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 چکیده 

مصرف برچسب  نيو ارتباط آن ب دیبودن و لذت خر انهیکننده سودگرا لیگذار عوامل تعد ريتأث یمقاله توسعه مدل مفهوم نیا

نموده اند  ليرا تكم ییپرسشنامه ها ینفر بصورت حضور 267کند. می یبه فروشگاهها را بررس انیمشتر یو وفادار یخصوص یها

 یدار یرابطه معن كیاز مدل  ییها افتهیانجام گرفته است. طبق  یساختار دلهتوسط مدل معا یچهارچوب مفهوم ليو تحل

 یرابطه معن نیا دیبودن ارزش خر انهیبه فروشگاه مشاهده شد. هرچند که سودگرا یو وفادار یصرف برچسب خصوصم نيب یمنف

مطالعه به  نیکند. امی لیتبد یرابطه قو كیبه فروشگاه را به  یو وفادار یخصوص یمصرف برچسب ها نيموجود ب یدار منف

کردن  دیتجربه خر نيدر ح دیسودمند بودن ارزش خر جادیرا به منظور ا یابیبازار یدهد تا راهبردهامی امكان را نیا رانیمد

 نیدهد. امی شیمصرف کنندگان به فروشگاه را در دراز مدت افزا یخرده فروشان بمنظور وفادار ییتوسعه دهند و احتمال توانا

در  انیمشتر یو وفادار یخصوص یهاآن را با مصرف برچسب  ونديو پ دیارزش خر نيکننده ب لیتالش دارد تا اثرات تعد مطالعه

 بار نشان دهد. نياول یفروشگاه را برا

 

 .دیبه برند، احساسات مصرف کننده، ارزش خر یوفادار د،یبودن خر انهیسودمندگرا د،یلذت خرهای کلیدی: واژه
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Abstract  

 

This article sights the conceptual development model of the moderating factors effect of 

utilitarian and hedonic shopping value in determining the relationship between private label 

usage and store loyalty. In this survey, we gathered the data from 267 online principles and 

analyzed the model by using structural equation modeling. Due to the findings, we observed the 

negative relationship between private label usage and store loyalty. Although, utilitarian 

shopping value transfer this negative form to the extremely positive relationship between 

private label usage and store loyalty. This survey may offer the managers to extend their 

marketing strategies oriented to create utilitarian shopping value during the shopping process, 

and also retailers may be able to advance the consumer’s loyalty in long terms. Furthermore, 

this study efforts moderating impact of shopping value between private label usage and store 

loyalty bond in first time. 
Keywords: Hedonic shopping, Utilitarian Shopping, Brand Loyalty, Consumer Behavior, 

Shopping Value. 
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 مقدمه:

 

هنگام اشاره به برچسب های خصوصی، از آنجایی که آنها به طور انحصاری توسط خرده فروشان به فروش می رسند و 

( آنها می توانند نقش مهم و متمایزی را بر  رفتار وفاداری مصرف Kumar and Steen Kamp، 2007تبليغ می شوند )

. در واقع، برچسب های خصوصی خاص خرده فروشان می باشند و نمی (Kuschate and Fischer، 2014کننده بازی نمایند )

(، که به احتمال زیاد بر وفاداری مصرف کنندگان در Ailawadi et al، 2008توان در جای دیگری آن  را خریداری کرد )

، با توجه به . بنابراین  (Martos-Partal and Gonzaléz-Benito,2009)مقابل زنجيره تأمين خرده فروشی تأثير دارد

می توان افزایش وفاداری مصرف کنندگان را نسبت به نام تجاری فروشگاه را  دنبال نمودن رویكرد یكپارچه در مطالعات اخير،

مربوط به تعيين فروشگاه های مذکور و طبقه بندی ویژگی های برچسب های خصوصی دانست، از آنجایی که به احتمال زیاد 

. در تحقيقات (Martos-PartalandGonzaléz-Benito,2011)رف کنندگان به فروشگاه دارد تاثير مثبتی در وفاداری مص

( تصویر نام تجاری فروشگاه )ليو و 1گذشته چهار عامل مهم اصلی در وفاداری به برچسب های خصوصی شناسایی شده اند: )

( درک کيفيت برچسب های 3(، )2009ران، نام تجاری فروشگاه خرده فروشان )چانيوتكيس همكا ( اعتماد به2(، )2008ونگ، 

 (. 2014( قيمت برچسب های خصوصی )کوسچت و فيشچر و همكاران، 4( و )2004خصوصی )استاینر، 

با توجه به تعریف تصویر فروشگاه ، آن را به عنوان رفتاری که توسط خریداران بمنظور خرید از فروشگاه ها درک می شود، 

، برای Collins-Dodd and Lindley(2003)(. با توجه به یافته های Pan and Zinkhan، 2006مشخص می شود )

تمایز و افتراق در استراتژی برچسب خصوصی موفق نياز اساسی به رابطه بسيار قوی بين تصویر فروشگاه و تصویر نام تجاری 

 فروشگاه است ، تا جایی که بر روی ارزیابی نام تجاری فروشگاه اثر می گذارد. 

 

 

  قیتحق نهیشیپ

      متفاوت  یتجار یبا نام ها ییمحصوالت در فروشگاه ها یهمه رده ها یبرا بایتقر یخصوص یبرچسب ها

(Geyskens et al., 2010; Nielsen, 2014 )باشند )می را دارا یسهم رو به رشد ايدر کل دنSethuraman and 

Gielens,2014یز ساختن محصوالت، آنها را با برچسب هایفروشان با متما است که خرده نیموضوع معرف ا نی(. در واقع ا 

خرده فروشان در جذب  شتريمسئله باعث قدرت ب ني(، که همSayman et al., 2002رسانند.)می در بازار به فروش یخصوص

 (.Ailwadi et al., 2008; Corjstens and Lal,2000گردد. )می انیتعهد مشتر

 Steenkampخرده فروشان مالحظه شده است ) خچهیدر تار شيقرن ها پ یصوصخ یتجار یزمان وجود برچسب ها

and Dekimpe, 1997موفق نبودند، در  یمل یتجار یمحصوالت نام ها نیيپا تيفيچون ک یلیامر بنا به دال ی(. در ابتدا

 نهیهز یرقابت تیبهمراه مز تيفيک یارتقا نهيدر زم یزيانگکرده است و رقابت چالش بر رييتغ تيکه در زمان حاضر موقع یحال

شود. امروزه، می یمصرف برچسب خصوص نيبه فروشگاه و همچن انیمشتر یآن مد نظر قرار گرفته است که منجر به وفادار

قابل  وسطمت یتيفيک یتر و استانداردها نیيپا یها متيمختلف و ق یاز کاالها یعيبا حجم وس یمحصوالت با برچسب خصوص

 (. Chakraborty,2013باشند ) می یدسترس

 یدهند برچسب هامی حياست که آنان ترج نیخرده فروشان ا دگاهیاز د یخصوص یرشد برچسب ها لیدال ليتحل

تواند قدرت چانه می امر خود نیفروش در بازار بفروش برسانند که ا یآن را دارند بموجب سهم باال تيرا که خود مالك یخصوص

 ,.Ailawadi et alدهد. ) شیمصرف کنندگان به فروشگاهها، را افزا یباال یوفادار نيو همچنکنندگان  ديآنان را با تول یزن

2008.) 
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مورد بحث قرار خواهد گرفت و  یمدل در روش شناس نیداد که ا ميخواه حيارائه شده را توض یادامه مقاله مدل مفهوم در

که در  یشتريب قاتيمدل و تحق یها تیمحدود ج،ینتا زيتها نگردد. در انمی فیها تعر هياز فرض كیهر  یمذکور برا یها افتهی

 داد. ميخواه حيتوض را رديقرار گ یتواند مورد بررسمی ندهیآ

 موضوع اتیادب

 به فروشگاه انیمشتر یو وفادار یمصرف برچسب خصوص نیروابط ب یبررس

 ؛2013 ،ین آن کاالها دارند )چكرا بورتکنندگا عیتوز ایرا خرده فروشان و  یتجار ینام ها یبرچسب خصوص تيمالك تمام

انجام گرفته بود،  یبا برچسب خصوص یمحصوالت یکه توسط خرده فروشان بر رو یشیآزما ی(. ط2010و همكاران.،  منیها

 یها تيمسئول هيمشاهده شد. کل یمل یکاالها یتجار یبا نام ها ،یصبرچسب دار خصو یکاالها نيب یتفاوت قابل مالحظه ا

فروش و توسعه بازار بعهده خرده فروشان آن  ،یانباردار ،یابیاعم از توسعه، منبع  یمحصوالت برچسب دار خصوص مربوط به

 یشكست نام ها ایت يمعنا است، که خرده فروشان در موفق نیجمله بد نیا (.Dhar and Hoch، 1997) باشدمی محصوالت

 .نقش دارند ،یخصوص یمختلف با برچسب ها یتجار

 دیجد انیموجود و بدست آوردن مشتر انیرقابت در صنعت خرده فروشان، خرده فروشان بمنظور حفظ مشتر شیاافز بعلت

باشد. بر می وفادار انیرا توسعه دهند. بخش عمده تالش و هدف خرده فروشان جذب مشتر یدیجد یهایدارند استراتژ ازيخود ن

خرده  كیبا  قاًيشود که عممی گفته یبه تعهد یوفادار Oliver (1999) در فروشگاه ها از انیمشتر یوفادار فیاساس تعر

 .دیآمی فروش مشخص بدست

مورد عالقه  یباشند که در آن فروشگاه خاص، نام تجار یخرده فروشان انیتوانند همان مشترمی کنندگان کاالها مصرف

جهت  ینیگزیبه جا لیرود که تمامی احتمال آنرا هم نداشته باشد،  ژهیو یگردد. اگر چه آن فروشگاه نام تجارمی اشان عرضه

مشخص همچنان وجود داشته باشد. چنانچه خرده فروشان،  یهمان نام تجار یبرا یگریاز فروشگاه مذکور به فروشگاه د دیخر

 .متعهد خواهد شد یبه آن نام تجار یمحصوالت مذکور را جهت عرضه داشته باشند، مصرف کننده بطور قطع

روند، می خود به فروشگاه مذکور یکاالها دیجهت خر یمصرف کنندگان بطور منظم و دائم ییکاالها نيچن دیخر بمنظور

 یحجم فروش برچسب ها ایموضوع که آ نیگردد.  هر چند که، امی ريبه فروشگاه تفس یمشتر یکه به عنوان وفادار یتيفعال

خرده  یخصوص یبه کاالها یمصرف کنندگان به درست ایآ ا،یگذار هستند و  ريمصرف کننده ها تأث دیخر زهيانگ یبر رو یخصوص

 (.Rao، 1969) خرده فروشان مهم است ینه، برا ایفروشان وفادار هستند 

 ها،به    فروشگاه انیمشتر یو وفادار یخصوص یمصرف برچسب کاالها یمطالعات بر رو شتريخرده فروشان، ب اتيادب در

ساختارها،  نيامر، ارتباط مثبت ب یموضوع همچنان نامشخص است. در ابتدا نیا یبر رو نيشيپ اتيتمرکز دارد. هر چند که، ادب

، 2004گونتا، نتاي، بونفرو و چ2001و همكاران.،  یالودی؛ آ2001،یالودی)آ دهدمی را نشان یشده ا بانيپشت یگستره تجرب

از محققان  یاريبس ن،ي(. همچن2004دار، و تالوک دي؛ سوده 2007کمپ،  ني؛کومر و است2014و همكاران، شچريکوسچت، ف

فروشگاه ها بطور  نیآنان به ا یبرچسب ها و وفادار نگونهیو مصرف ا دیمصرف کنندگان در مورد خر حاتينشان دادند که ترج

 Baltas etal.,1997; do Valeetal.,2016; Liu and Wang, 2008; Cotterill. )است شیدر حال افزا یا ندهیفزا

and Putsis,2000.) 

 یو وفادار یخصوص یمصرف کنندگان برچسب ها نيارتباط ناهماهنگ ب كی( 2001و همكاران ) یلودیادامه، آ در

 شیافزا یشده بطور مثبت جادهیتا آستانه ارزش ا یمفهوم که ارتباط و همبستگ نیکردند، بد شنهاديبه فروشگاه را پ انیمشتر

 یخصوص یو مصرف برچسب ها انیمشتر یوفادار گر،یبه عبارت د(. لشك U كوسرابطه مع) ابد،یمی و پس از آن کاهش افتهی

 یشود، در حالمی دهیبرچسب ها د نیا یمرز مشخص در وفادار نیکه کمتر ییدارند، تا جا یا وستهيرابطه بهم پ ميبطور مستق

-González ) گذارندمی را ريتأث نیبه خرده فروشان کمتر انیمشتر یوفادار یرو یخصوص یمازاد برچسب ها یها دیکه خر
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Benito and Martos-Partal, 2012; Martos-Partal and González-Benito, 2011 .)رسد می که بنظر ییدر جا

 .کندمی نقش یفایا تيموقع نیدر ا یبه نام تجار یوفادار

 را نشان یمتيق فاتيفتخ یمل یتجار یاز نام ها شتريب یکه محصوالت برچسب دار خصوص یتا زمان گر،ید ییجا در

 دايپ متياز نظر ق یمناسب گاهیآن جا یکه بتوان برا یهنگام متيمصرف کننده نسبت به ق تيحساس شیدهند، احتمال افزامی

 نيب یاز محققان، رابطه منف یبعض ب،يترت نی( . بدGonzález-Benito and  Martos-Partal,  2012کرد، وجود دارد )

 Hansen and، 2008؛ Ailawadi and Halman، 2004به فروشگاه را گزارش دادند ) یارو وفاد یمصرف برچسب خصوص

Singh  1997؛ ،Richardson طبق نظرات .)Richardson (1997 استفاده مصرف کنندگان از محصوالت برچسب دار )

کردند اندازه  شنهاديپ یرش( طبق گزا2010)  Baltas et alنداده است.  رييبه فروشگاه خاص را تغ داری، تعهدات خریخصوص

Hansen and Singh (2008 )است.  افتهی شیافزا یاز مصرف کنندگان بر اساس استفاده برچسب خصوص تیحما گاهیجا

خواهد  انیمشتر یمتفاوت منجر به کاهش وفادار یها یژگیو با  یبرچسب دار خصوص یاز کاالها ادیز یبانيمطرح کردند پشت

با  سهیمصرف کننده به فروشگاه، در مقا یو وفادار یمصرف برچسب خصوص زانيم نياط معكوس برابطه، ارتب نیا ليشد. دل

؛  Dick et al،1995باشد ) می محصوالت متيآنان نسبت به ق یاريسطح هوش زانيحجم مصرف کنندگان و م نيانگيم

2006،Sethuramanنگرش  یبر رو رگذاريعامل تأث رایمصداق دارد ز زين یرانیمصرف کنندگان ا یبرا نيبحث همچن نی(. ا

مصرف  نيو همچن یمشتر یوفادار نيمفهوم است که رابطه ب نیباشد. بدمی مختلف، متفاوت یمصرف کننده در مقابل برندها

 .رديگمی قرار یبوده و مورد بررس یمنف یخصوص یبرچسب ها

 .ز فروشگاه خاص را داردا دیرابطه معکوس بر تداوم خر یخصوص یبرچسب ها یباال تیفیاول: ک هیفرض

و  یخصوص یآن( و ارتباط آن با مصرف برچسب ها انهیو سودگرا انهی)لذت جو دیاثر ارزش خر لیتعد یبررس - الف

 به فروشگاه یوفادار

؛ Babin, Darden, and Griffin، 1994) است دیروند خر كیاز  یچند بعد یینها جهينت كی دیخر ارزش

2004،Stowel et al. ).  Babin et al (1994)جی( و نتاندیآمی بدست یلذت بخش )که بصورت تجرب جینتا نيتفاوت ب 

موضوع تجارت و محرک  نیتر یادياز بن یكیکننده  رفمص یشده برا جادیکردند. ارزش ا ی)که ابزار هستند( را بررس انهیسودگرا

 ان،یانتظارات مشتر دیيعدم تأ یالگو بر اساس (Holbrook،1994) .مصرف کنندگان است یبرا یتكرار یها دیجهت خر

کردن آن  نیگزیجا یبرآورده شود، به جا یمشخص یتجربه کاال قیکه مصرف کننده انتظاراتش از طر یکند زمانمی شنهاديپ

 فیتعر دیبودن روند خر یاحساس یگریبودن و د انهیدر دو حوزه سودگرا دیرا مجدد تكرار خواهد کرد. ارزش خر دیروند خر اال،ک

 Babin et،1994) شودمی نييتع یدر زندگ دیروند و لذت خر نیدر ا انهیبعنوان عامل سودگرا دیتجربه خر نجایشوند. در امی

al ، 2003،Anderson & Srinivasan (. Yang and Petersson(2004) ميو تنظ یینشان دادند ارزش و هدف نها 

 نهيشيبر طبق اصول ب Zeithaml (1988) .آنان قرار دارد یبرا یاروفاد نیيکننده رفتار مثبت مصرف کنندگان در سطوح پا

 د،یاو را برآورده نما هياول یازهايکه بتواند انتظارات مصرف کننده و ن یمحصول ،ینام تجار ایکاال  كیسودمند بودن  یساز

همان ارزش  ازهايه شدن نکرد. لذت برآورد فیمصرف کننده خواهد شد، تعر دیموجود در سبد خر یانتخابها گرید نیگزیجا

 شده آن کاال جادیا تیو مز یمصرف کننده برتر دگاهیمحصول، در د تيفيمصرف کننده است. همچنان که ک یشده برا جادیا

 نشان زيشده را ن جادیبودن محصول و ارزش ا انهیسودگرا نيب یدار ی، مفهوم مذکور رابطه معن(Zeithmal، 1988) باشدمی

  .دهدمی

 به فروشگاه یو وفادار یخصوص یمصرف برچسب ها نیو رابطه ب دیخر انهیسودگرا لیاثر تعد یبررس -ب

 .دهدمی به محصول ینام تجار كیاست که  یارزش ایسودمند بودن آن و  ینام تجار كی ژهیارزش و ،یطور کل به

(Farquhar, 1989) مصرف  اتيادب ن،ی، بنابرا ميکنمی یسمصرف کننده برر دگاهیرا از د ینام تجار ژهیمطالعه ارزش و نیدر ا

 ((Yoo et al., 2000,  Keller ;1993, Aaker 1991 شد واهدشكل داده خ ینام تجار ژهیکننده بر اساس ارزش و
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Aaker (1999)  نام  كی( یها ی)بده ایها  ییاز دارا یبه عنوان مجموعه ا ینام تجار ژهیمصرف کننده را، بر اساس ارزش و

داند. می کند(،می کم ای) ضافها انیارائه خدمات به مشتر ایکه از ارزش محصول  ینینماد یعالمت ها نيهمچن مشهور و یتجار

 ،یبه نام تجار یدرک شده توسط مصرف کننده، وفادار تيفيشود: ک جادیابعاد مختلف ا قیتواند از طرمی ارزش افزوده شده نیا

 یتجار امن ژهیارزش و جادیدر ا یابیبازار ختهيعناصر آم ريتاث یبررس هياول قاتيتحق کاال. یاز نام تجار یو آگاه ،ینام تجار یتداع

 Yoo et (  Shocker, Srivastava, & Reukert., 1994، 1994؛ Baruise، 1993به عنوان مثال، ) دهدمی را نشان  

al (2000)شیافزا جادیو ا ديفروشگاه مذکور بر تول ریو تصو غاتيتبل مت،يق ع،یعوامل توز ایکردند که آ ینيبازب یبصورت تجرب 

 یخصوص یبرچسب ها یارزش نام تجار یبر رو یابیاز مطالعات اثرات بازار یباشند. تعدادمی اثرگذار ینام تجار ژهیارزش و

، 2014؛ Beristain & Zorrila، 2011؛ Benek & Zimmerman، 2014) دهندمی فروشگاه را نشان ریتمرکز بر تصو

Calvo-Porral & Lévy-Mangín  )2011 ) پرداخت تيفروشگاه از نظر قابل متيق ریو اثر تصو ،Beristain & 

Zorrila 2013؛ ،Calvo-Porral & Lévy-Mangín  )یمثبت بر ارزش نام تجار یها اثر شیآزما نیا یکه هر دو 

 یبطور مثبت انیمشتر یبر وفادار یخصوص یبودن مصرف برچسب ها انهیکنند. سودمند گرامی نييرا تب یخصوص یبرچسب ها

 .باشدمی اثرگذار

 :دوم هیفرض

 کندمی لیبه فروشگاه را تعد یمصرف برچسب و وفادار نیروابط ب یبطور مثبت دیبودن ارزش خر انهیالف: سودگرا

   Hirschman and Holbrook(1982) کشف کردند که مصرف کنندگان عالمت  یبراساس مطالعه شناخته شده ا

 ریآورند. گسترش تصومیاز مصرف کاال بدست  ا،یو  دیرا در مراحل خر یشناس ییبایارزش ز ایلذت بخش بودن  ن،ینماد یها

 Sweeney and .در مطالعات است دیطوفان جد كیالهام گرفته از  وسودآور  یاتيمصرف کننده عمل یشده ارزش برا جادیا

Soutar (2001)  بودن و  ی(، احساسیو ارزش مال تيفيبه دو جزء )ک یرا از نظر کاربردمصرف کننده  یشده برا جادیارزش ا

و ارزش  متيق ت،يفيک Dialo et al (2015) اساس نیمورد مطالعه قرار دادند. بر ا یدر متن خرده فروش یارزش اجتماع

به  احساسات .داندمی همصرف کننده بر فروشگا یحفظ وفادار یمثبت بر رو ريتأث كیرا  دیشده در هنگام خر جادهیا یاحساس

 ."شوندمی فیافكار تعر ایحوادث و  ایو  یشناخت یابیمطرح شده از ارز یحالت ذهن كی"عنوان 

 .شوندمی ختهيافراد برانگ ای اءي(. احساسات معموالً توسط حوادث، اش184،صفحه 1999و همكاران،  ی)باگوز 

 تيدر هر وضع ليافراد به هر دل یاست که حاالت درون یدر حال نیباشند و امی افراد یمتفاوت از حاالت درون احساسات،

شده توسط خلق و  ختهينوع حالت برانگ كیاحساسات  .(Bagozzi et al،1999) شوند ینم جادیخاص ا ءیتوسط ش ایخاص 

 .(,1993Rook and Gardner) رديگمی او شكل رافاط طيفرد است که بمنظور پاسخ به مح كی یدرون یخو

که  یو زمان (Gaur et al.,2014)  باشندمی رفتار مصرف کننده یکننده ها ینيب شيپ نیاز با ارزش تر یكی احساسات

 دهدمی در طول زمان مصرف ارتباط یاحساس یتجرب یاز واکنش ها یبا مصرف در ارتباط است، آنها را به مجموعه ا

(Westbrook and Oliver,1991). نیانجام شده است و نقش ا نهيزم نیمطالعات در ا یادیدر سه دهه گذشته، تعداد ز 

و خدمات  تیرضا ،یخرده فروش ،یرفتار لیمصرف کننده، تما یريگ ميتصم غات،يدر تبل یعاطف یرا به پاسخ ها راتيتأث

ته گسس هيلاحساسات به عنوان احساسات او .(Bagozzi et al 1999 ; 2014، Gaur et alمرور،  ) دینمامی یبررس یابیبازار

مانند  هیبه عنوان ابعاد پا ایو  ( , 1980Plutchik؛ ,Izard 1977و ترس ) یخشم، ناراحت ر،يتحق ،یشاد یبمنظور مفهوم ساز

درک  یرا برا یتر یغن نهيموضوع، زم اتي(. ادب1980شوند )راسل، می فیآنها تعر یختگيلذت و بر انگ یاحساسات مثبت و منف

 یآن بررس یو عاطف یحال، ارزش تجربه خدمات در هر دو ارزش کاربرد نیکند. با امی اهملذت مصرف و تجربه حاصل از آن فر

تواند به کاربران، خدمات با ارزش درک می که به عنوان تجربه خدمات مصرف ییدرجا .(Sandstorm et al;2008) شودمی

 - ی)ذهنییلذت جو یحت ای( و یکاربرد - )هدف یشتريب یتواند با سودمندمی تجربه مصرف ایلذت و  د،یارائه نما شتريب

( و سنداستروم و 2002و همكاران ) ینظر، بر نیا دیيتا یبرا .(Addis and Holbrook، 2001( همراه باشد )یاحساس
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 Sandstorm et) .ارائه دادند رند،يگمی در بر یو عاطف یرا که تجربه خدمات هر دو بعد کاربرد دهيعق نی( ا2008همكاران )

al;2008)  یعاطف ،یاجتماع ،یشرط ،یاگر که ارزش، محرک رفتار مصرف، باشد بطور معمول به صورت کاربرد یحت": 119ص 

 فیتمرکز دارند تعر متيو ق تيفيک نيارزش به عنوان تجارت ب یبر رو یکه به طور سنت یتجرب قاتيتحق ت،يو ابزار مطلوب

مصرف  یداشتن برا یزمان و صرفه اقتصاد ییصرفه جو راتينمودن تاثاست که حداکثر  یزيچهمان  ،یکاربرد تيفي.ک"گرددمی

تواند کمرنگ تر از می از مصرف تينقش احساسات در مطلوب ن،یآورد. بنابرامی کنندگان که در مرکز صحنه هستند را به ارمغان

  Machleit and Eroglu (2000) طرف، كیاز  (Addis and Holbrook، 2001) با آن باشد سهیمصرف لذت در مقا

 یو فروشگاه ها ییمواد غذا ی( مانند فروشگاه هایمحور گرا)کاربرد یها طيدر مح دارانیخر یکردند که لذت و سودمند یبررس

قرار دارند. بر  دیمراکز خر ایبزرگ  ینسبت به فروشگاه ها یختگيو انگ یتر از احساسات و سرخوش نیيدار در سطوح پا فيتخف

 یفروشگاه مورد بررس یو وفادار یخصوص یدر ارتباط با مصرف برچسب ها دیلذت ارزش خر لیش تعدنق دگاه،ید نیا ساسا

 .رديگمی قرار

از فروشگاه را  دیخر یمصرف برچسب و وفادار نیروابط ب یبطور منف دیو لذت ارزش خر یب: سرخوش -فرضیه دوم 

 .کندمی لیتعد

رود می به فروشگاه اثرگذار است. در ادامه انتظار یوفادار یبر رو یدهد مصرف برچسب خصوصمی نشان یمفهوم مدل

 یبر رو یمنف ريتأث دیکه لذت خر ییدر جا د،ینما لیتعد یرو بطور مثبت یمصرف و وفادار نيارتباط ب دیسودمند بودن ارزش خر

 را دارد. فروشگاهبه  یو وفادار یبرچسب خصوص نيروابط ب لیتعد

 یروش شناس

. قسمت اول رديگ یجزء را در بر م 5است که  یا افتهیسئواالت ساختار  قيتحق نیگرفته شده در ادر نظر  یمفهوم مدل

. رديگ یافراد قرار م دیخر یاست که بصورت گسترده و روزانه در سبد کاال یمشخص یکننده نام تجار یجواب سئواالت تداع

( با سه سئوال موجود 2001و همكاران ) یالودیآ به فروشگاه توسط یروفادا زانيم نيو همچن یمصرف برچسب خصوص زانيم

  فيسئواالت ط نیسنجش ا اريگردد. مع ی( سنجش م1994و همكاران ) نيتوسط باب دیارزش خر زانيگردد. م یسنجش م

ن . سئواالت از زباددگر یم ی= کامالً موافقم دسته بند5= کاماًل مخالفم تا عدد 1باشد که از عدد  یم كرتيل ییتا 5 یاسيمق

 .است دهیترجمه گرد یسيسئواالت به زبان انگل ییو مجدداً جهت روا دهیترجمه گرد یبه زبان فارس یسيانگل

 یکه خواستار برچسب خصوص یباشند افراد یم پراستاریشهروند و ها یفروشگاهها دارانیدر آزمون، خر یآمار نمونه

 یجهت عالقه مصرف کنندگان به برچسب ها یسئوال کنترل كیمطالعه،  نیبه هدف ا دنيرس یباشند. برا یم یخاص یکاالها

 .انجام شده است زين ريخ ایباشد  یروزانه آنها م یدهایکاالها در خر یخصوص

پرسش ها استفاده شده است. پس از  یشده از خبرگان جهت مرور و بررس یاعتبار سئواالت طراح ديو تأک ديتأئ بمنظور

جهت عدم وجود  ینفر از مصرف کنندگان بصورت حضور 10ن، پرسشنامه مذکور توسط اصالحات انجام شده از نظرات خبرگا

موارد بصورت کامل و  یتمام دیآزمون، مشخص گرد شيموجود در پ یها افتهی. بر اساس دیگرد ليتناقضات در پرسشنامه تكم

 .کرد توان در مطالعه مذکور استفاده یقرار گرفتند و از آنها م یابیقابل سنجش و ارز قيدق

عدد آن  200مذکور  یپرسشنامه ها نيانتخاب شدند و از ب ینفر بصورت حضور 267 ها،پرسشنامه ندیفرآ ليجهت تكم در

 یم یخاص یشدند. بر اساس سئوال اول در پرسشنامه که مربوط به مصرف از نام تجار یابیارز د،یمطلوب گرد جهيکه منتج به نت

ها خارج شدند. اندازه نمونه مذکور نشان دهنده  هیکردند از استخر سنجش گو یستفاده نما یتجار ینفر که از نام ها 35باشد، 

 .باشد یم (Kline,2011) یمناسب بودن مدل  معادله ساختار

 نیا زانيروزانه مشارکت دارند که م یدهایاز مردان در خر شتريزنان ب دیمشخص گرد یريآمار گ ندیدر نظر داشتن فرآ با

تا  26% و سن  44.6سال  25تا  18 ی: رنج سندیو مشخص گرد كيتفك دیخر یاساس سن ها نیاشد. بر اب یم %60.8درصد 

 یو رنج سن %0.8،  65تا  56 نيب یو رنج سن %15.1، 55تا  46 نيب ی، رنج سن %18.7، 45تا  36 نيب ی، رنج سن 20.3%، 35
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که  ینيگروه را محصل نیشتريدهند. ب یم ليسال تشك 45 ریمصرف کنندگان را افراد ز تیباشد. اکثر یم %0.5سال 66 یباال

 یو دکتر سانسيفوق ل املش یليتكم التيبا تحص یاز نمونه( ، افراد %45.6دهند ) یم ليدارند تشك یدانشگاه التيتحص

درصد  نیشتريب 1.999.999تا  1.200.000 نيافراد ب انهيدهند. بر اساس سطح درآمد ماه یم لي% از نمونه( را تشك 14.8)

باشد. افراد  یم (%8.4) 3.500.000تا  2.000.000با سطح درآمد  یسطح درآمد متعلق به گروه نيکه دوم ی( در حال37.8%)

پاسخ دهندگان با سطح درآمد متوسط و باال  هيباشند، بق ی% م 41.5 باً یکه تقر رنديگ یقرار م اريسطح مع نیدر ا زيخانه دار ن

 گردند. یص م% مشخ 26.3و  %32.2با  زين

 قیتحق یها افتهی

 ییایبر اساس اعتبار و پا یريدر نظر گرفته شد. در ادامه مدل اندازه گ یمدل معادله ساختار یچارچوب مفهوم یابیارز یبرا

 .شوند یمدل بر اساس ساختار مدل آزمون م یها افتهی(. بعد از آن یعامل یديتأئ ليشوند )تحل یم یابیعوامل در مدل ارز

 عوامل مدل ییایاپ لیتحل

 0.853برابر با  قيپرسشنامه تحق یآلفا بیگردد. بجزء ضر یاستفاده م یدرون ساختار یوستگيآلفا کرونباخ جهت پ بیضر

 (.Nunnally,1978شوند ) یم شتريب 0.7بوده است و از سطح قابل قبول 

 

 

 ( جدول متغیر های توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول 

 کشيدگی چولگی انحراف معيار ميانگين کثرحدا حداقل متغيرهای پژوهش

 0/  785 -0/  452 0/  53 3/  96 5/  00 2/  00 مصرف برچسب خصوصی

 1/  107 -0/  634 0/  61 3/  84 5/  00 1/  33 وفاداری به فروشگاه

 0/  308 -0/  335 0/  6 3/  79 5/  00 2/  25 سودگرایانه بودن خرید

 0/  321 -0/  312 0/  53 3/  64 4 / 9 1/  8 لذت ارزش خرید

 

آنها اشاره شده است. همانطور که مشاهده  اريو انحراف مع نيانگيم رها،ينمرات متغ راتييدامنه تغ زانيدر جدول فوق به م

ه قرار دارند. الزم به ذکر است ک یدگيو کش یدو شاخص چولگ یبرا یفوق الذکر در دامنه قابل قبول یرهايمتغ یشود تمام یم

 یدامنه قرار داشته باشد، دارا نیدر ا ريکه متغ یباشد و در صورت یم -2تا  2 نيب یدگيو کش یچولگ یدامنه قابل قبول برا

 شود: یپرسشنامه و مدل پرداخته م ییروا یبه بررس یدیيتا یعامل ليباشد. در ادامه با استفاده از تحل ینرمال م عیتوز
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 تحلیل عاملی تاییدی( بار عاملی و سطح معناداری 2جدول 

سطح  بار عاملی متغيرها
 معناداری

 سطح معناداری بار عاملی متغيرها

 وفاداری به فروشگاه مصرف برچسب خصوصی

 8/  42 0/  64 4سوال  4/  57 0/  36 1سوال 

 6/  98 0/  53 5سوال  8/  98 0/  67 2سوال 

 5/  41 0/  42 6سوال  9/  22 0/  68 3سوال 

 نه بودن خریدسودگرایا

 12/  18 0/  8 9سوال  4/  88 0/  37 7سوال 

 6/  86 0/  5 10سوال  11/  24 0/  75 8سوال 

 لذت ارزش خرید

 11/  18 0/  72 16سوال  2/  28 0/  17 11سوال 

 8/  4 0/  58 17سوال  8/  12 0/  56 12سوال 

 9/  53 0/  64 18سوال  7/  79 0/  54 13سوال 

 8/  96 0/  61 19سوال  9/  71 0/  65 14سوال 

 12/  08 0/  76 20سوال  6 /15 0/  44 15سوال 

= 2.96; GFI = 0.90; AGFI = 0.85; CFI = 0.91, IFI=0.91 1/df2RMSEA = 0.000; X 

پرسشنامه به  هایبرازش مناسب بوده و سازه یپرسشنامه دارا هایسازه یديتأی یعامل ليکه تحل دهدیجدول فوق نشان م

 شود: یپژوهش پرداخته م یها هيفرض ی. در ادامه به بررسدهندیمربوطه را نشان م یرهايمتغ یخوب

یصوصخ بسچرب فرصم

دیرخ ندوب هنایارگدوس

دیرخ شزرا تذل

هاگشورف هب یرادافو

   
 

   
     

    

    

 
 ( مدل ساختاری نهایی تحقیق در حالت تخمین استاندارد1شکل 

 :باشدیصورت م نیبد رهايمتغ نيروابط ب یسطح معنادار نيهمچن

 

                                                           
1 . Chi Square Divided to Degree of Freedom 
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یصوصخ بسچرب فرصم

دیرخ ندوب هنایارگدوس

دیرخ شزرا تذل

هاگشورف هب یرادافو

   
 

   
    

    

    

 
 ( مدل ساختاری نهایی تحقیق در حالت معناداری2 شکل

 :شوندیمشاهده م ر،یدر جدول ز ییمدل نها ریمقاد ریسا

 ییمدل نها ری( مقاد3 جدول

 ها در مدلروابط مفاهيم با شاخص
 مقدار استانداردشده

 )الندا(
سطح 
 1معناداری

سطح 
 اطمينان

 نتیجه

سب خصوصی بر وفاداری به فرضيه اول: مصرف برچ

 فروشگاه تاثير معناداری دارد.
24  /0 19  /3 P<0.01 

تأیيد 

 فرضيه

فرضيه دوم: ارزش خرید )لذت جویانه( ارتباط بين 

وفاداری به  مصرف برچسب های خصوصی و

 کند.فروشگاه را تعدیل می

1372  /0 31  /33 P<0.01 
تأیيد 

 فرضيه

تباط بین فرضیه سوم: سودگرایانه خرید ار

مصرف برچسب های خصوصی و وفاداری به 

 فروشگاه را تعدیل می کند.

098  /0 46  /23 P<0.01 
تأیيد 

 فرضيه

 

                                                           
1. T-value 
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 ییبرازش مدل نها یها( شاخص4جدول 

 نتيجه مقدار دامنه مورد قبول عنوان شاخص
1/df2X X2/df ≤3 81/2 تایيد مدل 

2RMSEA RMSEA<0.09 069/0 تایيد مدل 
3GFI GFI>0.9 93/0 تایيد مدل 

4AGFI AGFI>0.85 90/0 تایيد مدل 
5CFI CFI>0.90 93/0 تایيد مدل 
6IFI IFI>0.90 93/0 تایيد مدل 

که  میريگیم جهينت نبنابرای. است خوبی برازش دارای مدل این که دهدمی نشان رفته کار به برازش هایشاخص یتمام

 تيقابل زرليل یهاافتهیدارد. با توجه به استاندارد بودن مدل،  قيتحق یاصل یرهايمتغ یريدر اندازه گ ییباال ییتوانا قيمدل تحق

  .اعتماد را دارد

 شود: یمدل پرداخته م یرهايمتغ نيروابط ب یبه بررس رسون،يپ یبا استفاده از آزمون همبستگ تینها در

 قیتحق یرهایمتغ نیب رسونیپ ی( آزمون همبستگ5جدول 

 1 2 3 4 

     برچسب خصوصی مصرف

 وفاداری به فروشگاه
** 

452  /0 
   

 سودگرایانه بودن خرید
** 

469  /0 

** 

501  /0 
  

 لذت ارزش خرید
** 

515  /0 

** 

49  /0 

** 

569  /0 
 

درصد  99 نانيدر سطح اطم رهايمتغ نيروابط ب یشود تمام یمشاهده م رها،يمتغ نيروابط ب یبا توجه به سطوح معنادار

 دیبودن خر انهیو سودگرا دیلذت ارزش خر ريدو متغ نيمربوط به رابطه ب یشدت همبستگ نیشتريقرار گرفته است. ب دیيتامورد 

با شدت  یبه فروشگاه و مصرف برچسب خصوص یوفادار ريدو متغ نيب یستگشدت همب نیتر فيبوده و ضع 0/  569با شدت 

  .باشد یم 0/  452

 یریگ جهینت

 نیخرده فروشان ا یاست و برا افتهی یدر بازارها فزون یتعداد محصوالت برچسب دار خصوص یا ندهیزابطور ف ريدهه اخ در

 یخرده فروش خاص در سبد کاال كیمصرف کنندگان از  دیموضوع به حجم خر نیا ایاست که آ زيچالش برانگ اريمسئله بس

  .(Rao,1969) شود یکاالها مربوط م نیحجم فروش ا ایخود و 

انتخاب کنند که  یسطح آورده ارزش نیرا با باالتر ییدهند کاال یم حيکه مشخص است مصرف کنندگان ترج همانطور

 .(Cuneo et al., 2012)از آن کاال را درک کنند دیلذت خر ایبودن  انهیاز منظر سودمند گرا یسطح احساس نیبتواند باالتر
                                                           

1. Chi square divided to degree of freedom 
2. Root Mean Square Error of Approximation 
3. Goodness of Fit Index 
4. Adiusted Goodness of Fit Index 
5. Comparative Fit Index 
6. Inceremental Fit Index 
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گلستان انجام گرفت که  یبرچسب دار چا یکاال دیارزش خر یر روب یآزمون ،بمنظور آشكار نمودن ابهامات موجود ن،یبنابرا

  .کرد ینوع کاالها سنجش م نیا دیمصرف کننده را جهت خر ميتصم

هستند  نيپائ تيفيبا ک یکنند محصوالت یکاالها، مصرف کنندگان تصور م نگونهیسهم ا شیبا توجه به افزا رانیبازار ا در

بعد  دیبودن ارزش خر انهیسودمند گرا یسطح احساس شیکه افزا نیرسند. مضاف بر ا یفروش مدر بازار ب متشانيکه با توجه به ق

رابطه،  نیدارد که ا انیمشتر یبرچسب ها و وفادار نیبر مصرف ا ییکننده بسزا لیتعد اثرآن،  نيح ایو  دیخر ندیاز اتمام فرآ

 جهيکند که نت یم لیتبد یدار مثبت یارتباط معن كیا به به فروشگاه ر انیمشتر یمصرف برچسب ها و وفادار نيب یارتباط منف

 یذکر شده در محصول چا یها یژگیو نیشتريب کهدهد  ینشان م شتريباشد. مطالعات ب یخرده فروش خاص م كیآن تعهد به 

  .رديگ یرسد، مورد استفاده قرار م یمتفاوت بفروش م یبعلت خشك بودن کاال که در حجم ها شتريب

 یبر رو یگذار هیدهد. عوامل سرما ینشان م رانیمد  یريگ ميرا بمنظور تصم یبرجسته ا یامدهايذکور پم یها افتهی

برچسب دار  یکه مشخص کردند کاالها (Koschate-Fischer Et al., 2014)با توجه به نظرات یخصوص یبرچسب ها

که  (Ailawadi et al., 2008 ) یات قبلاساس مطالع بر نيخرده فروشان دارند و همچن یدر توسعه راهبردها یبخش مهم

برچسب دار و  یتواند عملكرد بهتر کاالها یکنند، م یم فایبه فروشگاه ها ا یدر وفادار یدهد برچسب ها نقش مهم ینشان م

 یمکاالها بهمراه داشته باشد. همانطور که  نیفروش ا یبه فروشگاه را جهت مشاوره به خرده فروشان بمنظور اثر بخش یوفادار

 یرا برا یخاص یابیبازار یتوانند راهبردها یم یا رهيزنج یفروش خاص خود را دارد و فروشگاه ها یهر فروشگاه منحن ميدان

 .ندینما نیبرچسب دار خود تدو یکاالها

 

 ندهیآ قاتیها و تحق تیمحدود

 یم    در شهر تهران  یمحل یهااست که فروشگاه یداده ها از نمونه آمار یمقاله، جمع آور نیموجود در ا یها تیمحدود

. و دیفزايتواند به اعتبار داده ها ب یو نمونه بزرگتر م یا رهيزنج یمختلف، فروشگاهها یباشند که بعضاً در نظر داشتن شهرها

هان و در واقع د یشفاه غاتيداد. با تبل یتوان به داده ها اعتبار بهتر یم قيتحق هتج یتر شيبا در نظر گرفتن زمان ب نيهمچن

 .ابدی یم شیمصرف کنندگان افزا دیمطلوب خر جینتا شیاحتمال افزا یبه دهان گشتن نام تجار

مصرف  یدر وفادار یمتفاوت جیتوانند نتا یمختلف م یهايژگیبا و یمحصوالت ،یرانیبا توجه به رفتار مصرف کننده ا تاًینها که

 خرده فروش خاص خواهد شد. كیبه  یموجب تعهد و فادار که در انتها ندینما جادیآنها ا دیکنندگان بمنظور رفتار خر
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