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ABSTRACT
The purpose of this study was to provide a model for identifying the antecedents for purchasing
organic agricultural products focusing on the role of the store image. The study was applied and
descriptive. The population of the study consisted of all consumers of organic agricultural products
in Bioneshan stores in Tehran, who used the products of this company. About 384 samples were
selected using the available sampling method. In order to confirm the validity of the questionnaire,
content validity, construct validity and convergent validity were examined. To assess the reliability
of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was used, which was 0.787 for the whole
questionnaire. The results of the research show that the price image, brand image, and perceived
risk affect the image of the organic agricultural products store. The store image has a significant
effect on the perceived quality and perceived value of organic agricultural products and perceived
quality has a significant effect on the perceived value and intention to purchase organic agricultural
products. Also, the perceived value has a significant effect on the intention to purchase organic
agricultural products.
Keywords: Organic agricultural products, Store image, Purchase intention, Consumers.
Objectives
Many researchers have proven that organic agricultural products are better and safer for human
health, and unhealthy products are a threat to society. Increasing health problems and food-related
diseases have made consumers give more importance to these products purchased. There has been
an increase in organic products popularity due to their health benefits and positive environmental
impact.
Today, stores must meet customers' expectations in purchasing in order to survive in a competitive
environment with other stores. According to the competitive environment of the market, stores are
trying to distinguish themselves in the market. In this field, store image is one of the most
important distinctive features that provide significant benefits for the stores. Since one of the
concerns of stores is to attract new customers and keep them, one of the factors that will attract new
customers is to create a proper store image in the minds of customers.
Bioneshon stores, with the aim of expanding the culture of using organic products and promoting
the health of the community as well as developing and promoting organic agriculture in Iran, has
been producing organic products. Today, many agricultural products store, such as the Bioneshon
store, have not yet fully understood the factors affecting the intention to purchase organic products,
one of the reasons is the lack of appropriate marketing tools and effective marketing methods by
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these companies. However, most studies today focus mainly on public goods such as clothing,
books, digital products, etc., and pay less attention to organic products. Therefore, there is a need to
examine the behavior of buying organic products. Therefore, the present research has taken steps to
fill this gap. So, the purpose of this study is to provide a model for identifying the antecedents for
the intention to purchase organic agricultural products, focusing on the role of the store image.
Methods
This research is descriptive in terms of purpose, applied, and in terms of research method. The
statistical population of the study consisted of all consumers of organic agricultural products in
Bioneshan stores in Tehran, who used the products of this company during the collection of
research data in April of 2019. The population was considered unlimited and 384 samples were
selected using the available sampling method. Data collection was carried out using two field and
library methods for reviewing the literature. To collect data, a questionnaire containing 29
questions was designed by reviewing the literature on research variables. Also, three questions
were compiled to measure demographic variables (Education, rate of use of organic agricultural
products agricultural, number of purchases from this store per month). To measure and confirm the
validity of the questionnaire, content validity, construct validity and convergent validity were
examined. In order to evaluate the content validity, several questionnaires were distributed among
university professors and premiers. The sensibility and comprehensibility of the questions and the
appropriateness of the variables were examined. Experts' opinions were used to improve
questionnaire questions. For construct validity, factor analysis was used in the form of the
measurement model. Also, for convergent validity, the mean of variance was extracted and
composite reliability was calculated. Cronbach alpha coefficient was used to assess the reliability
of the questionnaire. As the results of Cronbach's alpha coefficient show, the questionnaire has
satisfactory reliability. SPSS and LISREL statistical software were used to analyze the research
data and test hypotheses.
Results
The results of the research show that the price image, brand image, and perceived risk affect the
image of the organic agricultural products store. The store image has a significant effect on the
perceived quality, and perceived value of organic agricultural products and perceived quality has a
significant effect on the perceived value and intention to purchase organic agricultural products;
also the perceived value has a significant effect on the intention to purchase organic agricultural
products.
Discussion
According to the first hypothesis, the pricing image is one of the most critical factors affecting
customers’ loyalty and is also one of the main indicators of the store image of organic agricultural
products that includes the perceptions and mind beliefs formed in customer's memory in relation to
pricing activities. According to the second hypothesis, brand image as a generalization of
customers' perception of the brand can lead to the purchase of a product to similar products,
reduces the perceived risk of customers, and increases the market share of the company. Also, the
positive image of the brand increases the level of customer satisfaction and loyalty. With regard to
the third hypothesis, perceived risk affects customer's behavior. According to the fourth hypothesis,
excellence in competition and memorability is made by the creation of a powerful store image for
organic agricultural products stores. Store image management is essential for increasing the
consumers' perceived quality towards organic products. According to the fifth hypothesis, it seems
that the more attractive the environment of the organic agricultural product store, the more people
look to these stores to get a better feeling and the attractiveness of the environment also encourages
them to immediate purchase. According to the sixth hypothesis, understanding a higher quality of
the consumer leads to an increase in the perceived value of organic food products. According to the
seventh hypothesis, it is recommended that the managers of the Bioneshon store examine the
quality of organic food products. To increase consumers' perceptions of the quality, the store must
develop effective brand strategies to improve the quality of organic products. According to the
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eighth hypothesis, the main stimulus for the purchase is the lower price than the national brands.
The lower price pushes consumers towards organic food. Consumers' understanding of high quality
may lead to an increase in the intention of purchasing organic food products. Therefore, consumers
who place a high value on organic food products need more to buy these products.
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تبیین پیشایندهای قصد خرید محصوالت کشاورزی ارگانیک با تمرکز بر نقش تصویر
فروشگاهی (مورد مطالعه :فروشگاه بیونشان)
3

مصطفی زندی نسب  ،1سید محمدباقر جعفری ،*2مهدی فرمانی
 ،1کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 ،2استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 ،3کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت -98/3/27 :تاریخ تصویب)98/11/1 :

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارایه مدلی برای تبیین پیشایندهای قصد خرید محصوالت
کشاورزی ارگانیک با تمرکز بر نقش تصویر فروشگاهی بود .پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و
از نظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی است .جامعه آماری پژوهش کلیه مصرفکنندگان
محصوالت کشاورزی ارگانیک فروشگاههای بیونشان در شهر تهران بودند که در دوره

جمعآوری دادهها (فروردین  )1398از محصوالت این شرکت استفاده کردهاند 384 .نفر به-
عنوان نمونه و به روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند .روایی محتوا ،روایی سازه و
روایی همگرا برای پرسشنامه بررسی شد .برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد ،که این ضریب برای کل پرسشنامه  0/787بهدست آمد .نتایج پژوهش نشان داد تصویر
قیمتی ،تصویر برند و ریسک درک شده بر تصویر فروشگاهی محصوالت کشاورزی ارگانیک
تاثیر معنادار داشت .همچنین ،تصویر فروشگاهی بر کیفیت درک شده و ارزش درک شده این
محصوالت تاثیرگذار بود و کیفیت درک شده بر ارزش درک شده و قصد خرید محصوالت
کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار داشت .در نهایت ،ارزش درک شده بر قصد خرید
محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار داشت .بنابراین ،تصویر فروشگاهی و تصویر برند
با کاهش ریسک درک شده مشتریان میتواند باعث افزایش سهم بازار شرکت شده و با ارایه
قیمت پایینتر مصرفکنندگان را به سمت این محصوالت سوق دهد.
واژههای کلیدی :محصوالت کشاورزی ارگانیک ،تصویر فروشگاهی ،قصد خرید ،مصرف-
کنندگان
مقدمه
بسیاری از محققان اثبات کردهاند که محصوالت
کشاورزی ارگانیک ،برای سالمت انسانها بهتر و ايمنتر
هستند و محصوالت ناسالم تهديدی برای جامعه
میباشند ( .)Skrodzka, 2017مطالعات علمی نشان
میدهد که در دهههای اخیر با توسعه فناوری و افزايش

استفاده از مواد افزودنی ،سموم دفع آفات ،آنتی
بیوتیکها و هورمونها در تولید مواد غذايی در
کشورهای در حال توسعه ،اثرات نامطلوب و مضر برای
سالمت انسانها به دلیل استفاده از اين مواد بهوجود
آمده است .ايران نیز دچار عواقب ناگوار ناشی از مصرف
محصوالت ناسالم کشاورزی است و در سال 2010
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سازمان بهداشت جهانی عنوان کرده است از  160کشور
جهان ،ايران رتبه  93را از لحاظ عواقب ناگوار ناشی از
کشاورزی صنعتی دارا است ( Ranjbarshamsi et al.,
 .)2016بنابراين ،ضروری است که از مصرف بیرويه مواد
شیمیايی که اثرات زيانباری را به محیطهای کشاورزی
و سالمت انسان به همراه دارند جلوگیری کرده و به
سمت استفاده بیشتر از محصوالت ارگانیک حرکت نمود
) .(Raheli and Sandoghi, 2018در کشورهای مختلف
به اهمیت محصوالت ارگانیک پی بردهاند .سیاست
زيستمحیطی دولت اوکراين ،اتريش و سوئد بر اين است
که تا سال  2020به ترتیب بیش از  16 ،21و  7درصد
کشاورزی خود را به سمت محصوالت ارگانیک سوق
دهند ( .)Maslak, 2017روند بازار جهانی به سمت
استفاده از محصوالت کشاورزی ارگانیک است ،در
اقیانوسیه  12/2میلیون هکتار و در اروپا  10/6میلیون
هکتار از زمینهای تولیدی به تولید محصوالت ارگانیک
تبديل شده است (.)Danko et al., 2016
افزايش مشکالت بهداشتی و بیماریهای مرتبط با
محصوالت غذايی باعث شده است ،مصرفکنندگان
اهمیت بیشتری برای خريد اين محصوالت قايل شوند
( .)Damar-Ladkoo, 2016بهطور روزافزون در سراسر
جهان بر محبوبیت محصوالت ارگانیک به علت مزايای
موثر بر سالمتی و تاثیر مثبت بر روی محیط ،افزوده
میشود ( .)Huang and Lee, 2014محصوالت کشاورزی
ارگانیک دارای ايمنی و کیفیت باالتر نسبت به ساير
محصوالت مشابه هستند ( .)Peixiu, 2017دامنه خريد و
فروش محصوالت کشاورزی ارگانیک به دلیل عالقه
تولیدکنندگان به سود بیشتر و مصرفکنندگان به ايمنی
باالتر در حال گسترش است و روز به روز بر حامیان آن
در کشورهای مختلف افزوده شده است ( Danko et al.,
 .)2016محصوالت ارگانیک دارای ويژگیهايی هستند
که در نگاه اول قابل مشاهده نیستند .در بعضی موارد
مصرفکنندگان در هنگام خريد يا مصرف ،به سختی اين
ويژگیها را درک میکنند .برای موفقیت و توسعه
محصوالت ارگانیک بايد اين ويژگیها توسط
مصرفکننده درک شوند و مصرفکننده تمايل به
پرداخت برای اين محصوالت داشته باشد ( Sriwaranun
.)et al., 2015
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امروزه ،فروشگاههای محصوالت ارگانیک بايد
انتظارات مشتريان از خريد را برآورده کنند تا در محیط
رقابتی با ساير فروشگاهها ،به حیات خود ادامه دهند
( .)Kim et al., 2005با توجه به محیط رقابتی بازار،
فروشگاهها برای متمايز کردن خود در بازار تالش
میکنند .در اين زمینه ،تصوير فروشگاهی يکی از
مهمترين مشخصههای متمايزی است که مزايای قابل
توجهی برای فروشگاهها فراهم میکند .تصوير
فروشگاهی به مجموعهای از ادراک مصرفکننده از يک
فروشگاه با ويژگیهای برجسته اشاره دارد .بهطورکلی،
کیفیت کاال ،جو فروشگاه و پرسنل فروشگاه تصوير
فروشگاهی را ايجاد میکنند ( .)Konuk, 2018بنابراين،
يکی از دغدغههای فروشگاهها ،جذب مشتريان جديد و
حفظ آنان است ،يکی از عواملی که موجب جذب
مشتريان جديد میشود ،ايجاد تصوير مطلوب از فروشگاه
در ذهن مشتريان است.
فروشگاههای بیونشان با هدف گسترش فرهنگ
استفاده از محصوالت ارگانیک و ارتقا سطح سالمت
جامعه اقدام به تولید و عرضه محصوالت ارگانیک می-
نمايد؛ فروشگاه مذکور يکی از اولین فروشگاههايی است
که بهصورت تخصصی به عرضه محصوالت کشاورزی
ارگانیک میپردازد و در مدت نه چندان زيادی توانسته
شعب خود را افزوده و در زمینه محصوالت کشاورزی
ارگانیک گام مثبتی بردارد .امروزه بسیاری از
فروشگاههای محصوالت کشاورزی همچون فروشگاه
بیونشان هنوز نتوانستهاند به طور کامل عوامل موثر بر
قصد خريد محصوالت ارگانیک را درک کنند ،که يکی از
داليل آن فقدان وسايل بازاريابی مناسب و روشهای
موثر بازاريابی توسط اين شرکتها است .با اين حال،
امروزه اکثر مطالعات عمدتاً به کاالهای عمومی مانند
لباس ،کتاب ،محصوالت ديجیتال و غیره تمرکز میکنند
و توجه کمتری به محصوالت ارگانیک میشود .بنابراين،
نیاز به بررسی رفتار خريد محصوالت ارگانیک وجود
دارد .از اين رو ،پژوهش حاضر برای پر کردن اين خأل
گام برداشته است .بنابراين ،هدف از انجام اين پژوهش
ارايه مدلی برای تبیین پیشايندهای قصد خريد
محصوالت کشاورزی ارگانیک با تمرکز بر نقش تصوير
فروشگاهی میباشد.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
انسان برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خود ،عوامل
اصلی و ضروری زندگی را مورد تهديد قرار داده و شرايط
نامطلوبی فراهم کرده است .بنابراين ،اگر جوامع امروزی
روند حرکتی خود را اصالح نکنند ،به بحرانهای فراوان
گرفتار خواهند شد .در میان شیوههای مختلف،
کشاورزی ارگانیک يکی از روشهايی است که از محیط-
زيست محافظت میکند ( .)Poursaeed et al., 2014اين
شیوه کشاورزی برای تولید مواد غذايی سالم و فاقد
هرگونه مواد شیمیايی ،مورد استفاده قرار میگیرد
( .)Sharma, 2005: 21از اين رو روند کنونی جهانی ،به
دلیل منافع زيستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی
کشاورزی بیش از پیش بر توسعه کشاورزی ارگانیک
تأکید دارد ) .(Fatemi et al., 2019نتايج پژوهشی که
توسط ) Alecu et al., (2015در  21کشور اروپايی انجام
شده است ،نشان میدهد که مردم آگاهتر و عالقهمندتر
به استفاده از محصوالت کشاورزی ارگانیک شدهاند .با
توجه به افزايش آگاهی مردم در مورد سالمتی ،ايمنی
موادغذايی و نگرانیهای زيستمحیطی ،تقاضا برای
محصوالت سازگار با محیط زيست به طور قابل توجهی
افزايش يافته است .آگاهی و دانش ،به عامل مهمی در
تغییر نگرش و رفتار مصرفکنندگان نسبت به محصوالت
ارگانیک تبديل شده است (.)Altarawneh, 2013: 14
رشد کشاورزی ارگانیک بخشی از روند بازاريابی در حال
ظهور است که در آن مصرفکنندگان بايد قبل از
تصمیمگیری خريد و تحويل تقاضا ،بدانند که اين غذا
دارای چه منافع و ويژگیهايی است ( Ahmad & Juhdi,
 .)2010کشاورزی ارگانیک ،سیستمی يکپارچه ،نظام-
يافته و انسانی است که با منافع زيستمحیطی و
اقتصادی تضادی ندارد ( .)Pugliese, 2001: 11تعاريف
متفاوتی در مورد محصوالت کشاورزی ارگانیک وجود
دارد .بر اساس استانداردها و مقررات وزارت کشاورزی
ايالت متحده ،محصوالت کشاورزی ارگانیک عبارتست از
«مواد غذايی تولید شده توسط کشاورزان که با استفاده
از منابع تجديدپذير و با توجه به حفاظت از خاک و آب
تولید شدهاند .برای تولید محصوالت کشاورزی ارگانیک
نبايد از هورمونها ،آنتیبیوتیکها ،آفتکشهای
مصنوعی ،کودهای شیمیايی استفاده شود .سیستمهای

ارگانیک کشاورزی بايد متکی به چرخه طبیعی زيستی،
کودهای حیوانی و گیاهی و کنترل آفات باشد ،تا بتوان
آنها را بهعنوان محصوالت کشاورزی ارگانیک در نظر
گرفت» (.)Skrodzka, 2017
آينده کشاورزی ارگانیک ،تا حد زيادی ،بستگی به
تقاضای مصرفکنندگان و انگیزه آنها به منظور پرداخت
هزينه اضافی برای خريد محصوالت ارگانیک دارد و در
واقع ،مصرفکنندگان نقش محوری در سرمايهگذاری
آينده کشاورزی ارگانیک دارند .رشد تقاضای مصرف-
کنندگان جهت محصوالت سبز يا عاری از مواد شیمیايی
به گسترش مزارع ارگانیک که به عنوان بخشی از جنبش
گستردهتر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است ،منجر
میشود .در نهايت ،انتخاب مصرفکنندگان در کل
زنجیره تولید محصوالت ارگانیک برای تولیدکنندگان
مهم است .بنابراين ،درک عمیق از مکانیسمهايی که
مردم را به استفاده از اين محصوالت تشويق میکند ،نیز
مهم است ).(Yazdan Panah and Taghi Beygi, 2018
پيشينه تجربی پژوهش

پس از بررسی مفاهیم نظری ،در اين بخش
پژوهشهای انجام شده در اين حوزه مورد بررسی قرار
میگیرد Liljander et al., (2009) :در پژوهشی با عنوان
"مدلسازی پاسخ مصرفکننده به يک برند فروشگاهی
پوشاک :در نظر گرفتن تصوير به عنوان يک ريسک" به
بررسی واکنش مصرفکنندگان نسبت به برند فروشگاهی
در پوشاک الگوسازی شده و تصوير فروشگاه به عنوان
عامل کاهش ريسک در فنالند پرداختند .يافتههای
پژوهش نشان داد کیفیت درکشده و ارزش برند
فروشگاهی بستگی به سطوح ريسک ادراکی و تصوير
فروشگاه داشت .همچنین ،تصوير فروشگاه به عنوان
عاملی برای کاهش ريسک روانی تشخیص داده شد.
) Diallo (2012در پژوهشی با عنوان "تاثیر تصوير
فروشگاه و تصوير قیمت برند بر قصد خريد برند :کاربرد
در يک بازار در حال ظهور" در برزيل به بررسی تصوير
فروشگاهی به عنوان يکی از پیشايندهای قصد خريد
پرداختند .يافتههای پژوهش نشان داد تصوير فروشگاه بر
ريسک ادراکی از برند فروشگاه ،ريسک ادراکی از برند
فروشگاهی بر تمايل خريد و قیمت ادراکی از برند
فروشگاهی بر تمايل خريد از برند فروشگاهی تاثیر
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مستقیم دارند Erdil (2015) .در پژوهشی تحت عنوان
"تاثیر ادراک برند مشتری بر روی تصوير فروشگاه و
قصد خريد :کاربرد در پوشاک" به بررسی تاثیر تصوير
قیمت ،تصوير برند و ريسک درکشده بر روی تصوير
فروشگاهی و قصد خريد مصرفکنندگان در بخش
پوشاک استانبول ترکیه پرداختند .يافتههای پژوهش
نشان داد تصوير قیمت ،تصوير برند و ريسک ادراکشده
بر قصد خريد تاثیر مستقیم داشت .همچنین شواهدی
تجربی در رابطه با تاثیر میانجی تصوير فروشگاه بر رابطه
بین تصوير قیمت و ريسک ادراک شده و قصد خريد
Calvo-Porral and Lévy-Mangin
وجود داشت.
) (2017در پژوهشی با عنوان "قصد خريد برند
فروشگاهی :بررسی نقش کیفیت درکشده" به بررسی
تاثیر کیفیت محصول درکشده از برندهای فروشگاهی
نسبت به ارزش درکشده و قصد خريد در پنج برند
فروشگاهی برجسته در اسپانیا پرداختند .يافتههای
پژوهش نشان داد قصد خريد برندهای فروشگاهی به
شدت تحت تاثیر اعتماد مشتريان با کیفیت درکشده
باال و پايین و پس از آن قیمت محصول بود .عالوه بر
اين ،نتايج نشاندهنده نقش تعديل کننده کیفیت
درکشده در برخی از روابط پیشنهادی بود .بهطوری که
مديران تجاری فروشگاه و خردهفروشان میتوانند
بخشبندی بازار را توسعه داده و استراتژیهای بازاريابی
را براساس کیفیت درکشده مشتريان به انجام رسانند.
) Konuk (2018در پژوهشی با عنوان "نقش تصوير
فروشگاهی ،کیفیت درکشده ،اعتماد و ارزش درکشده
در پیشبینی مقاصد خريد مصرفکنندگان نسبت به
مواد غذايی ارگانیک" به بررسی تاثیر تصوير فروشگاهی،
کیفیت درکشده ،اعتماد و ارزش درکشده بر روی قصد
خريد مصرفکنندگان محصوالت غذايی ارگانیک
پرداختند .يافتههای پژوهش نشان داد تصوير فروشگاهی
بر کیفیت درکشده و اعتماد به محصوالت ارگانیک
تاثیر مثبتی داشت .همچنین ،مشخص شد که کیفیت
درکشده و اعتماد به محصوالت ارگانیک به ارزش
درکشده کمک میکند .به عالوه ،اعتماد به محصوالت
ارگانیک و ارزش درکشده تاثیر مثبتی بر قصد خريد
داشت .يافتههای تجربی نیز تايید کردند که تاثیر کیفیت
درکشده و اعتماد به محصوالت ارگانیک بر روی قصد
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خريد به وضوح توسط ارزش درکشده میانجی شده
است Saeida Ardekani and Jahanbazi (2015) .در
پژوهشی با عنوان "تأثیر تصوير فروشگاه بر قصد خريد
مشتريان :اعتماد و ريسک درکشده بهعنوان متغیرهای
تعديل کننده" به بررسی بررسی تأثیر تصوير ذهنی
مشتريان از فروشگاه بر قصد خريد آنها با توجه به نقش
تعديلگر اعتماد و ريسک درکشده در فروشگاههای
زنجیرهای رفاه شهر يزد پرداختند .يافتههای پژوهش
نشان داد که تاثیر اعتماد مشتريان بر قصد خريد بیش از
ريسک درکشده توسط آنان است .همچنین تأثیر نوع
محصوالت مورد عرضه فروشگاه بر اعتماد ،ريسک
درکشده مشتريان و قصد خريد آنان بیش از تاثیر
ترفیعات ،تسهیالت ،خدمات و جو فروشگاه بر موارد
مذکور بود Zarei and Kazemi (2016) .در پژوهشی با
عنوان "اثر تبلیغات توصیهای مثبت ،تصوير فروشگاه و
ريسک ادراکی بر تمايل خريد از برند فروشگاهی" به
بررسی تأثیر چند عامل مختلف (تبلیغات توصیهای
مثبت ،تصوير فروشگاه و ريسک ادراکی از برند
فروشگاهی) بر تمايل خريد از برند فروشگاهی در
فروشگاه اتکا پرداختند .يافتههای پژوهش نشان داد
تبلیغات توصیهای مثبت بر تصوير فروشگاه و تمايل
خريد از برند فروشگاهی ،تصوير فروشگاه بر ريسک
ادراکی از برند فروشگاهی و ريسک ادراکی از برند
فروشگاهی بر تمايل به خريد از برند فروشگاهی تأثیر
داشت Shirkhodai et al., (2016) .در پژوهشی با عنوان
"بررسی تاثیر ارزش جمعگرايی ،اعتماد ،کیفیت و
ريسک درکشده در قصد مصرفکننده به خريد
محصوالت ارگانیک (مطالعه موردی :مصرفکنندگان
محصوالت ارگانیک استان هرمزگان)" به بررسی عوامل
مؤثر در قصد مصرفکننده به خريد محصوالت ارگانیک
پرداختند .يافتههای پژوهش نشان داد ارزش
جمعگرايی ،اعتماد مصرفکننده ،نگرش ،ريسک و
کیفیت درک شده ،بر قصد مصرفکننده به خريد
محصوالت ارگانیک مؤثر است.
توسعه مدل پژوهش

تصوير قیمتی ،باور ذهنی خريداران در ارتباط با
فعالیتهای قیمتی فروشگاهها است (.)Zielke, 2006
اين تصوير سنگ بنای خريد و يکی از مهمترين عوامل
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( & Zielke

موثر بر وفاداری مشتريان است
 .)Toporowski, 2009همچنین ،تصوير قیمتی يکی از
شاخصهای اصلی تصوير فروشگاهی است که شامل
برداشتها و اعتقادات ذهنی شکل گرفته و احساسات
ذخیره شده در حافظه مشتری در ارتباط با فعالیتهای
قیمتی فروشگاهها میشود ( .)Cao & Wang, 2011از
اين رو تصوير قیمتی يکی از موضوعات مهم و دلنگرانی
عمده فروشگاهها است (.)Lombart et al., 2016
بنابراين ،تحقیقات نشان دادند که تصوير قیمتی بر
تصوير فروشگاهی تاثیر مثبتی دارد ( .)Erdil, 2015با
توجه مطالب ارايه شده فرضیه اول به اين شرح است:
فرضیه  :1تصوير قیمتی بر تصوير فروشگاهی
محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد.
تصوير برند ،تصوير ذهنیای است که مخاطبان از
يک فروشگاه در ذهن خود دارند .اين واکنشها و
ذهنیت مصرفکنندگان نسبت به برند در گرو اعتماد
است که به تداعی برند مدنظر و برتری مطلوب آن منجر
میشود ( .)Lee, 2017منظور از تصوير برند ادراکات و
احساسات مصرفکننده در مورد برند میباشد که توسط
تداعیات ذهنی در حافظه ،انعکاس میيابد ( Nyadzayo
 .)& Khajehzadeh, 2016تصوير برند را میتوان افکار
مصرفکننده و احساسات وی در مورد برند تعريف کرد
( .)Sallam, 2016تصوير برند قوی ،بیش از برند خاص
پیام برند برتر را ايجاد میکند (.)Burmann et al., 2008
در دنیای امروز مشتريان تصوير برند را بهعنوان بخش
مهمی از محصول میبینند .آنها فقط کاالی فیزيکی يا
اصل خدمت را نمیخرند ،بلکه تصوير برند به عنوان
کلیتی از ادراک مشتری از برند میتواند باعث ترجیح
خريد يک محصول به محصوالت مشابه شده ،ريسک
ادراک شده مشتريان را کاهش داده و سهم بازار آن
شرکت را افزايش دهد .همچنین تصور مثبت برند باعث
افزايش سطح رضايت و وفاداری مشتريان میشود ( Lien
 .)et al., 2015از اينرو ،تحقیقات نشان دادند که تصوير
برند بر تصوير فروشگاهی تاثیر مثبتی دارد ( Wu et al.,
 .)2011از اينرو ،فرضیه دوم به شرح زير مطرح میشود:
فرضیه  :2تصوير برند بر تصوير فروشگاهی
محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد.

ريسک درک شده عبارت است از فقدان اطمینان در
محیط خريد؛ جايی که مصرفکنندگان ممکن است در
نظر بگیرند که خريد و اهمیت و نتايج جدی در زمینه
آنها يک اشتباه يا تصمیم نامناسب است ( & Chen
 .)Chang, 2012ريسک ادراکی ،عامل مهمی در نظر
گرفته میشود که رفتار مشتری را تحت تأثیر قرار
میدهد .در مطالعه ريسک ادراک شده مشتريان در
حوزههای گوناگون بايد به اين نکته توجه کرد که اشکال
مجزای ريسک ممکن است بهطور مستقل از يکديگر
درک شوند و تأثیرگذاری هر يک ممکن است متفاوت
باشد .زيرا هر يک میتوانند از انواع متفاوتی از منابع و
در شرايط متفاوتی بهوجود آيند ( Mandrik & Bao,
 .)2005همچنین ،تأثیر ريسک ادراکی بر تمايل به خريد
ثابت شده است ( .)Liljander et al., 2009به اين ترتیب
تحقیقات نشان دادند که ريسک درکشده بر تصوير
فروشگاهی تاثیر مثبتی دارد ( .)Diallo, 2012از اينرو،
فرضیه سوم به شرح زير مطرح میشود:
فرضیه  :3ريسک درکشده بر تصوير فروشگاهی
محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد.
برتری در رقابت و به يادماندن با ايجاد تصوير
فروشگاهی قدرتمند از طريق کاال ،خدمات ،فضای خريد
و شهرت برای خردهفروشان ،بهوجود میآيد
( .)Hoseinzadeh Shahri & Khosravi, 2013تصوير
فروشگاهی مفهومی است که در ذهن مشتری نقش می-
بندد و بخشی از اين مفهوم مربوط به ويژگیهای
کارکردی و بخش ديگر مربوط به ويژگیهای روان-
شناختی فروشگاه است ( .)Martineau, 1958بهعبارت
ديگر ،تصوير فروشگاهی مفهومی است که نشاندهنده
ادراک مصرفکنندگان از فروشگاه از نظر ويژگیهای
عملکردی و روانشناسانه است .ويژگیهای عملکردی
قابل مشاهده و ملموس هستند ،مانند امکانات فیزيکی
فروشگاه؛ اما ويژگیهای روانشناسانه نامحسوساند و به-
طور مستقیم مشاهده نمیشوند ،مانند اعتبار فروشگاه
( .)Gomes & Paula, 2017اغلب ،تصوير فروشگاهی به
عنوان مفهوم چندبعدی شامل جنبههای مختلف
فروشگاه در نظر گرفته میشود .مصرفکنندگان هنگام
ارزيابی فروشگاهها از نشانههای مختلفی استفاده
میکنند ( .)Diallo, 2012تحقیقات نشان میدهد تصوير
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فروشگاهی بر ارزيابی مصرفکنندگان از برندهای
فروشگاهی ( )Wu et al., 2011و همچنین ،بر ارزش
درکشده برندهای فروشگاهی تاثیر مثبتی دارد ( Vahie
 .)& Paswan, 2006از اينرو ،فرضیههای چهارم و پنجم
به شرح زير مطرح میشوند:
فرضیه  :4تصوير فروشگاهی بر کیفیت درکشده از
محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد.
فرضیه  :5تصوير فروشگاهی بر ارزش درکشده از
محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد.
کیفیت ادراک شده فروشگاه به عنوان درک کیفیت
محصوالت (کاالها يا خدمات) ارايه شده به وسیله خرده-
فروشی است .گاهی اوقات کیفیت ادراک شده
خردهفروشی و تصوير ذهنی خردهفروشی بهعنوان يک
بعد ترکیبی در نظر گرفته میشوند ( .)Das, 2014در
کل ،کیفیت ادراک شده عبارتست از قضاوت و داوری
مشتری درباره برتری محصول در مقايسه با محصوالت
رقبا .در طی فرايند افزايش کیفیت ادراک شده ،مشتری
از طريق قیاس آنچه از عملکرد خدمت ادراک کرده و
آنچه انتظار داشته است درباره کیفیت محصول نتیجه-
گیری میکند ( .)Erenkol and Duygun, 2010کیفیت
ادراک شده ،قضاوت کلی مصرفکننده در مورد برتری
محصول يا خدمت است که از ترکیب انتظارات و
میآيد
بهدست
مصرفکنندگان
برداشتهای
( .)Ahmadvand and Sardari, 2015در واقع ،منظور
کیفیت درکشده درجه و میزانی است که حاصل ارزيابی
ذهنی مشتريان از محصول است و به عنوان ادراک
مشتری از کیفیت کلی يک کاال و يا خدمت تعريف
میشود ( .)Mohammadi et al., 2014در زمینه
محصوالت ارگانیک کیفیت درکشده بر ارزش درکشده
تاثیر معنادار دارد ( .)Beneke et al., 2015بنابراين،
ممکن است انتظار داشته باشیم که درک کیفیت باالتر
مصرفکننده منجر به افزايش در ارزش درکشده به
سمت محصوالت غذايی ارگانیک شود .تحقیقات پیشین
نشان دادند که کیفیت درکشده بر قصد خريد
محصوالت غذايی ارگانیک تاثیر مثبتی دارد ( do Vale
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 .)et al., 2016از اينرو ،فرضیههای ششم و هفتم به
شرح زير مطرح میشوند:
فرضیه  :6کیفیت درکشده بر ارزش درکشده از
محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد.
فرضیه  :7کیفیت درکشده بر قصد خريد محصوالت
کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد.
ارزش درکشده مشتری به عنوان ارزيابی جامع
مشتری از مطلوبیت يک محصول يا خدمت مبتنی بر
اين ادراک که چه چیز دريافت و چه چیز از دست داده،
تعريف میشود ( .)Rezaee et al., 2016ارزشهای خريد
عوامل کمی و کیفی ،عینی و ذهنی است که تجربه
خريد کامل را در بردارد .ارزش ،زمانی ايجاد میشود که
گردش برای خريد موجب دستیابی به هدف مدنظر شود
يا لذت و خوشی ايجاد کند ( & Mirmohammadi
 .)Tavakol, 2017ارزشهای خريد مصرفکننده تحت
تأثیر عواملی چون سطح عقالنیت ،حالت ،احساسات،
عادتهای خريد ،جنسیت ،سن ،درآمد و محیط
فرهنگی ،اجتماعی است ( .)Bakirtas et al., 2015ارزش
مشتری پايه اساسی برای تمام فعالیتهای بازاريابی
است .محرک اصلی خريد ،قیمت پايینتر از برندهای
ملی است ( .)Konuk, 2018قیمت پايینتر ممکن است
مصرفکنندگان را به سمت محصوالت غذايی ارگانیک
سوق دهد .تحقیقات پیشین نشان دادند که کیفیت
درکشده بر قصد خريد تاثیر مثبتی دارد ( & Beneke
 .)Carter, 2015در راستای اين يافتهها ،پیشبینی اينکه
درک مصرفکنندگان از کیفیت باال ممکن است منجر به
افزايش قصد خريد نسبت به محصوالت غذايی ارگانیک
شود ،منطقی است .به همین ترتیب ،مصرفکنندگانی
که ارزش بااليی نسبت به محصوالت غذايی ارگانیک
دارند به احتمال زياد بیشتر به خريد اين محصوالت روی
میآورند .از اينرو ،فرضیه هشتم به شرح زير مطرح
میشود:
فرضیه  :8ارزش درکشده بر قصد خريد محصوالت
کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد.
بر اساس فرضیههای فوق ،مدل مفهومی پژوهش در
شکل  1نشان داده میشود:
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تصوير قیمتی

کیفیت درک
شده
H4

H1

تصوير برند

ريسک درک
شده

H2

H3

تصوير
فروشگاهی

H7

قصد خريد محصوالت
کشاورزی ارگانیک

H6

H5

ارزش درک
شده

H8

شکل -1مدل مفهومی پژوهش
روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه
گردآوری دادهها ،توصیفی است .استراتژی پژوهش ،از
نوع پیمايش بوده است که با استفاده از روش مدلسازی
معادالت ساختاری به بررسی همزمان روابط بین
متغیرهای پژوهش پرداخته است .جامعه آماری پژوهش
شامل کلیه مصرفکنندگان محصوالت کشاورزی
ارگانیک فروشگاههای بیونشان در شهر تهران بوده است
که در دوره جمعآوری دادههای پژوهش در فروردين
سال  1398از محصوالت اين شرکت استفاده کردهاند .با
توجه به تعداد باال و نداشتن اطالعات دقیق در مورد
تعداد مشتريان اين شرکت جامعه به صورت نامحدود در
نظر گرفته شد ،بر اساس جدول Krejcie and Morgan
) (1970تعداد  384نمونه به روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب شد .جمعآوری دادهها با استفاده از دو
روش کتابخانهای برای مرور ادبیات پژوهش و روش
میدانی (توزيع و جمعآوری پرسشنامه) انجام گرفت.
فروشگاه بیونشان دارای سه شعبه میباشد لذا،
پرسشنامه در هر سه شعبه فروشگاههای بیونشان به-
صورت حضوری توزيع گرديد .برای گردآوری دادههای
پژوهش ،از پرسشنامهای شامل  29سوال بسته پاسخ
پنج ارزشی طیف لیکرت استفاده شد .چهار سوال اول به
سنجش تصوير قیمتی از مطالعات Kukar-Kinney et
) al., (2007و ) ،Diallo (2012چهار سوال تصوير برند از
مطالعات ) ،Wu et al., (2011چهار سوال ريسک ادراک
شده از مطالعات ) ،Diallo (2012چهار سوال تصوير
فروشگاهی از مطالعات ) ،Bao et al., (2011پنج سوال
کیفیت ادارک شده از مطالعات ) Bao et al., (2011و

) ،Konuk (2018چهار سوال ارزش ادارک شده از
مطالعات ) Sweeney et al., (1999و ) Konuk (2018و
در نهايت ،چهار سوال قصد خريد از مطالعات
)Chen ،Lee et al., (2010) ،Netemeyer et al., (2004
) and Chang (2012استخراج گرديد .همچنین ،سه
سوال برای سنجش متغیرهای جمعیتشناختی و
اطالعات در زمینه محصوالت کشاورزی ارگانیک
(تحصیالت ،میزان استفاده از محصوالت کشاورزی
ارگانیک ،تعداد خريد از اين فروشگاه در ماه) تدوين شد.
برای سنجش و تايید روايی پرسشنامه حاضر روايی
محتوا ،روايی سازه و روايی همگرا بررسی شد ،روايی
محتوا توسط اساتید دانشگاهی و افراد خبره تايید شد.
بهمنظور روايی سازه از تحلیل عاملی در حالت مدل
اندازهگیری استفاده گرديد .همه گويهها به جز گويه
شماره  10دارای بار عاملی باالتر از  0/5بودهاند .لذا ،اين
گويه حذف و مجدداً تحلیل عاملی در حالت مدل
اندازهگیری مورد بررسی قرار گرفت که همه گويهها
دارای بار عاملی باالتر از  0/5بودهاند؛ نتايج در جدول
شماره  1آمده است .همچنین ،به منظور روايی همگرا،
میانگین واريانس استخراج شده ( )AVEو پايايی مرکب
( )CRمحاسبه شد .شاخص پايايی مرکب بر طبق نظر
) Byrne (2013بايد باالتر از  0/7باشد ،تا اعتبار سازه باال
باشد و بین  0/6تا  0/7قابل قبول است .همچنین،
میانگین واريانس استخراج شده نیز در صورتی که باالتر
از  0/5باشد اعتبار سازه باال است و بین  0/4تا  0/5مورد
قبول است و شرط ديگر آن بزرگتر بودن پايايی مرکب از
میانگین واريانس استخراج شده است که نتايج در جدول
شماره  2ارايه شده است؛ نتايج نشاندهنده آن است

زندینسب و همکاران :تبیین پیشايندهای قصد خريد محصوالت کشاورزی ارگانیک...

پايايی مرکب در بازه مورد قبول بوده است .جهت بررسی
پايايی پرسشنامه از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده
است ،اين ضريب برای کل پرسشنامه برابر با 0/787
بوده است و برای هر يک از متغیرهای پژوهش به صورت
مجزا محاسبه شد که نتايج آن در جدول شماره  2ارايه

523

شده است و پرسشنامه مورد نظر از پايايی مناسبی
برخوردار بود .بهمنظور بررسی دادههای پژوهش و آزمون
فرضیهها از نرمافزارهای آماری  SPSSو LISREL
استفاده شده است.

جدول -1بار عاملی گويههای پژوهش
شماره گويه
گويه 1
گويه 2
گويه 3
گويه 4
گويه 5
گويه 6
گويه 7
گويه 8
گويه 9
گويه 10

بارعاملی
0/87
0/85
0/85
0/75
0/73
0/80
0/78
0/66
0/73
حذف

شماره گويه
گويه 11
گويه 12
گويه 13
گويه 14
گويه 15
گويه 16
گويه 17
گويه 18
گويه 19
گويه 20

بار عاملی
0/87
0/88
0/69
0/78
0/70
0/66
0/58
0/71
0/66
0/78

بار عاملی
0/74
0/66
0/64
0/68
0/60
0/72
0/77
0/78
0/78

شماره گويه
گويه 21
گويه 22
گويه 23
گويه 24
گويه 25
گويه 26
گويه 27
گويه 28
گويه 29

جدول -2آلفای کرونباخ و روايی همگرا
متغیر
تصوير قیمتی ()PrI
تصوير برند ()BI
ريسک ادراک شده ()PR
تصوير فروشگاهی ()SI
کیفیت ادراک شده ()PQ
ارزش ادراک شده ()PV
قصد خريد ()PuI
مجموع

يافتههاي پژوهش

ويژگیهای جمعیتشناختی پژوهش نشان میدهد؛
اکثر پاسخگويان تحصیالت کارشناسی داشتهاند ،میزان
استفاده آنها از محصوالت کشاورزی ارگانیک زياده بوده
است و بیشترين تعداد خريد آنها بین  7تا  9بار بوده
است؛ خالصه ويژگیهای جمعیتشناختی در جدول 3
ارايه شده است.

آلفای کرونباخ
0/825
0/881
0/898
0/823
0/722
0/729
0/750
0/788

CR
0/899
0/832
0/868
0/801
0/824
0/741
0/848

AVE
0/691
0/544
0/688
0/503
0/486
0/417
0/582

شماره گويه
 1تا 4
 5تا 8
 9تا 12
 13تا 16
 17تا 21
 22تا 25
 26تا 29
 1تا 29

جدول  -3ويژگیهای جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری
متغیر

تحصیالت

میزان استفاده
از محصوالت
کشاورزی
ارگانیک
تعداد خريد از
اين فروشگاه
در ماه

فراوانی مطلق

درصد فراوانی

گروه
ديپلم و
پايینتر
فوق ديپلم
کارشناسی
کارشناسی
ارشد و باالتر
خیلی کم
کم
متوسط
زياد
خیلی زياد

34

8/9

29
219

7/6
57

102

26/5

17
47
110
159
51

4/4
12/2
28/7
41/4
13/3

 1تا 3
 4تا 6
 7تا 9
 10به باال

79
131
143
31

20/6
34/1
37/2
8/1
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بهمنظور تايید يا رد فرضیهها از نرمافزار لیزرل بهره
گرفته شد .برای استفاده از نرمافزار لیزرل بايد توجه
داشت که تحلیل مسیر در اين نرمافزار شاخصهای
برازشی را تولید میکند که در بازه مشخص مقبول و
نتايج آن قابل استناد است Byrne (2013) .در معادالت

ساختاری در صورتی که سه شاخص باالتر از حد پذيرش
باشد ،مدل پذيرفته میشود .به اين منظور ،در جدول 4
برازش مدل مورد بررسی قرار گرفت و مدل دارای برازش
مناسبی بود.

جدول  -4شاخصهای برازش
شاخص يا نشان گر

مقدار شاخص

دامنه پذيرش شاخص

شاخص ريشه میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA

0/052

مقادير زير 0/08

نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی ()X2/df

2/06

بین  1تا 3

شاخص نیکويی برازش ()GFI

0/89

مقادير باالی 0/9

شاخص برازش هنجار يافته ()NFI

0/93

مقادير باالی 0/9

شاخص برازش هنجار نیافته ()NNFI

0/96

مقادير باالی 0/9

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

0/96

مقادير باالی 0/9

شاخص برازش تطبیقی ()IFI

0/96

مقادير باالی 0/9

جهت بررسی فرضیههای پژوهش مدل معادالت ساختاری در حالت ضرايب استاندارد و آزمون معناداری به ترتیب در
شکل  2و  3نشان داده شده است.

شکل  -2مدل پژوهش در حالت ضرايب استاندارد
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شکل  -3مدل پژوهش در حالت آزمون معناداری

با توجه به شکل  2و  ،3سه فرضیه نخست پژوهش
بیان میکند تصوير قیمتی ،تصوير برند و ريسک درک
شده بر تصوير فروشگاهی محصوالت کشاورزی ارگانیک
تاثیر معنادار دارد؛ ضرايب اين فرضیهها در حالت آزمون
معناداری به ترتیب برابر  5/59 ،2/68و  3/85است که
نشان دهنده تايید اين سه فرضیه میباشد .همچنین،
ضريب مسیر اين سه فرضیه به ترتیب برابر 0/48 ،0/17
و  0/29میباشد.
فرضیه چهارم پژوهش بیان میکند که تصوير
فروشگاهی بر کیفیت درک شده از محصوالت کشاورزی
ارگانیک تاثیر معنادار دارد؛ ضريب اين فرضیه در حالت
آزمون معناداری  8/13است که نشان دهنده تايید
فرضیه است .همچنین ،ضريب مسیر اين فرضیه 0/66
است.

فرضیههای پنجم و ششم پژوهش بیان میکند که
تصوير فروشگاهی و کیفیت درک شده بر ارزش درک
شده از محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد؛
ضرايب اين فرضیهها در حالت آزمون معناداری بهترتیب
برابر  2/54و  6/62است که نشاندهنده تايید اين دو
فرضیه میباشد .همچنین ،ضريب مسیر اين دو فرضیه
به ترتیب برابر  0/20و  0/64است.
فرضیههای هفتم و هشتم پژوهش بیان میکند که
کیفیت درک شده و ارزش درک شده بر قصد خريد
محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد؛ ضرايب
اين فرضیهها در حالت آزمون معناداری به ترتیب برابر
 2/26و  2/34است که نشاندهنده تايید اين دو فرضیه
میباشد .همچنین ،ضريب مسیر اين دو فرضیه به ترتیب
برابر  0/26و  0/28میباشد .در جدول  5خالصه نتايج
فرضیهها نشان داده شده است.
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جدول  -5نتايج حاصل از يافتههای مدل ساختاری پژوهش
مقدار
T-Value

ضريب
مسیر

نتیجه

شماره
فرضیه
1

تصوير قیمتی بر تصوير فروشگاهی محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد.

**2/68

0/17

تايید

2

تصوير برند بر تصوير فروشگاهی محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد.

**5/59

0/48

تايید

3

ريسک درک شده بر تصوير فروشگاهی محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد.

**3/85

0/29

تايید

4

تصوير فروشگاهی بر کیفیت درک شده از محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد.

**8/13

0/66

تايید

5

تصوير فروشگاهی بر ارزش درک شده از محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد.

*2/54

0/20

تايید

6

کیفیت درک شده بر ارزش درک شده از محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد.

**6/62

0/64

تايید

7

کیفیت درک شده بر قصد خريد محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد.

*2/26

0/26

تايید

8

ارزش درک شده بر قصد خريد محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد.

*2/34

0/28

تايید

فرضیات مدل مفهومی

P<0/01

**

P<0/05

*

ضريب تعیین ،میزان تبیین واريانس يا تغییرات
متغیر وابسته توسط مجموعه متغیرهای مستقل را نشان
میدهد ،که در جدول  6نشان داده شده است.
جدول  -6ضرايب تعیین متغیرهای مدل
متغیر

ضريب تعیین

تصوير فروشگاهی ()SI

0/39

کیفیت ادراک شده ()PQ

0/43

ارزش ادراک شده ()PV

0/62

قصد خريد ()PuI

0/37

با توجه با جدول  ،6ضريب تعیین تصوير فروشگاهی
برابر با  0/39است .بنابراين 39 ،درصد تصوير فروشگاهی
توسط متغیرهای تصوير قیمتی ،تصوير برند و ريسک
ادارک شده تبیین میشود و  61درصد آن توسط
متغیرهايی که در اين مدل در نظر گرفته نشده است.
ضريب تعیین کیفیت ادراک شده برابر با  0/43میباشد،
اين بدان معنی است که متغیر تصوير فروشگاهی و
متغیرهای پیشین آن 43 ،درصد متغیر کیفیت ادارک
شده را تبیین میکند .ضريب تعیین ارزش ادارک شده
برابر با  0/62میباشد ،اين بدان معنی است که
متغیرهای کیفیت ادراک شده و تصوير فروشگاهی و
متغیرهای پیشین آن 62 ،درصد متغیر ارزش ادارک

شده را تبیین میکند .در نهايت ،ضريب تعیین قصد
خريد محصوالت کشاورزی ارگانیک برابر  0/37میباشد،
در واقع متغیرهای پیشین  37درصد اين متغیر را تبیین
میکند.
نتيجهگيري و پيشنهادها

در اين پژوهش ،به ارايه مدلی برای تبیین
پیشايندهای قصد خريد محصوالت کشاورزی ارگانیک با
تمرکز بر نقش تصوير فروشگاهی پرداخته شد .پژوهش
حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری
دادهها ،توصیفی است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه
مصرفکنندگان محصوالت کشاورزی ارگانیک
فروشگاههای بیونشان در شهر تهران بوده است که در
دوره جمعآوری دادههای پژوهش در فروردين سال
 1398از محصوالت اين شرکت استفاده کردهاند؛ که
تعداد  384نمونه به روش نمونهگیری در دسترس مورد
بررسی قرار گرفت.
نتیجه حاصل از فرضیه اول پژوهش بیان میکند
تصوير قیمتی بر تصوير فروشگاهی محصوالت کشاورزی
ارگانیک تاثیر معنادار دارد .نتیجه اين فرضیه با
يافتههای ) Erdil (2015و ) Diallo (2012مطابقت
داشت .تصوير قیمتی يکی از مهمترين عوامل موثر بر
وفاداری مشتريان و همچنین ،يکی از شاخصهای اصلی
تصوير فروشگاهی محصوالت کشاورزی ارگانیک است که

زندینسب و همکاران :تبیین پیشايندهای قصد خريد محصوالت کشاورزی ارگانیک...

برداشتها و اعتقادات ذهنی شکل گرفته در حافظه
مشتری را در ارتباط با فعالیتهای قیمتی شامل
میشود .لذا ،توصیه میشود فروشگاه بیونشان ضمن
پايش قیمت رقبا در بازار محصوالت کشاورزی ارگانیک
نسبت به انتخاب سیاستهايی که بتوانند ضمن تاثیر بر
قیمت مرجع ذهنی ،تصوير قیمتی را بهبود بخشند،
اقدام کنند .همچنین ،اين فروشگاه بايد به منظور
مديريت تصوير قیمتی ،تنوع طبقات کااليی را در نظر
قرار دهد .نتیجه حاصل از فرضیه دوم پژوهش بیان
میکند تصوير برند بر تصوير فروشگاهی محصوالت
کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد .نتیجه اين فرضیه
با يافتههای ) Erdil (2015مطابقت داشت .تصوير برند
بهعنوان کلیتی از ادراک مشتری از برند میتواند باعث
ترجیح خريد يک محصول به محصوالت مشابه شده،
ريسک ادراک شده مشتريان را کاهش داده و سهم بازار
آن شرکت را افزايش دهد .همچنین ،تصور مثبت برند
باعث افزايش سطح رضايت و وفاداری مشتريان میشود.
لذا ،توصیه میشود فروشگاه بیونشان مديران برند
توانمند را تعیین کنند .زيرا ،موفقیت يک برند به نحوه
جايگاهسازی و مديريت فرايند افزايش ارزش و تصوير
ذهنی مطلوب بستگی دارد .نتیجه حاصل از فرضیه سوم
پژوهش بیان میکند ريسک درکشده بر تصوير
فروشگاهی محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار
دارد .نتیجه اين فرضیه با يافتههای )Erdil (2015
مطابقت داشت .ريسک ادراکی ،رفتار مشتری را تحت
تأثیر قرار میدهد .نتیجه حاصل از فرضیه چهارم
پژوهش بیان میکند تصوير فروشگاهی بر کیفیت
درکشده از محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار
دارد .نتیجه اين فرضیه با يافتههای Dodds et al.,
)،Agarwal and Teas (2001) ،(1991

Bao et al.,

) Beneke et al., (2015) ، (2011و
مطابقت داشت .برتری در رقابت و به يادماندن با ايجاد
تصوير فروشگاهی قدرتمند برای فروشگاههای محصوالت
کشاورزی ارگانیک ،به وجود میآيد .مديريت تصوير
فروشگاهی برای افزايش کیفیت ادراکشده
مصرفکنندگان نسبت به محصوالت ارگانیک حیاتی
است .لذا ،به فروشگاه بیونشان توصیه میشود برای
افزايش تصوير فروشگاهی مثبت سرمايهگذاری کنند.
)Konuk (2018
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برای تحقق اين هدف ،بايد از نوآوریها بهمنظور
تاثیرگذاری بر ادراکات استفاده کرد .بهعنوان مثال،
برنامههای وفاداری نوآورانه ،سیستمهای خودپرداز،
فضای فروشگاه خالق و منحصر به فرد ،و عرضه محصول
جديد جهانی ممکن است تصوير فروشگاهی مثبت را به
همراه داشته باشد .نتیجه حاصل از فرضیه پنجم پژوهش
بیان میکند تصوير فروشگاهی بر ارزش درکشده از
محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد .نتیجه
اين فرضیه با يافتههای ) Konuk (2018مطابقت داشت.
بهنظر میرسد هرچه محیط فروشگاه محصوالت
کشاورزی ارگانیک جذابتر باشد ،افراد برای يافتن
احساس بهتر به اين فروشگاهها مراجعه میکنند و
جذابیت محیط نیز آنان را به خريد آنی تشويق میکند.
لذا ،توصیه میشود در فروشگاه بیونشان از برنامههای
تبلیغی همچون قرعهکشی ،حراجیهای دورهای و
مسابقات استفاده شود .معماری و دکور اين فروشگاه بايد
بهگونهای طراحی شود که برای مشتری گیجکننده نبوده
و آنها را جذب کند .نتیجه حاصل از فرضیه ششم
پژوهش بیان میکند کیفیت درکشده بر ارزش
درکشده از محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار
دارد .نتیجه اين فرضیه با يافتههای Sweeney et al.,
) Liljander et al., (2009) ، (1999و )Konuk (2018
مطابقت داشت .درک کیفیت باالتر مصرفکننده منجر
به افزايش در ارزش درکشده به سمت محصوالت
غذايی ارگانیک میشود .لذا ،توصیه میشود فعالیت
گستردهتری از جانب فروشگاه بیونشان در جهت ارايه
تضمین در بهکارگیری استانداردهای کیفیت در تولید
محصوالت کشاورزی ارگانیک و توجه به حفظ سالمت
افراد صورت گیرد .زيرا میتواند در ايجاد ارزش برای
مشتريان نتايج چشمگیری داشته باشد .نتیجه حاصل از
فرضیه هفتم پژوهش بیان میکند کیفیت درکشده بر
قصد خريد محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار
دارد .نتیجه اين فرضیه با يافتههای Liljander et al.,
)do Vale et al., ، Sheau-Fen et al., (2012) ، (2009
) (2016و ) Konuk (2018مطابقت داشت .لذا ،توصیه
میشود مديران فروشگاه بیونشان کیفیت محصوالت
غذايی ارگانیک را مورد بررسی قرار دهند .برای افزايش
ادراک کیفیت مصرفکنندگان ،اين فروشگاه بايد
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 به فروشگاه بیونشان توصیه میشود، لذا.احتیاج دارند
، دوم.اول اين فروشگاه به قشر خاصی محدود نشود
قیمت محصوالت اين فروشگاه بايد کمتر از برندهای ملی
، سوم.باشد و اين تفاوت قیمت نیز بايد قابلتوجه باشد
سالمت ادراکشده و صمیمیت محیطی برند اين
- از جمله مهم.فروشگاه بايد باالتر از برندهای ملی باشد
ترين محدوديتهای پژوهش حاضر استفاده از پرسشنامه
، لذا.بسته برای جمعآوری دادههای پژوهش حاضر است
پیشنهاد میشود در مطالعات آينده از مصاحبه يا
پرسشنامه باز نیز در کنار پرسشنامه بسته استفاده شود
تا تعمق در موضوع به شناخت بهتر متغیرها و عوامل
 اين پژوهش از ديدگاه مشتريان.خرد کمک کند
 پیشنهاد میشود پژوهش،فروشگاه بیونشان بررسی شد
ديگری اين پژوهش را از ديدگاه متخصصان و مديران
فروشگاه بیونشان مورد سنجش قرار داده و با ترکیب
-نتايج بهدست آمده با پژوهش حاضر نتايج جديدی به
.دست آيد
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استراتژیهای برند موثر را برای بهبود کیفیت درکشده
 اين فروشگاه میتواند.محصوالت ارگانیک توسعه دهند
از مجالت بهداشتی برای ترويج محصوالت خود استفاده
 برخی از حمايتهای سازمانهای، عالوه بر اين.کنند
وابسته به سالمت ممکن است آگاهی از برند اين
 نتیجه حاصل از فرضیه هشتم.فروشگاه را افزايش دهد
پژوهش بیان میکند ارزش درکشده بر قصد خريد
 نتیجه.محصوالت کشاورزی ارگانیک تاثیر معنادار دارد
، Sweeney et al., (1999) اين فرضیه با يافتههای
Gendel-Guterman and ، Liljander et al., (2009)

 محرک. مطابقت داشتKonuk (2018)  وLevy (2013)
 قیمت. قیمت پايینتر از برندهای ملی است،اصلی خريد
پايینتر مصرفکنندگان را به سمت محصوالت غذايی
 درک مصرفکنندگان از کیفیت.ارگانیک سوق میدهد
باال ممکن است منجر به افزايش قصد خريد نسبت به
، به همین ترتیب.محصوالت غذايی ارگانیک میشود
مصرفکنندگانی که ارزش بااليی نسبت به محصوالت
غذايی ارگانیک دارند بیشتر به خريد اين محصوالت
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