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Abstract
Objective: Discount stores are widely available in our country today. Despite the rapid popularity of
discount stores across the country, few studies have been conducted to investigate customers’ behavior
in these stores. The consequence of such study gaps is that there is no proper understanding of
customers’ attitudes toward discount stores and the shopping experience. Although the most important
reason for buying from discount stores is the amount of discounts, there is only little knowledge about
the customers’ attitude towards such discounts. The present study seeks to properly understand the
customers’ attitude towards these discounts and their experience of buying from these stores by
evaluating the behavior of the customers in the discount stores in Tehran.
Methodology: This research is among the exploratory researches in terms of purpose and

descriptive-survey in nature. This research falls into the inferential category in terms of the
type of analysis and inductive content analysis in terms of the level of analysis which pays
attention to the hidden content for interpretation. In this study, a qualitative research interview
was used to collect the data and MaxiCode software was used to manage, encode, and develop
the coding matrix. 18 customers of discount stores in Tehran participated in the present study.
According to the requirements of the qualitative content analysis, the participants were
selected using purposeful-judgmental sampling method among different classes of Tehran
urban society e.g. different ages, genders, social status, educations, and personalities. The
collected data were analyzed using qualitative content analysis (Siye and Shannon directional
content analysis).
Findings: In terms of the attitude towards discount stores, four main categories were identified

including the reasons attributed to the discount, emotional passions, social stereotypes, and
perceived value of the purchase within a total of 36 codes. The investigation of the codes with
previous researches showed that there are some differences between the findings of this
research and the previous findings.

Conclusion: In addition to price discounts, ease of access, variety of products, and the quality

of services are also important in evaluating the purchase value of the discount stores. In case
of social stereotypes about the customers, buying from the discountstores in social judgment
can be considered as an indicator of a person’s ability and social class which affects the
shopping experience and emotional passions. Customers’ descriptions of the reasons
attributed to the discount were reflected and the management suggestions were provided in
order to change the customers’ attitudes.
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چکیده
هدف :فروشگاههای همواره تخفیف پدیدهای جدید در حوزه خردهفروشی کشور است که متناسب به تفاوتهای جامعه ایرانی مورد
مطالعه قرار نگرفته است .این پژوهش در پی شناسایی ابعاد نگرش شهروندان نسبت به خرید از فروشگاههای همواره تخفیف است.
روش :این پژوهش از نظر هدف جزو پژوهشهای اکتشافی و از نظر ماهیت در دستهبندی توصیفی-پیمایشی قرار میگیرد 81 .نفر
از مشارکتکنندگان که مشتریان تهرانی فروشگاههای همواره تخفیف بودهاند در این پژوهش همکاری داشتند .اطالعات گردآوری
شده از طریق مصاحبه با روش تحلیل محتوای کیفی ،رویکرد سیه و شانون -تحلیل محتوای جهتدار بررسی شد.
یافتهها ::در مضمون نگرش به فروشگاه های همواره تخفیف چهار طبقه اصلی شامل :علل منتسب به تخفیف ،هیجانات عاطفی،
کلیشههای اجتماعی و ارزش ادراکشده از خرید شناسایی شد که در مجموع  63کد را در بر میگیرد .بررسی کدها با پژوهشهای
گذشته از وجود برخی تفاوتها بین یافتههای این پژوهش با یافتههای گذشته دارد که موردبحث قرار گرفت.
نتیجهگیری :عالوه بر تخفیف قیمتی ،سهولت دسترسی ،تنوع محصوالت و کیفیت خدمات نیز در ارزیابی از ارزش خرید از
فروشگاههای همواره تخفیف حائز اهمیت هستند .در موضوع کلیشههای اجتماعی درباره مشتریان این فروشگاهها که اولین بار مورد
مطالعه قرار گرفت ،خرید از فروشگاههای همواره تخفیف در قضاوت اجتماعی میتواند بهعنوان شاخصی از توانمندی و طبقه اجتماعی
فرد بهحساب آمده و بر تجربه خرید و هیجانات عاطفی تأثیر بگذارد .توصیفات مشتریان از علل منتسب به تخفیف منعکس و
پیشنهادهای مدیریتی برای تغییر نگرش مشتریان ارائه شد..
کلیدواژهها :علل تخفیف ،ارزش ادراکشده ،کلیشه اجتماعی ،هیجانات عاطفی ،فروشگاه همواره تخفیف.
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مقدمه
کانالهای فروش محصول در طول سالها تحوالت زیادی را از گسترش کانالهای ف روش مج ازی ت ا تن وع گون اگون
فروشگاههای فیزیکی شاهد بوده است و به عنوان زیربنایی اصلی برای انتقال ارزش به مشتری ،کانالهای فروش ح دودا
یکسوم تولید ناخالص داخلی در جهان را شکل میدهد (واتسن ،ورم ،پالمتیر و گنسن .)3182 ،8ب رای دس تیابی ب ه ای ن
سهم از فروش جهانی ،نظام کانالهای توزیع باید تغییرات چشمگیری را مانند ،ادغام واسطهها ،توسعه اشکال جدید کانال
توزیع ،افزایش فروش آنالین و جهانیسازی کسبوکار در پیش بگیرند (کزلنکوا ،ساماها 3و پالمتیر.)3180 ،
خردهفروشیهای تخفیفی شاهد افزایش سهم بازار در بسیاری از کشورهای اروپایی بودهاند (کوال6؛ 3116؛ کزلنک وا،
ساماها و پالمتیر ،)3180 ،در امریکا نیز دستاوردهای چشمگیری کسب کردهاند (براون و بری3111 ،0؛ اسپرینگر.)3111 ،2
فروشگاههای تخفیفی بهطور مستمر قیمتهای پایینی ارائه میکنند و بسیاری از کاالها در ای ن فروش گاهه ا ارزانت ر از
سایر انواع فروشگاهها هستند (روندن ،سانچز و ویالرجو3112 ،3؛ وود و پیرسن.)3113 ،7
در انگلستان سهچهارم سهم بازار خردهفروشی این کشور در اختیار  0خردهفروشی زنجیرهای بزرگ است .در طول 1
سال گذشته سهم بازار این  0خردهفروش بزرگ از  76درصد به  37درصد رسیده ،درحالیکه فروشگاههای تخفیفی جدید
سهم بازار خود را حدودا دو برابر کردهاند .از  3188تا  3183تعداد فروشگاهه ای تخفیف ی در آمریک ا  87/3درص د رش د
داشته است .مطابق اطالعات مصرف خانوار مرکز نیلسن تعداد سفرهای خرید از فروشگاههای تخفیف ی در س ال گذش ته
بیشتر از سایر کانالهای فیزیکی فروش رشد داشته ( 3/9درصد) ،اگرچه اندازه سبد خرید از فروش گاهه ای تخفیف ی 1/6
درصد کاهش داشته است (مرلی.)3187 ،1
در کشور مانند ژاپن  91درصد فروشگاهها به صورت زنجیرهای اداره میشود و این روند در کشورهای اروپایی  31تا
 11درصد و در آمریکا  12درصد و در ایران  81درصد است (تسنیم .)8693 ،صنعت خردهفروش ی در ای ران مس تقیما ب ا
میزان بودجه هزینه خانوار ارتباط دارد .پیشبینی کل بازار خردهفروشی ب ا رقم ی مح دودهی  601ه زار میلی ارد توم ان
شناخته شده است که در آن بازار هدف مشتریان ،خانوارها هستند .از طرفی س هم فروش گاهه ای زنجی رهای در ص نعت
خردهفروشی ایران طبق آمار اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای در سال  8693ح دود  88درص د اس ت ،ام ا در کش ورهای
توسعهیافته این سهم به بیش از  71درصد میرسد که این مسئله وجود بازار هدف مناسب را نمایان میسازد.
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جدول  3اندازه بازار فروشگاههای زنجیرهای (افق کوروش)3131 ،
شرح
مجموع اندازه بازار خردهفروشی
سهم بازار فروشگاههای زنجیرهای از اندازه بازار

واحد
میلیارد لایر
درصد
میلیارد لایر

۷۹۳۱
080.38333
 ۱۱درصد
0.08.33

۷۹۳۱
080.38333
 ۱۱درصد
0008.33

اگرچه این فروشگاهها مزیت قیمتی دارند که برخی را جذب میکند ،اما برخی دیگر را از خود میراند (زیلکه،8
 .)3181نظریه اسناد (هیدر3186 ،3؛ کلی8976 ،6؛ کلی و میچال )8911 ،0توضیحی برای این مشاهدات ارائه میکند که
مشتریان علتهای مختلفی را به پایینی قیمتها در این فروشگاه نسبت میدهند .اگرچه نظریه اسناد در بسیاری از
حوزههای بازاریابی استفاده شده (فلکس8911 ،2؛ میزرسکی ،گلدن و کرنان ،)8979 ،3اسناد در قیمت پایین ،به عبارتی
علل منتسب به قیمتهای پایین در فروشگاههای خردهفروشی بهطور سیستمی مورد بررسی قرار نگرفته است.
هنگامیکه مشتریان تخفیف قیمت را میبینند ،معموال سعی میکنند استنباط کنند که چرا محصول تخفیف خورده
است؟ آیا یک تخفیف موقتی است ،محصول قدیمی یا معیوب است؟ همچنین ،هنگامیکه تخفیف قیمت بهطور
غیرمنتظرهای زیاد است ،مشتریان ممکن است نسبت به قابلاطمینان بودن محصول و فروشگاه بدبین باشند (گویننر،
گرملر و بیتنر .)8991 ،7برای مثال ،لیست قیمت ارزان با تخفیف کم ،نسبت به لیست قیمت گران با تخفیف باال
قابلباورتر بود ،بااینکه قیمت فروش یکسان بود (کپال و لیندزی مولیکین)3116 ،1؛ بنابراین ،تخفیفهای زیاد باعث
افزایش ادراک از خطر میشوند؛ بهعبارتدیگر ،اگر خردهفروشان تخفیف قیمت باالیی را ارائه دهند ،مشتریان ممکن
است هم در مورد کیفیت محصول و هم اعتبار خردهفروشان تردید کنند که متفاوت از شرایطی است که قیمت اصلی کم
است (این لی و استول ،)3180 ،9باید دید که آیا تخفیفهای نقدی قیمت ابزارهای بازاریابی مؤثر در خریدها هستند ،چرا
که تخفیف زیاد میتواند باعث افزایش ادراک از ریسک تا اندازه اثرگذاری یا کاهش اثرات مثبت تخفیف در قصد خرید
شود.
فروشگاههای تخفیفی امروزه بهطور گستردهای در سرتاسر کشور ما در دسترس افراد جامعه قرار گرفتهاند .علیرغم
رواج سریع فروشگاههای تخفیفی در سطح کشور پژوهشهای معدودی برای مطالعه رفتار مشتریان در این فروشگاهها
صورت گرفته است .پیامد این خأل مطالعاتی آن است که درک درستی از نگرش مشتریان به فروشگاههای تخفیفی و
تجربه خرید از این فروشگاهها در دسترس نیست .اگرچه مهمترین علت مفروض خرید از فروشگاههای تخفیفی ،ارائه
تخفیف قیمتی است ،اما از نگرش مشتری به این تخفیفها اطالع چندانی در دست نیست .پژوهش حاضر با مطالعه رفتار
مشتریان تهرانی در فضای فروشگاههای تخفیفی در پی شناخت درستی از نگرش آنها به تخفیفهای ارائه شده و تجربه
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آنها از خرید از این فروشگاههاست .فروشگاههای تخفیفی میتوانند با بهرهگیری از نتایج این پژوهش شناخت بهتری از
مشتریان بالقوه و بالفعل خود دستیافته و بر این اساس تصویر ذهنی مشتریان از فروشگاههای خود را بهبود داده و
تجربه خرید بهتری برای مشتریان فراهم آورند که در نهایت فروش این بنگاهها را ارتقا میبخشد.
پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که نگرش مشتری به خرید از فروشگاههای تخفیفی چیست؟ به طور
مشخص:
 .8مشتریان تخفیف ارائه شده برای محصوالت را به چه دالیلی منتسب میدانند؟
 .3چه هیجانات احساسی در فرآیند خرید از فروشگاههای تخفیفی در مشتریان بروز پیدا میکند؟
 .6کلیشههای اجتماعی فردی و گروهی چه نقشی در فرآیند خرید از فروشگاههای تخفیفی دارند؟
.0

نگرش مشتری در ارزیابی ارزش ادراکشده در خرید از فروشگاههای تخفیفی چگونه است؟

پیشینه پژوهش
پیشینه نظری

تخفیف قیمت یک نوع متداول از ترفیع مورد استفاده در بازار مصرفکنندگان است؛ محرکی مستقیم از طریق ارزش یا
مشوقی بیشتر که فروشندگان برای جذب مشتریان و هدایت آنها به خرید فوری محصوالت ارائه میکنند (هاگ،8
 .)8916تخفیفهای قیمت برای مشتریان جالب هستند ،زیرا تعبیر و تفسیر آنها برای مصرفکنندگان پیچیدگی ایجاد
کرده و معانی منحصربهفرد از قیمت را منتقل میکنند .بنا به ماهیتش ،ارزیابی تخفیف قیمتی برای خریداران دشوارتر از
قیمت است ،چرا که نیاز به استفاده از یک فرآیند شناختی بیشتر دارند .زمانی که مشتریان محصولی را میبینند که به
قیمت روی بسته به فروش میرسد ،تنها یک قطعه اطالعات قیمت دریافت میکنند .تحقیقات نشان میدهد که
مصرفکنندگان گاهی به سادگی یک یا دو تکه از اطالعات مربوط به قیمت را به صورت جداگانه برای درک معامله
انتخاب میکنند (فیسک و کالرک8913 ،3؛ سوژان)8912 ،6
تخفیفها حداقل دو چیز برای مصرفکنندگان ،منافع مالی و ریسک بالقوه را نشان میدهد .مصرفکنندگان اغلب
مایل به پذیرش مدل قدیمیتر ،محصول بازگشتی ،مدلهای کم مشتری تر ،خردهفروشیهای راه دور و غیره هستند
(دروزنکو و جنسن .)3112 ،0با این حال ،با اینکه کیفیت پایین یا سبک قدیمی ممکن است برای برخی از محصوالت
مثل پوشاک قابلقبول باشد ،آیا برای محصوالت دیگری که ممکن است ریسک ایمنی یا انواع دیگر خطرات داشته
باشند قابلقبول است؟
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اکثر تحقیقات در زمینه تخفیف( ،گوپتا و کوپر8993 ،8؛ مارشال و بی لینگ3113 ،3؛ مور و الشوسکی)8919 ،6
نشاندهنده همبستگی مثبت بین قصد خرید و حداقل برخی سطوح تخفیف هستند
تخفیف ممکن است با درک پایینتری از کیفیت همراه باشد .این درک پایین از کیفیت ممکن است بر وفاداری برند
تأثیر بگذارد .بسیاری از بازاریابان که در دهههای گذشته از کوپنها استفاده میکردند به سیاستهای «قیمت پایین
هرروزه» نقلمکان کردند ،زیرا معتقد بودند که کوپنهای تخفیف وفاداری به برند را از بین برده است (مدن و سوری،0
.)3118
تخفیف باال ادراک از ریسک را افزایش میدهد .عدم اطمینان نسبت به تخفیف عدم تقارن اطالعاتی 2را افزایش
میدهد که در پیامد آن زمان و احتمال خرید مشتری تحت تأثیر قرار میگیرد .وقتی مشتری نتواند هدف خردهفروش از
ارائه تخفیف را دریابد عدم تقارن اطالعاتی افزایش یافته و ممکن است تأثیر منفی بر ادراکات مشتری بگذارد.
نظریه عالمتدهی 3هم نقش تخفیف قیمتی را بهعنوان یک اشارت شهودی تأیید میکند .مطابق این نظریه از آنجا
که بین طرفین عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد ،طرفی که اطالعات بیشتری دارد برای کاهش عدم تقارن اطالعاتی
عالمت میدهد (کنلی ،سرتو ،ایرلند و روتزل3188 ،7؛ ایتول ،میلگیت و نیومن8919 ،1؛ کیرمانی و رائو .)3111 ،9بدین
ترتیب فروشندگانی که کاالهای باکیفیت ارائه میدهند در تالشاند تا از طریق عالمتهای مناسب مانند ارائه تضمین و
تبلیغ کیفیت باالی محصول به مشتری نسبت به کیفیت کاالی خود اطالع داده و ریسک ادراکشده مشتری را بکاهند
(بیسواس 81و بیسواس3110 ،؛ بلدینگ 88و کیرمانی8996 ،؛ روگوین ،گرول و گتلیب )3113 ،83عموما در فروشگاههای
اینترنتی به دلیل نبود روابط بین شخصی شکاف اطالعاتی بین فروشنده و خریدار بزرگتر از فروشگاههای حقیقی است.
علل منتسب به تخفیف

«هیچ ارزونی بدون علت نیست )E1( ».این توصیف یکی از مشارکتکنندگان در تحقیق از علل منتسب به تخفیف
فروشگاههای تخفیفی است .یکی از مهمترین موضوعاتی که همیشه پیرامون تخفیف قیمتی مطرح است نگرش مشتری
به تخفیف مذکور است .این مهم در بستر فروشگاههای تخفیفی که این عامل را مهمترین مزیت فروشگاه خود جلوه
میدهند حیاتیتر جلوه میکند« .این چرا هرروز تخفیف داره حتما یک جای کارش میلنگه دیگه»( )N1سؤالی که
مشارکتکننده دیگر درباره فروشگاههای تخفیفی با خود داشته است .پژوهشهای اندکی به نگرش مشتریان به
تخفیفهای ارائه شده در این فروشگاهها و رفتار خرید مشتری در این فضا پرداختهاند .عواملی که مشتریان به تخفیف در
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فروشگاههای تخفیفی منتسب میکنند موارد مختلفی را میتواند در بر بگیرد که به لحاظ ماهیت ممکن است مثبت و یا
منفی باشند ،به طبع این ذهنیات از علل و عوامل ارائه تخفیف واکنشهای مختلفی را در پی داشته و بر جنبههای
مختلف رفتار و نیات رفتاری اثرگذار خواهد بود.
اگر مشتری پایین بودن قیمت کاالهای فروشگاههای تخفیفی را به کیفیت پایین کاالهای آنها نسبت دهد آنگاه
علل منتسب به تخفیف معطوف به محصول شده است« .این معلومه حتما یه چیزی پشتش هست دیگه ،قطعا بی
کیفیته»( )Ch1توصیف یکی از مشارکتکننده از نگرش خود به تخفیف در فروشگاههای تخفیفی .این استنادها میتواند
نتیجه استنباط مشتری از رابطه کیفیت و قیمت باشد ،به شکلی که مشتری قیمت باالتر را با کیفیت بهتر مرتبط میداند.
بسیاری از تحقیقات پیمایشی این استنباطها را شناسایی کردهاند (ولکنر و هافمن .)3117 ،8کیفیت پایین محصول
ضرورتا محدود به کیفیت آزمونوخطا مانند رنگ و مزه نمیشود .بخصوص نگرانی درباره کیفیت مبتنی بر اعتبار در حوزه
محصوالت غذایی در قالب رابطه قیمت و کیفیت چشمگیر است .کیفیت مبتنی بر اعتبار شامل امنیت غذایی ،منشأ
محصوالت ،سازگاری زیستمحیطی و رعایت حقوق حیوانات است( .بکر3111 ،3؛ برونسو ،جورد و گرانرت3113 ،6؛
گرانرت3112 ،؛ نرثرن .)3111 ،0درمجموع ،انتساب کیفیت پایین معطوف به خصایص محصول بوده و ماهیتی منفی
دارد.
در مقابل علل مرتبط با فروشنده برای قیمت پایین بهعنوان مؤلفههای مثبت در نظر گرفته میشود .برتن،
لیچتنستین ،بیسواس و فراکسترو )8990( 2مثالهایی از این انتساب مثبت ارائه کردهاند از جمله انطباق با قیمتهای رقبا،
انتقال صرفهجوییهای ناشی از خرید عمده از تولیدکنندگان به مشتریان .عموما خردهفروشیهای تخفیفی میتوانند با
کاهش هزینهها یا کاهش حاشیه فروش با قیمتهای رقبا مواجه شوند .حاشیه کمتر میتواند بهعنوان رابطه منصفانه با
مشتری تعبیر شود ،چرا که مدیران و مالکان فروشگاه بخشی از سود خود را به مشتری واگذار میکنند .مدل کسبوکار
کارآمدتر نیز مؤلفه مثبتی برای هزینه پایینتر است .اداره فروشگاه تخفیفی بسیار کمتر از یک فروشگاه متداول
سوپرمارکت هزینه دربر دارد( .کاس )8990 ،3عالوه بر این خردهفروشان تخفیفی حجم بزرگی از محصوالت با برند
مالکیتی اختصاصی را خریداری میکنند که منجر به هزینه خرید کمتر و مدیریت زنجیره تولید کارآمدتر میشود (کوال،
 .) 3116مشتریان ممکن است باور داشته باشند که علت پایین بودن قیمت فروشگاههای تخفیفی انتقال این
صرفهجوییها است.
اگرچه علتهای منتسب منفی نیز وجود دارد .مشتریان ممکن است برداشت کنند که فروشگاههای تخفیفی به این
دلیل قیمت پایینتری نسبت به سایر فروشگاهها دارند که با ذینفعان مختلف مراوده نامنصفانه و خالف اصول اخالقی
دارند .برای مثال با کارکنان و تأمینکنندگان خود .این علل منتسب با گزارشهای مطبوعاتی از سیاستهای خرید
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تهاجمی سازگار است (مکگروی )3111 ،8و همچنین سوءاستفاده از نیروی کار (بویز .)3111 ،3حتی اگر برخی از
فروشگاههای تخفیفی در واقع دستمزدهای باالتری از برخی از سوپرمارکتهای رقیب خود پرداخت کنند (اسپرینگر،
 ،)3111مشتریان آنها ممکن است تصوری متضاد این داشته باشند.
در نهایت مشتریان میتوانند تصور قیمت رقابتی فروشگاههای تخفیفی را به حقههای روانی در پیامهای قیمتی
منتسب کنند .مشتریان ممکن است از تاکتیکهای خردهفروشان که برای بهبود ادراک قیمتی خود استفاده میکنند آگاه
باشند (هاردستی ،بیردن و کارلسن .)3117 ،6آنها ممکن است نسبت به ادعاهای قیمتی رایج در تبلیغات مردد باشند.
(ابرمیلر و اسپنگنبرگ)3111 ،0
هیجانات عاطفی

رابطه بین قیمت و هیجانات و عواطف نیز یکی از حوزههای کمتر کار شده در پژوهشهای کاربردی است .معدود
تحقیقات انجام شده نشان میدهد که هیجانات نقش مهمی در حوزه مرتبط با قیمت ایفا میکند (اونیل و لمبرت،2
 )3118و میتواند در تأثیر ادراکات قیمتی و نیات رفتاری در خرید مؤثر باشد (پین ،هیتمن و هرمن3119 ،3؛ سیروس و
هاردستی3181 ،7؛ زیلکه .)3188 ،اگرچه این تحقیقات در حوزه تخفیف قیمتی انجام نشده است.
احساسات یا به تعبیر صحیحتر هیجانات عاطفی در تحقیقات بازاریابی موردتوجه قرار گرفته است (باگزی ،گپینات و
نیر8999 ،1؛ اورلس .)8991 ،9اگرچه تنها تحقیقات محدودی نقش هیجانات عاطفی را در ادراک و پردازش قیمت مورد
مطالعه قرار دادهاند .این تحقیقات به احساسات خریداران باهوش (شیندلر )8919 ،81و هیجانات عاطفی مرتبط با قیمت در
نظریهپردازی پرداختهاند (رغوبیر ،)3113 ،88نقش هیجانات عاطفی در تشریح قیمت منصفانه (کمپل )3117 ،83و پذیرش
قیمت (اونیل و لمبرت ،)3118 ،یا مواجه با احساسات بهعنوان بخشی از تصویر قیمت خردهفروشی (زیلکه )3113 ،را مورد
مطالعه قرار دادند .پژوهشهای محدودی درباره قیمت و احساسات انجام گرفته درحالیکه افراد به تجربه شخصی
میدانند که قیمت ارزان یا گران میتواند هیجانات عاطفی چون لذت ،استرس ،خشم ،ترس یا لذت را نتیجه دهد (زیلکه،
 .)3119عالوه بر این ،خرید در فروشگاههای تخفیفی میتواند احساساتی چون رضایت ،شرم یا گناه را منجر شود.
برخی پژوهشها نشان میدهد که هیجانات عاطفی در رابطه بین ادراک و پاسخ نقش میانجی را دارد ،مانند
نگرشها ،هزینهکردها و مهاجرت مشتریان (شبت و میچون3116 ،86؛ شبت و اسلوسارزیک3112 ،80؛ هولبروک و باترا،8
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 )8917و پیشبینی این متغیرها را بهبود میبخشند (آگرول و مالهوترا3112 ،3؛ آلن ،مچلیت و کین8993 ،6؛ آلن ،مچلیت،
کین و نوتانی .)3112 ،0در فضای خردهفروشی ،هیجانات عاطفی مرتبط با قیمت باید نقشی مهم در وفاداری رفتاری و
نگرشی به فروشگاه داشته باشد؛ بنابراین ،خردهفروشان باید پیامدهای عاطفی اقدامات قیمتگذاری خود را درک کرده و
از تفاوتهای فردی در طی شکلگیری احساسات آگاه باشند که مبنایی مهم برای بخشبندی بازار نیز است( .زیلکه،
)3119
ارزش ادراکشده

سطح قیمت و ادراک از ارزش ابعاد اصلی «تصویر قیمت» یک خردهفروش هستند .ادراک از سطح قیمت اشاره به میزان
پولی دارد که مشتری باید برای یک سبد کاال پرداخت کند و ارزش ادراکشده به تقابل هزینه فایده بین مخارج مصروف
و مطلوبیتهای اکتسابی از یک محصول و خصیصههای فروشگاه اشاره دارد (آلفرد و بیسواس3113 ،؛ چادوری و
لیگاس3119 ،2؛ دودز و منرو8912 ،3؛ پیرس ،استنتن و اکفورد3110 ،7؛ زیتمال .)8911 ،1در فروشگاههای تخفیفی
پژوهشهای تصویر قیمت نشان میدهد ارزش ادراکشده تأثیر مستقیم و قوی بر قصد خرید دارد درحالیکه ادراک از
سطح قیمت تنها تأثیر غیرمستقیم داشته است.
ارزش ادراکشده میتواند مستقیما بر قصد خرید تأثیر بگذارد اما از طریق هیجانات و عواطف نیز میتواند اثرگذار
باشد (زیلکه3188 ،؛ پین ،هیتمن و هرمن .)3119 ،در حوزه تخفیف برخی از هیجانات عاطفی دخیل میتواند شامل لذت
ناشی از قیمت پایین ،شرم و گناه مرتبط با خرید با قیمت تخفیفی باشد .این هیجانات شامل عواطف مثبت و منفی بوده و
اثبات شده که در حوزه مرتبط با قیمت تأثیرگذارند.
کلیشههای اجتماعی

مدل محتوای کلیشه 9دو بعد اساسی برای ادراکات اجتماعی تعریف میکند .این دو بعد عبارتاند از صمیمیت 81و
شایستگی( 88فیسکه ،کدی ،گلیک و ژو3113 ،83؛ فیسکه ،ژو ،کدی و گلیک )8999 ،افراد بر اساس دو بعد صمیمیت و
شایستگی افراد و گروههای اجتماعی را دستهبندی میکنند (فیسکه ،کدل و گلیک.)3117 ،
شایستگی ادراکشده ارتباط تنگاتنگی با جایگاه دارد ،بهطوریکه افراد و گروههای در جایگاه باال 86توانمند،
جاهطلب ،باهوش و نهایتا در کلیشه با شایستگی باال قرار میگیرند و در مقابل افراد و گروههای جایگاه پایین چنین
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ویژگیهایی را نداشته و درنتیجه بدون شایستگی تلقی میشوند (فیسکه ،کدل و گلیک3117 ،؛ فیسکه ،کدی ،گلیک و
ژو3113 ،؛ فیسکه ،ژو ،کدی و گلیک8999 ،؛ اولدمیدو 8و فیسکه)3117 ،
تائو ،ها و یوان )3183( 3در بررسی کلیشهها از فقیر و غنی در جامعه چین ابعاد مدل محتوای کلیشه را بسط دادند.
بر اساس یافتهها ،جامعه ثروتمندان را افرادی با شایستگی باال ،معاشرت پذیری پایین و خلقیات بد و فقرا را با شایستگی
پایین ،معاشرت پذیری متوسط و خلقیات باال هستند .بر این اساس تجمل ،خودنمایی و تظاهر ،لوکس بودن و ولخرجی
صفتهای کلیشهای ثروتمندان و صرفهجویی و عقل معاش صفتهای کلیشهای فقرا بودهاند.
پیشینه تجربی

دروزنکو و جنسن ( )3112در پژوهشی با عنوان ریسک و حداکثر سطح تخفیف قابلپذیرش به بررسی سطح تخفیف
بهینه و واکنش مشتریان به سطح تخفیف باال پرداخت .هدف وی از این پژوهش تعیین سطح بهینه تخفیف بوده است.
به این منظور از  026مشارکتکننده خواست از  1تا  11درصد تخفیف برای هشت محصول در دو کانال توزیع فیزیکی و
آنالین ،مطلوبترین سطح تخفیف مد نظر خود را انتخاب کنند .سپس درباره علت عدم انتخاب باالترین سطح تخفیف
توضیح دهند .مطابق یافتهها فقط  86درصد از افراد  11درصد تخفیف را انتخاب کردند 11 .درصد افراد حداقل یک علت
را برای بیشترین تخفیف عنوان کردند که شامل :مشکالت کیفیت ،آسیبدیدگی محصول ،مسروقه بودن محصول و ...
بوده است .برای فروشگاه آنالین تخفیف کمتر انتخاب شد .در دستهبندی محصوالت برای تایر و کورن فلکس تخفیف
کمتر و برای تیشرت باالترین تخفیف انتخاب شده بود .یافتههای پژوهش آنها موازنه ذهنی مشتری از تقابل
ریسکهای کاالهای شامل تخفیف و عواید مالی این کاالها را نشان میدهد.
ایون لی و استول ( )3180به بررسی تأثیر تخفیف کم یا زیاد در فضای آنالین بر ادراک مشتری از ریسک پرداختند.
هدف از تحقیق آنها ارزیابی تأثیر سیگنال دهی تخفیف سطح باال یا سطح پایین با در نظر گرفتن ریسک ادراکی و قصد
خرید برای کاالهای فروشگاههای اینترنتی بوده است .برای این پژوهش تجربی  2سطح از تخفیف از  81تا  91درصد در
نظر گرفته شد و با تکنیک رگرسیون غیرخطی تحلیل شد .مطابق یافتههای این پژوهش اندازه تخفیف ریسک ادراکشده
مشتری را باال میبرد و این ریسکها در ارتباط بین تخفیف قیمت و قصد خرید مداخله میکنند.
زیلکه ( )3180به طور خاص بر روی علل منتسب به تخفیف در فروشگاههای تخفیفی مطالعه کرد .وی تأثیر سه
متغیر علل منتسب ،احساسات و ارزش ادراکشده را بر روی قصد خرید از خردهفروشیهای تخفیفی سنجید .مطابق
یافتههای او ارزش ادراکشده با میانجیگری احساسات بیشترین تأثیر را بر قصد خرید دارد .از میان علل منتسب که تأثیر
باواسطه بر قصد خرید دارند ،کیفیت پایین و مدل کسبوکار باالترین ضریب تأثیر را داشتهاند.
بررسی ادبیات موضوعی نشان میدهد تاکنون جز در تحقیقات زیلکه (3119؛ 3181؛ 3188؛  )3180در حوزه نگرش
به فروشگاه های تخفیفی و علل منتسب به تخفیف پژوهشی صورت نگرفته است .در این پژوهش برای اولین بار در حوزه

Oldmeadow
Tao, Ha & Yuan

1
2
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فروشگاههای تخفیفی در ایران و در گستره موضوعی وسیعتر ،با بهرهگیری از روشهای کیفی به این موضوع پرداخته
میشود .در جدول شماره  3برخی از پژوهشهای مرتبط مرور شده است.
جدول  .2برخی تحقیقات گذشته در این حوزه
ردیف

سال

محققین

عنوان

متغیرها

1

()2002

آلفرود 1و
بیسواس

تأثیر سطح تخفیف ،آگاهی
از قیمت و آمادگی برای
خرید در ادراک مشتری از
قیمت و نیات رفتاری

قیمت مرجع ،آمادگی برای
خرید ،آگاهی از قیمت ،سطح
تخفیف ،قصد جستجو ،قصد
خرید

2

()2002

دروزدنکو و
جنسن

ریسک و سطح حداکثر
تخفیف قابلپذیرش

سطح تخفیف،
ریسک ادراکشده،
علل منتسب،

۱

()2002

پیرس و
استانتون

عوامل مؤثر بر روی
ریسک ادراکشده خرید
آنالین

ریسک ادراکشده ،سابقه
خرید ،رضایت از خرید
گذشته ،سطح درگیری تصمیم
خرید ،ریسک محصول،
ریسک مالی ،ریسک فیزیکی،
ریسک اجتماعی ،ریسک
روانشناسی ،ریسک حریم
شخصی،

اگر ریسک ادراکشده با
سابقه خرید ارتباط نداشت
اما رضایت از خریدهای
قبل رابطه منفی با ریسک
در کاالهای درگیری کم
داشت.

2

()2010

نوصیر ،جین
یون ،نیپال و
2
پارسا

تأثیر قالببندی و سطوح
تخفیف قیمتی بر روی
ادراک مشتری در حوزه
خدمات

قالببندی تخفیف،
سطح تخفیف ،ادراک از
کیفیت خدمت ،قصد خرید،
قصد تبلیغ دهانبهدهان

شکل و میزان تخفیف بر
ادراک مشتریان از ارزش
تخفیف ،کیفیت خدمت،
قصد خرید و تمایل به
تبلیغات دهانبهدهان مؤثر
است.

2

()201۱

ایرانمنش،
جایارامن،۱
جمال الدین و
تقی زاده

مدل تجاری مشوقهای
خرید برای تشویق قصد
خرید مصرفکنندگان بر
اساس تخفیف حجمی
بهواسطه عوامل رفتاری
مصرفکننده

نوع تخفیف حجمی ،نوع
محصول ،تصویر برند،
تصویر فروشگاه ،کشور مبدأ،
قالببندی ،هنجارهای ذهنی؛
پسانداز ،کیفیت ،ارزش
خودابرازی و راحتی
ادراکشده

در مدلی عوامل مختلف
محصول ،فروشگاه و
قیمتی مؤثر بر ادراک
مشتری از سود ،کیفیت و
 ...شناسایی شد.

6

()201۱

لین ،لی ،لین و
2
ژنگ

تأثیر مشوق و انواع
ترفیعات در قصد خرید
کشور تایوان

تخفیف ،قصد خرید ،آگاهی از
برند ،مدل قیمتگذاری،
قالببندی،

7

()2012

ایون لی و
استول

تأثیر تخفیف کم یا زیاد در
فضای آنالین بر ادراک
مشتری از ریسک

۰

()2016

مائو

2

برخی اوقات پولی بهتر از

تخفیف قیمت ،ریسک
ادراکشده ،قصد خرید،
ریسک عملکردی ،ریسک
امنیتی ،ریسک راحتی،
تخفیف قیمت ،ادراک از

یافتهها
آمادگی مشتری برای
فروش بر ارزیابی وی از
ارزش ارائه شده ،قصد
جستجو و قصد خرید مؤثر
است .سطح تخفیف ،آگاهی
از قیمت و آمادگی برای
فروش بر هم مؤثرند.
تنها  1۱درصد افراد سطح
تخفیف  ۰0درصد را
انتخاب میکنند ۰۰ .درصد
حداقل یک علت منفی را
برای شدیدترین تخفیف
نسبت دادهاند.

مشتریان از نشانههای
ذهنی و عینی بهعنوان
استاندارد ارزیابی
محصوالت و ادراک از
کیفیت آنها استفاده میکنند.
میزان تخفیف ریسک
ادراکشده را افزایش داده
که این ریسک میانجی
تخفیف و قصد خرید است.
ارتقا محصول با مبلغ اندک
1

Alford
Nusair, Jin Yoon, Naipaul & Parsa
3
Jayaraman
4
Lin, Lee & Zheng
5
Mao
2
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ردیف

سال

محققین

9

()2016

شریفی و آقازاده

10

()2017

احمدینژاد،
اصلی و
احمدینژاد

عنوان
مجانی است :قیمتگذاری
ترفیعی و واکنش مشتریان
به پیشنهاد ارتقا محصول
مرجع تخفیف ،واکنش
مشتریان به فریم تخفیف
پس از خدمات آنالین
ناموفق را تعدیل میکند
تأثیر ریسک ادراکشده در
شرایط تخفیف بر قصد
خرید آنالین

متغیرها
قیمت ،شیوه ترفیع ،قصد
خرید،
قالببندی تخفیف ،مرجع
تخفیف ،رضایت مشتری،
احساس خشم
تخفیف قیمت ،ریسک
ادراکشده ،قصد خرید آنالین،
اعتماد

یافتهها
جذابتر از ارتقای رایگان
است.
برای کاالهای جزئی
تخفیف دالری و برای
کاالهای گران تخفیف
درصدی مطلوبتر است.
رابطه مثبت بین ریسک
عملکردی و ایمنی و رابطه
منفی بین ریسک راحتی با
قصد خرید کاالی تخفیف
خورده وجود دارد.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف جزو پژوهشهای اکتشافی و از نظر ماهیت در دستهبندی توصیفی-پیمایشی قرار میگیرد .در
این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد سیه و شانون )3112( 8استفاده شد .در این رویکرد با هدف توسعه
ادبیات نظری و پژوهشهای محدود انجام شده دیگر ،از تحلیل محتوای جهتدار استفاده میشود .بر این مبنی نقطه
شروع تحقیق از ماتریس مقدماتی کدگذاری بود که از برخی از ادبیات موضوعی و با توجه به اهداف تحقیق استخراج شد.
مطابق روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد سیه و شانون و تحلیل محتوای جهتدار در گام اول به بررسی برخی از
پژوهشهای مرتبط با مضمون اصلی پژوهش پرداخته شد .پژوهشهای معدودی در موضوع ریسکهای مختلف در خرید
محصوالت با تخفیف باال صورت گرفته است (دروزنکو و جنسن3112 ،؛ ایون لی و استول .)3180 ،زیلکه ( )3188نیز
برخی از ابعاد نگرشی در خرید از فروشگاههای تخفیفی را مورد مطالعه قرار داده است.
پس از استخراج ماتریس اولیه کدگذاری از برخی پژوهشهای مرتبط ،گام بعدی توسعه ماتریس مقدماتی بر اساس
دادههای اولیه است .پرسشنامه اولیه برای مصاحبه مقدماتی تهیه شد که این آزمون اولیه عالوه بر اصالح سؤاالت ،به
توسعه ماتریس کدگذاری کمک میکند .برای این منظور پرسشنامهای در بین  83نفر از دانشجویان مقطع لیسانس رشته
مدیریت در یکی از دانشگاههای تهران توزیع شد .گام بعدی بررسی ماتریس و توافق همکاران پژوهشی روی ماتریس
اصالحشده است .چرخه جمعآوری ،تحلیل و کدگذاری دادهها تا اشباع نظری و نهایی شدن ماتریس کدگذاری ادامه
یافت.
این پژوهش از نظر نوع تحلیل ،تحلیل محتوای استقرایی و از نظر سطح تحلیل در دسته استنباطی جای میگیرد و
با عمق تفسیر باالتر به محتوای پنهان برای تفسیر توجه دارد .در این پژوهش از مصاحبه پژوهش کیفی برای جمعآوری
اطالعات و از نرمافزار ماکسکیودیای 3برای مدیریت ،کدگذاری و توسعه ماتریس کدگذاری استفاده شد.
در پژوهش حاضر از مشارکت مشتریان فروشگاههای تخفیفی در شهر تهران کمک گرفته شد .به عبارتی شهروندان
تهرانی که با ماهیت فروشگاه خردهفروشی تخفیفی آشنا بودهاند .مطابق مقتضیات روش تحلیل محتوای کیفی ،به روش
Hsieh & Shannon
Maxqda

1
2
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هدفمند-قضاوتی مشارکتکنندگان انتخاب شدند .مشارکتکنندگان شامل طبقات مختلف جامعه شهری تهران ،از سنین،
جنسیت ،موقعیت اجتماعی ،تحصیالت و شخصیتهای متفاوت بودند .بدین ترتیب حداکثر تنوع در مشارکتکنندگان
پژوهش حاصل شد.
توجه به مسئولیتهای اخالقی در طی مصاحبه یکی از عوامل افزایش اعتبار پژوهش است .در انتخاب محل و
ساعت انجام مصاحبه ضمن فراهم کردن آسایش و سهولت مصاحبه ،محرمانگی و حریم خصوصی مصاحبهشونده حفظ و
پیش از شروع مصاحبه توضیحاتی درباره پژوهش ،اهداف کلی ،سازمان حامی پژوهش و کاربرد نتایج آن برای
مصاحبهشونده ارائه شد .پیش از شروع ضبط از مصاحبهشونده کسب اجازه و همچنین تصریح شد مصاحبهشونده در هر
مرحله از مصاحبه امکان ترک مصاحبه را داشته و میتواند به سؤاالتی که تمایل ندارد پاسخ ندهد.
یکی از مطمئنترین معیارها جهت بررسی کیفیت مطالعات کیفی ،معیارهای چهارگانه گوبا است (شنتون.)3110 ،8
معیارهای لینکلن و گوبا شامل موثق بودن یا اعتبار ،انتقالپذیری ،اطمینانپذیری و تائید پذیری است (نوبل و اسمیت،
 .)3182برای اعتبار دادهها از درگیری طوالنیمدت محقق ،3تلفیق زمانی ،6کسب تأیید مشارکتکنندگان و بازنگری
توسط آنها ،0استفاده گردید که موجب افزایش قابلیت اعتبار 2میشود .همچنین تنوع نمونهگیری ،با افزایش اعتبار دادهها
به قابلیت تأیید پذیری 3کمک کرد .قابلیت تأیید با بیطرفی محقق ،بررسی متون مصاحبهها ،ارائه مستمر کدها و طبقات
استخراج شده و توافق روی کدها توسط سایر اعضای گروه پژوهش 7مورد تأیید قرار گرفت .قابلیت اطمینان 1با رعایت
کدهای اخالقی و محرمانگی اطالعات مشارکتکنندگان ،شرح روشهای جمعآوری و تحلیل ،ذکر نقلقولها و بیان
واضح یافتهها فراهم شد .مصاحبه با مشارکتکنندگان متفاوت ،توصیف ویژگیها و موقعیت مشارکتکننده قابلیت انتقال

9

را امکانپذیر نمود.

یافتههای پژوهش
در طی فرآیند تحقیق از مشارکت  81نفر بهره گرفته شد که از نظر سن ،جنسیت ،تحصیالت ،سطح درآمد ،جایگاه
اجتماعی ،تأهل و سایر مشخصات جمعیت شناختی متنوع بودند که در جدول  6قابل مشاهده است .درنهایت  67کد در
طبقات مختلف شناسایی که در جدول شماره  0به همراه فراوانی تعداد مصاحبههای بازتابدهنده هر کد ارائه شده است.
در این ماتریس وضعیت کدها از نظر وجود در ادبیات موضوعی ،تکرار یا شناسایی در این پژوهش تفکیک شده است.
بررسی کدهای ثبت شده در فرآیند مصاحبهها در نرمافزار تحلیل محتوای کیفی نشان از عدم شناسایی کد جدید از
مصاحبه هشتم دارد.
1

Shenton
Prolonged engagement
3
Time triangulation
4
Member check
5
Credibility
6
Conformability
7
Peer check
8
Dependability
9
Transferability
2
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جدول  .1مشخصات جمعیت شناختی
جنسیت
زن
مرد

درصد
 23درصد
 00درصد

سن
زیر  32سال
 32تا  62سال
 62تا  02سال
باالی  02سال

درصد
 88درصد
 23درصد
 33درصد
 88درصد

درصد
 00درصد
 00درصد
 88درصد

تحصیالت
کارشناسی ارشد و دکتری
کارشناسی
دیپلم و پایینتر

طبقه اجتماعی
طبقات پایین
طبقات متوسط
طبقات باال

درصد
 00درصد
 69درصد
 87درصد

جدول  .0ماتریس کدهای استخراج شده
مضامین اصلی

طبقات اصلی
کلیشهها

احساسات

نگرش به خرید از فروشگاه همواره تخفیف

ارزش ادراکشده

علل منتسب

تعداد مصاحبههای

وضعیت تکرار و جدید

بازتابدهنده کد

بودن

طبقه اجتماعی

81

جدید

گروه سنی
کامیابی
گناه
لذت

6
0
1
3
80
2
3
0
8
3
82
86
86
81
6
3
0
0
2
7
3
1
1
1
3
1
1
83
3
2
0
2
1
31
88
1

جدید
تکرار شد
مشاهده نشد
تکرار شد
تکرار شد
تکرار شد
تکرار شد
جدید
جدید
جدید
جدید
تکرار شد
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
جدید
تکرار شد
جدید
تکرار شد
مشاهده نشد
مشاهده نشد
مشاهده نشد
تکرار شد
مشاهده نشد
مشاهده نشد
تکرار شد
تکرار شد
تکرار شد
تکرار شد
تکرار شد
تکرار شد
تکرار شد
تکرار شد
جدید

کدها

رضایت

لذت
شرم
توانمندی
شادی
ناراحتی
کیفیت قابلقبول
صرفهجویی زمان
تخفیف قیمت
خرید یکجا
تنوع کاال
تازگی محصوالت
تعویض محصول
جوایز
تسهیالت رفاهی
حقه قیمتگذاری
قیمت اصلی غیرواقعی
حقه قیمتگذاری
قیمت تبلیغی
استثمار
تأمینکننده
استثمار
کارکنان
کیفیت پایین
مواد اولیه
معیوب
کیفیت پایین
موجودی قدیمی
مدل کسبوکار
سیاست خرید کارآمد
مدیریت زنجیره تأمین
کاهش هزینهها
مدل کسبوکار
کاهش حاشیه فروش
خرید عمده
تنوع کم برند
برند ناشناس
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بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادها
کلیشهها

یکی از ابعاد نگرش به فروشگاههای همواره تخفیف کلیشههای ذهنی افراد از مشتریان این فروشگاههاست .توصیف یکی
از مشارکتکنندگان در موضوع طبقه اجتماعی به این روایت است[« :مشتری این فروشگاهها] قشر متوسط رو به پایین،
صد در صد ،یعنی حتی یک درصد هم شک ندارم؛ آدمایی که معموال از این فروشگاهها خرید نمیکنن جزو سطح باالی
جامعه هستن ،حتی قشر کمی هم که درصد نمیتونم بگم خرید از این فروشگاهها رو افت بدونن»(.)N1
اشاره مشارکتکننده به کسرشان با این توصیف فرضی «فالنی! تو هم اینجا خرید میکنی؟ من خودم حس خوبی
نمیگیرم»( )N1به حس شرم ناشی از موقعیت خرید ختم میشود .به عبارتی خرید از فروشگاههای تخفیفی در قضاوت
اجتماعی میتواند به عنوان شاخصی از توانمندی و طبقه اجتماعی فرد به حساب آید .از این منظر با ابعاد شایستگی و
اخالقیات در کلیشههای فقیر غنی در انطباق است (تائو ،ها و یوان .)3183 ،به نظر میآید این کلیشه ذهنی از طبقه
اجتماعی مشتریان فروشگاههای تخفیفی میتواند بر احساس آنها از تجربه خرید از این فروشگاهها اثرگذار باشد .روایت
برخی مشارکت کنندگان از تجربه خود یا دیگران در موقعیت این نوع قضاوتها بازتابدهنده حس ناخوشایند آنهاست که
به شرم و خجالت نزدیک است .این در حالی است که در پژوهشهای مشابه حس شرم ناشی از قضاوت اجتماعی در پی
ذهنیت از امکان استثمار ذینفعان در فروشگاههای تخفیفی بوده است( .زیلکه)3180 ،
در تمایز مشتریان بهواسطه گروه سنی مشارکتکننده ( )RA1تفاوت را اینگونه تشریح میکند« :به نظرم بیشتر
نسل جدید میرن خرید میکنن من کمتر دیدم کسایی که سن باالن ،چون شاید واسشون نزدیک خونشونه ،راحتتر
باشه ،شاید حوصله اینو نداشته باشن بیشتر مثال واسشون یه تنوع و تفریحی باشه تا سر کوچه میرن میان ،شاید اون
ارتباط انسانیای که با فروشنده برقرار میکنن براشون جذاب باشه»
احساسات

در تجربه متضاد هیجانات شادی و ناراحتی ( )Ch1احساسات خود را اینطور توصیف میکند« :واال بعضی موقعها
خوشحال بعضی موقعها ناراحت ،یه موقع میبینی خوب خرید کردی اقتصادی و منطقی خرید کردی ،یه دفعه  ...ارزون
رفتیم خریدیم واقعا ،اومدیم انقدر خوشحال ولی خوشحالی تا کی بود؟ تا زمانی که اومدیم خونه باز کردم دیدیم بابا اصال
آشغاله» .از طرف دیگر حس توانمندی برای خرید خوب به توصیف مشارکتکننده (« )sh1طبق معمول حس برنده شدنه
دیگه همه دوست دارن یه حالتی که باالخره وقتی قیمتو پایینتر میگیرن» به کامیابی میرسد .به روایت ( )P2و ()ab9
«احساس لذت از خرید» و «در مجموع از خرید در این فروشگاهها احساس رضایت به مردم دست میدهد».
علل منتسب

برخی مشارکتکنندگان تخفیف را بازی تبلیغات میدانند« :اونقدی که آدم فکر میکنه تخفیف ندارن بیشتر موضوع
تخفیف رو بزرگ میکنن» ( .)SA1یکی از علل توصیفشده توسط مشارکتکنندگان مختلف بدین شرح است« :من
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شنیدم مثال بعضی از فروشگاهها حاال نام نمیبرم بعضیهاشون تبانی میکنن با کسی که [تأمینکننده] است قیمت کاالرو
باالتر میزنن روی اون جنس و با قیمت پایینتر میدن دست مردم ولی درصورتیکه میتونی مشابهش رو با قیمت پایینتر
پیدا کنی و ممکنه که تخفیفهاشون واقعی نباشه»( .)RA1تغییر قیمت روی محصول یا قیمت اولیه با هدف نمایش یا
افزایش سطح تخفیف یکی از نگرشها به ماهیت تخفیف در فروشگاههای تخفیفی است .پژوهشهای مشابه نیز بر باور
کمتر مشتریان به تخفیف در شرایط قیمت باال و تخفیف باال اشاره دارند( .کپال و لیندزی مولیکین)3116 ،
یکی از دالیلی که فروشگاههای تخفیفی امکان تخفیف روی برخی کاالها پیدا میکنند ،به روایت یکی از
مشارکتکنندگان آن است که «از برندای یکم کمتر معروف استفاده میکنه و میتونه یکم ارزونتر تأمین کنه و بیشتر
تخفیف بده»( )SA1یا «برندایی که شناخته شده نیستن به نظرم گاهی اوقات قیمت حاشیهای سودش مشخص نیست،
خیلی واضح نیست کسی که در جریان این اطالعات نباشه شاید متوجه نمیشه» ( .)SM1به عبارتی ناآگاهی مشتری از
قیمت واقعی و کیفیت محصوالت ناشناس و همچنین قیمت پایینتر این محصوالت امکان ارائه درصد باالتری از تخفیف
را برای فروشگاههای همواره تخفیف فراهم میکند.
عالوه بر موارد فوق دالیل دیگر نیز از جمله عوامل مرتبط با مدل کسبوکار ،موجودی قدیمی ،در نظرات
مشارکتکنندگان بازتاب داشته است« :چطوری میتونن قیمتش رو بیارن پایین ،اینکه احتماال یک بخشی بر میگرده به
حذف واسطهها که شرکتهای پخش اونها را ندارند ،یک بخشی دیگر تخفیفهایی که میتونن از کارخانجات بگیرند
چون احتماال خرید عمده است» (« ،)PD1فروشگاههایی هستن که از داخل جعبه خارج نمیکنه کاال رو ،برای اینکه
هزینه نیروی انسانی که اونجا میاد تو قفسه میچینه بتونه حذف کنه» (« ،)RA1به نظر من اونا بخشی از اون مارجین رو
چشمپوشی میکنن برای فروش بیشتر» (« ،)YE1به نظر من تاریخهاش که داره میگذره دیگه آخرهای تاریخشون
هست میزارن روی تخفیف» ( ،)KH2در نهایت درباره تنوع کم برندها مشارکتکننده ( )MF1ذکر کرده« :همه کاالها
را پوشش نمیدن کامل ،اکثرا ایرانیها را پوشش میدهند و اینکه جوری جنس به اونجوری که باید باشه نیست ،حاال
دلیلش نمیدونم چیه شاید چون با یک سری جاهای مشخص دارند کار میکنن»
ارزش ادراکشده تخفیف

اگرچه تخفیف قیمتی در نگاه بسیاری از مشارکتکنندگان یکی از ارزشهای ارائه شده در این گروه از فروشگاهها
عنوانشده ،اما بسیاری دیگر به سایر مزیتهای خرید از این فروشگاهها توجه داشتهاند .از جمله مزیتهای مرتبط با
کاهش زمان خرید که در صورت وجود تنوع کاال در فروشگاههای همواره تخفیف امکان خرید یکجای کاالهای موردنیاز
را فراهم میکند .مؤلفه مهم و مؤثر دیگر دسترسی به این فروشگاهها در بعد مسافت است که معیار انتخاب
مشارکتکنندگان بوده است .برای گروهی از مشارکت کنندگان نیز موضوعات متنوعی شامل جوایز و مسابقات ،تسهیالت
رفاهی ،امکانات محیطی ،سیاستهای محیط زیستی ،فاکتور شفاف و تعویض محصول در ارزش ادراکشده در خرید از
فروشگاههای تخفیفی نقش داشته است .چه اینکه مشارکتکننده ( )Ba1توصیف میکند« :همه چی کلی اونجا هست
دیگه ،تخفیف هم که داره  ،...بعد معموال این فروشگاهها مسابقه میزارن ،جوایز میدن ،دسترسی به کاالها هستش،
یکی هم آینه که نزدیکی و مسافت».
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معدودی از مشارکتکنندگان مانند ( )YK1فارغ از اینکه محصوالت فروشگاههای تخفیفی را با کیفیت میدانند
«چندبار گرفتم استفاده کردم با کیفیت بود» تعویض محصول و شفافیت جزئیات خرید را مهم برمیشمارند« :یه جنسی
رو اضافهتر برداشتم  ...گفت تا  82روز شما میتونی بیای  ...پولو بهت برمیگردونن  ...حاال ممکنه توی سوپر عادی هم
که میری یه خرید اشتباه بشه حتی ماشین حسابشم چک نکنه اما این یه لیست قیمتی مشخص داره آیتما مشخصه که
چه تعداد خریداری کردی و  ...شفافیت داره  ...و میتونی برگهها رو داشته باشی که حساب کتابتو داشته باشی».
مشارکتکننده ( )MG1نیز اعتقاد دارد «مزیتش آینه که اوال چیزای تازه تریه چون فروششون زیاده»
عالوه بر آراستگی و آموزش کارکنان و فروشندگان ،در منظر برخی از مشارکتکنندگان نحوه مراوده با آنها نیز
حائز اهمیت بوده است .چه اینکه این فروشگاهها وقتی بهعنوان جایگزینی برای خردهفروشیهای محلی و سنتی جای
میگیرند ،فروشندگان آنها نیز میتوانند کیفیت روابط شخصی در آن فروشگاههای سنتی را مشابهتسازی کنند.
علیرغم باور کلی مبنی بر نقش انحصاری قیمت و تخفیف در ارزش ادراکشده از خرید از فروشگاههای همواره
تخفیف ،الگوی توسعه این فروشگاهها در خلق تجربه خرید مشتریان موجب شده تا مطابق یافتههای این پژوهش عوامل
متعدد دیگری نیز بر ارزش ادراکشده این فروشگاهها مؤثر باشند .مدیران این مجموعه فروشگاهها باید در نظر داشته
باشند که در راستای سیاستهای توسعه بازار خود برای جایگزینی خردهفروشیهای سنتی و محلی نیاز است عوامل
ارزشآفرین آنها را در فروشگاه خود مد نظر قرار دهند ،از جمله کاهش هزینههای مسافت-زمان ،تجهیز هوشمندانه
محیط ،ادغام محلی شعب و توجه به روابط متقابل شخصی فروشندگان و مشتریان.
فروشگاههای تخفیفی اگرچه در بسیاری از نقاط دنیا شناختهشده است ،اما در جامعه ایران پدیده جدیدی است.
بااینحال به نگرش افراد جامعه از بعد جامعهشناسی به این فروشگاهها پرداخته نشده است .چه آنکه جامعه ایرانی
تفاوتهای فرهنگی چشمگیری با جوامع غربی داشته و نگرش مشتریان به این فروشگاهها متأثر از این تفاوتهای
فرهنگی است .قضاوت درباره طبقه و جایگاه اجتماعی افراد بهواسطه خرید از این فروشگاهها اثری است که شاید در
جوامع غربی کمتر واقع شود .مدیران این مجموعهها ضرورت دارد در طرحهای تبلیغاتی خود اثر این قضاوتها را مدیریت
کنند .توسعه فروش اینترنتی میتواند یکی از راه حلها باشد .مناسب است در زمینه علل منتسب و چگونگی کاهش
قیمت در این فروشگاهها بهگونهای اطالعرسانی صورت گیرد تا نگرش منفی برخی افراد به تخفیف اصالح شود .از جمله
تخفیفهای باال برای کاالهای در آستانه انقضا بهروشنی مشخص شود .دست بردن در قیمت اصلی برای اغراق در
تخفیف یا تخفیف زیاد بر روی برندهای ناشناس بر ارزیابی مشتریان از کیفیت محصول اثر منفی خواهد داشت .مطابق
یافتههای پژوهشی فقط  86درصد از افراد سطح  11درصد تخفیف را انتخاب کردند (دروزنکو و جنسن .)3112 ،اندازه
تخفیف ریسک ادراکشده مشتری را باال میبرد و این ریسکها در ارتباط بین تخفیف قیمت و قصد خرید مداخله
میکنند( .ایون لی و استول)3180 ،
پیشنهادها برای محققان

از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر پرداختن به فروشگاههای تخفیفی بوده است ،پژوهشگران میتوانند به ارزیابی
نگرشها به تخفیف و سایر مؤلفهها در سوپرمارکتهای زنجیرهای ،خردهفروشیهای محلی و  ...نیز بپردازند .این پژوهش
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 بررسی نگرش افراد، اجتماعی و اقتصادی، با توجه به تفاوتهای فرهنگی.صرفا در محدوده شهر تهران انجام شده است
.در سایر شهرهای کشور میتواند نتایج متفاوتی را به دست دهد
 با توجه به محدودیتهای این،برای بررسی نگرشها در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد
 از جمله. پژوهشگران میتوانند از سایر روشهای پژوهش کیفی برای بررسی ابعاد مختلف موضوع استفاده کنند،روش
 مضمون،میتوان از تکنیکهای کمی برای بررسی دقیق تر عوامل مختلف و میزان اثرگذاری هر یک از عوامل بر طبقهها
.اصلی و نهایتا قصد خرید استفاده کرد
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