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بررسی تأثیر ویژگیهای فروشگاه و کیفیت خدمات بر دلبستگی مکانی
(مورد مطالعه :فروشگاههای مواد غذایی آذربایجان در شهر اردبیل)
سمیه صائب نیا ،1مقصود دشمن کش

کورعباسلو2

چکیده:
امروزه هر مشتري ارزش ويژه خود را دارد و شرکتها براي به دست آوردن سهم بیشتري از بازار ثابت يا رو به کاهش بايد مبارزه کنند.
که در اين میان ويژگیهاي فروشگاه و کیفیت خدمات بهعنوان بخش تفکیکناپذير اين مناطق و داراي نقش اساسی در اجراي آن
نموده است و از طرف ديگر تحقیقات انجامشده نشان میدهد که دلبستگی مکانی میتواند بر روي حفظ مشتريان و درنتیجه بر
سودآوري کمک میکند .بر اين اساس ،پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ويژگیهاي فروشگاه و کیفیت خدمات بر دلبستگی مکانی در
فروشگاههاي مواد غذايی آذربايجان میپردازد .مشتريان فروشگاههاي آذربايجان در شهر اردبیل جامعه آماري پژوهش را تشکیل
میدهند .حجم نمونه  483نفر پیشبینیشده که به اين منظور از روش نمونهگیري تصادفی ساده براي توزيع پرسشنامه استفادهشده
است .اندازهگیري متغیرها با پرسشنامه استاندارد انجام گرفت و روايی آن بر اساس روشهاي صوري و محتوايی و براي بررسی کفايت
دادهها از شاخص  KMOو پايايی آن با ضريب آلفاي کرونباخ بررسی گرديد .آزمون مدل پژوهش بر اساس مدلسازي معادالت
ساختاري با استفاده از نرمافزار  LISREL85.3استفاده شد .نتايج نشان میدهد که ويژگیهاي فروشگاه بر دلبستگی مکانی تأثیر
مثبت و معناداري دارد .و همچنین تأثیر مثبت و معنادار کیفیت خدمات بر دلبستگی مکانی در فروشگاههاي مواد غذايی آذربايجان
تأيید شد.

واژههای کلیدی :ويژگیهاي فروشگاه ،کیفیت خدمات ،دلبستگی مکانی ،فروشگاههاي مواد غذايی آذربايجان.
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A survey the Impact of Store Features and quality of service on
Spatial attachment (Case study: Azerbaijani grocery stores in
Ardabil)
ABSTRACT:
Today, each customer has its own unique value, and companies must struggle to gain more
market share in a fixed or declining market. Among these, the characteristics of the store
and the quality of services as an integral part of these areas and has a key role in its
implementation, and on the other hand, research shows that spatial attachment can help
retain customers and thus profitability. Accordingly, the present study investigates the effect
of store features and service quality on spatial attachment in Azerbaijani grocery stores.
Customers of Azerbaijani stores in Ardabil constitute the statistical population of the
research. The sample size is 483 people. For this purpose, a simple random sampling method
was used to distribute the questionnaire. Variables were measured by a standard
questionnaire and its validity was assessed based on face and content methods to evaluate
the adequacy of data from the KMO index and its reliability with Cronbach's alpha
coefficient. The research model test was based on structural equation modeling using
LISREL85.3 software. The results show that store features have a positive and significant
effect on spatial attachment. Also, the positive and significant effect of service quality on
spatial attachment in Azerbaijani grocery stores was confirmed.
.
key words: Shop features, service quality, spatial affiliation, Azerbaijan grocery store
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امروزه به منظور موفقیت در بازارها فهمیدن ارزشهاي مصرفی مشتريان
و تأثیر آنها بر رفتار مصرفکنندگان از موضوعات حیاتی به شمار می-
آيد .با توجه به تغییر ارزشهاي مصرفی در بازارهاي امروزي و وجود
بخشهاي مختلف مشتريان بر مبناي ارزشهاي مصرفی متفاوت،
بازاريابان بايد نسبت به نیازهاي مصرفی متفاوت و رفتار انتخاب
محصوالت در بخشهاي مختلف ،حساس و متوجه باشند .زيرا که امروزه
شاهد تغییرات بسیاري در ارزشها و فرهنگ مصرفکنندگان هستیم
(گلستان زاده .)1431 ،نکته قابلتوجه در مورد رفتار خريدار اين خواهد
بود که اين عوامل در بستر مکان خريد صورت میگیرد .افراد تحت تأثیر
تجارب و نظامهاي ارزشی خود ممکن است اقدام به خريد کاال نمايند.
حال اگر اين کاال در فروشگاهی به فروش برسد که با پیوندهاي عاطفی
اشتراکاتی داشته باشد ،ممکن است روابط جديد و مفاهیم ديگري خلق
شود .يکی از اين مفاهیم ،مفهومی برگرفته از دانش روانشناسی محیطی
به نام دلبستگی مکانی به فروشگاه است .دلبستگی به مکان رابطه
عاطفی فرد با مکان است که ريشه در خصوصیات و تجارب گذشته فرد
دارد که مکان بايد بتواند پاسخگو نیازها و انتظارات انسان باشد و همین-
طور مکان بايد ظرفیتهاي پاسخگويی به اين نیازها و انتظارات را داشته
باشد .دلبستگی به مکان بر اساس تعامل شناختی ،عاطفی و عملکردي
بین افراد ،گروهها و مکان کالبدي -اجتماعی در طول زمان شکل
میگیرد (دانشپور و همکاران .)1488 ،ارتباط عاطفی بین فرد و مکان
بر پايه نحوه قضاوت ،ترجیحات و شناخت از مکان برقرار میشود.
دلبستگی به مکان به پیوند فرد با مکان منجر میشود که انسان خود را
جزئی از مکان میداند و بر اساس تجربههاي خود از نشانهها ،معانی،
عملکردها و شخصیت نقشی براي مکان در ذهن خود متصور میسازد
و مکان براي او مهم و قابلاحترام میشود (فالحت.)1483 ،
از طرفی ويژگیهاي فروشگاه نیز میتواند بر دلبستگی مکانی تأثیر گذار
باشد .بسیاري از محققان و خردهفروشان بر اهمیت محیط فروشگاه و
ويژگیهاي آن ،بهعنوان ابزاري براي ايجاد تمايز و مزيت رقابتی ،تأکید
کردهاند (لوي و وي تز .)1338 ،4احتماالً اين امر به جلبتوجه
مصرفکننده و ايجاد عالقه به محیط کمک میکند (پک و چیلدرز،3

 .)2۲۲۰خريدارانی که محیط فروشگاه را دوست دارند ،به دلیل حس
خوب ناشی از فضاي فروشگاه ،ممکن است پول بیشتري در آنجا خرج
کنند .همچنین ،اين تحريک حسی خودکنترلی و مقاومت فرد را کاهش
میدهد و راهی را براي رضايت آنی فراهم میکند (آدالر .و همکاران،
 .)2۲۲4هنگامیکه افراد زمان بیشتري در فروشگاه حضور دارند ،با
محرکهاي بیشتري مواجه میشوند که احتمال خريد آنی را افزايش
میدهند (جاربوئی و مک دنیلی .)1381 ،۰خردهفروشان بايد براي ايجاد
محیط خريد خوشايند تالشی مستمر داشته باشند تا ادراک منفی
مصرفکنندگان از خريد آنی عوض شود (گلستان زاده)1431 ،
از طرفی ديگر محققان نشان میدهند که کیفیت خدمات نقش
قابلتوجهی در حفظ مشتريان فعلی دارد و میتواند بر دلبستگی مکانی
نیز تأثیر بگذارد .و درنتیجه باعث سودآوري شرکت شود و به عنوان يک
مزيت رقابتی بهحساب آيد .امروزه شرکتها در حال استراتژيهايی
هستند که از طريق آن میتوانند مشتريان فعلی خود را حفظ و با
استفاده از تکنولوژي مناسب و کسب اطالعات در مورد مشتريان بهطور
همزمان منجر به رضايت مشتريان خود شوند و از طريق رابطه بادوام و
بلندمدت با آنها وفاداري را در آنها ايجاد میکند( .آشلی .)2۲111در
واقع کیفیت خدمات مقايسه آنچه مشتري احساس میکند که بايد باشد
(انتظارات) با آنچه که دريافت داشته است (ادراکات) میباشد (عجم و
همکاران .)1432 ،اگر عملکرد خدماتی از سطح مطلوب آنها باالتر باشد،
شگفتیشان را به دنبال دارد و حتماً کیفیت آن را عالی تلقی میکنند.
اگر عرضه خدمات در دامنه تحمل پذيري مشتريان جاي داشته باشد،
آن را رضايت بخش میدانند؛ اما اگر کیفیت واقعی را پايینتر از سطح
خدمات رضايت بخش بدانند ،بین عملکرد عرضه کننده خدمات و
انتظارات مشتري ،شکاف کیفیت ايجاد میشود (الوالک و رايت،
.)1483
اين تحقیق با هدف بررسی تأثیر ويژگیهاي فروشگاه و کیفیت خدمات
بر دلبستگی مکانی انجام شده است با وجود اکثر تحقیقات انجام شده
در اين زمینه توجه اندکی به ويژگیهاي فروشگاه ،کیفیت خدمات و
همچنین دلبستگی ناشی از آن براي فروشگاه را ارائه دادهاند .اينکه
ويژگیهاي فروشگاه و خصلتهاي آن و نیز لذت ناشی از خريد در آن
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مرکز خريد چه تأثیري را میتواند بر رويکرد مصرفکنندگان نسبت به
محل فروش يا وفاداري آنان اعمال نمايد ،از موضوعات مغفول در منابع
بازاريابی است .تأثیر پیوند عاطفی افراد با مکان فروش بر حمايت افراد
از فروشگاه ها و سپس تأثیر اين پیوند بر وفاداري آنان از موضوعاتی
محسوب میگردد که میتواند عرصه جديد را در حوزه بازاريابی و
مديريت مراکز فروش ايجاد نمايد .بر اساس مطالب ذکرشده ،میتوان
مسئله اصلی اين تحقیق را به اين شکل صورتبندي نمود که
ويژگیهاي فروشگاه و کیفیت خدمات چه تاثیري بر دلبستگی مکانی
دارد؟
 -2مبانی نظریژوهش
 -2-1ویژگیهای فروشگاه
اصطالح «ويژگی فروشگاه» به تمام عناصر فیزيکی و غیر فیزيکی
يک فروشگاه اطالق میشود که بهمنظور اثربخشی بر رفتار مشتريان و
کارکنان قابلکنترل است (گلستان زاده .)1431 ،فضاي فروشگاه در
شکلدهی تجربه مشتري اثرگذار است و فقط توجه به اجناس يا خدمات
ارائهشده کافی نیست و خردهفروشان میتوانند با افزودن و کنترل عناصر
تشکیلدهنده فضاي فروشگاه بر مشتريان اثر بگذارند .بهخصوص
هنگامیکه آنها در حال ارزيابی خدمات و اجناس ارائهشده هستند
(بابین و آتاوي .)2۲۲۲ ،اگر مصرفکننده به اين نتیجه برسد که کاالها
چیزي فراتر از بعد فیزيکی هستند و نیازهاي ذهنی و جسمی او را
برآورده میکنند ،راحتتر با رفتارهاي خريد آنی کنار میآيد .طراحی
فروشگاه بهويژه رنگبندي ديوارها و دکوراسیون آن ،میتواند
واکنشهاي زيستی غیرارادي و احساسی ويژه را ايجاد کند و موجب
جلبتوجه شود .نیروي انسانی فروشگاه تأثیر بسزايی بر فرايند
تصمیمگیري مشتريان دارند .با افزايش تعداد مشتريان و کارکنان،
محیط فروشگاه شلوغ میشود و لذت خريد مشتريان کاهش میيابد.
محیط شلوغ امکان کنترل کمتري نسبت به محیط را براي افراد فراهم
میکند و درنتیجه میزان رضايت کاهش میيابد .محیط شلوغ ،لذت
خريد را در مشتري از بین میبرد و از احتمال خريد میکاهد (گلستان
زاده.)1431 ،

 -2-2کیفیت خدمات
امروزه ارائه خدمات در کشورهاي توسعه يافته ،بخش مهمی از تولید
ناخالص داخلی را تشکیل میدهد ،پس ارتقاي کیفیت و افزايش
عملکرد ،از اهداف مهم اين بخش است .يکی از فنون نسبتاً جديد که
نقش موثري را در ارتقاي کیفیت خدمات ايفا مینمايد ،فن کیفیت
خدمات 8است .در اين فن ،ابتدا شکافهاي کیفیتی سازمان تعیین
میشود ،سپس با سنجش و بررسی آنها ،تالش در جهت کاهش اين
شکافها صورت میپذيرد .در بخش خدمات ،ارزيابی کیفیت آن حین
فرايند ارائه خدمات انجام میگیرد .هر تماس مشتري به عنوان لحظهاي
براي ايجاد اعتماد و فرصتی براي راضی يا ناراضی کردن به شمار میرود
(سیمونز و همکاران1482 ،3؛ ترجمه :اعرابی و ايزدي) .کیفیت خدمت
به عنوان يکی از مهمترين عوامل تعیین کننده موفقیت سازمانهاي
خدماتی در محیط رقابتی امروزه مورد توجه جدي قرار گرفته است.
هرگونه کاهشی در رضايت مشتري بدلیل کیفیت پايین خدمت موجب
ايجاد نگرانیهايی براي سازمانهاي خدماتی است .مشتريان نسبت به
استانداردهاي خدمت حساستر شدهاند و همراه روندهاي رقابتی،
انتظارات آنها از کیفیت خدمات نیز افزايش يافته است .در نتیجه
بسیاري از متخصصان بازاريابی معتقدند سازمانهاي خدماتی همواره
بايستی انتظارات مشتريان از کیفیت خدمت را تحت نظر باشند داشته.
تعاريف متعددي از کیفیت خدمت ارائه شده که برخی از آنها عبارتند
از :کیفیت خدمت سه بعد فیزيکی ،موقعیتی و رفتاري را در برمی گیرد.
به عبارت ديگر کیفیت خدمت عبارت است از تمرکز بر چیزي که به
مشتريان تحويل داده میشود ،چگونگی موقعیتی که خدمات در آن ارائه
میشود (وو .)2۲۲3 ،1۲توجه مستمر سازمان به برآورده ساختن نیازها
و خواستههاي مشتريان (کیلور و همکاران .)2۲۲3 ،11میزان اختالف
موجود میان انتظارات مشتريان از خدمات دريافتی و ادراک آنها از
خدمات دريافت شده است .آنچه از مرور ادبیات کیفیت خدمت قابل
نتیجه گیري است ،اين است که تعريف سوم که مبتنی بر رويکرد عدم
تأيید انتظارات مشتري قرار دارد ،و طی سالیان متمادي تعريف غالب
بوده است .هرچند اخیراً فقط زيرمجموعههاي ادراکی اين رويکرد بیشتر
مورد استفاده قرار میگیرد (حاج کريمی و همکاران.)1488 ،
 -3-2دلبستگی مکانی
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کاربرد دلبستگی مکانی در بسیاري از حوزهها ،منجر به تعاريف
فراوانی از آن شده است .در اغلب موارد ،پژوهشگران ،دلبستگی مکانی
را بهعنوان مفهومی چندجانبه به تصوير میکشند که مشخصه آن پیوند
بین افراد و مکانهاي بااهمیت آنها است .بهطور مثال جغرافیدانان
انسانگرا معتقدند که پیوند با فضاي معنادار ،يا «حسی مکان» پیوند
عاطفی عمومی است که نیازهاي اساسی انسان را محقق میسازد
(رالف .)131۰،12برخی ديگر از محققان اشاره دارند که حسی مکان يا
خرده مفاهیم هويت مکانی ،دلبستگی مکانی و وابستگی مکانی را در
برمیگیرد يا پیوندهاي اجدادي و حسی؛ مشابه حسی «خودي» بودن،
و تمايل براي ماندن در مکان را شامل میشود .جامعه شناسان شهري
و دانشمندان حوزه اجتماع ،دلبستگی را در سطوح شهر ،خانه ،و
همسايگی قرار میدهند .حتی در رشتههاي علمی ،الگوهاي تعريف از
دلبستگی مکانی متفاوت است ،بهعنوانمثال ،چنین اظهارشده که
دلبستگی مکانی بر ويژگیهاي اجتماعی و ويژگیهاي فیزيکی بهتنهايی
يا هر دو متکی است .درواقع دلبستگی به مکان ،ارتباط نمادين با مکان
است که با دادن معانی عاطفی و حس مشترک فرهنگی ،توسط افراد
به مکان خاص شکل میگیرد (الو و آلتمن .)1332 ،14دلبستگی به
مکان برخاسته از فعالیتها و تعامالت بین انسان -مکان و انسان -انسان
در يک مکان خاص است (همان).
در تکمیل مطالب فوق الزم به ذکر است که گلستان زاده ( )1431به

حاصل شد که دلبستگی مشتري به برند فروشگاه خرده فروشی موجب
افزايش انجام تبلیغات دهان به دهان از طرف مشتري خواهد شد .شیبخ
بگلو )2۲2۲( 13در تحقیق خود با عنوان يک مطالعه چند جانبه از
دلبستگی به مکان و تأثیرات آن بر مشارکت شهروندان و وفاداري مکان
در شهر جديد بهارستان انجام داد و نشان داد که قدرت دلبستگی به
شهر ،هم درگیر مشارکت مدنی و هم بر وفاداري مکان تأثیر دارد .اين
يافتهها همچنین نشان میدهد که در بین محدودههاي مختلف مکانی،
دلبستگی به شهر ضعیفترين است .عالوه بر اين ،نشان داده شده است
که دلبستگی هاي همسايگی ،شهر و کشور براي بزرگساالن از نوجوانان
قويتر است .سباستین )2۲2۲( 1.به بررسی قدرت جايگاه در درک
دلبستگی ها و معانی مکان پرداخت و چهار ديدگاه اصلی علمی ()1
ورودي نظري از طريق شفاف سازي و طبقه بندي هفت مفهوم که در
تعامل بین مردم و مکانها دخیل هستند )2( .يک گزاره چارچوب به
منظور برجسته کردن نقش مهم مکان در تعريف حس مکان )4( .ورودي
تجربی ،با تجزيه و تحلیل مقايسهاي چند مورد )3( .نمايشهاي
شماتیک از پیوست مکان (بر اساس وابستگی به مکان و هويت مکان)
و معنی مکان (بر اساس موجودات پسنديده و غیر پسنديده) را ارائه داد.
بنابراين مدل و فرضیههاي تحقیق به شرح زير قابل بیان است؛

بررسی رابطه میان ويژگیهاي فروشگاه ،لذت از خريد و وفاداري به
فروشگاه با دلبستگی مکانی پرداخت و نشان داد که ويژگیهاي فروشگاه
با لذت از خريد و لذت از خريد با وفاداري و با دلبستگی مکانی و
دلبستگی مکانی با وفاداري رابطه مثبت و معنیداري داشت .ملک
اخالق و همکاران ( )1434در تحقیق خود به بررسی بررسی رابطه بین
ويژگیهاي فروشگاههاي خرده فروشی با دلبستگی به برند ،رضايت
مشتري و تبلیغات دهان به دهان پرداخت و نشان داد که ويژگیهاي
فروشگاه خرده فروشی بر رضايت مشتري و دلبستگی او به برند فروشگاه
تأثیر مثبت دارد و همچنین بر افزايش تبلیغات دهان به دهان از سوي
مشتري مؤثر است .ورضايت مشتري بر دلبستگی وي به برند فروشگاه
و انجام تبلیغات دهان به دهان تأثیر مثبت دارد .همچنین اين نتیجه
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تسهیالت
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طراحی
فضا

دلبستگی مکانی

قابلیت اعتماد
کیفیت خدمات

پاسخگویی
تضمین

شکل 1-1؛ مدل پژوهش (گلستان زاده1431 ،؛ آذربايجانی و همکاران))143۲( ،
همانطور که در شکل  1نشان دادهشده است ،اين پژوهش در پی
بررسی تأثیر ويژگیهاي فروشگاه و کیفیت خدمات بر دلبستگی مکانی
است در اين پژوهش ويژگیهاي فروشگاه و کیفیت خدمات به عنوان
متغیر مستقل و دلبستگی مکانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته
شد؛ که براي بررسی مدل فوق آزمون فرضیات زير انجام گرديد:
 .1ويژگیهاي فروشگاه تأثیر مثبت و معناداري بر دلبستگی
مکانی در فروشگاههاي مواد غذايی آذربايجان دارد.
 .2کیفیت خدمات تأثیر مثبت و معناداري بر دلبستگی مکانی
در فروشگاههاي مواد غذايی آذربايجان دارد.
 -3روش تحقیق:
در اين تحقیق به بررسی تأثیر ويژگیهاي فروشگاه و کیفیت
خدمات بر دلبستگی مکانی در فروشگاههاي مواد غذايی آذربايجان
پرداختهشده است و وجود يا عدم وجود يک تأثیر معنادار میان متغیرها
موردبررسی قرار میگیرد بنابراين تحقیق حاضر از نوع توصیفی-

همبستگی است؛ و از نظر هدف ،کاربردي میباشد .جامعهي آماري
اين پژوهش کلیهي مشتريان فروشگاه آذربايجان در سطح شهر اردبیل
است.
براي تعیین حجم نمونه نیز از فرمول جامعه نامحدود کوکران
استفادهشده است؛ که تعداد آن با استفاده از جدول مورگان  483نفر
محاسبه شد .نمونهگیري از جامعه انواع گوناگونی دارد و روشی که در
اين پژوهش مورداستفاده قرارگرفته است نمونهگیري تصادفی ساده
است.
در اين پژوهش ،براي تکمیل ادبیات و پیشینة علمی از مطالعات
کتابخانهاي و جست و جوي اينترنتی استفادهشده است و براي گردآوري
دادهها از روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه استاندارد که به صورت
مقیاس  .درجهاي لیکرت از (کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) طراحیشده
است روشی که در اين پژوهش براي بررسی برازش مدل اندازه گیري
استفاده میشود ،شامل سه معیار روايی سازه ،روايی تشخیصی و روايی
همگرا و نیز پايايی است .روايی سازه مفهوم مرکبی است که مستلزم
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تشخیصی و روايی همگرا و نیز پايايی شامل ضريب آلفاي کرونباخ براي
تمامی سؤاالت پرسشنامه به تفصیل در بخش يافتههاي پژوهش در
جدول  4ارائه شده است.

بررسی چند مرحله است و با روايی ضابطه شامل روايی همزمان ،روايی
پیشگويی کننده ،روايی تمايز و روايی همگرايی سنجیده میشود .روايی
سازه عبارت از میزان صحت مقیاس در اندازه گیري ساخت نظري يا
ويژگی مورد نظر است .در نهايت روايی همگرا عبارت از همبستگی نسبتاً
قوي میان سؤال و متغیر اصلی است و مقدار قابل قبول براي آن بايد
ضريب همبستگی پیرسون بزرگتر از  ۲/3در نظر گرفته شود
(محمدبیگی و همکاران .)1434 ،و در نهايت ضريب آلفاي کرونباخ
نشان دهنده سازگاري درونی سؤاالت است که متغیر مشابهی را مورد
سنجش قرار میدهند و مقدار آن بیشتر از  ۲/1بر پايايی قابل قبول
پرسشنامه داللت دارد .نتايج حاصل از سنجش روايی سازه ،روايی

 -4تجزیه و تحلیل دادهها
 -4-1یافتههای توصیفی پژوهش
در بخش آمار توصیفی دادههاي جمعآوريشده از منظر جنسیت،
مقطع تحصیلی و سن موردبررسی قرارگرفته و نتايج به شکل زير است:

جدول  :1نتایج بخش آمار توصیفی
شاخص

درصد فراوانی

جنسیت
مقطع
سن

مرد

زن

3354

.۲51

ديپلم و پايینتر

فوقديپلم

لیسانس

تحصیالت تکمیلی

1853

235۰

4451

1853

زير  4۲سال

بین  4۲تا  3۲سال

بین  31تا  .۲سال

بیشتر از  .۲سال

4352

3.58

1.5۰

353

(مأخذ ،نتايج تحقیق)
 -4-2آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف
ادعاي مطرح شده در مورد نرمال بودن توزيع دادهها است .جدول 2
نشان دهنده نتايج اين آزمون است.

جهت بررسی توزيع يک متغیر کمی از آزمون کولموگوروف-
اسمیرنوف استفاده میشود .در اين آزمون ،فرض صفر نشان دهنده

جدول  .2آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

آماره K-S

احتمال آماره K-S

ویژگیهای فروشگاه

11/۰2

3/۲1

2/31

۲/341

کیفیت خدمات

1۰/22

4/18

1/1۰

۲/28۰

دلبستگی مکانی

14/12

3/۲۰

2/83

۲/32۰

نتايج بدست آمده در جدول  2نشان میدهند که تمامی متغیرها از
توزيع نرمال پیروي میکنند؛ چرا که سطح معنی داري اين متغیرها
بزرگتر از  ۲/۲.است و فرض صفر براي آنها تأيید میشود .بنابراين با

توجه به نرمال بودن توزيع تمامی متغیرها ،به منظور اجراي روشهاي
مرتبط به مدل سازي معادالت ساختاري از نرم افزار  Lisrelاستفاده
شد.
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 -4-3سنجش تشخیصی و همگرا و پایایی
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون مدل مفهومی پژوهش ،ابتدا الزم
است نسبت به روايی و پايايی پرسشنامه اطمینان حاصل شود .در روش
معادالت ساختاري 1۰به منظور بررسی برازش مدل اندازهگیري بر
چندين معیار شامل روايی سازه ،روايی تشخیصی ،روايی همگرا و پايايی

مبتنی است .روايی سازه 11با استفاده از روش تحلیل عاملی تايیدي مورد
مورد آزمون قرار داده میشود .جدول  4نتايج اين روش شامل بارهاي
عاملی و مقادير آماره تی استیودنت را نشان میدهد .دو مقدار  ۲/3و
 ۲/.براي پذيرش بار عاملی در نظر گرفته شده است .در اين پژوهش
مقدار استاندارد براي بار عاملی برابر با  ۲/.مد نظر قرار گرفته است.
نتايج نیز در جدول  4نشان داده شده است.

جدول  .3نتایج روایی تشخیصی ،روایی همگرا ،روایی واگرا و پایایی
میانگین واریانس

پایایی

ضریب

متغیر (سازه)

استخراج شده
)(AVE

ترکیبی
)(CR

آلفای
کرونباخ

روایی واگرا
MSV

ASV

ویژگیهای فروشگاه

۲/12

۲/32

۲٫81

۲/.1

۲/۰.

کیفیت خدمات

۲/1.

۲/8.

۲٫82

۲/83

۲/۰8

دلبستگی مکانی

۲/14

۲/31

۲٫13

۲/.2

۲/.۰

روايی تشخیصی در صورتی برقرار خواهد بود که مقدار میانگین
واريانس استخراج شده بزرگتر از مقدار بحرانی  ۲/.باشد .همچنین سه
شرط الزم براي تحقق روايی همگرا وجود دارد که بدين شرح است-1 :
مقدار پايايی ترکیبی بزرگتر از  ۲/1باشد؛  -2مقدار میانگین واريانس
استخراج شده بزرگتر از  ۲/.باشد؛ و  -4مقدار پايايی ترکیبی بزرگتر از
میانگین واريانس استخراج شده باشد .در صورتی که مقدار پايايی
ترکیبی براي هر سازه باالتر از  ۲/1باشد ،نشان دهنده پايداري درونی
مناسب براي مدلهاي اندازه گیري است و مقدار  ۲/۰نیز بر عدم وجود
پايايی داللت دارد .نهايتاً صاحب نظران مقدار استاندارد براي ضريب
آلفاي کرونباخ را برابر با  ۲/1در نظر گرفتهاند (داوري و رضازاده،18
 .)2۲14بنابراين با توجه به جدول  .و مقادير استاندارد براي
شاخصهاي مورد نظر میتوان نتیجه گرفت که روايی همگرا از طريق
برآورد میانگین واريانس تبیین شده برقرار است .مقادير  AVEبراي
عاملهاي اين پژوهش بین  ۲/1۲تا  ۲/11در نوسان است و بنابراين چون
شاخص

)Equation Model (SEM
-Construct Validity

1

-Structural

17

 AVEاز  ۲/.باالتر هستند اين پرسشنامه از همگرايی مطلوبی
برخوردار است براي بررسی واگرايی پرسشنامه صفات  MSVو ASV
اندازه گیري گرديد .چون مقاديري  MSVو  ASVاز  AVEکمتر
میباشد بنابراين؛ روايی واگرايی براي سؤاالت پرسشنامه تأيید میگردد.
 -4-4آزمودن فرضیههای پژوهش
يکی از مهمترين معیارها جهت بررسی برازش مدل ساختاري
عبارت آماره تی استیودنت است .چنانچه مقدار آن بزرگتر از قدر مطلق
عدد  1/3۰باشد ،پارامترهاي مدل معنادار هستند .لذا فرضیات متغیر
مربوط به آن تأيید میشود (اسفنديانی و محسنین .)1432 ،بنابراين؛
نتايج ضرايب مسیر همراه با مقادير آماره تی استیودنت و سطح
معناداري در جدول  3نشان داده شده است.

Davari and Reza Zadeh
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جدول  .4نتایج آزمون فرضیهها
ضریب

آماره تی

مسیر

استیودنت
12/۲3

کمتر از ۲/۲.

1۰/۲3

کمتر از ۲/۲.

فرضیه

متغیر مستقل

متغیر وابسته

H1

ويژگیهاي فروشگاه

دلبستگی مکانی

0/97

H2

کیفیت خدمات

دلبستگی مکانی

0/68

نتايج به دست آمده نشان داد که ويژگیهاي فروشگاه تأثیر مثبت و
معنادار بر دلبستگی مکانی دارد بنابراين فرضیه اول مورد تأيید قرار
میگیرد و کیفیت خدمات بر دلبستگی فروشگاه تأثیر مثبت و معنادار
دارد بنابراين فرضیه دوم مورد تأيید قرار میگیرد و ضريب تأثیر نشان
دهنده میزان تأثیر متغیر مستقل بر وابسته می باشدکه فرضیه اول دوم
با ضريب تأثیر  ۲/8۰بیشترين تأثیر را دلبستگی مکانی دارد.
 -5بحث و نتیجهگیری
در دنیاى دائماً در حال تـغییر و رقـابتى امـروز ،بیشتر شرکتها به
دنبال راههايى بـراى افـزايش مزيت رقابتى خود هستند که يکى از اين
راهها حرکت به سمت بهبود در ارائهي خدمات به مشتريان میباشد.
بنابراين شرکتها معموالً سعى مىکنند امکانات بیشترى در اخـتیار
مـشتريان قـرار دهند و نیازهاى آنان را سريعا برطرف سازند؛ اما
سـازمانهاى هـوشمند و آيندهنگر قبل از هر اقدامى ،ويژگیهاي
فروشگاه و کیفیت خدمات را مد نظر قرار میدهد تا از اين طريق باعث
افزايش دلبستگی مشتريان به شرکت شودو نهايتاً موجب فروش بیشتر
و سود بیشتر گردد .لذا توجه به مقوله ويزگی هاي فروشگاه و کیفیت
خدمات در کنار ايجاد دلبستگی مکانی امري مهم به شمار میرود؛
بنابراين؛ پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ويژگیهاي فروشگاه و کیفیت
خدمات بر دلبستگی مکانی در فروشگاههاي مواد غذايی آذربايجان
پرداخته است که پس از طی مراحل مقدماتی و مرور پژوهشها و
تحقیقات انجامشده داخلی و خارجی و همچنین ،مرور نظريات مختلف
در زمینه ويژگیهاي فروشگاه ،کیفیت خدمات و دلبستگی مکانی
پرداخته و براي تأيید فرضیات اين تحقیق ،از طريق پرسشنامه در يک

سطح معناداری

نمونه  483نفري از مشتريان فروشگاه مواد غذايی آذربايجان ،دادههاي
موردنیاز جمعآوري و سپس با استفاده از تکنیک آماري ،اين دادهها
مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت؛ که نتايج يافتهها حاکی از تأثیر
مثبت و معنادارويژگی هاي فروشگاه و کیفیت خدمات بر دلبستگی
مکانی میباشد .اين تحقیق از لحاظ نتايج تحقیق همسو با تحقیق
گلستان زاده ( ،)1431ملک اخالق و همکاران ( ،)1434شیبخ بگلو
( )2۲2۲و سباستین ( )2۲2۲میباشد.
بر اساس نتايج حاصل از تحقیق پیشنهاد میشود که مديران
فروشگاه آذربايجان به ايجاد يک واحد فعال بازاريابی و فروش اقدام
نمايد؛ و همچنین پیشنهاد میگردد تا با قرار دادن فرد متخصص به
شکايات مشتريان رسیدگی گردد و تالش نمايند تا کیفیت خدمات خود
را بهطور مستمر بهبود بخشند و متعاقب با آن نیز ارتباط صادقانه و
شفاف با مشتريان داشته باشند .همچنین پیشنهاد میشود در طراحی
برنامههاي وفاداري ،مديران و کارشناسان بايد هم ويژگیهاي مکان
مورد استقرار فروشگاه (ويژگیهاي جمعیت شناختی ،فرهنگی و
مذهبی) که تأثیر مستقیمی بر دلبستگی مشتريان دارد را موردتوجه
قرار دهند ضمن اينکه ويژگیهاي داراي اثرات بلندمدت بیشتري
هستند و میتوانند ضمن افزايش دلبستگی شهروندان به دلیل ارتباط
عاطفی که آنان با فروشگاه برقرار میکنند مزيت تبلیغ دهانبهدهان را
نیز براي فروشگاهها به ارمغان آورد.
و نهايتاً براي محققین آتی پیشنهاد میگردد تا انجام اين تحقیق با
دورههاي زمانی طوالنیتر و همچنین حجم نمونه باالتر به منظور
افزايش دادن اعتبار نتايج تحقیق الزم هست .ازآنجاکه پژوهش حاضر با
محدوديت زمانی مواجه بوده است ،لذا توصیه میگردد ،تحقیق مشابهی
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در ساير فروشگاههاي سطح شهر مثل جانبو ،هفت و کوروش صورت
گیرد تا ضمن فراهم آمدن امکان مقايسه و ارزيابی تطبیقی در سطح
کشور ،برنامهريزيهاي دقیقتري در راستاي وفاداري از مشتري انجام
گیرد .و همچنین پیشنهاد میشود با توجه به اينکه در انجام اين پژوهش
به منظور کسب اطالعات از پرسشنامه استفاده شد ،در پژوهشهاي آتی
براي کسب اطالعات دقیقتر از ساير ابزارهاي گردآوري اطالعات مانند
مصاحبه با مشتريان استفاده گردد.
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