیتل اینکته

قرار میگیرند .بنتابراین ایتن بعتد را متیتتوان باتوجتهبته

مقدار ویژه کمتر از میزان یک قبل از چترخش داشتتند ،در

گویههای آن بعد تجربة ذهنیتت ادراک شتده نتام نهتاد.

نظر گرفتته نشتدند .از طرفتی ،آلفتای کرونبتاخ بترای ابعتاد

نتایج در مورد بعد چهارم نشان میدهتد گویتههتای ،11

مختلف محاسبه شد و نتیجته نشتان داد تمتامی ابعتاد آلفتای

 15 ،12و  16در یک بعد قرار متیگیرنتد .بنتابراین ایتن

بیش از  0.7دارند که نشان میدهد همبستگی درونتی ابعتاد

بعد را میتوان باتوجهبه گویههای آن بعد تجربة صترف

مناسب است .مقدار ویژه و واریانس متنتاظر بتا عامتلهتا در
جدول شمارة  6نشان داده شده است.

Principle components
Varimax

1
2
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جدول  -6مقدار ویژه ،واریانس تبیینشده و درصد واریانس تجمعی عاملهای استخراجشده
(چرخشیافته)
فراوانی تجمعی

ردیف

متغیر

مقدار ویژه

واریانس تبیینشده

1

تجربة لذتجویانة ادراک شده

3.801

12.670

12.670

2

تجربة تعاملی ادراک شده

3.506

11.686

24.356

0.818

3

تجربة ذهنیت ادراک شده

3.339

11.129

35.485

0.754

4

4

تجربة صرف زمان ادراک شده

2.695

8.985

44.470

0.775

4

5

تجربة سودمندی ادراک شده

2.520

8.399

52.869

0.747

4

6

تجربة محصول ادراک شده

2.227

7.422

60.291

0.786

3

7

تجربة ادراک شده

1.356

4.520

64.811

0.820

2

8

تجربة ارزش ادراک شده

1.108

3.692

68.504

0.717

2

0.782

30

درصد واریانس

آلفای کرونباخ

تعداد پرسش

0.841

7
4

مجموع

برای بررسی وضعیت تجربة مشتتری ،از آزمتون تتی

تجربتة مشتتتری برابتر بتتا صتتفر و کمتتر از ستطح خطتتای

تکنمونهای استفاده شد .به این منظور امتیتاز هریتک از

5درصد به دست آمد ،حد باال و پایین ابعاد در محتدودة

ابعتتاد باتوجتتهبتته دادههتتای جمتتتآوریشتتده ازطریتتق

مثبت بوده و میانگین آنها بیش از عدد سه است؛ بنابراین

پرسشنامه با استفاده از میانگینگیری محاستبه شتد .طبتق

بررسی این ابعاد در جامعتة پتژوهش نشتان داد کته همتة

جدول شمارة  7ضریب معنتاداری بترای ابعتاد متؤثر بتر

ابعاد در وضعیت مناسبی قرار دارند.

جدول  -7نتایج آزمون تی برای بررسی وضعیت تجربة مشتری در محیطهای خردهفروشی
مقدار مفروض تی
متغیر /بعد

میانگین

مقدار تی

درجة آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگین

سطح اطمینان %95
حد پایین

حد باال

تجربة لذتجویانة ادراک شده

3.753

15.109

399

0.000

0.753

0.655

0.851

تجربة تعاملی ادراک شده

3.452

8.877

399

0.000

0.452

0.352

0.553

تجربة ذهنیت ادراک شده

3.626

11.152

399

0.000

0.626

0.515

0.737

تجربة صرف زمان ادراک شده

3.856

18.127

399

0.000

0.856

0.763

0.949

تجربة سودمندی ادراک شده

3.903

17.717

399

0.000

0.903

0.802

1.003

تجربة محصول ادراک شده

3.610

10.918

399

0.000

0.610

0.499

0.720

تجربة ادراک شده

3.923

18.742

399

0.000

0.923

0.826

1.020

تجربة ارزش ادراک شده

3.913

18.443

399

0.000

0.913

0.815

1.011

بتترای رتبتتهبنتتدی ابعتتاد متتؤثر بتتر تجربتتة مشتتتری از

شمارة  8تجربة صرف زمان ادراک شده رتبته اول ،بعتد

آنتروپی شتانون استتفاده شتده استت .باتوجتهبته جتدول

تجربة محصول ادراک شده رتبة دوم ،بعد تجربة تعاملی
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ادراک شده رتبتة ستوم ،بعتد تجربتة ادراک شتده ،بعتد

شاخصهایی که برای بعتد تجربتة صترف زمتان ادراک

تجربتة ذهنیتت ادراک شتده ،بعتد تجربتة ارزش ادراک

شده شناسایی شدند ،بهترتیب اهمیتت عبتارتانتد از)1 :

شده ،بعد تجربتة ستودمندی ادراک شتده و بعتد تجربتة

جریان )2 ،زمان صرفشدة خرید )3 ،زمتان پاستخ و )4

لذتجویانه ادراک شده رتبه های چهارم تا هشتتم را بته

زمان صرفشدة جستجو .برمبنای تجزیه و تحلیل دادهها

خود اختصاص دادهاند .بنابراین ،از نظر پاستخدهنتدگان

شاخصهایی که برای بعد تجربة سودمندی ادراک شده

بعد تجربة صرف زمان ادراک شده در رتبة اول اهمیتت

شناسایی شدند ،به ترتیب اهمیت عبارتانتد از )1 :مفیتد

قرار دارد .برمبنای تجزیه و تحلیل دادهها شتاخصهتایی

بتتودن )2 ،ستتودمندی )3 ،صتترفهجتتویی در زمتتان و )4

که برای بعد تجربة لذتجویانته ادراک شتده شناستایی

قابلیتتت دسترستتی .برمبنتتای تجزیتته و تحلیتتل دادههتتا

شدند به ترتیب اهمیت عبتارت انتد از )1( :لتذت بتردن،

شاخصهایی که برای بعد تجربة محصتول ادراک شتده

( )2ستترگرمی )3( ،حیتتور از راه دور )4( ،احساستتات،

شناستتایی شتتدند ،بتته ترتیتتب اهمیتتت عبتتارتانتتد از)1 :

( )5کنجکاوی )6( ،تحریک و ( )7تجدیدنظر احساسی.

کیفیتتت محصتتول )2 ،ضتترورت مقایستته و  )3قیمتتت

برمبنتتتای تجزیتتته و تحلیتتتل دادههتتتا شتتتاخصهتتتای

محصول .برمبنای تجزیه و تحلیتل دادههتا شتاخصهتای

شناساییشده بترای بعتد تجربته تعتاملی ادراک شتده بته

شناساییشده بترای بعتد تجربتة ادراک شتده بته ترتیتب

ترتیتتب اهمیتتت عبتتارتانتتد از )1 :تعامتتل اجتمتتاعی)2 ،

اهمیتتت عبتتارتانتتد از )1 :تجربتتة عملگتترا و  )2تتتأثیر.

تعامتتل مشتتتری )3 ،مشتتارکت و  )4پشتتتیبانی .برمبنتتای

برمبنتتتای تجزیتتته و تحلیتتتل دادههتتتا شتتتاخصهتتتای

تجزیه و تحلیل دادهها شاخصهایی که برای بعد تجربتة

شناسایی شتده بترای بعتد تجربتة ارزش ادراک شتده بته

ذهنیت ادارک شده شناستایی شتدند ،بتهترتیتب اهمیتت

ترتیتتب اهمیتتت عبتتارتانتتد از )1 :ارزش اجتمتتاعی و )2

عبارتانتد از )1 :یتادگیری )2 ،عالقتة ذاتتی )3 ،حالتت

ارزش اطالعاتی.

ذهنی و  )4بازیگوشی .برمبنای تجزیته و تحلیتل دادههتا
جدول  -8رتبهبندی و تعیین اهمیت ابعاد مؤثر بر تجربة مشتری در محیطهای خردهفروشی
متغیر /بعد

وزن نرمالشده

رتبه

تجربة لذتجویانه ادراک شده

0.0777

8

تجربة تعاملی ادراک شده

0.1293

3

گویه

شاخص

وزن نرمالشده

رتبه

2

حیور از راه دور

0.1415

3

9

لذت بردن

0.1859

1

26

تحریک

0.1286

6

27

کنجکاوی

0.1336

5

28

سرگرمی

0.1546

2

29

احساسات

0.1391

4

30

تجدیدنظر احساسی

0.1166

7

4

تعامل اجتماعی

0.2850

1

7

پشتیبانی

0.2057

4

8

تعامل مشتری

0.2676

2

10

مشارکت

0.2416

3
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تجربة ذهنیت ادراک شده

0.1087

5

تجربة صرف زمان ادراک شده

0.2287

1

تجربه سودمندی ادراک شده

0.0899

7

تجربة محصول ادراک شده

0.1313

2

تجربة ادراک شده

0.1278

4

تجربة ارزش ادراک شده

0.1065

6

1

بازیگوشی

0.1713

4

5

یادگیری

0.2987

1

6

عالقة ذاتی

0.2894

2

14

حالت ذهنی

0.2405

3

11

زمان پاسخ

0.2210

3

12

جریان

0.3053

1

15

زمان صرفشدة جستجو

0.2000

4

16

زمان صرفشده خرید

0.2737

2

17

صرفهجویی در زمان

0.2340

3

18

سودمندی

0.2567

2

20

مفید بودن

0.2839

1

22

قابلیت دسترسی

0.2255

4

23

ضرورت مقایسه

0.3497

2

24

کیفیت محصول

0.3799

1

25

قیمت محصول

0.2705

3

13

تجربة عملگرا

0.5441

1

21

تأثیر

0.4559

2

3

ارزش اطالعاتی

0.2774

2

19

ارزش اجتماعی

0.7226

1

برای بررستی و تأییتد ابعتاد شناستاییشتدة متؤثر بتر

شد .شاخص های برازش در حالت تحلیل عاملی تأییدی

تجربتتة مشتتتری در محتتیطهتتای ختتردهفروشتتی ،از روش

بررسی شد و آنها در وضعیت مناسبی قترار داشتتند ،کته

تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .در این زمینته ،متدل و

نتایج آن در جدول شمارة  9آمده است .همچنین تحلیل

ساختار عاملی اولیهای که از تحلیتل عتاملی اکتشتافی بته

عتاملی تأییتتدی در حالتت ضتترایب استتاندارد در شتتکل

دست آمد ،بتا استتفاده از نترمافتزار  LISRELآزمتون

شمارة  1آمده و تمامی ضرایب بیشتر از  0/5است.

جدول  -9شاخصهای برازش
شاخص یا نشانگر

مقدار شاخص

دامنة پذیرش شاخص

شاخص ریشة میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA

0/069

مقادیر زیر 0/08

نسبت کای اسکو ر به درجة آزادی ()X2/df

2/89

بین  1تا 3

شاخص نیکویی برازش ()GFI

0/89

مقادیر باالی 0/9

شاخص برازش هنجاریافته ()NFI

0/93

مقادیر باالی 0/9

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

0/94

مقادیر باالی 0/9

شاخص برازش تطبیقی ()IFI

0/94

مقادیر باالی 0/9

شاخص ریشة میانگین مربعات استانداردشده ()SRMR

0/060

مقادیر زیر 0/08
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شکل  -1تحلیل عاملی تأییدی در حالت ضرایب استاندارد
 -6نتیجهگیری و پیشنهادها

 1398از این فروشگاه خریتد کتردهانتد .از ایتن جامعته،

در این پژوهش به شناسایی و رتبتهبنتدی ابعتاد متؤثر بتر

نمونهای به حجم  400نفر انتخاب شد و نمونتهگیتری بته

تجربة مشتری در محیطهای خردهفروشی پرداختته شتد.

روش در دسترس انجام شتد .بتهمنظتور تجزیته و تحلیتل

جامعتتة آمتتاری پتتژوهش شتتامل آندستتته از مشتتتریان

دادههتتای پتتژوهش و استتتخراج ابعتتاد از تحلیتتل عتتاملی

فروشگاههای افق کوروش شهر مشهد استت کته در تیتر

اکتشافی ،برای بررستی و تأییتد ابعتاد شناستایی شتده از
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روش تحلیتتل عتتاملی تأییتتدی و اولویتتتبنتتدی آن از

زمان گسترش مییابند؛ بترای مثتال لحظتات گونتاگونی

آنتروپی شانون به ترتیب در نرمافزارهای آماری SPSS

هستت ،زمتانی کته یتک محتیط ختردهفروشتی بتا یتتک

 LISREL ،و  EXCELاستتتفاده شتتده استتت .نتتتایج

مشتری بالقوه ارتبام داشته باشد و تمام این لحظات باید

تحلیل عاملی اکتشتافی نشتان داد ابعتاد متؤثر بتر تجربتة

با یکدیگر هماهنک شوند .زمانی که مشتتریان تجتارب

مشتری شامل هشت بعتد استت کته بته ترتیتب اهمیتت

ختود را بترای دیگتران بتازگو متیکننتد ،آنهتا احستاس

عبارتاند از )1 :تجربة صرف زمان ادراک شتده کته بتا

خواهند کرد که در آینده بته فروشتگاه بتاز متیگردنتد.

مطالعتتتات بیلگیهتتتان و همکتتتاران ( )2016و مکلتتتین و

بازدیتتد مجتتدد ایتتن فروشتتگاه بتته چنتتد دلیتتل ،ازجملتته

همکاران ( )2 ،)2017بعد تجربة محصتول ادراک شتده

استتداللهتتای منطقتتی (ارزیتابی ختتوب از ستتطح قیمتتت

کتته بتتا مطالعتتات وانتتک و همکتتاران )3 ،)2017( 1بعتتد

محصتتوالت) ،استتتداللهتتای عتتاطفی (دوستتت داشتتتن

تجربة تعاملی ادراک شتده کته بتا مطالعتات بیلگیهتان و

فروشگاه افق کوروش) است .بترای مشتتری احساستات

همکاران ( )2016و سا )4 ،)2017( 2بعتد تجربتة ادراک

یتتک امتتر نتتاگزیر و غیرقابتتل درک استتت .فکتتر کتتردن

شتتده کتته بتتا مطالعتتات کلتتوس )2013( 3و وانتتک و

دربارة فروشتگاهی بتدون احستاس یتا حتس غیترممکن

همکاران ( )5 ،)2017بعتد تجربتة ذهنیتت ادراک شتده

است .برای مشتری ،فروشگاه ختوب فروشتگاهی استت

که با مطالعات پس )2004( 4و پترسون )6 ،)2015( 5بعد

که احساسات را تحریک میکند .مدیران فروشگاه افتق

تجربتتة ارزش ادراک شتتده کتته بتتا مطالعتتات هستتو و

کوروش باید مراقب باشند که یک فروشگاه دارنتد کته

همکاران ( )7 ،)2017بعد تجربة سودمندی ادراک شده

مردم از لحاظ عاطفی آن را حفت متیکننتد .مشتتریانی

با مطالعات اسنینه ( )2010و کلوس و مکلتن )2012( 6و

که به این فروشگاه میآیند ،قیمتت را متیداننتد و حتتی

( )8بعد تجربة لذتجویانة ادراک شده با مطالعات فاوال

میدانند انتظار چه چیزی را دارند .ایتن باعت

متیشتود

و همکتتاران )2013( 7مشتتابهت دارد .باتوجتتهبتته نتتتایج

کته آنهتا بتهراحتتی از ایتن فروشتگاههتا بازدیتد کننتد.

پژوهش حاضر ،پیشنهاد می شود متدیران فروشتگاه افتق

مشتتتریان در ایتتن فروشتتگاه بایتتد همتتان حستتی را داشتتته

کتتوروش ستتعی کننتتد بتتا روشهتتای مختلتتف ازجملتته

باشند که در خانة خود دارند و هتر کتاری کته در خانته

رسانههتای اجتمتاعی بتا مشتتریان ارتبتام برقترار کننتد.

انجام میدهند ،در ایتن فروشتگاه انجتام دهنتد .امتروزه،

مشتریان زمانی که روی جنبة تعامل تأکید دارند ،آنها به

خرید سرگرمکننده مهمی به حساب متیآیتد .مشتتریان

کارمنتتتدان فروشتتتگاه و مشتتتتریان در حتتتال بازدیتتتد از

میخواهند سرگرم شتوند و بعتد بتواننتد در محتیطهتای

فروشگاه های افق کوروش توجه کنند .تجربیتات لزومتا

زیبای طراحیشده خرید کنند .مشتریان حافظة بازدید از

در محیط خردهفروشی شروع نمیشتوند؛ آنهتا در طتول

فروشگاه را منطقیتر مدنظر قترار متیدهنتد؛ زمتانی کته
این فروشگاه ها بهیادماندنی باشتند ،مشتتریان متی تواننتد

1

Wang et al.
SA
3
Klaus
4
Pace
5
Pettersson
6
Klaus & Maklan
7
Faiola et al.
2

محصتتوالت را بتتا هزینتتهای آگاهانتته خریتتداری کننتتد،
بح های عاطفی و احساستی (محتیط خوشتایندی بتود،
احستتاس راحتتتی کتتردم ،احستتاس کتتردم از کنجکتتاوی
جذب فروشگاه شتدم) یتا زمتانی کته آنهتا تحتت تتأثیر
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برخی از عناصر فروشگاه قرار گرفتنتد .باتوجتهبته نتتایج

ازجمله مهمترین محدودیتهای پژوهش حاضر استفاده

پتتژوهش حاضتتر پیشتتنهاد متتیشتتود بتتا رعای تت عناصتتر

از پرسشنامة بستته بترای جمتتآوری دادههتای پتژوهش

زیباییشناختی ،هیجانآمیز بودن و سترگرمکننتده بتودن

حاضر است .بنابراین پیشنهاد میشود در مطالعات آینتده

فروشگاه ،خرید را به مشتریان ارا ه کنند .بترای افتزایش

از مصاحبه یا پرسشنامة باز نیتز در کنتار پرسشتنامة بستته

لذت از خریتد مشتتریان ختود ،هرچته بیشتتر بتر پختش

استفاده شود تا در صتورت امکتان بتتوان ابعتاد احتمتالی

موسیقی و جلوه های بصری فروشگاه خود برنامته ریتزی

دیگر را شناسایی کترد .همچنتین ،شتاخصهتا در متورد

کنید .باید برای پاسخگویی به خواستههتای مشتتریان در

محصوالت مختلف متفاوت است و استفاده از متغیرهای

راستای درک بهتتر آنتان متیتواننتد بتا ایجتاد امکانتات

وضعیتی که در این پژوهش از این دو مورد چشمپوشتی

برقراری ارتبام با مشتریان و تعامل با آنها تتدبیر مناستبی

شد ،جزو محدودیتهای پتژوهش بتوده استت .در ایتن

انجام دهند .یک انجمن دوستانه تشتکیل دهنتد ،در ایتن

پتتژوهش ابعتتاد متتؤثر بتتر تجربتتة مشتتتری در محتتیطهتتای

صورت مشتریان به فروشگاه متعهد میشتوند و دوستتان

ختتردهفروشتتی از دیتدگاه مشتتتریان فروشتتگاههتتای افتتق

خود را نیز به این فروشگاه دعوت میکنند تتا بتواننتد از

کوروش بررسی شد ،پیشنهاد میشود پتژوهش دیگتری

نظتترات یکتتدیگر استتتفاده کننتتد و محصتتوالت را بتته

این ابعتاد را از دیتدگاه متخصصتان و متدیران بازاریتابی

یکدیگر پیشنهاد دهند .باید با بهینهسازی و کوتاه کتردن

سنجش شود و س س با ترکیب نتتایج بتهدستتآمتده بتا

زمتتان انجتتام معتتامالت ،ستترعت در تعتتامالت و امکتتان

پژوهش حاضر رتبهبندی جدیدی انجام گیرد.

برقراری ارتبام بین فروشگاه و مشتتری ،بته مشتتریان در
صتترفهجتتویی زمتتان کمتتک کننتتد .بایتتد محصتتوالتی

منابع
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 .1بودالیی ،حسن و شهیدی ،عالمته .)1397( .مطالعتة

مشتریان احساس کنند کیفیتی متناسب با قیمت پرداختی

کیفی تجارب مشتتریان در صتنایت خترده فروشتی،
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