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چکیده
یکی از عوامل اصلی و اثرگذار بر رفتار مصرفکننده شرایط اقتصادی حاکم بر جامعهه اسهتد در ایهن پهژوهث ته ثیر
کاهث قدرت خرید بر نحوه خرید و استفاده مواد شوینده و پاککننده در میان مصرفکنندگان شهر تهران بررسهی شهده
استد در پژوهث حاضر عوامل ت ثیرگذار بر رفتار مصرفکننده از منابع مختلف کتابخانهای گهردوورده شهده اسهت و بهه
نحوه ت ثیرگذاری این عوامل پس از پردازش در جعبه سیاه مصرفکننده تحت ت ثیر انگیزش ،نگرش ،ادراک و یهادگیری
پرداخته شده استد همچنین ت ثیر عامل اقتصادی کاهث قدرت خرید خانوار بر ذهنیت و عمل مصرفکننهدگان از رریه
پژوهث میدانی مورد مطالعه قرار گرفته استد دادهههای مهورد نیهاز بهرای وزمهون مهدل مفههومی ارایهه شهده ،از توزیهع و
جمعووری  112پرسشنامه در میان مصرفکنندگان تهرانی با سطوح درومدی مختلهف کهه بهه صهورت تصهادفی انتخها
شدند ،به دست ومد و دادههای  911پرسشنامه تحلیل و بررسی شهد د بهرای وزمهون پیونهدهای علبهی بهین مت یرهها در مهدل
مفهومی از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده استد نتایج پژوهث نشان میدهد که کاهث قدرت خریهد خهانوار
بر قسمتهای مختلف فرویند رفتاری مصرفکنندگان مواد شوینده و پاککننده در شهر تهران ت ثیر داردد
واژههای کلیدی :رفتار مصرفکننده؛ عوامل ت ثیرگذار بر رفتار مصرفکننده؛ قدرت خرید خانوار؛ واکنث
مصرفکننده؛ مواد شوینده و پاککنندهد

* نویسنده مسؤول

sheybani@usc.ac.ir
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مقدمه

مههیکننههد و در مصههرف برخههی محصههوالت مصههرفی و

درک رفتار مصرفکننده برابهر بها موفقیهت تجهاری

خرید کاالهای سرمایهای وسانگیرانهتر رفتار میکنند و

استد بر اساس مفاهیم اولیه بازاریابی شرکتها فقهط تها

ممکههن اسههت مصههرف برخههی محصههوالت کههه پسههت

زمانی به حیات خود ادامه میدهند کهه بتواننهد نیازههای

محسو میشوند ،کاهث یابهد (کهاتلر و ورمسهترانگ،

مصههرفکننههدگان را بههروورده کننههد (سههیدجوادین و

)8938د بههه همههین روال در دوران بحههران اقتصههادی ،بهها

اسفیدانی)8938 ،د پاسخ مصرفکنندگان میزان موفقیت

توجه به کاهث درومد یا توان خرید ،مصهرفکننهدگان

راهبردهای بازاریابی را تعیین مینمایدد بنابراین شهناخت

تمایل کمتری به خرید و مصرف کاالهای ایرضهروری

رفتار مصهرفکننهدگان در تمهامی جنبههههای بازاریهابی

از دیدگاه خود پیدا میکننهد و بنگهاهههای اقتصهادی در

کاربرد داردد

فروش محصوالت خود دچار مشکل میشوندد

مطالعات روی رفتهار مصهرفکننهدگان نزدیهب بهه

به اذعان بسیاری از کارشناسهان اقتصهادی ،ایهران در

 922سههال پههیث توسههط اقتصههاددانان واههاز شههدد ایههن

سالهای اخیر دارای شرایط سخت اقتصادی بوده اسهتد

مطالعهههات بهههر پایهههه مهههدل ت،هههوری مطلوبیهههت ،رفتهههار

این شرایط بر توان مالی و قدرت خریهد خانوارهها ته ثیر

مصرفکنندگان را توجیه مینمود ،ولی تمرکز ونها تنها

گذاشته استد این ت ییهر قهدرت خریهد بهالطبع بهر رفتهار

روی قسمت «خرید» از رفتار مصرفکننهده بهود (بهری،

مصرفی ونها در کاالهای مختلهف مهؤثر بهوده اسهتد در

)0223د بههها پیشهههرفت علهههوم انسهههانی توجیهههه رفتهههار

این پژوهث ته ش بهر ایهن بهود تها ت ییهرات حاصهل از

مصههرفکننههده بهها رفتههار منطقههی توصههیف شههده توسههط

کاهث قهدرت خریهد بهر نحهوه خریهد و مصهرف مهواد

اقتصاددانان مشکلتر شد و در نیمه اول قرن بیستم ته ثیر

شوینده مورد بررسی قرار گیردد

عوامل محیطی و درونی به عنهوان یکهی از عوامهل مهؤثر
در انتخها و نحههوه رفتهار مصههرفکننهده پذیرفتههه شههدد

بیان مسأله

همچنین با رشد علوم بازاریابی و ت ییرات در نحوه ارایهه

ت ییههر فلسههفه بازاریههابی از «گههرایث بههه تولیههد» بههه

رسههههانی ،رفتههههار

«گرایث به فروش» و در نهایت «گرایث بهه بازاریهابی»،

مصرفکنندگان نیز ت ییر نمودد با ایهن ت ییهرات ،دوبهاره

باعث توسعه مطالعات رفتار مصهرفکننهده شهده اسهتد

تعههاریف جدیههدی از رفتههار مصههرفکننههده و فروینههد

عوامهههل دیگهههری نیهههز در گسهههترش مطالعهههه رفتهههار

رفتههاری ونههها ارایههه شههد کههه در حههال حاضههر بههیث از

مصرفکننده دخیل بودهاند از جمله سرعت زیاد معرفی

مدلهای علوم اقتصادی در مجامع علمی مهورد پهذیرش

محصوالت جدید ،چرخههای کوتاهتر عمر محصوالت،

واقع شدهاند (بری)0223 ،د

توجههه بههه محههیط زیسههت و رشههد تقسههیمبنههدی بههازار

محصههههوالت و روشهههههای ارهه ه

عوامل بسیاری بر رفتار مصرفکننده مؤثر است کهه

(صهههههمدی)8916 ،د در سهههههازمانهههههها درک رفتهههههار

یکی از ونها ،عامل محیط که ن اقتصهادی اسهتد رفتهار

مصرفکننده و ت ییهرات ون مهیتوانهد کمهب بزرگهی

مصرفکنندگان در دورههای مختلهف اقتصهادی مت یهر

برای مدیران در تصمیمگیریها باشدد یکی از پیامهدهای

اسههتد مصههرفکننههدگان در دوران رفههاه اقتصههادی بهها

ت ییهر رفتهار مصهرفکننهده ت ییهر انهدازه و جههت بههازار

خوشبینی ،درصد کمتری از درومد خهود را پهسانهداز

استد ت ییر اندازه بازار چالثهایی همراه خود دارد کهه
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از دل ون فرصتها و تهدیدهای متفاوتی بیرون میویهدد

کاهث قدرت خریهد ،ایجهاد فروشهگاهههای زنجیهرهای

باال رفتن حساسیت افراد به قیمهتهها ،رهوالنیتهر شهدن

بزرگ برای امکان مقایسه کاالهای رقیهب بها یکهدیگر،

چرخه خرید و کهاهث وفهادارای بهه برنهدهای مصهرفی

اهمیت تمایز و توجه به نیازهای مصرفکننده را افزایث

همیشگی ،میتواند از نتایج بحهرانههای اقتصهادی باشهد

مههیدهههدد همچنههین بهها مهههور امکانههات خریههد اینترنتههی،

که همه باعث ایجاد فرصتها و تهدیهدهایی مهیشهوندد

شرایط مقایسه کردن مصرفکنندگان ،بیشهتر ههم شهده

اگر سازمانی نتواند ت ییهرات رفتهار مصهرفکننهدگان را

است (کاتلر و کلر)0280 ،د بازاریابان بر اساس این روند

درک نماید و به سرعت خود را بها شهرایط پهیث ومهده

و استراتژی سازمانی ،بایهد ابزارههای خهود را بها شهرایط

تطبی دهد ،سهم قابل توجهی از بازار خهود را از دسهت

تطبیه دهنههد و شههرایط ارتقهها ،توزیههع ،قیمههتگههذاری و

خواهد داد و حتی بقای ون بهه خطهر مهیافتهد (کهاتلر و

رراحی محصول خهود را ت ییهر دهنهدد علیهرام ایهنکهه

کلر)0280 ،د ار عات کسبشده از مصرفکننده برای

پژوهثهای زیادی در زمینه ته ثیر عوامهل بازاریهابی بهر

بخهههثبنهههدی بهههازار ،تعیهههین مصهههرفکننهههده ههههدف،

افهزایث فههروش محصههول انجههام گرفتههه اسههت ،ولههی در

جایگاهیابی برند و محصهوالت عرضهه شهده ،رراحهی و

رابطه با ت ثیر عوامل اقتصادی و بههویهژه کهاهث قهدرت

بهینهسازی محصول ،ارزیابی ت ییهرات راهبهرد بازاریهابی

خرید مصرفکننده بر فروش محصول ،مطالعات اندکی

رقبا و تعیین قیمهتگهذاری اهمیهت بهاالیی دارد (گلهوا،

در داخل کشور انجام شده اسهتد لهذا بها مهرور ادبیهات

)0228د

مربوط به عوامل ت ثیرگذار بر رفتار مصرفکننده ،عامل

بازاریابان باید رونهدهای جامعهه را بهه رهور مسهتمر

کههاهث قههدرت خریههد مصههرفکننههده بههه عنههوان مت یههر

پایث کنندد یکهی از رونهدهای سهالههای اخیهر جامعهه،

مستقل انتخا گردید و مدل مفهومی پهژوهث و مهرور

کههاهث قههدرت خریههد خانوارههها در اثههر وقههو شههرایط

کلی فرضیههای پژوهث مطاب شکل  8مطرح شدهاندد

سخت اقتصادی استد ع وه بر شرایط موجود مبنهی بهر

شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

با توجه به الگوی مفهومی ،فرضیههای مورد وزمهون
در این پژوهث به شرح زیر هستند:

فرضههیه  :8کههاهث قههدرت خریههد مصههرفکننههدگان
باعث کاهث خرید مواد شوینده و پاککننهده در شههر
تهران شده استد
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فرضههیه  :0کههاهث قههدرت خریههد مصههرفکننههدگان

پست ،معمولی و ممتاز تقسیم میشوندد کاالههای پسهت

باعث شده است مصرفکنندگان در شهر تههران هنگهام

کاالهههایی هسههتند کههه بهها افههزایث درومههد ،میههزان پههول

خریههد مههواد شههوینده بههه وزن و قیمههت محصههول توجههه

پرداختی برای ونها کاهث مهییابهد؛ کاالههای معمهولی

بیشتری داشته باشندد

کاالهایی هستند که پول پرداختهی بهرای ونهها بهه همهان

فرضههیه  :9کههاهث قههدرت خریههد مصههرفکننههدگان

اندازه افزایث درومد ،افزایث مییابد و کاالهای ممتهاز

باعث جایگزینی استفاده از برخهی محصهوالت شهوینده

کاالهایی هستند که بها افهزایث درومهد ،مبلهد پرداختهی

در میان مصرفکنندگان شهر تهران شده استد

بابت خرید ونها بیشتر افزایث مییابدد همچنین کاالها بها

فرضیه  :1کاهث قدرت خرید در مصهرفکننهدگان

توجه به نو مصرف ونها دارای اثر متقابل بر هم هستندد

باعث ت ییر در وفاداری به برند هنگام خرید محصهوالت

گاهی ممکن است دو کهاالی متفهاوت ،بررهرفکننهده

شوینده در میان مصرفکنندگان شهر تهران شده استد

نیازی یکسان باشندد در این حالت این دو کهاال جانشهین

فرضههیه  :5کههاهث قههدرت خریههد مصههرفکننههدگان

یکههدیگر هسههتندد در حههالتی دیگههر مصههرف یههب کههاال

شهههر تهههران رفتههار ونههها را در نحههوه ذخیههرهسههازی

معموالً همراه با استفاده از کاالیی دیگر به عنوان کاالی

محصوالت شوینده ت ییر داده استد

مکمل است (فرگوسن و گولد)8911 ،د
رفتار مصرفکننده :رفتهار مصهرفکننهده شهامل

ادبیات نظری

فرویندهای روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبل و

فهم رفتار مصرفکننهده یکهی از اجهزای بنیهادی در
تعیین اسهتراتژی بازاریهابی سهازمانهاسهتد اصهلیتهرین

بعد از فعالیتهای مربوط به خرید و مصرف وجود دارد
(روستا و همکاران)8911 ،د

عامههل موفقیههت اسههتراتژی بازاریههابی درک صههحی و

تصمممی گیممری خریممد :بههه سههه دسههته عههادی

کاملی از تمهای ت ،رفتارهها و عقایهد مشهتریان بهالقوه و

(تصمیمهای خرید روزمره و انتخها گزینهه بها حهداقل

بالفعههل اسههتد براسههاس ن ههر کههاتلر 8مشههتریان بههه دنبههال

ت ش) ،محدود (تصمیمگیهری در یهب محهدوده قابهل

«مجموعهههای از منههافع» بهها توانههاییهههای مختلههف بههرای

درک و وسههانگیرانههه) و پیچیههده (حههل مسه له پیچیههده،

بهههروورده کهههردن نیازههههای خهههود هسهههتند (حقیقهههی و

ارزیابی دقی و مقایسه معیارهای انتخابی بین گزینهههای

همکاران)8939 ،د یکی از عوامل اصهلی مهؤثر در رفتهار

مختلف) تقسهیمبنهدی شهده اسهت (روسهتا و همکهاران،

مصرفکننده در همه دیدگاهها شرایط اقتصهادی اسهتد

)8911د

رفتار مصرفکنندگان در شرایط رفاه و بحران اقتصادی
تفههاوت زیههادی داردد سههازمانههها در هههر شههرایط بایههد

مدلهای رفتاری مصرفکننده

استراتژیهای بازاریابی خهود را بها موقعیهت و تمهای ت

تصهههمیمگیهههری مصهههرفکننهههدگان بهههرای خریهههد

مصرفکنندگان انطباق دهند تا در بازار رقهابتی کنهونی

مدتهاست موضو پژوهثهای بسیاری از اندیشمندان

دوام بیاورندد در دیدگاه اقتصاد خهرد کاالهها بهر اسهاس

شده استد از  922سال قبهل اولهین اقتصهاددان از جملهه

ت ییرات درومدی افراد و قیمتی کاالها به سه نو کاالی

نیکههههوالس برنههههولی ،0جههههان ون نیههههومن 8و اسههههکار

1. Kotler

2. Nicholas Bernoulli
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مورگنسترن 0اصول تصهمیمگیهری مصهرفکننهدگان را

جانسون ،)8326 ،خهدمات مشهتری (الوالک،)8323 ،6

مورد تحلیل قرار دادند (ریچارمه)0221 ،د این مطالعهات

روابههط عمههومی (مینههداک 2و فههاین ،)8318 ،شههرکا،1

موضو رفتار مصرفکننده را صرفاً از دیدگاه اقتصادی

فرویندها و دارایهیههای فیزیکهی (بهومز و بیتنهر8318 ،؛

مورد بررسی قهرار مهیدادنهد و بهر عمهل خریهد 9ت کیهد

مگراث8316 ،3؛ کالیر8338 ،82؛ رفی و احمهد،)8330 ،

داشههتند (لههودون)8339 ،د مههدل برومههده از ایههن دیههدگاه

افراد( 88جاد ،)8312 ،80خدمات و فهروش (دیهویس 89و

ت،ههوری مطلوبیههت 1بههود و بههر ایههن اسههاس اسههت کههه

بهههروکس ،)8313 ،81خهههدمات ،فروینهههدها و کارکنهههان

مصرفکنندگان تصمیم های منطقی را بهر اسهاس نتهایج

(کریستوفر ،پین 85و بالنتهاین8338 ،86؛ پهالمر،)8331 ،82

انت ار رفتهه ون مهیگیرنهد (شهیفمن و کهانوک)0222 ،د

خریههد و القهها یهها ترفیههع فههروش (واترسههچوت و ون دن

گرچه مطالعات معاصهر نشهان داده اسهت عوامهل عمهده

بولهت )8330 ،و افههراد و نمههایث( 81الههیس 83و موشههر،02

دیگری در رفتار مصرفکننده ت ثیرگذار اسهت و رفتهار

 )8339را مطرح نمودهاندد امروزه دیگر نمیتوان گفهت

مصرفکننده فعالیتهایی فراتر از خریهد صرهرف اسهتد

ومیزه بازاریابی محدود به 1پی میشود و ومیزه بازاریابی

ایههن فعالیههتههها شههامل شههناخت نیههاز ،جسههتجو بههرای

هر بنگهاه اقتصهادی متناسهب بها شهرایط بهازار و صهنعت

ار عات ،ارزیابی گزینهها ،ایجاد انگیزه جههت خریهد،

تفاوت داردد رب ن ر کهاتلر ایهن کهه عامهلههای ومیهزه

فعالیت خریهد ،مصهرف ،ارزیهابی پهس از مصهرف و در

بازاریابی چهار ،شث و یا دهتا باشند چندان مهم نیسهتد

نهایت دور انداختن محصول است (بری)0223 ،د

نکته مهم وجهود چهارچوبی اسهت کهه بازاریهابی بتوانهد
فعالیتها و راهبردهای خود را بر گررد ون سهازمان دههد

محرکهای بازاریابی

(کاتلر)8916 ،د

ومیختههه بازاریههابی مجموعهههای از عناصههر اسههت کههه

محصول :در مورد اجزای مهم محصهول مهیتهوان

تحت کنترل سازمان است و سازمان میتواند با ومیخهتن

بههه مههواردی ن یههر تنههو محصههول ،کیفیههت ،رههرح،

این عناصر به گونههای مطلهو بهه اههداف خهود دسهت

ویژگیهها ،امکانهات ،نهام و نشهان تجهاری ،بسهتهبنهدی،

یابد ،به روری که این اجزا به عنوان اجزای یب سیسهتم

اندازههای محصول ،خدمات ،ضمانتنامههها و برگشهت

در جهههت نیههل بههه اهههداف سههازمان عمههل کننههد (جههی،

محصول اشاره کرد (کاتلر)8916 ،د

)8922د
معموالً عوامهل ومیختهه بازاریهابی را بهه چههار دسهته
اصههلی ربقهههبنههدی مههیکننههد کههه عبارتنههد از محصههول،
قیمت ،توزیع و ترفیع (چاک)8922 ،د سایر پژوهشگران
مت یرههای دیگهری عه وه بهر 1پههی ( )4Pمتهداول ماننههد
تحقیقهات بهازار (بهوردن ،)8361 ،بسهتهبنهدی (نیکلههز 5و
1. John Von Neumann
2. Oscar Morgenstern
3. Purchase
4. Utility Theory
5. Nickels

6. Lovelock
7. Mindak
8. Partners
9. McGrath
10. Collier
11. Persons
12. Judd
13. Davies
14. Brooks
15. Pine
16. Balantine
17. Palmer
18. Presentation
19. Ellis
20. Mosher
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قیممم  :قیمههت یکههی از عوامههل اساسههی ومیههزه
بازاریههابی اسههت و بایههد ارزش محصههول را بههه خههوبی

ترایب و اثرگذاری که این سه کام ً با یکدیگر مهرتبط
هستند (روستا و همکاران)8911 ،د

مههنعکس نمایههدد ارزش درک شههده از محصههول شههدیداً
ذهنی است ،تعیهین ارزش یهب کهاال یها خهدمت بسهیار

محیط کالن بازاریابی

پیچیههده اسههت (وودروف)0229 ،د اقتصههاددانان االههب

محیط ک نِ شرکت از نیروهایی تشکیل شهده اسهت

فرض را بر این میگیرند که ارایه قیمهت پهایینتهر بهرای

که برای شرکت فرصهتهها و تهدیهدهایی را بهه وجهود

کاالها منجر به افزایث فروش مهیشهودد بها ایهن وجهود،

میوورنهدد محهیط که نِ شهرکتهها تحهت ته ثیر شهث

گاهی اوقات قیمت به عنوان ع مت مشخصه کیفیت در

نیروی اساسی است که مطاب شکل شماره  0نشهان داده

ذهن مصرفکنندگان (کیفیت ادراکی) نقهث مهیبنهدد

شده استد
جمعیههتشناسههی مطالعههه جمعیههت انسههانی اسههت بههر

(ولگره و خواندا)0226 ،د
توزیع :توزیع کلیه فعالیتهایی را شهامل مهیشهود

حسب تعداد ،تراکم ،محل اسهکان ،سهن ،جهنس ،نهژاد،

که با هدف رسانیدن محصول به دست مشتری در زمهان

اشت ال ،و سایر موارد وماری (مرکز ومار ایهران ،گزیهده

و مکههان معههین انجههام مههیشههود و شههامل مبههاحنی ماننههد

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن )8932د

کانالههای توزیهع ،پوشهث بهازار ،موجهودی محصهول،

محیط ربیعی شهامل منهابع ربیعهی مهورد نیهاز جههت

حمههل و نقههل و محههلهههای توزیههع مههیشههود (روسههتا و

تولید و رساندن محصول به مصرفکننهدگان مهیشهودد

همکاران)8911 ،د

در محیط ربیعی چههار رونهد کلهی کمبهود مهواد اولیهه،

ترفیع :ترفیع بهرای ایجهاد ارتبهاط بها مشهتریان و در

افزایث هزینه انرژی ،افزایث سط ولهودگی و دخالهت

راستای تشوی ونها به خرید بیشهتر بهه کهار مهیرود کهه

دولت در مدیریت منابع ربیعی شناسایی شدهانهد (کهاتلر

شامل مباحنی ن یر تبلی هات ،فهروش حرهوری ،پیشهبرد

و ورمسترانگ)8938 ،د

فروش ،روابط عمومی و بازاریابی مستقیم اسهت (روسهتا

ت ییرات فنووری میتوانهدت ثیرات چشهمگیهری بهر

و همکههاران)8911 ،د بههه رههور کلههی ترفیعههات یهها ارتقهها

شیوه زندگی مصرفکنندگان داشته و همچنین میتواند

رس هانی،

یب منبع مهم ایدههای محصول جدیهد باشهد (مهوون و

عبههارت اسههت از مجموعههه فعالیههتهههای ار ه

مینور)8911 ،د

شکل( )2نیروهای اساسی در محیط کالن شرک

(کاتلر و آرمسترانگ)1931 ،

بررسی ت ثیر کاهث قدرت خرید بر نحوه خرید و استفاده مواد شوینده و پاککننده در میان مصرفکنندگان شهر تهران 802 /

محیط سیاسی از مجموعهه قهوانین ،ادارات دولتهی و

به میزان درومد ،قیمتها ،پسانداز ،بدهی و اعتبهاردهی

گروههایی تشکیل میشود که در یب جامعه مشهخص،

داردد رونههدهای ت ثیرگههذار بههر قههدرت خریههد بایههد از

افراد و سازمانها را تحت ت ثیر قرار میدهد و برای ونهها

نزدیههب توسههط سههازمانههها ،بههه ویههژه عرضهههکننههدگان

محدودیتهایی ایجاد مهینمایهد (کهاتلر ،ورمسهترانگ،

کاالهای با حساسیت قیمت باال ن هارت شهوند (کهاتلر و

)8938د

کلر)0280 ،د

محههیط فرهنگههی-اجتمههاعی 8از نهادههها و نیروهههایی

محرکهای ک ن اقتصهادی در زمهان وقهو بحهران

تشههکیل مههیشههود کههه ارزشهههای اساسههی ،ادراکههات،

اقتصههههادی تهه ه ثیر شههههدیدی روی نگههههرش و رفتههههار

رجحههانههها و رفتارهههای جامعههه را تحههت تهه ثیر قههرار

مصههرفکننههده دارنههدد بحههران اقتصههادی شههوکی بههه

مهیدهنههدد ایههن محههیط ،االهب بههه صههورت ناخودوگههاه،

مصرفکننده ،به شکل افزایث بیکاری و کاهث درومد

جهانبینی انسانها را شکل میدهد که روابط ونهها را بها

استد این دو عامهل بهه همهراه عهدم ارمینهان از شهرایط

دیگههران ،جامعههه ،سههازمانههها و ربیعههت تعیههین مههیکنههد

وینههده ،رویِ میههزانِ مصههرف تهه ثیر کاهشههیِ بسههزایی

(کاتلر و کلر)0280 ،د

میگذارند (کایتاز و گول)0289 ،د بحرانهای اقتصادی

با شناخت رونهدهای اصهلی محهیط که ن بازاریهابی

معمههوالً در اثههر کههاهث ارزش پههول رایههج ون کشههور،

بنگاهها میتوانند وگاهانهتهر بهازار خهود را بخهثبنهدی

سقوط بازار بورس ،شهوک ناشهی از ت ییهر قیمهت یهب

نمایندد بخثبندی بازارهای مصرفی را میتوان بر اساس

کاالی اساسی (مانند نفت) ،افزایث بیکاری و مشک ت

خصوصیات شخصی (سهن ،جنسهیت ،درومهد ،مهذهب،

زیرساختهای اقتصادی رخ مهیدهنهد (ونهگ)0228 ،د

وضهعیت تاههل) ،رفتههار مصهرفی (کشههث تقاضها ،منههافع

هنگام وقو بحران اقتصهادی عوامهل شخصهی از جملهه

رلبشده ،نرخ مصرف ،وفاداری به برند) ،خصوصهیات

میزان دوری از ریسب ،0هوشهیاری نسهبت بهه ارزش 9و

شخصههیتی (نیههاز بههه شههناخت ،تحمههل ابهههام ،تمایههل بههه

مادیگرایی ت ییر مییابنهدد مصهرفکننهدگان ،ادراک،

پههذیرش ریسههب ،پیونههد در برابههر جههدایی) ،ج رافیهها

ترجیحات و رفتار خریهد خهود را هنگهام وقهو شهرایط

(مزرهای محلی ،استانی ،کد پستی و منطقه سرشهماری)

بحران اقتصادی ت ییر مهیدهنهد (انهگ)0228 ،د شهرایط

و فرهنههگ (ودا  ،ارزشههها و هنجارهههای فرهنگههی و

اقتصادی در رفتار و ادراک مصرفکننهده ته ثیر زیهادی

خرده فرهنگی) شکل داد (موون و مینور)8911 ،د

دارد (کههاتلر8329 ،؛ کلههی و شههویی8325 ،؛ کانههدیف،

محرک ک ن دیگهر محهیط اقتصهادی اسهت کهه بها
توجه به موضو پژوهث به تفصیل بررسی میشودد

8325؛ شههاما8321 ،؛ شههاما8339 ،؛ کیرتیههز و کاراهههان،
)0282د پهس از اتمهام بحههران اقتصهادی معمهوالً نگههرش
مصههرفکننههدگان پههس از دورهای یههب تهها دو سههاله بههه

محیط اقتصادی

حالت عادی قبل از بحهران بهازمیگهردد ،ولهی ههر چهه

محیط اقتصادی از عواملی تشهکیل مهیشهود کهه بهر

دوران بحرانی بیشتر و سختتر باشد بازگشت به حالهت

قههدرت خریههد و الگوهههای هزینههه مصههرفکننههده ت ه ثیر
میگذارندد میزان قدرت خرید در یب اقتصهاد بسهتگی
1. Sociocultural Environment

2. Risk Aversion
3. Value Consciousness
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عادی روالنیتر خواهد شهد ماننهد رکهود بهزرگ 8303
ومریکا (کوئلچ و جوز)0223 ،د

اقتصاد ایران وابستگی شدیدی بهه درومهدهای ارزی
حاصل از فهروش نفهت داردد یکهی از پیامهدهای اصهلی
تحریمهای اعمال شده بر ایران در سالههای اخیهر عهدم

محیط اقتصادی ایران

امکههان دریافههت وجههه ناشههی از فههروش نفههت از رری ه

در سههالهههای اخیههر ،افههزایث فشههارهای کشههورهای

سیستمهای بهانکی رایهج در دنیها ماننهد سهویفت 8اسهتد

خارجی از یب سو و سیاسهتههای اقتصهادی دولهت از

عدم امکهان گشهایث اعتبهار میهان بانهبههای ایرانهی و

سههوی دیگههر زمینههه بحههران اقتصههادی را فههراهم نمههودد

خارجی و فشارهای ومریکا باعث شده است که بسیاری

تصویب و اجرای تحریمهای جدید توسط سازمان ملل،

از کشورهایی که همواره ررف تجاری ایران بودهانهد از

ایههاالت متحههده ،اتحادیههه اروپهها و متحههدان ونههها باعههث

خرید نفت ایران چشمپوشی کنندد

کاهث سرمایهگذاری خارجی و تولید ناخالص ملهی در

از ررفههی سیاسههتهههای اقتصههادی دولههت بههویژه در

کشور شده استد این فشهارها باعهث ایجهاد محهدودیت

چهارساله  8911الی  8930باعهث ایجهاد تهورم در بهازار

برای فروش نفهت اسهتخراش شهده توسهط ایهران و عهدم

گردیدد برخی از این سیاستها مانند عدم ن ارت کهافی

تمایههل شههرکتهههای خههارجی بههرای سههرمایهگههذاری و

بر پرداخت وام به بنگهاهههای زودبهازده ،صهدور مجهوز

همکاری با شرکتهای تولیدکننده داخلی شدد از ررف

واردات کاالهای مصرفی و تخصیص ارز مورد نیاز ونها

دیگر با توجه به ومار ارایه شده از سوی بانهب مرکهزی

و عههدم اجههرای کامههل قههانون هدفمنههدی یارانهههههها ،بههر

( )8930میانگین رشد نقدینگی از اسفند مهاه سهال 8915

نقهههدینگی موجهههود در کشهههور افهههزود و باعهههث رشهههد

(حدود  801هزار میلیارد تومان) تا خرداد ماه سال 8930

سرساموور تورم در کشور بهویژه در سهالههای  8932و

(حههدود  120هههزار میلیههارد تومههان) دارای رشههد 963

 8938گردیدد وثهار ایهن افهزایث قیمهتهها همچنهان در

درصدی بوده که به علهت موجهود نبهودن مرفیهتههای

سالهای  8930و  8939قابل مشهاهده اسهتد ریهبنیها و

الزم برای جذ نقدینگی تزری شده ،این سهرمایهههای

تقههیم یههی ( )8913اشههاره نمههودهانههد کههه  %12تههورم را

سرگردان بهه بهازار ملهب ،ارز و ره کشهیده شهدهانهدد

میتوان ناشی از ت ییهرات حجهم نقهدینگی دانسهتد اثهر

نتیجه این کنث و واکهنثهها ،سهقوط چشهمگیهر ارزش

ترزی ه نقههدینگی در یههب دوره مههاهر نمههیشههود و در

واحد پول ملهی بهوده کهه باعهث کهاهث سهط قهدرت

دورههای بعهدی اثهر ون تهداوم مهییابهدد ربه گهزارش

خرید عموم مردم و ترعیف بنیه تولیدکننهدگان داخلهی

بانب مرکهزی ( )8930شهاخص بههای گهروه کاالهها و

شده استد همچنین از ون جایی که نرخ رشد حجم پول

خدمات مورد استفاده در خانه و خدمات خانگی نسهبت

عمههدهتههرین عامههل افههزایث تههورم اسههت (ریههبنیهها و

به سال قبل از ون معادل  1272درصد باال رفت که بیشهتر

تقیم یی ،)8913 ،این افزایث نقدینگی باعث افهزایث

در اثر افزایث قیمت پودرهای شهوینده معهادل  %5276و

نرخ تورم شده استد در صورتی که حجهم پهول ،بهدون

مایعات پاککننده معادل  %1870بوده استد

افزایث میزان تولید محصهول و خهدمات ،بیشهتر شهود و
حتی به میزان یکسان در جامعه پخث شود ،منجر به بهاال
رفتن قیمتها میشود (هازلیت)8938 ،د
1. Swift
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کاهش قدرت خرید مصرفکننده

زیهههههادی مهههههیکننهههههد (کایتهههههاز و گهههههول)0289 ،د

قدرت خرید مصرفکننده یکی از عوامهل شخصهی

مصهرفکننههدگان بها توجههه بههه سهن ،فرهنههگ و عوامههل

برومده از شرایط اقتصادی فردی استد یکهی از عوامهل

شخصی درونی ،ممکن است عکسالعملههای متفهاوتی

مؤثر بهر شهرایط اقتصهادی فهردی بهه رهور قطهع شهرایط

نسبت به کاهث قدرت خرید داشهته باشهندد نتهایج یهب

اقتصادی ک ن است که پیثتر مورد بحث بودد قهدرت

پژوهث در لیتوانی حاکی از این اسهت کهه نسهل جهوان

خرید مصرفکننده تعداد کاالهها و خهدماتی اسهت کهه

تمایل به حف کیفیهت مصهرف قبهل از کهاهث قهدرت

به ازای یب واحد پول میتوان خریداری نمودد قهدرت

خرید دارند ،در حالی که میزان حساسیت نسل مسهنتهر

خرید در ری سالهای مختلهف ت ییهر مهینمایهدد مقهدار

به کاهث قدرت خرید باال است و بهه سهرعت در رفتهار

کاالیی که سالها قبل به ازای یب واحد پهول مهیتهوان

مصههرفی ونههها تهه ثیر مههیگههذارد (اوربوناویسههیوس و

خریداری نمود هم اکنون با توجهه بهه قیمهت کاالهها بهه

پیکتورنین)0282 ،د در کشور مکزیهب پهس از کهاهث

همان میزان نخواهد بودد در صهورتی کهه میهزان درومهد

قدرت خرید ناشهی از سهقوط ارزش پهول ملهی در سهال

فردی به میزان افزایث سط عمهومی قیمهتهها افهزایث

 ،8331خانوارههها در مراحههل اولیههه اقههدام بههه ومههوزش

یابد ،قدرت خرید مصرفکننده ت ییر نمییابدد لذا تورم

خههانگی کودکههان جهههت کههاهث هزینههههههای وموزشههی

لزومهاً بههه معنههای کههاهث قههدرت خریههد مصههرفکننههده

نمودنههد (مههبکنههزی)0229 ،د در حههالی کههه در بحههران

نیستد

مههالی سههال  8332وسههیای جنههو شههرقی ،خانوارهههای

یکی از وثار مسهتقیم بحهران اقتصهادی بهر خانوارهها

کرهای مخهارش لهوکس را کهاهث دادنهد و هزینههههای

کههاهث قههدرت خریههد مصههرفکننههده اسههتد بحههران

وموزشی به علت اهمیت ون در فرهنگ کشهور کهره بهه

اقتصادی ع وه بر وثار مستقیم مانند افهزایث قیمهتهها،

میزان قبل از بحهران بهاقی مانهد (سهوادا)0221 ،د بهر اثهر

کاهث درومدها ،بیکاری و روی ووردن دیگهر اعرهای

کاهث قدرت خرید در ومریکا در سال  8321مهی دی،

خههانوار بههه بههازار کههار دارای وثههار ایههر مسههتقیم روانههی

مصههرفکننههدگان تمایههل بیشههتر بههه خریههد کاالهههای

همچههون عههدم ارمینههان از وینههده ،بههر رفتههار مصههرفی

تخفیههفخههورده داشههتند و خریههدهای هوسههی خههود را

خانوارها نیز استد این وثار در نحهوه انتخها  ،ارزیهابی،

کنترل مهیکردنهدد همچنهین خریهد کاالههای بهادوام تها

خرید ،مصرف و نگهداری کاال ،خود را نشان مهیدههدد

جایی که ممکهن بهود بها تهاخیر صهورت گرفهت و دوام

یکی از وثار اولیه کاهث قدرت خرید ،کاسهته شهدن از

کاالههههای خریهههداری شهههده اهمیهههت بیشهههتری یافهههت

میزان خریدهای ایرضروری از جمله خریدهای هوسهی

(زوراویکی و براودیت)0225 ،د

است (وینا و فیلیپ)0288 ،د در شرایط بحران اقتصهادی
کهههه منجهههر بهههه کهههاهث قهههدرت خریهههد مهههیگهههردد،
مصرفکننهدگان ناچهار بهه فهروش دارایهیهها و قهرض

در مطالعههات مختلههف پههنج نههو واکههنث احساسههی
نسبت به وقو بحران شناسایی شده است:
 -8برخی مصرفکنندگان که وقو بحران بر میهزان

کردن میشوند تا بتوانند شهرایط رفهاهی خهود را حفه

قدرت خریهد ونهها ته ثیری نمهیگهذارد رفتهار مصهرفی

کنندد برنامههای تامین اجتماعی و بیمههههای بیکهاری بهه

گذشهههته را بهههدون ههههیچ ت ییهههری ادامهههه مهههیدهنهههد

مصرفکنندگان جهت گُذار از شرایط بحرانهی کمهب

(اوربوناویسیوس و پیکتورنین)0282 ،د
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 -0گروه کنیری از خانوارها میزان مخارش را جههت

نحوه خرید و استفاده کاالها در ونها رخ میدههدد یکهی

بقا کهاهث مهیدهنهدد ایهن واکهنث عمهومیتهرین نهو

از اولین عکهسالعمهلههای مصهرفکننهده زمهان وقهو

برخورد با بحران استد در این گروه عهدهای مجبهور بهه

بحران اقتصادی و کاهث تهوان مهالی ،خریهد و مصهرف

کاهث مخارش میشوند و برخی دیگر به علت تهرس از

هوشمندانهتر نسبت به گذشهته اسهتد مصهرفکننهدگان

وینده میزان مخارش را کاهث مهیدهنهد (سهوادا0221 ،؛

ت ش میکنند محصوالتی بخرند که ارزش بیشهتری در

کوئلچ و جوز)0223 ،د

قبهال پهول پرداختهی بهرای ونهها در مقایسهه بها کاالهههای

 -9برخی از مصرفکنندگان که دارای شرایط مالی

هههمقیمههت داشههته باشههندد لههذا حساسههیت ونههها بههه ارزش

بهتری هستند و نگران وخیمتهر شهدن شهرایط در وینهده

پیشههنهاد شههده در ازای کاالهههای مصههرفی نیههز افههزایث

هسهتند ،جههت پههسانهداز بیشهتر از میههزان خهرش کههردن

مییابد (کوئلچ و جوز)0223 ،د

میکاهندد ونها از خریدهای ایرضروری پرهیز میکننهد
(اوربوناویسیوس و پیکتورنین)0282 ،د

با توجه به رقابت فشرده موجهود ،امکهان جهایگزینی
برخهههههی محصهههههوالت و بهههههاال رفهههههتن حساسهههههیت

 -1برخی از مصرفکنندگان جوانتر کهه مسه،ولیت

مصههرفکننههدگان در مقابههل ارزشهههای ارایههه شههده

اجتماعی کمتری دارند ته ش مهیکننهد سهط زنهدگی

محصوالت ،تامینکنندگان کاالها و خدمات باید توجهه

خود را در کوتاهمهدت بهبهود دهنهدد ایهن گهروه برخهی

ویههژهای بههه ت ییههرات در عههادات و عکههسالعمههلهههای

کاالهای لوکس اساسیتر مانند سهاعت را ممکهن اسهت

مصرفکنندگان داشته باشندد بنگاهههای اقتصهادی بایهد

بهها کههاالی لههوکس ارزانتههری ماننههد لههوازم ورایشههی

وگاهی از ت ییرات رفتار مصرفکننهده داشهته باشهند تها

جههایگزین کننههد (کههوئلچ و جههوز0223 ،؛ کههریگن و

بتوانند سودووری خود را ترمین کنند و بهه بقهای خهود

پلسمکر)0223 ،د

ادامه دهند (کاتلر و کلر)0280 ،د لذا مطالعه و وگاهی از

 -5گروهههی از مصههرفکننههدگان از وقههو بحههران

ت ییههر گرایشههات مصههرفی و نحههوه انتخهها و خریههد

اقتصادی کمتر وسیب میبینند و با توجه بهه ارزان شهدن

محصوالت بهرای تمهامی بنگهاهههای اقتصهادی از جملهه

برخی کاالها به علت کهاهث تقاضها ،اقهدام بهه افهزایث

عرضهکنندگان محصوالت شوینده حائز اهمیهت بهاالیی

میههزان مصههرف خههود مههیکننههد (اوربوناویسههیوس و

اسهههتد بههها مطالعهههه ت ییهههرات ایجهههاد شهههده در رفتهههار

پیکتورنین)0282 ،د برخی دیگر نیز کاالهای با کیفیتتر

مصرفکنندگان ،بنگاههای اقتصادی در اسهتراتژیههای

مصرف میکنند (کریگن و پلسمکر)0223 ،د

خود بازنگری کرده و در صورت لزوم از ابزار متفهاوتی
برای رسیدن به اهداف خود استفاده مینمایدد

اهمی

موضوع

در این پژوهث ت ش شده است برخهی ت ییهرات در

یکی از عوامل مؤثر بهر رفتهار مصهرفکننهده عامهل

رفتار مصرفکنندههای مواد شوینده در تههران بها توجهه

محیط اقتصادی استد ایهن عوامهل اقتصهادی مهیتواننهد

به شرایط اقتصادی پیثگفته و بهرهگیری از مدل «جعبه

اعمال تحریم ،نوسان شدید روزانه نرخ ارز و ایجاد خلل

سیاه مصرفکننده» 8کاتلر بررسی گرددد با توجه به ایهن

در بازرگانی خارجی کشور باشدد در این شهرایط اسهت

که در مدل یاد شده محرکهای بازاریابی همراه با سایر

که قدرت خرید خانوارها ت ییهر مهییابهد و ت ییراتهی در
1. The Black Box Model of Consumer Behavior
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محههرکهههای محیطههی وارد جعبههه سههیاه مصههرفکننههده

کاالهایی را که لهذتبخهث محسهو مهیکننهد ،ماننهد

مههیشههوند ،از ن ههر پژوهشههگر ،ایههن مههدل در مقایسههه بهها

لههوازم الکترونیکههی ،اتومبیههل ،لههوازم خههانگی ،پوشههاک

مدلهای دیگر بررسی رفتهار مصهرفکننهده ،ارجحیهت

جدید و تفری های رستورانی را تا جای ممکن به ته خیر

داردد در نتیجههه بهها وگههاهی از ایههن ت ییههرات در رفتههار

می اندازنهد و یها بهه رهور کهل از الگهوی رفتهاری خهود

مصرفکننده ،بنگاههای فعال در صهنعت شهوینده (و تها

حههذف مههیکننههدد برخههی از ایههن کاالهههای لههذتبخههث

حدودی در کاالهای مصرفی کمدوام دیگر) مهیتواننهد

هماننههد تفریحههات رسههتورانی بههه شههکلی ارزانتههر ماننههد

ابزارهههای بازاریههابی خههود را جهههت جلههب رضههایت

وشههیزی در منههزل توسههط مصههرفکننههده جههایگزین

مصرفکنندگان در شرایط سخت اقتصادی تطبی دهند

میشوندد همچنهین از دیهد مصهرفکننهدگان ،کاالههای

و رویکههرد خههود را در ایههن شههرایط بهها شههرایط قبههل از

ضروری مانند کاالهای خدمات منزل از قبیل شستشهوی

کاهث قدرت خرید خانوارها ت ییر دهندد

منهههزل ،از دسهههته کاالههههای ضهههروری بهههه کاالههههای
تاخیرانههداختنی ت ییههر مههییابنههدد بههه علههت حساسههیت

پیشینه پژوهش
0

8

مصرفکننده به قیمتها ،ونها ممکن اسهت برنهدی کهه

بر اساس ن ر اوربوناویسیوس و پیکتورنین ()0282

به ون وفادار بودهاند را ت ییر دهند یا منت ر زمهانی باشهند

پژوهثهای موجهود در رابطهه بها ته ثیر کهاهث قهدرت

که ایهن کاالهها را بهه صهورت حهراش خریهداری کننهدد

خرید بر رفتار مصرفکننده در بازاریابی محدود استد

برخی مصرفکنندگان برندهای ارزانتر را به رور کهل

در پژوهشههی کههه خ صهههای از مطالعههات صههورت

جایگزین برندهای گران میکنندد این محققین همچنهین

گرفتههه روی ت ییههر رفتههار مصههرفکننههده بههر اثههر بحههران

پیشنهاد میکنند کاالهای ارزان قیمت بهرای گروههی از

اقتصهادی ومریکها در سهالههای  8321و  8325صهورت

مصرفکنندگان با شرایط اقتصادی بحرانی که تمایل به

گرفت ،به ت ییرات در نحوه پسانداز و خرش کردن ،بهه

خرید کاالهای بهصرفهتر پیدا میکنند ،تولیهد شهوندد در

تعوی انداختن خریهدها ،وابسهتگی بیشهتر بهه اعتبهارات،

حالی که گهروه محتهاطتهر مصهرفکننهدگان بهه خریهد

ت ییر برندها و سبب زندگی اشاره شهده اسهتد بهه رهور

کاالهای جایزهای با وزن بهاالتر بهرای ذخیهرهسهازی رو

کلی فرهنهگ مصهرفی ومریکها کهه تمایهل شهدیدی بهه

میوورندد

مصرفگرایی داشت ،هر چند به صورت موقت ،متعادل

رب پژوهثهای صورت گرفته در بحران اقتصهادی

شد (زوراویکی و بورادیت )0225 ،مصرفکنندگان در

 0220ورژانتین ،مشخص شد بها وجهود کهاهث مخهارش

اثههر وقههو بحههران مههالی پههیثومههده ،بیشههتر بههه دنبههال

مصرفی ،مصرفکنندگان زمان بیشتری بهر فعالیهتههای

صرفهجهویی از رریه انتخها برنهدهای ارزان قیمهت و

خرید میگذارندد یعنی با ایهن کهه مصهرف بهه صهورت

کاهث میزان خرید هستند (همسترا)0223 ،د

کلی کاهث مییابد مصرفکنندگان زمان بیشتری برای

کههوئلچ 9و جههوز )0223( 1بیههان مههیکننههد در زمههان

یافتن کاالهای به صرفهتر مهیگذارنهدد همچنهین مطالعهه

رکههود اقتصههادی ،مصههرفکننههدگان ابتههدا خریههد همههه

انجههام شههده روی رفتههار مصههرفی ربقههه متوسههط کشههور

1. Urbonavicius
2. Pikturniene
3. Quelch

ورژانتین نشهان داد یهب کهاهث نسهبی و یها حهذف در
4. Jocz

 / 890تحقیقات بازاریابی نوین ،سال پنجم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )81پاییز 8931

مصرف کاالهای ایرضروری وجود دارد (مبکنهزی و

تدریس خانگی به کودکان و مبادله کهاال بها کهاال میهان

شارگوردسکی)0288 ،د در مطالعههای دیگهر در بحهران

خانوارها استفاده نمودندد خانوارها در ری ایهن مهدت از

سالهای  0228و  0220ورژانتهین مشهخص شهد نهه تنهها

مخارش لوکس خود کاستند ،ولی مصرف مواد ضروری

مصرف برخی کاالها کاهث یافته اسهت ،بلکهه مصهرف

مانند مواد اهذایی همهان میهزان سهاب را داشهت گرچهه

برخی کاالها به رور کل حذف شده استد البته کهاهث

درصد بیشتری از بودجه ماهانهه بهرای ون کنهار گذاشهته

مصرف به صورت ناگهانی رخ نداده استد کاالههای بها

میشد (مبکنزی)0229 ،د

ماهیت فرهنگی بیشترین کاهث را در مصرف داشتهانهدد

بررسیهای صورت گرفته بر بحران اقتصادی روسیه

مصهههرفکننهههدگان همچنهههین خریهههدهای خهههود را بههها

پههس از فروپاشههی ن ههام کمونیسههتی ،نشههان داد بحههران

برنامهریزی بیشتر به تعیین بودجه قبلی انجام مهیدادنهد و

اقتصادی ته ثیر بیشهتری روی سهاکنان شههرها و ربقهات

در خرید کاالهای مصرفی به دنبهال خریهد کاالههای بها

بههاالتر جامعههه در کشههور مولههداوی داشههتد شههدت ایههن

ارزشتر بودند (زوراویکی و برایدوت)0225 ،د

ت ییههرات بههر محصههوالت خههدماتی ماننههد بهداشههت و

پژوهثهای صورت گرفتهه روی مصهرفکننهدگان

وموزش بیشتر بود (موروگارا و سیگنوره)0220 ،د

در لیتوانی نشان میدهد حتی سهن مصهرفکننهدگان در

افت شدید ارزش سهام شرکتها در بهورس و تنهزل

نحوه واکنث به بحرانهای اقتصهادی ته ثیر مهیگهذاردد

سریع پول رایج کشورهای وسیای جنو شهرقی باعهث

نسل قدیمتر مخارش مصرفی را فوراً کاهث میدههد ،در

وقههو بحههران اقتصههادی در ایههن منطقههه در سههال 8332

حالی که نسلهای جوان در ت شاند تا میزان مصرف را

گردیدد پژوهثها نشهان مهیدههد مصهرفکننهدگان از

در حههد گذشههته حف ه نماینههدد ایههن تفههاوت در کشههور

عدم ارمینان ش لی خود نگران بودند ،از سهرعت بهاالی

لیتههوانی بههه شههدت میههان نسههل بههزرگ شههده در دوران

افزایث قیمهت کاالهها نسهبت بهه افهزایث درومهد خهود

کمونیستی شوروی و نسل بزرگ شده در اواخر دهه 32

ناراضی هستند و دنبال ش ل دوم هسهتند (انهگ)0228 ،د

که لیتوانی شاهد رشد اقتصادی بوده است ،مشاهده شده

بررسهی تومهاس 0و بیگهل )8333( 9در انهدونزی پههس از

اسهههتد همچنهههین در ایهههن دوران مصهههرفکننهههدگان

رخ دادن بحههران اقتصههادی جنههو شههرق وسههیا در سههال

صرفهجوتر میشوند ،در خصوص محصهوالت بهه دقهت

 ،8332نشههان داد مصههرفکننههدگان سهههم بیشههتری از

قراوت میکنند و بیشتر از گذشهته ،محصهوالت خریهد

درومد خود را به کاالهای خام اساسی اذایی مانند برنج

شدهی همیشگی را با کاالههای مشهابه مقایسهه مهیکننهد

اختصاص میدهندد مخارش برای کاالههای ایرضهروری

(اوربوناویسیوس و پیکتورنین)0282 ،د

و همچنین وموزش و بهداشت بیث از دیگر کاالها افت

در سال  8331در اثر بحران اقتصادی به وجود ومهده

داشتندد همچنین پژوهثههای انهگ ،1ل،ونهگ 5و کهاتلر

در مکزیب که در اثر کهاهث پهول ملهی ایهن کشهور -

( )0222روی بحران پیث ومده در شرق وسهیا نشهان داد

پزو -8به وجود ومهد خانوارهها از اسهتراتژیههایی بهرای

مصههرفکننههدگان خریههدهای مقایسهههای بیشههتری انجههام

مقابله بها ون ،ماننهد کهاهث میهزان بهارداری ،رو ووردن
تعداد بیشتری از اعرای خهانوار بهه بهازار کهار ،افهزایث
1. Peso

2. Thomas
3. Beegle
4. Ang
5. Leong
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میدهند ،خرید بسیاری از کاالهای بزرگ مانند خودرو

پژوهشی دیگهر در ترکیهه کهه رهی ون ته ثیر بحهران

و تلویزیون را به تاخیر میاندازنهد ،ت کیهد بیشهتری روی

اقتصادی سال  0228ترکیه و بحهران مهالی جههانی سهال

ماندگاری کاال و کاربری ون دارند ،به برندهای پایینتر

 0221بر رفتار مصرفکننده مطالعه شهده اسهت ،حهاکی

و محلی روی میوورنهد و بهیث از گذشهته بهه خریهد از

از ون است که مصرفکنندگان در ابتدای وقو بحهران

فروشهههگاهههههای دارای تخفیهههف بیشهههتر مهههیرونهههدد

از نگرانی ناشی از عدم ارمینان به وینده بهه محصهوالت

پژوهث ههای انجهام شهده در کهره پهس از بحهران سهال

ارزان قیمههت رو ووردنههد ،میههزان نههرخ رشههد اقتصههادی

 8332شههرق وسههیا توسههط سههوادا )0221( 8نشههان داد

کاهث یافت و میزان بیکاری افزایث پیدا کهردد در ایهن

مصرفکننهدگان کهرهای مصهرف کاالههای لهوکس را

مههدت میههزان خریههد محصههوالت کمتههر شههدد بیشههترین

کاهث دادهاند ،اما با توجهه بهه فرهنهگ کشهور ،ته ش

کاهث مربهوط بهه هزینههههای اهذا و نوشهیدنی (،)%01

کردهاند مصرف کاالهای وموزشی و بهداشتی به همهان

هزینهههای حمهل و نقهل ( ،)%85هزینههههای مربهوط بهه

مقدار قبل از بحران باقی بماندد

نگهداری منزل ،و و انرژی ( )%88و هزینههههای اثهاث

در پههژوهثهههای دیگههری در اثههر وقههو بحههران

منزل و ملزومهات مصهرفی در منهزل ( )%88بهودد گرچهه

اقتصادی در وسیای جنو شهرقی شهث رونهد شهاخص

پس از مدت کمی هزینههای اهذایی افهزایث یافهت امها

در رفتار مصرفکنندهها مشاهده شد:

مدت بیشتری رول کشید تا هزینههای دیگر به حهد قبهل

 -8کههاهث در مصههرف و هههدر رفههتن کههاال در اثههر
مصرف؛

از بحران برسدد دولهت ترکیهه بها راهانهدازی برنامههههای
تبلی ههاتی گسههترده جهههت تشههوی بههه خریههد و مصههرف،

 -0جسههتجوی ار عههات بههه صههورت فراگیرتههر و
هوشمندانهتر؛

کاهث میزان مالیات ارزش افزوده از  %81به  %1در بازه
زمههانی کوتههاهی و اعطههای اعتبههارات در افههزایث میههزان

 -9جهههایگزینی کاالههههای مصهههرفی بههها برنهههدهای

مصرف ت ثیر چشمگیری داشت (کایتاز و گول)0289 ،

ارزانقیمت و محصوالت با مصارف عمومی؛
 -1خرید برندهای محلی و داخلی به جای برنهدهای

در این پژوهث بررسی ته ثیر کهاهث قهدرت خریهد

خارجی؛
 -5خرید بستهبندی کوچبتر به علت کاهث تهوان

بر نحوه خرید و استفاده از مواد شوینده و پاککننده در
میان مصرفکنندگان شهر تهران مورد ن ر اسهتد مت یهر

مالی؛
 -6توجه بیشهتر بهه تبلی هات اره

متغیرهای پژوهش

رسهانی بهه جهای

مسههتقل در ن ههر گرفتههه شههده در ایههن پههژوهث ،کههاهث
قدرت خرید خانوارها است که ته ثیر ون بهر روی مت یهر

تبلی ات تصویری؛
 -2اقبههال بیشههتر بههه فروشههگاههههای ارزانفروشههی و

وابسهته کهه ت ییهر نحهوه خریهد و اسهتفاده مهواد شهوینده

حراجهههی (انهههگ0228 ،؛ شهههاما8318 ،؛ زوراویکهههی و

توسط مصرفکننهده اسهت ،بررسهی شهده اسهتد بهرای

برادیوت)0225 ،د

سنجث ت ییر رفتهار مصهرفکننهده ،ته ثیر مت یهر مسهتقل
(کاهث قدرت خرید) بر  5مولفهه مت یهر وابسهته (نحهوه
خرید و استفاده مصرفکننده) که با توجهه بهه ادبیهات و
1. Swada
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پیشینه پژوهث ،شناسایی و بررسی شهده ،بهه شهرح زیهر

گذشته» ،تومهاس و بیگهل ( )8335و فرگوسهن و گولهد

دستهبندی شده است:

( )8911که به موضو «چشمپوشهی از خریهد کاالههای

 -بهها توجههه بههه ایههن کههه در مطالعههات زوراویکههی 8و

مکمل نسبت به گذشته» ،و توماس و بیگهل ( )8335کهه

1

به موضو «توجه بیشتر به محصوالت چند کهاره» اشهاره

( )0288به موضو «کنار گذاشتن بودجه ریالی کمتهری

شههده اسههت ،مولفههه «اسههتفاده از برخههی محصههوالت بهها

برای خرید مواد شوینده نسبت به گذشته» ،انگ ()0228

کاربری مشابه» شناسایی شدد

بورادیههت )0225( 0و مههبکنههزی 9و شارگوردسههکی

و کایتاز 5و گول )0289( 6که به موضو «کاهث میهزان

 -با توجهه بهه ایهن کهه در مطالعهات کهوئلچ و جهوز

خرید در هر بار مراجعه به فروشگاه نسبت به گذشته» ،و

( )0223که به موضو «قیمت پایینتر کاال باعث خریهد

وینا 2و فیلیپ )0288( 1کهه بهه موضهو «کهاهث خریهد

مجههدد ون مههیشههود» ،انههگ ،ل،ونههگ و کههاتلر (،)0222

بدون برنامهریزی قبلی» اشاره شده است ،مولفه «کهاهث

اولیهههورا-کاسهههترو ( )0229و زوراویکهههی و بورادیهههت

خرید محصول» شناسایی شدد

( )0225که به موضو «مراجعه بیشتر به فروشگاههایی با
3

تخفیههف بیشههتر نسههبت بههه گذشههته ،اوربوناویسههیوس و

( ،)0229زوراویکههی و بورادیههت ( ،)0225ولگههره 82و

پیکتورنین ( )0282که به موضهو «مقایسهه قیمهت برنهد

خوانهههدا )0226( 88و مهههبکنهههزی و شارگوردسهههکی

همیشگی با قیمت برندهای دیگر موجود در فروشهگاه»،

( )0288که به موضو «صرف زمان بیشتر برای انتخها

موون 81و مینور )8911( 85که به موضو «ت ییر فروشگاه

کاالههها نسههبت بههه گذشههته» ،و زوراویکههی و بورادیههت

محهههل خریهههد» ،و انهههگ ،ل،ونهههگ و کهههاتلر ( )0222و

( )0225که به موضو های «خرید کاالهای با وزن کمتر

زوراویکی و بورادیهت ( )0225کهه بهه موضهو «توجهه

بههه علههت قیمههت پههایینتههر نسههبت بههه گذشههته» و «خریههد

بیشتر به برندهای داخلی در مقایسه با برندهای خهارجی»

کاالهای با وزن باال جهت صرفه اقتصهادی بیشهتر نسهبت

اشههاره شههده اسههت ،مولفههه «ت ییههر در وفههاداری برنههد»

به گذشته» اشاره شده است ،مولفه «توجه بیشتر به وزن و

شناسایی شدد

 -با توجه به این که در مطالعهات اولیهویرا-کاسهترو

قیمت هنگام خرید محصوالت» شناسایی شدد
 -بهها توجههه بههه مطالعههات زوراویکههی و بورادیههت

 با توجه به مطالعات کوئلچ و جوز ( )0223کهه بههموضو های «انجام خریدهای بزرگ و مصرف رهوالنی

( )0225و فرگوسن 80و گولد )8911( 89که بهه موضهو

مههدت نسههبت بههه گذشههته از تههرس نبههود کههاال» و «انجههام

«چشههمپوشههی از خریههد کاالهههای تخصصههی نسههبت

خریدهای کوچبتر نسبت به گذشته به علهت مصهرف
کمتر» ،و وینا و فیلیهپ ( )0288کهه بهه موضهو «توجهه

1. Zurawicki
2. Braidot
3. McKenzie
4. Shargordsky
5. Kaytaz
6. Gul
7. Voinea
8. Filip
9. Oliviera-Castro
10. Alegre
11. Juaneda
12. Ferguson
13. Gould

بیشتر به مندرجات روی بستهبندی برای ذخیرهسهازی در
شرایط بهتر و استفاده بهینهتر» اشهاره شهده اسهت ،مولفهه
«ت ییههر در نحههوه اسههتفاده و ذخیههرهسههازی محصههوالت
شناسایی» شدد

14. Moon
15. Minor
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روش پژوهش

درمجمو تعداد  112پرسشهنامه میهان  5منطقهه انتخها

ایههن پههژوهث از ن ههر نحههوه گههردووری ار عههات

شده ،به تناسب درصد از جمعیت کل شهر ،بهه صهورت

توصیفی ˚ پیمایشی ˚ همبستگی استد توصهیفی اسهت،

تصادفی ساده توزیع گردیدد برای رراحهی پرسشهنامه از

زیههرا بهههصههورت ربیعههی رخ مههیدهههد و در ون هههیچ

چندین مقالهه در زمینهه موضهو پهژوهث اسهتفاده شهدد

دستکاری وزمایشی صورت نمیگیردد از ونجا که شهرح

سوالهای مطرح شده در پرسشنامه این پهژوهث از نهو

مفصلی از وضعیت موجود را جمعووری مهیکنهد تها از

بسته است و برای سهنجث و ارزیهابی ن هرات و نگهرش

این دادهها برای اص ح یا تعدیل شرایط موجود استفاده

افراد از مقیاس  5درجهای لیکهرت اسهتفاده شهده اسهتد

کرده و پیشهنهادهای مسهتدلی را بهرای بهسهازی اوضها

سههواالت پرسشههنامه شههامل دو بخههث جمعیههتشههناختی

ارایه نماید ،از نو پیمایشهی اسهتد در ایهن پهژوهث بهه

(جنسههیت ،سههن ،تحصههی ت ،درومههد خههانواده ،تعههداد

دنبههال بررسههی روابههط مت یرههها و تهه ثیر ونههها بههر روی

اعرههای خههانوار) و تخصصههی ( 09سههوال) اسههتد بههرای

همدیگر هستیم ،لهذا پهژوهث از نهو همبسهتگی اسهتد

روایهههی پرسشهههنامه از ن هههرات  5نفهههر از خبرگهههان و

همچنین پژوهث حاضر بر اساس هدف کاربردی اسهت

متخصص هان اسههتفاده شههدد بههرای سههنجث پایههایی ابههزار

چون دارای نتایج کاربردی استد

اندازهگیری ،تعداد  92پرسشنامه در بهین جامعهه ومهاری

جامعه وماری مورد مطالعه در این پژوهث بها توجهه

توزیع و ضریب ولفای کرونباخ برای سوالههای مربهوط

به نو محصهول ،افهراد بها سهن بهاالی  02سهال در شههر

بههه هریههب از سههازهههها محاسههبه شههدد جههدول شههماره 8

تهههران انتخهها شههدندد روش نمونهههگیههری ،از روش

ضریب ولفای کرونباخ محاسبه شده را نشان میدهدد

احتمالی ربقهبندی شده استفاده شده استد بهرای تطهاب

بر اساس نتهایج محاسهبات مشهخص شهد کهه مقهدار

نمونه با جامعه ،منار تهران به سه دسهته درومهدی بهاال،

ولفای کرونباخ برای تمامی سازههها بهاالتر از  2/2اسهت

متوسط و پهایین تقسهیمبنهدی شهدد  5منطقهه از میهان 00

که نشاندهنده اعتبار پرسشنامه و برداشت فکری مناسب

منطقههه تهههران بههه صههورت تصههادفی انتخهها گردیههد بههه

و یکسان پاسخگویان از محتوای مت یرهای مربوط به ههر

گونهههای کههه معههرف سههط درومههدی بههاال ( 8منطقههه)،

سازه استد

متوسط ( 0منطقه) و پایین ( 0منطقه) شههر تههران باشهدد
جدول ( )1سوالهای مربوط به متغیرها و ضریب پایایی آنها
مت یر

سوالهای مربوره

تعداد سوال

ولفای کرونباخ

کاهث قدرت خرید

8-5

5

27120

کاهث خرید کاالها

6-1

9

27126

دقت به وزن و قیمت

3-88

9

27212

جایگزینی و حذف برخی محصوالت

80-81

9

27229

ت ییر در وفاداری برند

85-02

6

27133

ذخیرهسازی

08-09

9

27222

کل پرسشنامه

8-09

09

27305
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یافتههای پژوهش

در این پژوهث سط ارمینان  %35با مقدار خطای 2/25

در جهههدول  0ومهههارهههههای توصهههیفی مربهههوط بهههه

برای وزمون فرضیهها مدن ر بود ،برای وزمون  tاعدادی

ویژگههیهههای جمعیههتشههناختی نمونههه ومههاری مشههاهده

معنههادار خواهنههد بههود کههه کمتههر از  -8/36یهها بیشههتر از

میشودد وضهعیت نرمهال بهودن توزیهع دادههها از رریه

 +8/36باشندد به این معنی کهه اگهر در وزمهون  tعهددی

وزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسهی شهد و سهطوح

بین  -8/36و  +8/36باشد ،بیمعنا خواهد بودد در شهکل

معناداری برای همه مت یرها بیشتر از  2/25به دست ومهدد

 1اعداد بدست ومده بهرای وزمهون  tبهه من هور بررسهی

لذا فرض صفر این وزمهون کهه داللهت بهر نرمهال بهودن

روابط علبی مت یرها نشان داده شده استد همانرهور کهه

توزیههع دادههههای مربههوط بههه هریههب از مت یرههها دارد،

در شههکلهههای شههماره  9و 1مشههاهده مههیگههردد مههدل

پذیرفتههه شههدد سههیس بهها اسههتفاده از روش مههدلسههازی

ساختاری پژوهث از برازش مطلوبی برخوردار استد بهه

معادالت ساختاری ( )SEMتحت نرمافزار لیزرل روابهط

عبارت دیگر دادههای جمعووری شده تا میهزان زیهادی

علبههی بههین مت یرههها در مههدل مفهههومی پیشههنهادی مههورد

منطب بر مدل مفهومی پژوهث استد

وزمون قرار گرفهت کهه نتیجهه ون در شهکل  9مشهاهده
میگرددد برای بررسی معناداری اعداد ،با توجه به اینکه
جدول ( )2آمارههای توصیفی
مت یر
جنسیت

سن

تحصی ت

درومد ماهانه

نو

فراوانی

درصد

زن

011

69/5

مرد

812

96/5

 02 -03سال

16

00/1

 92 -93سال

898

91/8

 12 -13سال

806

90/1

 52سال و بیشتر

18

82/2

دییلم

886

92/9

فوقدییلم

60

86/8

کارشناسی

816

91

کارشناسی ارشد

56

81/6

دکتری

1

8

کمتر از  8میلیون تومان

11

08/3

 8تا  8/5میلیون تومان

812

91/9

 8/5تا  0میلیون تومان

821

02/8

بیث از  0میلیون تومان

11

80/5

بدون پاسخ

8

2/0

بررسی ت ثیر کاهث قدرت خرید بر نحوه خرید و استفاده مواد شوینده و پاککننده در میان مصرفکنندگان شهر تهران 892 /

Chi-Square= 564.08, df= 199, P-Value= 0.00000 RMSEA= 0.069

شکل ( )9مدل معادالت ساختاری (ضرایب استاندارد)

Chi-Square= 564.08, df= 199, P-Value= 0.00000 RMSEA= 0.069

شکل ( )4مدل معادالت ساختاری (اعداد معناداری)
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نتیجهگیری

محصوالت شوینده در میان مصرفکنندگان شهر تهران

در این پژوهث به بررسی ت ثیر کاهث قدرت خریهد

ت ثیر داشته اسهتد ضهریب اثرگهذاری مت یهر مسهتقل بهر

بر نحوه خرید و استفاده مواد شهوینده و پهاککننهده در

مت یر وابسهته معهادل  2/10و مقهدار  tبهرای ایهن پهارامتر

میان مصرفکننهدگان شههر تههران پرداختهه شهدد نتهایج

معادل  80/09محاسبه شده استد لذا میتوان بیهان نمهود

حاصل نشاندهنده وجود رابطهه علبهی قهوی بهین قهدرت

بین کاهث قدرت خرید مصرفکننهدگان و جهایگزینی

خرید خانوارهها و رفتهار مصهرفکننهده در حهوزه مهواد

برخی محصوالت شوینده و پاککننده رابطه معنهاداری

شههوینده و پههاککننههده اسههتد ایههن رابطههه در دیگههر

وجود دارد و این فرضیه ت یید میشودد

پژوهثها برای کاالهای مصرفی کمدوام نیهز بررسهی و

فرضمممیه چهمممار  :کهههاهث قهههدرت خریهههد در

اثبههات شههده اسههتد در ادامههه نتههایج حاصههل از تحلیههل

مصرفکنندگان باعث ت ییر در وفاداری به برنهد هنگهام

دادههای پژوهث به تفکیب فرضیهها ارایه میشودد

خرید محصوالت شوینده در میان مصرفکنندگان شهر

فرضمممممیه اول :کهههههاهث قهههههدرت خریهههههد

تهران شده اسهتد ضهریب اثرگهذاری مت یهر مسهتقل بهر

مصرفکنندگان بر رفتار مصرفکننده در کاهث خرید

مت یر وابسهته معهادل  2/22و مقهدار  tبهرای ایهن پهارامتر

مواد شوینده و پاککننهده در شههر تههران ته ثیر داشهته

معادل  80/92محاسبه شده استد لذا میتوان بیهان نمهود

استد در ایهن پهژوهث ضهریب مسهیر اثرگهذاری مت یهر

بین کاهث قهدرت خریهد مصهرفکننهدگان و ت ییهر در

مستقل بر مت یر وابسته معادل  2/25و مقهدار  tبهرای ایهن

وفاداری خریهداران بهه برنهد هنگهام خریهد محصهوالت

پارامتر معادل  80/36محاسبه شده استد لذا میتوان بیان

شوینده و پاککننده رابطه معناداری وجهود دارد و ایهن

نمود بین کاهث قدرت خرید مصرفکننهدگان و رفتهار

فرضیه ت یید میشودد

مصهههرفکننهههده در کهههاهث خریهههد مهههواد شهههوینده و

فرضممممیه پممممنج  :کههههاهث قههههدرت خریههههد

پاککننهده رابطهه معنهاداری وجهود دارد و ایهن فرضهیه

مصرفکنندگان رفتار مصرفکننهدگان شههر تههران را

پژوهث ت یید میشودد

در نحوه ذخیرهسازی محصوالت شوینده و پهاککننهده

فرضمممممیه دو  :کهههههاهث قهههههدرت خریهههههد

ت ییر داده استد ضریب اثرگذاری مت یر مستقل بر مت یر

مصرفکنندگان بر توجه بیشهتر مصهرفکننهدگان شههر

وابسته معادل  2/02و مقهدار  tبهرای ایهن پهارامتر معهادل

تهران به وزن و قیمهت محصهول در هنگهام خریهد ته ثیر

 1/15محاسبه شده استد لذا میتوان بیان نمهود کهاهث

داشته استد ضریب اثرگهذاری مت یهر مسهتقل بهر مت یهر

قدرت خرید مصرفکنندگان بر رفتار مصرفکننهدگان

وابسته معادل  2/63و مقهدار  tبهرای ایهن پهارامتر معهادل

شهر تهران در نحوه ذخیرهسازی محصهوالت شهوینده و

 80/02محاسبه شده استد لذا مهیتهوان بیهان نمهود بهین

پاککننده ت ثیر داشته استد

کاهث قهدرت خریهد مصهرفکننهدگان و توجهه بیشهتر
خریههداران بههه وزن و قیمههت محصههول در هنگههام خریههد
رابطه معناداری وجود دارد و این فرضیه ت یید میشودد

پیشنهادها
 -8بهها اسههتفاده از یافتههههههای ایههن پههژوهث مههیتههوان

فرضممممیه سممممو  :کههههاهث قهه هدرت خریههههد

دریافت که بازار ایران هنوز مرفیت بالقوه بسهیار بهاالیی

مصههرفکننههدگان بههر جههایگزینی اسههتفاده از برخههی

برای ایجاد تنو کاالیی در مواد شهوینده و پهاککننهده
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داردد مقایسه بهازار شهوینده ایهران و کشهورهایی کهه در

در محصههوالت و سههعی در کههاهث هزینهههههها ،در حفه

ونههها تولیدکننههدگان چنههدملیتی 8بههزرگ حرههور دارنههد

مشتریان خویث بیث از پیث ت ش نمایندد

نشان از خأل موجود در بازار شوینده ایران دارد و امکهان

 -5با توجه به این که مشخص گردید کاهث قدرت

ارایه محصوالت بسیاری با شهیوهههای گونهاگون وجهود

خریهههد مصهههرفکننهههدگان در نحهههوه ذخیهههرهسهههازی

دارد تا نیازهای مصهرفکننهدگان در شهرایط اقتصهادی

محصههههوالت شههههوینده و پههههاککننههههده تههه ثیر دارد،

مختلف برررف شودد تولیدکنندگان داخلی با شناسهایی

تولیدکنندگان باید با ارایه محصوالت در بستهبندیههای

به موقع این نیازها امکهان تولیهد محصهوالت متناسهب بها

مختلف حجمی ،ضمن تولید محصهوالتی بها مانهدگاری

شرایط اقتصادی خانوارها را دارندد

روالنیتر ،ت ش نمایند که با بهرهمندی از شبکه توزیهع

 -0با توجهه بهه بهاز شهدن فروشهگاهههای زنجیهرهای
بزرگ و ایجاد بستر فروش اینترنتی ،تولیدکنندگان بایهد

گسههترده ،همههواره محصوالتشههان در فروشههگاهههها قابههل
عرضه باشدد

در نحوه قیمتگهذاری و بسهتهبنهدی محصهوالت دقهت
بیشههتری داشههته باشههند ،چههرا کههه امکههان جمههعووری

منابع

ار عهههههات و مقایسهههههه کاالههههههای مشهههههابه بهههههرای

 -8بانب مرکهزی جهمهوری اسه می ایهراند ()8930د

مصرفکنندگان بیشتر شده استد

شاخص بهای کاالها و خدمات مصهرفی در منهار

 -9با توجه به این که مصرفکنندگان زمان بیشهتری

شههههههری ایهههههران سهههههال  ،)8932=822( 8938از

بههرای جسههتجوی ار عههات میههان محصههوالت مختلههف

و سههههایت http://www.cbi.ir.] :دسترسههههی در

صرف میکنند و برندهای مختلف را با یکدیگر مقایسهه

تاریخ  82مهر [8930

میکنند ،یب پیشنهاد برای فروشهگاههها ایجهاد فرهایی

 -0جهههههی ،چهههههاک واید ()8922د جههههههانگردی در

من م و جذا تر برای خریهداران اسهتد از یهب رهرف

چشمانداز جامعد ترجمه پارسهاییان ،علهی ،اعرابهی،

با رعایت ن م و چیهدمان صهحی محصهوالت مشهابه در

سهههید محمهههدد و اول ،تههههران ،انتشهههارات دفتهههر

کنار یکدیگر مهیتهوان عمهل مقایسهه مصهرفکننهده را

پژوهثهای فرهنگید

راحتتر نمودد از ررف دیگر با ایجاد فرایی جذا بها

 -9حقیقی ،محمد؛ میرا ،سیدابوالقاسم؛ درسهتی ،علهید

موسیقی م یم ،راهروهای عریض و هوای مطبهو اقبهال

()8939د ارزیابی ت ثیر عوامل مؤثر بهر رضهایتمندی

فروشگاهها را جهت خرید مصرفکننده بیشتر مینمایدد

مشتریان در صنعت رستورانداری ،مطالعهه مهوردی

 -1با توجه به گشایث اخیهر در روابهط بهینالملهل و

مجموعه رسهتورانههای زنجیهرهای بهوف ،فصهلنامه

افزایث احتمال حرور شرکتهای بزرگ چندملیتی در

علمی ˚ پژوهشی تحقیقهات بازاریهابی نهوین ،سهال

ایران ،این شرکتها با اتکا به تجربه و زیرساختهایشان

چهارم ،شماره سوم ،صص 25-11د

میتوانند شرایط تولیدکنندگان و برندهای داخلهی را بهه

 -1روسههتا ،احمههد؛ ونههوس ،داور؛ ابراهیمههی ،حمیههدد

خطر بیاندازندد تولیدکنندگان داخلی باید با تنو بخشهی

()8911د مههدیریت بازاریههابی ،و سههیزدهمد تهههران:
انتشارات سمتد
 -5سهههیدجوادین ،رضههها؛ اسهههفیدانی ،محمهههد رحهههیمد
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