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 -8استاد دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -0استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ،تهران ،ایران
 -9کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ،تهران ،ایران

چکیده
مرتفع ساختن مسایل موجود در کشور نیاز به زمان زیادی دارد ،یکی از مسایلی که کشور با آن مواجه استت موضتو
تحریم بوده و در بسیاری از ابعاد این موضو وجوهی را به خود اختصاص میدهد .هتد
قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیم گیری مصر

پتژوهش حاضتر بررستی تتا یر

کننده برای خمیردنتدان آمریکتایی در جامعته مصتر

کنندگان تهران است .در این پژوهش سه فرضیه مطرح شده که همگی پذیرفتته شتده استت و در ایتن خصتوص نمونتهای
 914نفری از مصر

کنندگان در تهران مد نظر قرار گرفت و به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری داده صتورت پتذیرفت

که این ابزار از روایی و پایایی الزم نیز برخوردار بوده است؛ بته طتوری کته سته ستطر از روایتی در آن تأییتد شتده و در
خصوص پایایی نیز از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده است و نتیجه تقریبی 2/1را نشان میدهتد ،ضتمنا بترای تحلیتل
داده های حاصل از پرسشنامه از نرم افزارهای آماری و فن تحلیل رگرستیون استتفاده شتده استت .نتیجته ایتن پتژوهش نیتز
حاکی از آن بوده که مصر

کنندگان تهرانی قصد تحریم کاالی آمریکایی در ستطر ستاده خریتد را ندارنتد و از شتش

سبک تصمیمگیری مصر

کننده نیز فقط به کیفیت ،برنامه ریزی و عتدم ابهتام اهمیتت متیدهنتد .در خصتوص آخترین

متغیر؛ یعنی تصمیم خرید نیز فقط عنصر برند را مهم شمرده و واسطه برای آن ها چندان تفاوتی ندارد.
واژههای کلیدی :قصد تحریم ،سبک تصمیم گیری مصر

کننده ،تصمیم خرید ،مصتر

کننتده و مصتر

کننتدگان

تهران.

* نویسنده مسؤول

M-Hamidizadeh@sbu.ac.ir
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مقدمه

 -کدام یک از عناصر تصمیم خرید مصتر

موضو تحریم ایران در بسیاری از ابعاد مهم شتمرده
میشود و آن بُعد از تحتریم کته در ایتن پتژوهش متورد

کننتده

داخلتتی در خصتتوص کتتاالی آمریکتتایی بیشتتتر اهمیتتت
دارد؟

مداقتته استتت ،تحتتریم کاالهتتای آستتان خریتتد از جملتته

 -روابتتط متغیرهتتای قصتتد تحتتریم ،تصتتمیم خریتتد،

کننتدگان تهرانتی استت تتا

کننده بته

خمیردندان توستط مصتر

شاید بتتوان بتا بررستی تتأ یر قصتد تحتریم 8بتر تصتمیم
خرید 0در کنار متغیر دیگر یعنتی ستبک تصتمیم گیتری
مصر

کننده 9این الگو را تشریر نمتود و در ختارا از
کنندگان ختارجی در خصتوص

کشور نیز برای مصر

آمیزه بازاریابی و سبک تصمیم گیری مصر
چه شکلی است؟
 -تصمیم خرید مصر

کننده داخلی میتواند متتا ر

از قصد تحریم وی با توجته بته میتانجی گتری دو متغیتر
دیگر باشد؟

محصوالت ایرانی یک تعریف جامع به همراه الگو ارایه
داد و در داخل کشور هم با شناسایی آن (الگو) راههتای

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

کااله تای ختتارجی (خمیردنتتدان) را

تحریم .تحریم به عنوان یک ابزار فشار و اجبتار در

مشخص نمود .گام نخستت تشتخیص تصتمیم خریتد از

سیاستی ختارجی کشتورها دارای ستابقه

مقابلتته بتتا مصتتر
سوی مصر

پیشبرد اهتدا

کننتده داخلتی استت تتا بتا شناستایی ایتن

طوالنی و تقریبا نامشخص است .ولیزاده ( )8936به نقتل

تصمیم بتتوان بته روشهتای جهتت دهتی آن پرداختت،

از عستتگرخانی متتینویستتد" ،پدیتتده تحتتریم در ذات و

تولیدکننده خارجی محصوالت خود را بته ایتران صتادر

فطرت انسان است و هد

از آن واداشتن تحریم شونده

متتیکنتتد از دریافتتت محصتتول ایرانتتی ستترباز متتیزنتتد و

به تغییر رفتار است ،با نگاه به تاریخچته تمتدن مشتخص

کننتده ایرانتی نیتز علیترغم روشهتای مختلتف

می شود که هشت هزار سال پیش برای اولین بار تحتریم

ترفیتتع از ستتوی تولیتتد کننتتده ایرانتتی از کتتاالی ایرانتتی

را قوم یهود علیه فرقههای درونتی و فلستطینیهتا اعمتال

حمایتتت الزم را صتتورت نمتتیدهتتد .بنتتابراین متتیتتتوان

کرده است .برای دومین بار اعمال تحریم ریشه در چتین

مسایل ذیل را مبنای پژوهش حاضر دانست.

باستتتان دارد .تحتتریمهتتای چتتین بتته دو شتتاخه داخلتتی و

مصر

 -چه قصتد تحریمتی مصتر

کننتده داخلتی بترای

کاالی آمریکایی دارد؟
 به کدام یک از عناصر آمیتزه بازاریتابی در خریتدخود بیشتر اهمیت میدهد؟
 کدام یک از ستبکهتای تصتمیم گیتری مصترکننده برای مصر

کننده داخلی مهم است؟

خارجی تقسیم میشدند .در بعد داخلی در درون سلستله
چتتو ( 8800ق.م تتتا  008ق.م) و در روابتتط بتتا دولتتت
مرکزی با حکومتهای دست نشانده به عنوان یک ابزار
مؤ ر استفاده میشد .از آن جا که در این پتژوهش قصتد
تحریم توسط مصر

کننده بررسی میشتود .تحتریم از

ابعتتاد گونتتاگونی قابتتل دستتتهبنتتدی استتت کتته بتته گفتتته
فریدمن (" ،)8333مکان ،زمان ،گروههای متذهبی و"...
از جمله آن است .از آن جا کته در ایتن پتژوهش قصتد
تحریم توسط مصر

1. Boycott Intention
2. Purchase Decision
3. Consumer Decision Making Style

کننده بررسی میشود ،بنا به گفتته

فریتتتدمن ( )8333ایتتتن واته تعریفتتتی مشتتتابه داردکتتته

تأ یر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیمگیریِ مصر

متتیگویتتد" ،تحتتریم مصتتر

کننده 93 /

کننتتده عبتتارت استتت از،

خود را تغییر نمی دهد" .ضمنا بیان میدارنتد کته ارزش

(ذینفتتع) بتترای

(هزینه) تحریم نیز بحا مهم دیگری است کته در کنتار

دستتتیتتابی بتته اهتتدافی مشتتخص از طریتتر ا هتتار نظتتر

بُعد اجتماعی آن باید نگریسته شود ،مانند هزینته تحتریم

کننده برای اجتناب از خرید محصولی مشتخص

پپسی و کوکاکوال .ولی رفتار تحریم بر اساس پژوهشتی

در بازار" .بر اساس پژوهشتی دیگتر از فریتدمن ()8333

از نظتتر چتتن )0282(82کتته در پتتژوهش ختتود اجتتزای

قصتتد تحتتریم ایتتن گونتته تعریتتف متتیشتتود" ،طیفتتی از

اخالقی و انتفاعی تحریم و قصد آن را بررستی متیکنتد

فعالیتها که بازتابی از مسیر تشدید جنگجویی است".

نیز بیان شده است .بر اساس متدل توستعه یافتته کلتین و

تتتوجهی از ستتوی یتتک یتتا چنتتد طتتر
مصر

مولفههای قصد تحریم به سه دسته تقسیم متیشتوند:

همکاران ( )0221از مدل ستن و همکتاران ( )0228کته

رای خریتتد؛ بتته نقتتل از دیکینستتان 8و هولنتتدر،)8338( 0

قالب اجتماعی مدل به ستمت هزینته منفعتت ستوق داده

فعالیتهای اجتماعی جمعی؛ به نقتل از ستن 9و دیگتران

شتتده استتت ،بتترای شتترکت در تحتتریم از چهتتار متغیتتر

( ،)0228جتتتان و کلتتتین )0229( 1و کلتتتین و دیگتتتران

استفاده میشتود؛ ایجتاد تفتاوت ،ختود توستعه گتری،88

( )0221و احساسات فتردی؛ از کتوزینت  4و هنتدلمن
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(.)8331

تضتتاد و مخالفتتت و مصتتر

محتتدود .80پتت

بنتتا بتته

توضیحات اخیر سه دسته بندی برای قصد تحریم مطترح

در ادامه به لغت بتوی کتات 3پرداختته شتده کته بتر

میشود که؛ اخالقی ،اقتصادی و احساسی است.

اساس متون مترتبط بتا بحتا بازرگتانی و تجتارت ،ایتن

دیکینسان و هولندر ( )8338بیتان داشتتهانتد "حالتت

لغت مبنای اصلی برای ستاختار تحتریم قترار متیگیترد.

یکم از سه جزو قصد تحتریم قتالبی قتومی ،اجتمتاعی و

علی بابایی ( )8963این چنین مینگارد" :کلمه بویکتات

اقتصادی دارد" .به عبارتی مصر

برگرفته از نام چارلز کانینگهام بویکتات ()8190-8133

خود میخواهد نشان دهد که کدام بختش از اجتمتا را

و ایرلند ،بتر

انتخاب کرده تا عضوی از آن باشد .حالت دوم نیتز ایتن

ستتر استتتقالل آن کشتتور ،از راه تحتتریم کاالهتتا و ورود

گونته استت کته اقتتدامات اجتمتاعی قتالبی از رفتتار فتترا

افراد ،در مبتارزه شترکت کترد و مبتکتر چنتین شتیوهای

اجتماعی را نشان میدهد که بحتا هزینته منفعتت را در

شد" که در ادامه مطلب به طور کامل تشریر میشود.

ختتود دارد (جتتان و کلتتین 0229 ،و کلتتین و همکتتاران

ایرلندی است که در اختالفات بین انگلی

به گفته جان 1و کلتین ( )0229بته نقتل از فستتین

کننده با [حر خریتد
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 .)0221حالتتتت ستتتوم در تنهتتتا پژوهشتتتی کتتته توستتتط

(" ،)8343یک فرد به طور خاص ممکن است به خریتد

پژوهشگران یافت شده کتوزینت  89و هنتدلمن ()8331

روی نیاورد چون این کار حمایت مستقیم از جایی است

بوده که آن هم این گونه نگاشتهاند" ،اساستا ایتن گونته

که کار زننده ای را انجام داده با این کار نگرش مثبت به

رفتار قتالبی از خشتونت اخالقتی و بُعتدی نیتز احساستی
دارد" .ضتتتتمنا بتتتتر استتتتاس نظتتتتر فریتتتتدمن (،)8338

1. Dickinson
2. Hollander
3. Sen
4. Klein
5. Kozinets
6. Handelman
7. Boycott
8. John
9. Festing

"دستهبندی های مختلفی برای تحریم وجتود دارد ،ولتی

10. Chen
11. Self-Enhancement
12. Constrained Consumption
13. Kozinets
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اگتتر از بُعتتد نظتتری و ابتتزاری بتته آن نگتتاه شتتود ،بتترای
کارایی تحریم میتوان تحریم را یک ابتزار دانستت کته
برای رسیدن به هتد

کمتک متیکنتد" .متغیتر دیگتر،

تصمیم خرید است که کاتلر و کلتن ( )0226آن را ایتن

کننتده :بتا

 -رهیافت ویژگیهای شخصیتی مصتر

توجه به جهت گیریهای شناختی و تأ یرپذیری مصر
کننده (وستبروک و بلک.)8314 ،
عوامتتل اقتصتتادی متتؤ ر بتتر میتتزان مصتتر

و رفتتتار

گونه تعریف متیکننتد" ،مرحلتهای کته در آن مصتر

مصر

کننده از بین برندهای گوناگون یکی را برمتی گزینتد و

این گونه است؛ "درآمد قابل تصر  ،درآمتد جتاری و

در این تصمیم از پنج زیر تصمیم دیگر استفاده میکنتد،

سطوح درآمدی گذشتته ،درآمتد داممتی ،میتل بته پت

از جملتته :برنتتد ،واستتطه ،مقتتدار ،زمتتانبنتتدی و روش

انتتداز ،قیمتتت نستتبی کاالهتتا ،رفتتتار عقالیتتی بتتر استتاس

کننده به نقتل از تتاری و غالمتی بتاغی ()8932

پرداخت" .متغیر سوم که به عنوان میانجی ا تر آن متورد

حاکمیتتت مصتتر

مداقه قرار می گیرد ،آمیزه بازاریابی استت کته بته گفتته

کننده ،نظام توزیع و سایر عوامل".

کننتتده ،اعطتتای اعتبتتار بتته مصتتر

بوردن (" )8342از چهار جزو؛ محصول ،قیمت ،ترفیع و

سبکهای هشت گانه تصمیم گیری مصر

مکتتان تشتتکیل شتتده استتت" .متغیتتر چهتتارمی کتته ا تتر

 -8سبک تصمیم گیری آگاهی از کیفیت" :یکی از

میانجیگری آن بررسی میشود ،ستبک تصتمیم گیتری

فاکتورهای مهم در تصمیم گیری کیفیت است .کیفیتت

کننده است .به نقل از اسپرولز و کندال

کننتدگان کمتک متیکنتد کته بته صتورت

از سوی مصر

( ،)8316ستتبک تصتتمیم گیتتری مصتتر

کننتتده "یتتک

جهتت گیتری ذهنتی بتترای شخصتیت پتردازی رهیافتتت
مصر

کننده نسبت به انتخابهای ممکن" است.

به مصتر

کننده:

سیستماتیک و با دقت ،محصوالت با کیفیت بتیش تتر را
خریداری کنند" (اسپرولز و کندال.)8316 ،
 -0ستتتتبک تصتتتتمیم گیتتتتری آگتتتتاهی از برنتتتتد:
تصمیمگیری آگاهی از برند به نوعی از تصتمیم مربتو

سبک تصمیم گیری مصرف کننده

می شود که منو به برندهای گران و ختوش نتام استت.

بعد از بررستی متغیتر قصتد تحتریم ،ستبک تصتمیم

کتتههافشتتتد ( )0228دو بعتتد را درآن مطتترح متتیکنتتد،

کننتتده در ایتتن قستتمت توضتتیر داده

"انفرادی/جمعی و اجتناب از غیر مطمئن بتودن .برنتدها

گیتتری مصتتر

میشود .رهیافتهای متنوعی در خصتوص بحتا رفتتار
مصتتر

کننتتده و ویژگتتیهتتای وی وجتتود دارد ،ولتتی

مهمترین آنها را میتوان در سه گونه دستهبندی نمود:
 رهیافتتت نتتو زنتتدگی/روان ستتنجی :بتتا توجتته بتتهویژگیهای شخصیت (الستویکا.)8310 ،8
 رهیافت نو شناستی مصترترجیحات مصر

ستتمبلهتتای یتتک پرستتتیژ و موقعیتتت هستتتند و فرهنت
شتتترقی ،دارای فاصتتتله زیتتتادی در دریافتتتت موقیعتتتت
اجتماعی و مهم شمردن پرستیژ است".
 -9ستتبک تصتتمیم گیتتری توجتته بتته نتتوآوری در
محصول" :این سبک نیز بته حتالتی اشتاره متیکنتد کته

کننتده :بتا توجته بته

مصر

کننده بته دنبتال گونتاگونی و تنتو در تصتمیم

خرید خود است" (مک آلیستر 0و پسمیر.)8310 ،9

کننده (استون.)8341 ،

1. Lastovicka

2. McAlister
3. Pessemier

تأ یر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیمگیریِ مصر

 -1سبک تصمیم گیری تفتریر و نشتا " :ایتن نتو
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فتتتروش خمیردنتتتدان را بتتته ختتتود اختصتتتاص دهتتتد.

سبک از تصمیم گیری نیز قالبی را بیان میکنتد کته چته

خمیردنتتتدان کلگیتتتت 6بتتته نقتتتل از ستتتایت شتتترکت

مقدار از خرید برای تفریر و لتذت صتورت متیگیترد"

تولیدکننتتده ( )colgate.comبعتتد از فتتوت بنیتتان گتتذار

(اسپرولز و کندال.)8316 ،

ختتود ویلیتتام کلگیتتت در ستتال  8139بتترای یکمتتین بتتار
8

خمیردندان را در قالب ر های شیشهای عرضه کرد و

و همکاران ( )8339مینگارند "این سبک به معنی [عدم

ستتپ

بتتاز هتتم بتترای یکمتتین بتتار در ستتال  8136در

تمایل به خرید با قیمت باالتر است و یا [تمرکز زیاد بر

(آمریکا) به تولید این محصول در بستههای تیوبی شتکل

خرید با قیمت پایین دارد".

پرداخت .با ذکر این تاریخچه کوتاه از این دو محصتول

 -4سبک تصمیم گیری توجه به قیمتت :لیختنشتتین

 -6ستتبک تصتتمیم گیتتری خریتتد ناگهتتانی :روک و

بیان می گردد که دلیل اصتلی انتختاب خمیردنتدانهتای

هوچ )8316( 0در مورد این سبک می گویند" ،این نتو

این شرکتها این است کته خمیردنتدانهتای قیتد شتده

از خرید کردن ،خرید بی برنامه تعریف میشود".

اصالتی آمریکایی دارنتد و مبنتای تولیتد و آغتاز عرضته

 -3سبک تصتمیم گیتری ابهتام در انتختاب :در ایتن

آن ها به دنیا از کشور آمریکتا بتوده استت .موکتدا بیتان

9

می گردد که از هشت سبک الزم شش سبک برای عدم

خصوص بترای تمرکتز در خریتد موضتوعی را کتولی

( )0220مطرح میکند" ،غربیها ارزیتابی ختود از کتاال
را معطو
مصر

تداخل مولفه با متغیرهای دیگر بررسی شده است.

به چند مؤلفته از یتک برنتد متیکننتد ،ولتی
کنندگان شرقی بته ابعتاد کامتل یتک محصتول

توجه مینمایند".

تصمیم خرید
متغیر دیگر تصمیم خریتد استت کته کتاتلر و کلتن

 -1ستتبک تصتتمیم گیتتری وفتتاداری بتته برنتتد" :ایتتن

( )0226آن را این گونه تعریف میکنند" ،مرحلهای که

حالت نیز به قالبی بر میگردد که چته مقتدار خریتدهای

در آن مصر

کننده از بین برندهای گونتاگون یکتی را

عادت مدار نستبت بته یتک برنتد یتا فروشتگاه صتورت

برمی گزیند و در این تصمیم از پنج زیتر تصتمیم دیگتر

میگیرد" (اسپرولز و کندال.)8316 ،

استفاده میکنتد ،از جملته :برنتد ،واستطه ،مقتدار ،زمتان

هد

پژوهش حاضر کاالهای دسته یکم است ،کته

چرخه بسیار کوتاهتری را را برای انتخاب نیاز دارنتد .در

بندی و روش پرداخت" .رفتار مصتر

کننتده یکتی از

زیر مجموعه های رفتار انسان استت کته بتا تصتمیمهتا و

خصوص خمیردندان کرست 1به نقل از ستایت شترکت

اقدامات افراد هنگام خرید و مصر

تولیدکننده ( )crest.comاین خمیردنادن توسط شرکت

پیدا میکند .متخصصان بازاریابی در تشریر و پیش بینی

پراکتراندگمبل 4در سال  8312برای مبارزه با مشتکالت

تصمیمات مربو به خرید مصر

کننتدگان ،بته میتزان

دندانی در آمریکا شرو به کار کرد و در سال  8362بته

زیتتتادی از علتتتوم اجتمتتتاعی اعتتتم از روانشناستتتی،

بازار عرضه شد و از آن سال تا  8360توانستت بیشتترین

جامعتتتهشناستتتی ،روانشناستتتی اجتمتتتاعی ،اقتصتتتاد و

یتک کتاال ارتبتا

انسانشناسی بهره می برند .مدل جعبه سیاه (مدل محرک
1. Lichtenstein
2. Hoch
3. Cowley
4. Crest
5. Procter & Gamble

– واکنش) برگرفته از خوشنشتین و همکتاران ()8939
6. Colgate
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در واقع نحوه پاسخ گتویی مصتر
محرک های محیط اطترا

کننتده را نستبت بته

ختود (شتامل محترکهتای

قصد تحرریم و سربک تصرمیم گیرری مصررف
کننده
4

بازاریابی و محرک های غیر بازاریابی) مشخص میکند.

تأ یر عنتوان میتد ایتن افکتت کته بخشتی از آمیتزه

این جعبه سیاه از دو بختش تشتکیل شتده؛ ویژگتیهتای

بازاریتابی و آن هتتم محصتتول استتت و متترتبط بتتا ستتبک

شخص خریدار :که بر نحوه تصویر سازی از محرکهتا

تصمیم گیری مصر

کننده از نو برند هم متیشتود و

و نتتو واکتتنش نستتبت بتته آنهتتا متتؤ ر استتت و فرآینتتد

آن را اتنسون و همکاران ( )0226بررستی متیکننتد کته

کننده ا ر میگتذارد.

به گفتته آنتان متیتوانتد باعتا تحتریم شتود و یکتی از

توجه به عوامتل متؤ ر در فرآینتد تصتمیم گیتری خریتد

راههای کاهش ا ر نامطلوب آن را بازمعرفی شترکت بته

ضروری است ،فرآیند تصمیم گیری خرید تحتت تتأ یر

عنوان شرکتی محلی نتام متیبرنتد .از مطالعته ایتن آ تار

عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها عبارتانتد از:

میتوان متوجه شد کته میتد ایتن افکتت ضتعیف باعتا

عوامل فرهنگی – اجتماعی و گروهی ،عوامتل روانتی و

کاهش یا عتدم خریتد محصتول متیشتود .ضتمنا کلتین

فتتردی ،عوامتتل متتوقعیتی و عوامتتل مربتتو بتته آمیتتزه

( )0221در پتتژوهش ختتود نگاشتتته استتت کتته تاریخچتته

بازاریابی.

خرید بر تصمیم خرید تأ یر میگذارد.

تصمیم خرید :که بر رفتار مصر

6

الو )0282( 8مطرح میکند کته "متذهب بته عنتوان

الحیتتری و همکتتاران ( ،)0280بتته بررستتی ابعتتاد

یک ارزش مهم در ستاختار شتناختی فترد متیتوانتد بتر

گوناگونی پرداختهاند و از جمله تحریم ،مصر

آشکار

رفتار فرد به هنگام خرید محصول تأ یر بگذارد" .از ایتن

که یکی از ستبک هتای تصتمیم گیتری مصتر

کننتده

رو برای بررسی بهتر پاسخ دهندگان در این پژوهش نیتز

استتت ،وفتتاداری کتته از اجتتزای برنتتد بتتوده و در ختتود

از دین به عنوان یکی از متغیرهای کنتترل استتفاده شتده

تصمیم مؤ ر است ،باور نسبت به کشور مبدأ که بتاز هتم

است .ضمنا متدلهتای زیتادی بترای بررستی چگتونگی

بر متغیر تصمیم خرید ا ر می گتذارد و متغیرهتای دیگتر

مصتتر

و انتختتاب وجتتود دارد کتته از جملتته مهمتتترین

که میتواند به نوعی با پژوهش حاضر مرتبط باشد.

آنها مدل ترکیبی گرین ( )8331است که فقتط در ایتن
جا نام برده میشود .ضمنا متدلهتای فراوانتی نیتز بترای
نحوه تصمیم خرید و مصر

وجتود دارد کته در آنهتا

قصد تحریم و تصمیم خرید
کلین و همکاران ( )8331بیتان متیدارنتد" ،دشتمنی

بعضی از مفروضات غیر محتمل نیز بررسی شده و متدل

داشتن تأ یر مستقیمی بر رفتار خریدار متیگتذارد و ایتن

0

نیز خود مرتبط با اصالت کتاالیی استت کته از کشتوری

و ویهاال ،)8336( 9به عالوه این که مدل هتای خریتد در

میآید و باعا عصتبانیت آن مصتر

کننتده متیشتود.

ستتوپرمارکت نیتتز توستتط دیگتتر پژوهشتتگران از جملتته

همچنین مشخص شده است کته دشتمنی و قتوم گرایتی

صحیر از درون آن احصاء شده است از جمله فارکوار

چینتاگونتا )8330( 1مورد توجه قرار گرفته است.

مصر

کننده بتر تمایتل بته خریتد تتأ یر متیگذارنتد".

مفهتتوم دشتتمنی و تحتتریم را متتیتتتوان در فعالیتتتهتتای
1. Lau
2. Farquar
3. Viihala
4. Chintagunta

5. Made in Effect
6. Al-Hyari

تأ یر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیمگیریِ مصر

سیاستتی یتتا جنتت

هتتای بتتینالمللتتی دانستتت ،بنتتابراین

لباس داخلی و وارداتی در نمونهای از مصر

کننده 18 /

کننتدگان

تضادهای ایجاد شده چته در بُعتد سیاستی و چته نظتامی

چینی پرداخته و می گوید بین این دو رابطه وجتود دارد.

باعا تأ یر بر روی کاالی متورد تقاضتا از آن کشتوری

یافتتتههتتای پتتژوهش نشتتان گتتر ایتتن استتت کتته مصتتر

میشود که مورد تخاصم واقع شده است .پتژوهشهتای

کنندگانی که تمایتل بته داشتتن ستبک زنتدگی ختاص

گوناگونی در خصوص رابطه دشمنی با ابعتاد گونتاگون

داشته اند ،تمایل بیش تری بته برنتدهای وارداتتی دارنتد.

تقاضای محصول از جمله تصمیم خرید بتوده استت کته

ستتلطانی ( )8931بتته دستتته بنتتدی علتتل عمتتده گتترایش

امثال آن را میتوان در پژوهشهای پژوهشگرانی چون،

کنندگان تهرانی به کاالهتای ختارجی پرداختته

مصر

 )0282( 8و متتتاهر 0و متتتادی

استتت کتته دالیتتل متعتتددی از جملتته" :کتتاهش کیفیتتت

( )0282دید .به گفته اتنسون و کلین ( )0224دشمنی بتر

محصوالت داخلی ،ا بات منزلت اجتماعی ،چشتم و هتم

تحریم ا ر میگذارد .برگرفته از همین پتژوهش دشتمنی

کننتدگان

بهتتتایی ( ،)0223هوآنت ت

چشمی ،وجود ذهنیت منفی در میتان مصتر

9

نسبت به کاالهای داخلی ،پدیدههای فرهنگی/اجتمتاعی

( )8331مینگارد "برای مقابله با عرضه ختدمت و کتاال

در میان ملل در حال توسعه و برخی مشکالت ساختاری

بر تحریم و آن هم بر خرید تتأ یر متیگتذارد .ضتمنا را
تحریم آن ها یک کار بتزر

استت کته در مقابتل ایتن

موضو می تواند قرار گیترد و باعتا کتاهش تمایتل بته
خرید شود".

و ریشهای دیگر" دارد.
از دیگر پژوهشگرانی که به رابطته تصتمیم خریتد و
سبک تصمیم گیری مصر

کننتده پرداختته ،متیتتوان

6

یان ( )0226را نام برد که در پایان نامه دکتری خود بته
سبک تصمیم گیرری مصررف کننرده و تصرمیم

این موضو و ابعاد آن پرداخته استت .الستون)8333( 3

خرید

در مدل پژوهشی خود سطر تصتمیم گیتری را از ستطر

نایت )8333( 1ترجیر های مصر

کننده را بررسی

برند و سطر محصول منبعا میداند که بر نتیجه رفتاری

میکند که در خصوص کاالهای داخلتی و ختارجی دو

(تصتتمیم خریتتد محصتتول منتختتب) تتتأ یر متتیگتتذارد.

متغیر قیمت و کیفیت بررسی شدهاند و در آن بر انتخاب

بنتتابراین ،در جتتتدول 8و  ،0پیشتتتنه مختصتتتر تحقیتتتر و

محصول و خرید تأ یر گذاشتهاند .در پژوهشی ،میچتل و

متغیرهای آن با هویتبخشتی بته مبتانی نظتری پتژوهش

والتش ( )0221بته ایتتن نتیجته رستتیدند" ،جنستیت تتتأ یر
زیادی بر سبک تصتمیم گیتری مصتر

ارایه شده است.

کننتده دارد بته

گونتهای کتته متتیتوانتد یتتاریگر بازاریابتتان در خصتتوص
جهت دهی برنامهها برای جنستیتهتا و آمیتزه بازاریتابی
باشد" .وان

 )0221( 4به بررسی ارتبا بین سبکهتای

تصمیم گیری مصر

کننده ،انتخاب آنها بین برندهای
1. Huang
2. Maher
3. Rea
4. Knight
5. Wang

6. Yan
7. Lawson
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جدول ( )1پیشینه پژوهش
پیشگامان

متغیر
قصد تحریم

آگاروال و همکاران ،الحیری و همکاران ،بهایی ،چاوی
فریدمن ،هوآن

و لستلی ،چتن ،داجتانی و داودی ،اتنستون و کلتین،

 ،خیمنا ،جان و کلین ،را ،رز ،سن و همکاران ،شین ،شوهام ،اسمیا و لی

آمیزه بازاریابی

وحدتی ،دو و شولتز ،آیوی ،کاواراتزی

سبک تصمیم گیری

آقاجعفری ،قلی زاده ،اردنر و اورسی ،فیشر و آرنولد ،هنزایی و آقاسی بی

مصر

کننده

تصمیم خرید

والش ،اسپرولز و کندال ،وان

و آشورث ،الی ،نیج

و همکاران و یو و همکاران
 ،الوسن ،میچل و بیتت  ،میچتل و

و یان

سلطانی ،یکتا ،بوت ،نایت ،موسچی  ،روک و فیشر ،شیمپ ،الگادو و لی و وستبروک و بلک

جدول ( )2متغیرها و شاخصهای مدل تحقیق
متغیر
قصد تحریم

شاخصها
8

رای خرید

0

اقدامات اجتماعی

9

احساسات فردی

8

آگاهی از کیفیت

0

آگاهی از برند

9

توجه به نوآوری در محصول

سبک تصمیم گیری مصررف 1
کننده

تصمیم خرید

تفریر و نشا

4

توجه به قیمت

6

خرید ناگهانی

3

ابهام در انتخاب

1

وفاداری به برند

8

برند

0

واسطه

9

مقدار

1

زمان بندی

4

روش پرداخت

تأ یر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیمگیریِ مصر

کننده 19 /

شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش

 -بررستی و تبیتین تتأ یر قصتد تحتریم بتر ستبک

حتتال بتتا توجتته بتته ایتتن کتته در بازاریتتابی یکتتی از
کننتده استت و نیتز تصتمیم

مهمترین مولفته هتا مصتر

خرید او بسیار حامز اهمیت خواهد بود ،تمامی تالش بتر
این بوده که بتوان این سه مولفه را در قالب سه متغیتر در
ایتتن پتتژوهش بررستتی شتتد .خمیردنتتدان آمریکتتایی و
مصتتر

آن توستتط مصتتر

تصمیمگیری مصر

کننده؛

 بررسی و تبیین تأ یر قصد تحریم بر تصمیم خرید؛ بررسی و تبیین تأ یر سبک تصمیم گیری مصرکننده بر تصمیم خرید؛
در کنار مهم شمردن اهدا

بایتد هتم جهتت آنهتا

کننتتدگان داخلتتی (جامعتته

سواالت یا فرضیههتایی را نیتز مطترح نمتود تتا در ادامته

تهران) مورد مداقه قرار گرفته تا شاید از این طریر بتوان

پژوهش به صورت علمتی ارزیتابی شتوند .از ایتن رو در

به نکات ذیل پی برد:

ادامه فرضیههای این پژوهش ارایه شدهاند.

 -بررسی وجود قصد تحتریم بترای مصتر

کننتده

داخلی در خصوص کاالی خارجی؛
 الویتت در ستبک تصتمیم گیتری بترای مصترکننده داخلی؛
کنندگان داخلی.
تأ یر تصمیم خرید مصر

اصتلی از ایتن پتژوهش کشتف
کننده در شرایطی استت کته

متغیرسبک تصمیم گیری مصر
میگردد:

برند آمریکایی توسط ایشان تأ یرمعنادار میگذارد.
تصمیم خرید خمیر دندانهای با برند آمریکتایی توستط
ایشان تأ یرمعنادار میگذارد.

او قصتتتد تحتتتریم آن کتتتاال را دارد و در ایتتتن میتتتان
اهدا

سبک تصمیمگیری مصر

کننده خمیر دنتدانهتای بتا

فرضیه دوم :قصد تحریم مصتر کننتده تهرانتی بتر

 الویت گذاری عناصر تصمیم خرید برای مصتربه طور کلی ،هتد

فرضیه یکم :قصد تحریم مصر کننتده تهرانتی بتر

کننده حضور دارد.

فرعی این پژوهش نیز بته متوارد ذیتل منتو

فرضیه سوم :ستبک تصتمیم گیتری مصتر

کننتده

مصر کننده تهرانی بر تصمیم خرید خمیر دنتدانهتای
با برند آمریکایی توسط ایشان تأ یر معنادار میگذارد.
پژوهش حاضر از منظتر هتد

کتاربردی استت .در

حالی که از منظر ماهیت دادهها و شیوه گردآوری آنهتا،

 / 11تحقیقات بازاریابی نوین ،سال پنجم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )81پاییز 8931

پژوهش جنبته توصتیفی همبستتگی ،8دارد .در ایتن نتو

واقعی آن جامعه باشند که عموما در سطر  34درصد تتا

پتژوهش

 33درصد در نظر گرفته میشتود" .و در خصتوص ایتن

تحلیتتل متتیگتتردد .از آزمتتونهتتای آمتتاری معتتادالت

پژوهش سطر اطمینتان  34درصتد در نظتر گرفتته شتده

ساختاری هم استتفاده بته عمتل متیآیتد .از آن جتا کته

است.

پژوهش رابطه میتان متغیرهتا بتر استاس هتد

جامعه آماری مصتر

کننتدگان خمیردنتدان در تهتران

اعم از غرب ،شرق ،شمال و جنتوب هستتند ،استتفاده از

روش جمعآوری دادهها

ابزار سنجش نیز با توزیع تقریبا برابر در این چهار منطقته

در این پژوهش پژوهشگران برای گردآوری دادههتا

از تهران صورت گرفته است .بتر استاس نامتنتاهی بتودن

برای تدوین مبانی و چارچوب نظتری پتژوهش از روش

کنندگان خمیردنتدان آمریکتایی در تهتران ،در

مطالعتات کتابخانتتهای و بررستتی استناد و متتدارک بهتتره

این پژوهش از روش نمونه گیتری در دستترس استتفاده

گرفته اند .در این راستا نیز از کتب فارسی و التین ،فصل

شده است .محل انتخاب نمونه نیز تمامی فروشتگاههتای

نامه هتای تخصصتی علتوم متدیریت بته فارستی و التتین

زنجیرهای و غیر زنجیرهای مستقر در چهار منطقته تهتران

استتتفاده شتتده ،همچنتتین در ایتتن پتتژوهش ،پرسشتتنامه

و زمان گردآوری دادهها دی ماه سال  8930بوده استت.

دربرگیرنده دو نو ستوال استت کته در قالتب جمعیتت

به گفته میرزایی(" )830 :8932برای آمارههای استنباطی

شناختی و اندازه گیری متغیرهای مستقل و وابستته بتوده

نظیر رگرسیون ،تحلیل واریان  ،یا تحلیتل لگتاریتمی –

است .به منظور گتردآوری دادههتای متورد نیتاز جهتت

خطی به یک حجم نمونته ختوب (حتداقل )022 – 422

پاسخ گویی به پرسشهای پتژوهش ،از سته منبتع؛ بترای

نیاز است" .تعداد پرسش نامه های پژوهش  914مورد بتر

سواالت مربو به سبک تصمیم گیتری مصتر

کننتده

حسب بترآورد حجتم احتیتاطی نمونته و حستب رویتت

از ستتواالت پتتژوهش لئتتو و همکتتاران ( ،)0224بتترای

حداکثر صفت مورد مطالعه بود که میزان پرششنامههتای

طراحی سواالت قصد تحریم از پژوهش چتن ( )0282و

بازگشتی 32درصد بود.

بتترای متغیتتر تصتتیم خریتتد از پتتژوهش اکتتاس)0222( 1

مصر

از نظر اعرابی و ایزدی ( )8911بته نقتل از ادواردز و
تتام

(" )8339خطتتای نمونتته گیتتری 0تحتتت تتتأ یر دو

استفاده گردیده ،که به ترتیب در جتدول  9آورده شتده
است.

عامل است ،میزان پراکندگی مساله یا متغیری که انتدازه
گیری میشود و اندازه نمونه" که در مورد این پتژوهش
ایتن خطتتا حتدود  2024استتت .بتترای دامنته اطمینتتان نیتتز
خوانده میشود" ،سطر اطمینتان 9بته ایتن معناستت کته
می توان انتظار داشت چند درصد از کل جامعته نماینتده

1. Correlational Research
1. Standard Error
2. Confidence of Interval

3. O’Cass

تأ یر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیمگیریِ مصر
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جدول ( )3پیشینه گویهها
سوال
1
2
3

گویه (نمونه)

متغیر

انتخاب با کیفیت ترین خمیردندان چه قدر برای شتما مهتم
است؟

کننده (کیفیت)

چه میزان جستجو و خرید خود را بته کاالهتای رقیتب ایتن
شرکتها معطو

سبک تصمیم گیری مصر

میکنید؟

هنگام خرید خمیردندان مارک آن چه قدر برای شتما مهتم
است؟

منبع
لئو و همکاران0224 ،

قصد تحریم (احساسات فردی)

چن0282 ،

تصمیم خرید (برند)

اُکاس0222 ،

در خصوص طیف مورد سنجش از میرزایی ()8932

سمت مرکز وجود داشت .ضمنا پژوهشگران بترای ایتن

قید گشته است ،فن های مقیتاس ستازی دارای دو گونته

که پشتوانه ای علمتی نیتز بترای ایتن طیتف زوا مطترح

مقایسه ای و غیر مقایستهای استت در حالتت مقایستهای،

نماینتتد ،بتته پتتژوهش یونتت

گویه ها یا اقالم به صتورت مستتقیم بتا یکتدیگر مقایسته

میدهند.

 0و یتتی )0288( 9ارجتتا

میشوند؛ مانند مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس ،ولی
در فن مقیاس سازی غیر مقایسهای هر گویه یا پرسش به

روایی و اعتبار ابزار پژوهش

صورت مستتقل از دیگتران عمتل متیکنتد .حالتت غیتر

روایی در چهار سطر قابل اندازه گیری است ،سطر

مقایستتهای نیتتز انتتوا زیتتادی دارد ماننتتد ،مقیتتاس درجتته

یکم ستطر روایتی تاهر 1استت کته بایتد توستط ختود

بندی ،مقیاس لیکرت ،مقیتاس افتتراق معنتایی 8یتا بترش

پژوهشتتگر بتته کمتتک کارشناستتان الزم صتتورت گیتترد،

قطبین و مقیاس استاپل .مقیاس استتاپل یتک مقیتاس 82

سطر دوم روایی محتوا 4است کته بته بررستی محتتوا بتا

نقطهای برای سنجش نگرش است که از  -4تا  +4دستته

سنجش آن چیزی کته قترار بتر بررستی آن بتوده استت

بندی میشود.

متتیپتتردازد و بتتا متترور و آگتتاهی از منتتابع الزم حاصتتل

در این پژوهش از طیف ده گانه استاپل بترای نمونته

میشود .سطر سوم روایی ارتبا معیار 6است که در آن

 92تایی قبل از توزیع اصلی استفاده شده است ،و ستپ

سطر پیش بین فعلی و آتتی متغیتر مستتقل در خصتوص

به دلیل تعدد زیاد گزینهها در ایتن طیتف و عتدم پاستخ

متغیر وابسته سنجیده میشود که در دو حالت پیش بینتی

کننتده بته شتش گزینته

کننده 3و متقارن 1می پتردازد ،ستطر آختر ستطر ستازه

3

تقلیل یافت .الزم به ذکر است که استفاده از طیتف زوا

استتت کتته در ایتتن ستتطر دو حالتتت هتتمگرایتتی 82و

متغیرهتای

واگرایی 88مورد مداقه است .در حالت یکم تناستب هتر

گویی مناسب از ستوی مصتر

به دلیل ایتن موضتو بتوده استت کته جتن

پژوهش از دو پارادایم متفاوت یعنتی سیاستت و اقتصتاد
نشات می گیرد .بنابراین اگتر طیتف فترد در نظتر گرفتته
میشد که دارای گزینه [بتی طتر

یتا متواردی از ایتن

دست بود ،در آن صورت احتمال چرخش گزینتههتا بته
1. Semantic Differential Scale

2. Yeung
3. Yee
4. Face
5. Content
6. Criterion-Related
7.Descriptive
8. Concurrent
9. Construct
10. Convergent
11. Discriminant
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یک از مفاهیم برای شکل گیری یتک ستازه ختوب متد

علیالخصوص افراد مقیم تهران پرداختند تا تتالشهتای

نظر است و در حالت دوم سطر مستقل و جداپذیر بودن

الزمه بترای بتاالترین حتد ممکتن در روایتی تاهر کته

این متغیرها نسبت به یکدیگر برای این که کلیت سازه با

یکمین گتام در روایتی یتک ابتزار استت حاصتل شتود.

تتتک تتتک اجتتزای ختتود قابتتل تعریتتف باشتتد ،بررستتی

روایی دوم که عموما باید قبتل از روایتی تاهر حاصتل

میشود .بترای تبیتین روایتی صتوری ،نویستندگان ابتتدا

شتتود بتتا جمتتعآوری منتتابع متعتتدد در فصتتل دوم ایتتن

سواالت را از منابعی استخراا نمودند که پتیشتتر ذکتر

پژوهش صورت گرفت به گونه ای که منتابع الزم بترای

ستازی آن تتالش نمونتد

بررسی مفهوم ،سازه و پارادایم استفاده شتد .ضتمن ایتن

از این کار

کته روایتی ستازه در بعتد درونتی نیتز بررستی شتد و بته

پنج استاد خبره به بررسی و ا هارنظر در خصوص تغییتر

صحت وجود آن بین تمتامی متغیرهتا تأییتد گردیتد .در

و یا ویرایش پرسشتنامه (ابتزار) پرداختنتد کته نظتر ایتن

خصوص تحلیل روابط بین متغیرها نیز از نرمافزار آماری

اساتید نیز اعمال گردید .برای بار دوم نیتز سته استتاد بته

 SPSSنسخه کامل ( )02استفاده شده است.

شد و سپ

با ترجمه و ستلی

تا بتوانند روایی اهر آن را برقرار کنند .پ

ویتترایش ستتواالت بن تا بتته فرهن ت

مصتتر

ایرانیتتان و

جدول ( )4ضریب پایایی آلفای کرونباخ
نمونه  33تایی (قبل از پیمایش کامل)
نام متغیر
سبک تصمیم گیری
مصر

کننده

آلفای کرونباخ ()α
2/613

نمونه  313تایی (بعد از پیمایش کامل)
نام متغیر
سبک تصمیم گیری مصر
کننده

آلفای کرونباخ ()α
2/310

قصد تحریم

2/338

قصد تحریم

2/123

تصمیم خرید

2/319

تصمیم خرید

2/340

کل

2/622

کل

2/331

با توجه به جتدول ( )1تحلیتل روی دقتت پایتایی در
مورد نمونه  92تایی از مصتر

کننتدگان مفیتد بتوده و

و این به معنای مناسب بودن سطر پیش بینتی متغیترهتای
وابسته از روی متغیرهای مستقل است.

باعا افزایش ایتن خصیصتههتا در خصتوص دقتت نظتر
گردیتتده استتت و آلفتتای کرونبتتاخ آن  2/331شتتده کتته

یافتههای پژوهش

معتتادل تقریبتتی  2/1بتتوده لتتذا پرستتش نامتته پتتژوهش از

تحلیل دادههای جمعیت شناختی .در این بخش برای

پایایی الزم برخوردار است .در خصتوص روایتی معیتار

شناخت وضعیت پاستخدهنتدگان ،بته توصتیف ویژگتی

نیز گزارش سطر برازش مدل ( )2016اعالم شتده استت

جنسیت ،سن ،وضعیت تاهتل ،ستطر تحصتیالت ،دیتن،
درآمد تقریبی ماهیانته ،نتو اشتتغال ،نتو رستانه متورد
استفاده و منطقه زندگی آنها پرداخته میشود.

کننده 13 /

تأ یر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیمگیریِ مصر

جدول ( )5تحلیل دادههای جمعیت شناختی
فراوانی

درصد فراوانی

متغیر
مرد

861

41/0

زن

810

14/1

03-04

13

01/0

 62به باال

3

0/9

مجرد

844

42/2

متاهل

849

13/1

کارشناس

821

91/1

دکترا و باالتر

3

0/9

اسالم

038

39/3

یهودیت

8

2/9

633222 - 2

882

93/9

 0222222به باال

03

3/0

بخش خصوصی

823

91/4

بازنشسته

6

8/3

داخلی

836

46/1

خارجی

803

18/6

غرب

891

19/0

جنوب

19

89/3

جنسیت
سن
تاهل
سطح تحصیالت
دین
درآمد تقریبی ماهیانه
شغل
رسانه
محل زندگی

بتتا توجتته بتته ایتتن کتته ستتطر معنتتاداری آزمتتون

تحریم و تصمیم خرید نرمال و تصادفی است .نتیجه این

در جتدول ( )6بترای همته

که بترای بررستی فرضتیههتای پتژوهش از آزمتونهتای

کولموگرو

– استمیرنو

متغیرهای پژوهش بیشتر از  2/24استت ،بنتابراین توزیتع
متغیرهای ستبک تصتمیم گیتری مصتر

پارامتری استفاده میشود.

کننتده ،قصتد

جدول ( )6آزمون نرمال بودن توزیع نمونه
نام متغیر

تعداد

میانگین

آمیزه بازاریابی

انحرا
معیار

توزیع کولموگرو

– اسمیرنو

سطر
معناداری

090

9/1043

2/68898

8/081

2/829

096

9/0366

2/60086

8/831

2/881

قصد تحریم

063

0/8114

2/32368

2/113

2/123

تصمیم خرید

016

1/0630

2/33618

2/313

2/603

سبک تصمیم گیری مصر
کننده
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فرضیه یکم :قصد تحریم مصر کننده تهرانی بر سبک تصمیم گیری مصر

کننده خمیر دندانهتای بتا برنتد آمریکتایی

توسط ایشان تأ یرمعنادار میگذارد.
جدول ( )7مدل رگرسیون فرضیه یکم (تأثیر قصد تحریم بر سبک تصمیم گیری مصرف کننده)
مدل

ضریب

ضریت

ضریب

فرضیه

همبستگی

تعیین

تعدیل

0

2/038

2/231

2/238

تخمین

تغییرات

خطای

ضریب

استاندارد

تعیین

2/43620

2/231

تغییرات
F

درجه

درجه

آزادی

آزادی

یکم

دوم

8

921

01/112

سطر
معناداری
2/222

بتتا توجتته بتته دادههتتای جتتدول ( ،)3همتتان طتتور کتته

شده ،بنابراین فرض  H0را میتوان نپذیرفت و به عبتارت

مشاهده میشود چون سطر معناداری برابر با 2/222شده

دیگر رابطه خطی بین متغیر قصد تحریم و سبک تصمیم

و از  2/24کمتر است و ضتریب تعیتین نیتز برابتر 2/231

گیری مصر

کننده وجود دارد.

فرضیه دوم :قصد تحریم مصر کننده تهرانی بر تصمیم خرید خمیر دندانهای با برند آمریکایی توسط ایشان تأ یرمعنادار
میگذارد.
جدول ( )8مدل رگرسیون فرضیه دوم (تأثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید)

درجرره درجرره سررطح

تخمررررین تغییرررات

مرردل ضرررررریب ضریت ضریب
خطررررای ضرررریب تغییرات آزادی آزادی معنررررا
تعیین تعدیل
فرضیه همبستگی
F
داری
دوم
یکم
استاندارد تعیین
9

2/800

2/284

2/280

8/29101

2/284

1/618

8

921

2/298

بتتا توجته بتته دادههتتای جتتدول ( ،)1همتتان طتتور کتته

شده ،بنابراین فرض  H0را میتوان نپذیرفت و به عبتارت

مشاهده میشود چون سطر معناداری برابر با 2/298شده

دیگر رابطه خطی بین متغیر قصد تحریم و تصمیم خرید

و از  2/24کمتر است و ضتریب تعیتین نیتز برابتر 2/284

وجود دارد.

فرضیه سوم :سبک تصمیم گیری مصر
توسط ایشان تأ یر معنادار میگذارد.

کننده مصر کننده تهرانی بر تصمیم خرید خمیر دندانهای با برنتد آمریکتایی
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جدول ( )9مدل رگرسیون فرضیه سوم (تأثیر سبک تصمیم گیری مصرف کننده بر تصمیم خرید)
مدل

ضریب

ضریت

ضریب

فرضیه

همبستگی

تعیین

تعدیل

4

2/123

2/863

2/864

تخمین

تغییرات

خطای

ضریب

استاندارد

تعیین

2/34234

2/863

تغییرات
F

68/110

درجه

درجه

آزادی

آزادی

یکم

دوم

8

921

سطر
معنا داری
2/222

بتتا توجتته بتته دادههتتای جتتدول ( ،)1همتتان طتتور کتته

تصمیمگیری مصر کننده و تصمیم خرید وجتود دارد.

مشاهده میشود چتون ستطر معنتاداری برابتر بتا 2/222

در سه شکل زیر به ترتیب تخمین مدل پژوهش ،تحلیتل

شتتده و از  2/24کمتتتر استتت ،ضتتریب تعیتتین نیتتز برابتتر

استاندار مدل و تحلیتل مقتادیر تتی متدل پتژوهش ارایته

 2/863شده ،بنابراین فترض  H0را متیتتوان نپتذیرفت و

شده است.

بتته عبتتارت دیگتتر رابطتته خطتتی بتتین متغیتتر ستتبک
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نتیجهگیری و پیشنهادها

توسط الحیری و دیگران ( )0280به صورت معکوس در

بر اساس نتایج این پژوهش نتیجه آزمون فرضتیه اول

نظر گرفته شده است فرضیه دوم پژوهش با نظر کلتین و

پتتژوهش بتتا پتتژوهش اتنستتون و همکتتاران ( )0226کتته

( ،)0282متاهر

سبک تصمیم گیتری مصتر

دیگران ( ،)8331بهایی ( ،)0223هوان

کننتده را در ستطر برنتد

و متتادی ( ،)0282اتنستتون و کلتتین ( )0224و را ()8331

سنجیده بودند هم خوانی دارد و از سویی نو این رابطته

که به بررسی رابطه تأ یر قصد تحریم بتر تصتمیم خریتد

تأ یر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیمگیریِ مصر
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است هتم ستو بتوده و تمتامی ایتن پتژوهشهتا را تأییتد

میچتل و والتتش ( ،)0221وانت

مینماید .در خصوص فرضتیه ستوم نیتز کته بته بررستی

السون ( )8333و سلطانی ( )8931هم سو است ،چرا که

کننتده بتر تصتمیم

در این پژوهشها نیز تأ یر متغیتر ستبک تصتمیم گیتری

تأ یر ستبک تصتمیم گیتری مصتر

خرید می پردازد بتا نتتایج پتژوهشهتای نایتت (،)8333

مصر

( ،)0221یتتان (،)0226

کننده بر تصمیم خرید تأیید میگردد.

جدول ( )13هم سویی نتایج فرضیات و سایر یافتهها
فرضیه

هم سویی

نا هم سویی

8

سن و دیگران (،)0228

آگاروال و همکاران ()0221

0

اتنسون و دیگران ()0226

الحیری و دیگران ()0280

کلتین و دیگتران ( ،)8331بهتایی ( ،)0223هوانت
9

متتادی ( ،)0282نتت

( ،)0282متاهر و

و همکتتارن ( ،)0280استتمیا و لتتی (،)0282

اتنسون و کلین ( ،)0224را ( )8331و مراد و همکاران ()0289

محدودیت این پژوهش جامعه بسیار بزر

مصتر

کننتتده تهرانتتی مواجتته شتتوند .در متتورد متغیتتر ستتبک

کنندگان خمیردندان در تهران است و بته دلیتل بزرگتی

تصمیمگیری مصر

این جامعته پژوهشتگران مجبتور بته استتفاده از روش در

شش عنصر مورد بررسی قرار گرفت باید متذکر شد که

دسترس در نمونه گیری شتده بودنتد .بترای متغیتر قصتد

مصر

کنندگان ایرانی در باب کیفیت اهمیت بستیاری

تحریم در باب سه عنصر رای خرید ،اقدامات اجتمتاعی

قاملند ،پ

و احساستتات فتتردی نتیجتته ایتتن گونتته بتتوده استتت کتته

رویه از محصوالت خارجی (خمیردندان) کیفیت پتایین

علیرغم این همه تبلیغات سوء علیه آمریکا و محصوالت

محصوالت ایرانی است .بنابر پتژوهش ستلطانی ()8931

کنندگان رای خرید خود را بته ایتن

که اگر بته ایتن موضتو توجته شتود حتمتا متورد اقبتال

کاال اختصاص میدهنتد ،در اقتدامات اجتمتاعی حاضتر

توسط مصر

کنندگان داخلی قرار میگیرد .دو عنصتر

نیستند که محصول آمریکایی نخرند و احساسات فتردی

مهم دیگر که مصر

آن ها نیز با محصوالت آمریکتایی رفتتاری از دشتمنی و

برنامه ریزی و عدم ابهام در خریتد بتوده استت کته ایتن

این نکته حاصل میشود کته

موضو  ،هم کار تولیدکننده و عرضته کننتده را راحتت

چیتدمان الزم بترای خصتومت بتتا یتک دستت کشتتورها

میکند و هم سخت ،موجب راحتی آن دسته از تولیتد و

(مانند :آمریکا) فقط در سطر دولت شاید منتج به تفاهم

عرضه کنندگان میشود کته محصتول ختود را در بتازار

کننتدگان

رواا دادهانتتد و موجتتب ستتختی کتتار تولیتتد و عرضتته

این موضو صادق نیست و اگر عرضه کنندگانی باشتند

کنندگانی است کته بته دنبتال توستعه ستهم بتازار ختود

که بتواننتد محصتوالت ایتن کشتور را وارد ایتران کننتد

هستند و اکنون خیلی در بازار شتناخته شتده نیستتند .سته

بسیار محتمل است که با استقبال خرید از سوی مصتر

عنصر دیگر از این متغیر یعنی جدید بودن ،لذت بردن و

این کشور ،مصر

تحریم را درپی ندارد .پ

آرا باشد ،ولی در خصوص تک تک مصر

کننده از آن جا که ایتن ستبک در

شتاید یکتی از مهمتترین دالیتل استتفاده بتی

کنندگان بته آن توجته داشتتهانتد
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توجه به قیمت بوده است و جوابها حاکی از آن استت

آشنا نشدهاند و ممکن است که هر کاالیی از هتر جتایی

کننتدگان از خریتد

که نیاز داشته باشتند بخرنتد و ایتن موضتو عواقتب بتد

که در این ستطر از خریتد مصتر
خود لذت نمیبرند؛ پ

باید فعالیتی صورت گیترد کته

خود از جمله دستت فروشتی ،بتاالرفتن قیمتت مصتر

حتی خرید خمیردندان نیز کاری جذاب به نظر برستد و

کننده به خاطر وجود واسطههای متعدد و دیگر موارد را

به جدید بودن هم اهمیت نمیدهند و این موضتو کتار

بتته همتتراه داشتتته باشتتد .توصتتیه ایتتن کتته ذهتتن مصتتر

تازه واردان به بازار را بسیار سخت میکنتد و توصتیه بته

کنندگان را با خرید از مکانهتایی مشتخص آشتنا کننتد

آن ها این است که از استتراتژی نفتوذ در بتازار یتا بتازار

چون این کار در کنار فوایتد بستیار ،هتم بته نفتع بختش

گوشه ای استفاده نمایند و آخر این که قیمت بته تنهتایی

دولتی است بابت بررسی دقیتر تتراکنشهتا در خریتد و

بتته عنتتوان ستتبک تصتتمیم گیتتری در ایتتن ستتطر بتترای

هم به نفع بخش خصوصتی ،کته متیتوانتد در آینتدهای

مصتتر

کننتتدگان تعریتتف نشتتده استتت و آنهتتا متغیتتر

نزدیک به صورت مستقیم دفاتر توزیع به راه بیاندازد.

قیمت را در کنار دیگر مولفههتای آمیتزه بازاریتابی معنتا
دارند متیبیننتد و نته در ستبک تصتمیم گیتری مصتر
خود .پ

تولیدکنندگان و عرضه کنندگان این دستته از

محصوالت توجه نماینتد کته هتیق وقتت فقتط بتا تغییتر
قیمت انتظار تغییرات چشم گیر در سطر فروش ختود را

 -8اعرابتی ،س ،.ایتتزدی ،د .)8911( .تحقیتر پیمایشتتی
راهنمای عمل .تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 -0حمیدیزاده ،محمدرضتا .)8911( .آمتار :روشهتا،
فنون و کاربرد ،تهران :انتشارات حامی.

نداشته باشند.
آخرین متغیر نیز تصمیم خرید است که با دو عنصتر
سنجیده شده و یکی از آنها برند است که به تازگی در
ایتتران ذهتتن متتردم را بتته ختتود اشتتغال کتترده .مصتتر
کنندگان دیگر هر کتاالیی را نمتی خرنتد مقطتع زمتانی
فروش و سپ

منابع

بازاریابی هم در ایران آماده شکل گیری

 -9حمیدی زاده ،محمدرضتا .)8939( .اقتصتادمدیریت
پیشرفته ،تهران :انتشارات حامی.
 -1ستتترمد ،ز ،.بازرگتتتان ،. ،و حجتتتازی ،ا.)8939( .
روشهای تحقیر در علوم رفتتاری .تهتران :موسسته
انتشارات آگاه.

است بنابراین نیاز است که محصتوالت داخلتی بتر روی

 -4ستتلطانی ،ابتتراهیم .)8931( .تجزیتته و تحلیتتل علتتل

برند ختود بتیش تتر دقتت نظتر داشتته باشتند و همچتون

عمده گرایش مصر

کنندگان تهرانی به کاالهای

تولیدکنندگان حرفه ای دیگر در دنیا واحدی مستتقل بته

ختتارجی .پایتتان نامتته کارشناستتی ارشتتد متتدیریت

نام واحد برند ذیل واحد بازاریابی خود در نظر بگیرند تا

بازرگانی ،استاد راهنما ،داور ونوس ،دانشکده علوم

بتوانند به بلتو محصتول ختود بتا برندستازی ستاختاری

انسانی دانشگاه تربیت مدرس

برسند ،چون به نقتل از اندیشتمندان علتم بازاریتابی تنهتا
مزیت رقابتی که دست یافتنی نیستت ،برنتد استت؛ پت

 -6شریفی ،ح ،.شریفی ،ن .)8912( .روشهای تحقیتر
در علوم رفتاری .تهران :سخن.

باید بیشتر بر روی برند و برندستازی تمرکتز کترد .ولتی

 -3عبتتاس زادگتتان ،س ،.فتتتوت ،ا .)8911( .کتتاربرد

کننتدگان

روایتتتتی و پایتتتتایی در پتتتتژوهش .تهتتتتران :دفتتتتتر

متاسفانه در خصوص عنصر واستطه ،مصتر

هنوز با برنامه ریزی خرید خود در مکانهتایی مشتخص

پژوهشهای فرهنگی.
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