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Abstract
Purpose: The main purpose of this study is to investigate the effect of factors affecting the actual or
final purchase of Iranian goods by evaluating the mediation effect of purchase intention and the
moderating role of Iranian product type.
Methodology: This research is an applied goal in terms of quantitative research approach and has a
descriptive survey strategy. The statistical population of this study is all customers and consumers of
Iranian clothing and home appliances in East Azarbaijan province of Tabriz, of which 377 people
were calculated and selected as a sample by G-Power software. The data collection tool is a
questionnaire and the structural equation model with Smart Pls software has been used to analyze the
data.
Findings: The results show that the variables of product knowledge, perceived quality and perceived
value have a positive and significant effect on the intention to buy Iranian goods, also the variables of
product knowledge and perceived value have a positive and significant effect on the actual purchase
of Iranian goods. Contrary to the results of research, the perceived quality variable does not have a
positive and significant effect on actual purchases. The mediating role of the purchase intention
variable was confirmed for the relationship between product knowledge and perceived value with
actual purchase. The product type variable only modulates the causal relationship between product
knowledge and actual purchase. This section presents the main findings of the study (usually with
statistical significance).
Originality/Value: The results of this research provide completely correct, accurate and clear
information about consumers' attitudes toward Iranian goods. These results can be a roadmap for
manufacturers to strengthen and improve the market share of Iranian goods by increasing the quality
and providing knowledge about the performance of Iranian goods and increase confidence.
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مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

نوع مقاله :پژوهشی

بررسی اثر عوامل موثر بر خرید واقعی با نقش میانجی قصدخرید و نقش
تعدیلگری نوع محصول ایرانی
3

علیاکبر شهری مجارشین ،1علیرضا روستا ،*،2عبداهلل نعامی

1گروه مدیریت بازرگانی ،واحد بین المللی کیش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جزیره کیش ،ایران.
3گروه مدیریت بازرگانی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
دریافت1766/11/13 :

بررسی1766/12/22 :

اصالح1011/11/21 :

پذیرش1011/12/11 :

چکیده
هدف :هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر خرید واقعی یا نهایی کاالی ایرانی با ارزیابی اثر میانجیگری
قصد خرید و نقش تعدیلگری نوع محصول ایرانی میباشد.
روششناسی پژوهش :این تحقیق از بعد هدف کاربردی بوده و از لحاظ رویکرد تحقیق کمی و دارای استراتژی توصیفی
پیمایشی میباشد .جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان و مصرفکنندگان پوشاک ایرانی و لوازمخانگی ایرانی در استان
آذربایجان شرقی شهر تبریز میباشد که از بین آنها تعداد  733نفر بهعنوان نمونه توسط نرمافزار  G-Powerمحاسبه و
انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه میباشد و برای تجزیهوتحلیل دادهها از مدل معادالت ساختاری با نرمافزار
 Smart Plsاستفادهشده است.
یافتهها :نتایج نشان میدهد که متغیرهای دانش محصول ،کیفیت ادراکشده و ارزش ادراکشده اثر مثبت و معناداری
بر قصد خرید کاالی ایرانی دارند ،همچنین متغیرهای دانش محصول و ارزش ادراکشده اثر مثبت و معناداری خرید
واقعی کاالی ایرانی دارند .برخالف نتایج تحقیقات انجامیافته متغیر کیفیت ادراکشده بر خرید واقعی اثر مثبت و معناداری
ندارد .نقش میانجی متغیر قصد خرید برای روابط دانش محصول و ارزش ادراکشده با خرید واقعی مورد تائید قرار گرفت.
متغیر نوع محصول صرفاً رابطه علی بین دانش محصول و خرید واقعی را تعدیل میکند .این بخش یافتههای اصلی مطالعه
(معموالً با ذكر معنیداری آماری) بیان میشوند.
اصالت/ارزشافزوده علمی :نتایج این تحقیق ،اطالعات کامالً صحیح ،درست و شفافی در خصوص نگرش مصرفکنندگان
نسبت به کاالی ایرانی ارائه میدهد .این نتایج میتواند برای تولیدکنندگان نقشه راهی در جهت تقویت و بهبود سهم بازار
کاالی ایرانی از طریق افزایش کیفیت و ارائه دانش در خصوص عملکرد کاالی ایرانی و اعتماد افزایی باشد.
کلیدواژهها :ارزش ادراکشده ،خرید واقعی ،دانش محصول ،قصد خرید ،کیفیت ادراکشده.
طبقهبندی

* نویسنده مسئول
آدرس رایانامه:
شناسه دیجیتال:

:

.

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،1صفحه111-69 :

2گروه مدیریت بازرگانی ،واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

 -1مقدمه
امروزه در جوامع بشری ،تولید ملی از اهمیت خاصی برخوردار است و همه انسانها به نقش و اهمیت آن واقف هستند.
بهگونهای که تولید در نگرش عمومی بشر یک ارزش مهم و اساسی تلقی میشود .تولید ملی یا تولید داخلی بهعنوان
یک شاخص مهم و اساسی رشد و توسعه اقتصادی و نوعی قدرت و مزیت برای کشورها بهحساب میآید .خرید کاالهای
تولید داخلی باکیفیت و استانداردهای مناسب برای مردم یک کشور اهمیت زیادی دارد زیرا این امر موجب رشد و
شکوفایی اقتصادی ،اشتغال و کاهش بیکاری ،رفاه شخصی و عمومی و استفاده بهتر از منابع موجود میشود .تولید
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ملی ،مهمترین فرآیندی است كه زمینه فعالیت نیروی انسانی را برای آفرینش ارزش اقتصادی مهیا میسازد .تولید
فرآیندی است كه مواد اولیه ،دانش فنی ،ابزار استاندارد تولید ،انرژی و دیگر منابع طبیعی و فیزیکی را به مدد فعالیت
فكری و عملی نیروی انسانی مبدل به كاالهای مفید و ارزشمندی میكند كه جامعه برای رفع نیاز و ارتقاء سطح رفاه
خود از آنها بهره میگیرد و در مقابل آن پول میپردازد (میشرا.)2113 ،1

فضای کسبوکار و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی پذیرفتهشده است .در کشورهای توسعهیافته حمایت همزمان
دولت و مصرفکنندگان از استانداردسازی جریان تولید و کیفیت محصوالت داخلی ،نقشه راهی است تا مسیر ارتقا
جریان تولید در کسب موفقیت برای ارتقاء کیفی و کمی محصول را به دنبال داشته است و آثار و نتایج جانبی آنهم در
ارتقا رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی ،افزایش اشتغال ،رونق فضای کسبوکار و توسعه تکنولوژیکی کشورها
آشکارشده است (صادقی .)2116 ،2لذا حمایت از تولید محصوالت باکیفیت داخلی مستلزم مشارکت عملی در
تصمیمگیری و اجرای سیاستها توسط همه بخشهای مربوطه است.
عوامل مهمی چون دانش محصول ،کیفیت ادراکشده و ارزش ادراکشده میتواند با اثر اعتمادسازی نسبت به کیفیت
و استاندارد محصوالت داخلی منجر به خرید محصوالت داخلی گردد (ژانگ و هو .)2113 ،7علیرغم کیفیت نسبتاً
خوب پوشاک ایرانی مصرفکنندگان تمایل چندانی برای خرید پوشاک ایرانی ندارند که این امر باعث به وجود آمدن
مشکالت عدیدهای در سیستم اقتصادی گردیده است .این تحقیق باهدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر خرید واقعی
پوشاک ایرانی با نقش میانجی اعتماد بر استاندارد و کیفیت پوشاک ایرانی انجام گردید.
خرید و مصرف کاالهای ایرانی مزایای بسیاری برای اقتصاد کشورمان به همراه میآورد .یکی از مزیتهای مهمی که
در راستای حمایت از تولید کاالی ایرانی میتوان به آن اشاره کرد ،جلوگیری از خروج ارز بهمنظور واردات کاالهای
غیرضروری است .درواقع زمانی که کاالهای تولید داخلی ب ه علت فروش نرفتن و رکود از مدار بازار خارج شوند،
کاالهای خارجی جوالن میدهند و ارز فراوانی از کشور خارج میشود .از دیگر مزیتهای حمایت از تولید داخلی و
کاالی ایرانی رونق چرخه های اقتصادی و صنعت کشور است .با خرید هر کاالی ایرانی جلوی بیکاری و بسته شدن
کارخانهها گرفته میشود .بهعبارتیدیگر هر ایرانی با خرید کاالی خارجی ،نیروی کار خود را بیکار کرده و رشد تولید
داخلی را متوقف میشود .با توجه به موارد مذکور مطالعه و تحقیق در حوزه خرید کاالی ایرانی و حمایت از تولید و
کار و کارگر ایرانی ضروری به نظر میرسد.
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گرایش اجتماعی نسبت به اعتماد و خرید مصرف تولیدات داخلی در دنیا بهعنوان یک شرط مهم و اساسی برای رونق

 -2پیشینه تحقیق
در سال  1762تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر عوامل فردی و عوامل مرتبط با کیفیت محصول بر خرید مشتریان در
شهرستان خرم آباد توسط ثنایی نسب انجام گردید .جامعه آماری این پژوهش کلیه خریداران خودرو در شهرستان
خرمآباد بودند ،نتایج این تحقیق نشان داد که همه عوامل فردی و عوامل مرتبط باکیفیت محصول بهجز ارزش
احساسی بر قصد خرید خودرو تأثیر میگذارند .اولویت متغیرها بر اساس میزان تأثیر بر قصد خرید بهصورت زیر است:
69

عالقه به خودرو بیشترین تأثیر را بر قصد خرید خودرو دارد و سپس نیاز به منحصربهفرد بودن ،قیمت ،کیفیت
ادراکشده ،خدمات پس از فروش ،برند یا نام و نشان تجاری و خودپنداری در رتبههای بعدی قرار دارند.
پوراشرف و همکاران )2113( 1در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثر برخرید محصوالت جعلی با برند لوکس
درصنعت پوشاک در شهر اصفهان با متغیرهای رضایت خاطر مشتری ،سطح آگاهی ،پرستیژ و وفاداری مشتری انجام

شهری مجارشین و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،1صفحه111-69 :

دادند .در راستای هدف اصلی تحقیق ،یازده فرضیه شکل گرفت که به ترتیب تأثیر رضایت خاطر شخصی مشتریان،
سطح آگاهی ،ارزش درک شده ،اثر اجتماعی ،پرستیژ ،وفاداری مشتری ،مسائل اخالقی ،ریسک گریزی ،هنجار
ذهنی ،ریسک درک شده و آگاهی از برند با خرید برند جعلی با برند لوکس شکل گرفت که تمامی فرضیات مورد تائید
قرار گرفتند .جامعه موردنظر ،تمام مشتریان فروشگاه البسه در سطح شهر اصفهان میباشد .تعداد نمونه بالغ بر 793
در نظر گرفتهشده است نتایج نشان داد كه رضایت خاطر مشتری ،سطح آگاهی ،پرستیژ و وفاداری مشتری بیشترین
تأثیر را در خرید محصوالت جعلی با برند لوکس دارند و سایر متغیرها تأثیری در حد متوسط بر روی خرید محصوالت
جعلی با برند لوکس دارند .از طرفی مدیران و تولیدکنندگان کاالهای لوکس باید دقت زیادی به مواردی که تأثیر زیادی
در خرید برندهای جعلی کاالی لوکس دارند ،متمرکز کنند تا تمایل به این عمل را به حداقل میزان کاهش دهند.
در تحقیقی که توسط زیبا بهاروند )2112( 2با عنوان تأثیر ریسک ادراکشده و متغیرهای مدل

بر رفتار خرید

با میانجیگری قصد خرید اینترنتی و اعتماد درک شده و تعدیلکنندگی جنسیت باهدف ارزیابی و بررسی ریسک
ادراکشده بر قصد خرید اینترنتی در شرکت دیجی کاال انجام گردیده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد صرفنظر
از نوع کاال ،جنسیت تنها بر رابطه امید به تالش با قصد خرید و نیز بر رابطه تأثیر اجتماعی با قصد خرید نقش
تعدیلکنندگی دارد .به این معنا که امید به تالش و تأثیر اجتماعی در زنان تأثیر بیشتری برای افزایش قصد خرید آنها
نسبت به مردان دارد.
تحقیق دیگری توسط اردکانی و همکاران )2116( 7با عنوان تأثیر تصویر فروشگاه بر خرید مشتریان با نقش تعدیلگری
اعتماد و ریسک درک شده با هدف بررسی تأثیر تصویر ذهنی مشتریان از فروشگاه بر قصد خرید آنها با توجه به نقش
تعدیلگر اعتماد و ریسک درک شده در شهر یزد انجام گرفت .نمونه آماری این تحقیق شامل مشتریان فروشگاههای
زنجیرهای رفاه در شهر یزد بود .نتایج نشان داد که تأثیر اعتماد مشتریان بر قصد خرید بیش از ریسک درک شده توسط
آنان است .همچنین تأثیر نوع محصول مورد عرضه فروشگاه بر اعتماد ،ریسک درک شده مشتریان و قصد خرید آنان
بیش از تأثیر بر سایر موارد مذکور است.
هونگ و چا )2117( 3تحقیقی با عنوان نقش میانجی اعتماد مصرفکننده یک بازرگان آنالین در پیشبینی قصد خرید
انجام دادند .در ادبیات مرتبط بهطور گستردهای شناختهشده است که اعتماد خطر ادراکشده معامله آنالین را کاهش
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میدهد .دالیل نظری وجود دارد که خطر ادراکشده بهعنوان یک مانع اعتماد مصرفکننده عمل میکند .نتایج این
مطالعه نشان میدهد که اعتماد ،پیشبینی کننده مهم قصد خرید است .هدف این تحقیق بررسی نقش میانجی اعتماد
مصرفکننده در یک تجارت آنالین با اجزای ریسك درك شده و قصد خرید است .یافتهها نشان داد که ریسک عملکرد،
روانشناختی ،مالی و ریسک پرداخت آنالین تأثیر منفی بر روی قصد خرید دارند .بررسی تأثیر متغیر میانجی نشان
داد که اعتماد ،بهطور کامل اثر ریسک عملکرد را متمایز میکند .درنتیجه تالشهای انجامشده برای کاهش انواع
ریسکهای ادراکی ،ابتدا باعث افزایش اعتماد مصرفکنندگان خواهد شد و درنهایت قصد خرید و تمایل به پرداخت
آنالین را افزایش میدهد.
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 -3سؤاالت و فرضیههای تحقیق
با توجه به مطالب ذکرشده و پیشینه پژوهش سؤاالت این تحقیق را بدینصورت میتوان بیان کرد :چه عواملی بر
خرید واقعی محصوالت و کاالهای ایرانی مؤثر است؟ متغیرهای دانش محصول ،کیفیت ادراکشده و ارزش ادراکشده
دانش محصول ،کیفیت ادراکشده و ارزش ادراکشده و خرید واقعی را تعدیل میکند؟ با توجه به مطالب مطرحشده
 17فرضیه جهت پاسخ به سؤاالت تحقیق تدوین شدند:
 فرضیه اول :دانش محصول برقصد خرید تأثیر دارد.
 فرضیه دوم :کیفیت ادراکشده بر قصد خرید تأثیر دارد.
 فرضیه سوم :ارزش ادراکشده بر قصد خرید تأثیر دارد.
 فرضیه چهارم :دانش محصول بر خرید واقعی تأثیر دارد.
 فرضیه پنجم :کیفیت ادراکشده بر خرید واقعی تأثیر دارد.
 فرضیه ششم :ارزش ادراکشده بر خرید واقعی تأثیر دارد.
 فرضیه هفتم :قصد خرید بر خرید واقعی تأثیر دارد.
 فرضیه هشتم :دانش محصول با نقش میانجی قصد خرید بر خرید واقعی تأثیر دارد.
 فرضیه نهم :کیفیت ادراکشده با نقش میانجی قصد خرید بر خرید واقعی تأثیر دارد.
 فرضیه دهم :ارزش ادراکشده با نقش میانجی قصد خرید بر خرید واقعی تأثیر دارد.
 فرضیه یازدهم :نوع محصول رابطه علی بین دانش محصول با خرید واقعی را تعدیل میکند.
 فرضیه دوازدهم :نوع محصول رابطه علی بین کیفیت ادراکشده با خرید واقعی را تعدیل میکند.
 فرضیه سیزدهم :نوع محصول رابطه علی بین ارزش ادراکشده با خرید واقعی را تعدیل میکند.

 -4مبانی نظری تحقیق
 -4-1دانش محصول
مصرفکنندگانی که سطح باالتری از دانش محصول را دارند ،آگاهتر ،تشخیصیتر و مطلعتر از مشتریانی هستند که
دانش محصول با سطوح پایینتر دارند؛ بنابراین ،مصرفکننده با سطح باالتری از دانش محصول ،شانس کمتری

بررسی اثر عوامل موثر بر خرید واقعی با نقش میانجی قصدخرید و نقش تعدیلگری نوع محصول ایرانی

با نقش میانجی قصد خرید چه تأثیری بر خرید واقعی کاالهای ایرانی دارند؟ متغیر نوع محصول چه اندازه روابط بین

برای ایجاد ارزشیابی نامنظم برای یک کاال دارد (اسمیت و همکاران .)2113 ،1مقدار دانش و آگاهی از محصول ،نام
تجاری ،کارکرد و ویژگیهای آن بر اعتماد نسبت به محصول و قصد خرید مصرفکننده تأثیر دارد (هان و استول،2
.)2112
دانش محصول یک عنصر مهم در تحقیقات رفتار مصرفکننده است که بر روی جستجوی اطالعات و قصد خرید
تأثیر میگذارد (خسروزاده و همکاران .)2111 ،7در فرآیند خرید یک محصول خاص ،دانش مصرفکنندگان نسبت به
111

محصول موردنظر ،بر رفتارهای جستجوگرانه مشتریان ،فرآیند پردازش اطالعات مربوطه ،تصمیمگیری و در نهایت
بر میزان اعتماد و خرید مصرفکنندگان تأثیر میگذارد .بهعنوانمثال ،در یک مطالعه تجربی که توسط هان و استول
( )2112انجام شد ،دریافتند که ازنظر جستجوی اطالعات مربوطه ،دانش محصول مصرفکنندگان تأثیر معنیدار و
مثبتی بر اعتماد و خرید آنها دارد.
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 -4-2کیفیت ادراکشده
کیفیت ادراکشده بهعنوان درک مشتری از کیفیت کلی یا برتری محصول یا خدمات با توجه به هدف موردنظر خود،
نسبت به محصوالت جایگزین تعریف میشود .کیفیت ادراکشده غیرملموس است و درک اول مصرفکننده ،احساس
کلی در مورد محصول یا یک نام تجاری است .بااینحال ،کیفیت ادراکشده بر اساس ابعاد پایهای شامل ویژگیهای
محصوالتی است که معموالً به یک برند مرتبط شده است مانند عملکرد محصول ،دوام محصول ،ملموس بودن
محصول ،قابلیت اطمینان محصول و ایمنی محصول (هنسلر و همکاران .)2117 ،3در این تحقیق کیفیت و استاندارد
محصوالت تولیدشده در داخل کشور ایران موردنظر است.
کیفیت ادراکشده بهعنوان «ادراک مشتری از کیفیت یا برتری کلی یک محصول یا خدمت با توجه به هدفی که آن
محصول یا خدمت داشته و نسبت به سایر محصوالت یا خدمات موجود در بازار» تعریفشده است .این مسئله یک
الزام رقابتی است و بسیاری از شرکتها امروزه ،کیفیت مشتری مدار را به ابزار استراتژیک نیرومندی مبدل ساختهاند.
آن ها رضایت و ارزش مشتری را از طریق برآورد مداوم و سودمند نیازها و ترجیحات مشتریان در مورد کیفیت ارضاء
کردهاند (سید جوادین.)2111 ،2
کیفیت ادراکشده یک احساس کلی و ناملموس در مورد یک محصول و برند است .کیفیت ادراکشده بهعنوان
قضاوت مصرفکنندگان در مورد کاال و یا خدمات یک شرکت که حاوی برتری یا برتری کلی است تعریف میشود (چن
و چانگ .)2113 ،2ارزش ادراکشده عاملی است که از متغیر کیفیت درک شده تأثیر میپذیرد بهطوریکه کیفیت
ادراکشده را میتوان بهعنوان یک متغیر پیششرط برای ارزش ادراکشده در نظر گرفت .یکی از متغیرهای مهم و
تأثیرگذار در جهت افزایش خرید واقعی مصرفکنندگان از کاالی ایرانی ،جلب و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به کیفیت
محصوالت بومی و ایجاد ارزش و رضایتمندی مصرفکننده از طریق ارزش ادراکشده و کیفیت ادراکشده میباشد.
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کیفیت ادراکشده بهعنوان قضاوت مصرفکنندگان در مورد کارایی و استاندارد محصوالت و خدمات یک شرکت که
حاوی مزیت یا برتری کلی است تعریف میشود (اسنوج و همکاران .)2113 ،1چن و چانگ ( )2113یک ساختار جدید
«کیفیت درک پذیری سبز» را پیشنهاد دادند ،این تحقیق یک سازه شش بعدی از کیفیت ادراکشده را با استفاده از
عملکرد ،دوام ،توجه ،ارزش ،قابلیت اطمینان و ایمنی محصول را شامل میشود .شواهدی زیادی مبنی بر حمایت از
رابطه بین کیفیت ادراکشده و اعتماد و خرید مشتری وجود دارد (چانگ و چن2119 ،2؛ چن و چانگ.)2113 ،
کیفیت ادراکشده عامل پیشبینیهای اعتماد به محصول میباشد .محققان معتقدند که بهاحتمالزیاد شرکتهای
بزرگتر توسط مصرفکنندگان بهعنوان پرآوازهترین و قابلاعتمادترین شرکت در نظر گرفته میشوند .درک
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مصرفکننده از کیفیت خدمات شرکت بر اعتماد آنها تأثیر دارد و به نظر میرسد چشمگیرترین عامل حفظ اعتماد و
ایجاد روابط فروشنده-مشتری باشد .سطح باالی کیفیت خدمات باعث سطح باالی رضایت مشتری میشود که به
تجربۀ مثبت مشتری و درک شرکت منجر میشود .بدینصورت باورهای اعتماد کننده مشتری و نگرش اعتمادی آنها
تأیید و تصدیق میشود (کیم و همکاران.)2119 ،7

بر اساس تئوری ارزش ادراکشده ،فرآیند ارزیابی مشتری ازآنچه پرداخت کرده در مقابل آنچه به دست آورده
تعریفشده است .کیفیت ادراکشده و ارزش ادراکشده عامل اولیه تأثیرگذار بر تمایالت مصرفکنندگان به پرداخت
است (سوئینی و همکاران .)2119 ،3ارزش ادراکشده کیفیتی است که فرد در مقابل قیمت پرداختشده به دست
میآورد بهطوریکه اگر مصرفکننده به قیمت یک محصول همانند پول ازدسترفته نگاه کند ،در مورد ارزش حساستر
میشود (لیچتنسین و همکاران .)1699 ،2یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در جهت افزایش خرید واقعی
مصرفکنندگان از کاالی ایرانی ،جلب و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به کیفیت محصوالت بومی و ایجاد ارزش و
رضایتمندی مصرفکننده از طریق ارزش ادراکشده و کیفیت ادراکشده میباشد .طبق تئوری تبادل اجتماعی ارزش
ادراکشده با ابعاد ارزش احساسی یا عاطفی ،ارزش اجتماعی ،ارزش قیمت و ارزش عملکردی بر اعتماد و خرید تأثیر
میگذارد .ارزش ادراکشده در حوزۀ بازاریابی یک ارزیابی ذهنی و شناختی و احساسی از خرید است این ارزیابی ذهنی
و شناختی فرایندی نسبی است و خروجیهای فرآیند مقایسه را در موقعیت مصرف نشان میدهد .مقایسه از دیدگاه
مشتری بر سرمایهگذاری مالی بهعنوان عامل پرداختی و مزایا و کیفیت بهعنوان عامل دریافتی متمرکز است .این دو
عامل بهعنوان استانداردهای مقایسه که در طول مصرف پویا میباشند در نظر گرفتهشدهاند (اووه.)2117 ،2

 -4-4قصد خرید
قصد خرید نوعی رفتار مبتنی بر شناخت است و همانطور که بیشتر محققان بیان داشتهاند قصد خرید مجدد شاخص
رفتاری و وفاداری مشتری است .قصد خرید مصرفکننده ،رفتار قابل پیشبینی افراد در تصمیمات خرید آتی را منعکس
مینماید (بهطور مثال کدام کاال یا برند در موقعیت بعدی خریداری گردد) که نشاندهنده طرز تلقیهای مصرفکننده
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 -4-3ارزش ادراکشده

است ،قصد خرید ،یک الگوی شکلگیری نگرش خرید آتی است .قصد خرید نسبت به یک کاالی خاص ،به طرز تلقی
و اعتقاد به آن وابسته است (خسرو زاده و همکاران.)2111 ،
بر اساس نظریه عمل منطقی 1فیشبین و آجزن ،2قصد خرید بهعنوان یک متغیر واسط بین نگرش افراد نسبت به
کیفیت یک محصول و رفتار واقعی در نظر گرفته میشود .نیّت یا قصد خرید ،یک رابط بین عکسالعمل مصرفکنندگان
نسبت به کیفیت محصول و استفادهی آنها از محصول است .زمانی که شخصی قصد دارد یک محصول یا خدمات
112

خاص را در آینده نزدیک خریداری نماید .طرح قصد خرید این است که یک محصول را بخریم اما زمانبندی در این
فرایند مهم است .قصد خرید به معنای این احتمال است که یک مصرفکننده یک محصول خاص را خریداری کند.
قصد خرید تحت تأثیر عوامل پیشبینینشده موقعیتی نیز قرار میگیرد .قصد خرید بر اساس عواملی نظیر درآمد مورد
انتظار خانواده ،قیمت مورد انتظار و فواید مورد انتظار از کاال شکل میگیرد .عوامل غیرقابلپیشبینی موقعیتی ممکن
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است درست زمانی که مصرفکننده میخواهد وارد عمل شود قصد او را تغییر بدهند .با این وصف ،رجحانها و حتی
قصد خرید ،همیشه به انتخاب و خرید واقعی نمیانجامد .این عوامل شاید باعث هدایت رفتار خرید شوند ،ولی ممکن
است نتیجهای به دنبال نداشته باشند .تصمیم یک مصرفکننده برای تغییر تصمیم خرید یا به تعویق انداختن و
اجتناب از آن ،شدیداً تحت تأثیر مخاطره ذهنی قرار میگیرد .بسیاری از خریدها مستلزم قبول میزانی مخاطره است.
مصرفکنندگان نیز از پیامد خرید بیخبرند و همین امر باعث ایجاد نگرانی در مصرفکننده میشود .میزان مخاطره
ذهنی ،بسته به مبلغ اختصاصیافته به خرید ،عدم قطعیت خرید و میزان اعتمادبهنفس مصرفکننده تغییر میکند.
یک مصرفکننده برای کاهش میزان مخاطره ممکن است از تصمیم درباره خرید اجتناب کند ،اطالعات بیشتری
جمعآوری نماید ،درصدد خرید کاالی با مارک ملی برآید یا کاالهایی را بخرد که دارای تضمینات کافی باشند.

 -4-5خرید واقعی
خرید واقعی یا خرید واقعی مدتزمان زیادی است که بهعنوان موضوع موردعالقه محققان حوزه بازاریابی میباشد.
دانش مربوط به خرید واقعی به پژوهشگران کمک میکند تا نیازهای مشتریان را شناسایی کرده و استراتژی بازاریابی
و تضمین پیوستگی کسبوکار را طراحی و ارائه نمایند (پاولو .)2112 ،7طبق تحقیقات آجزن )1692( 3خرید واقعی
«آمادگی و تمایل به خرید یک محصول یا خدمت خاص توسط یک مصرفکننده یا یک فرد» است .بر طبق مطالعات
پیشین اثرات متعددی از رفتار خرید واقعی بر تمایل به خرید بیان کردهاند .خرید واقعی یا خرید واقعی پیچیده است و
بسته به نوع آن متفاوت میباشد (شفیق و همکاران.)2117 ،2
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شکل  -1مدل مفهومی پژوهش.
Figure 1- Conceptual model of research.

این تحقیق از لحاظ نظام اندیشه اثباتگرا بوده و از لحاظ رویکرد تحقیق کمی و دارای استراتژی توصیفی پیمایشی و
به لحاظ تاکتیکی در زمره تحقیقات کمی میباشد .واحد تحلیل این تحقیق افراد و مشتریان میباشند .تحقیقات كمی
در عالیترین شکل خود كار را با فرضیه آغاز میكنند و اساساً در روش كمی ،وجود فرضیه قبل از جمعآوری اطالعات
یکی از مالكهای ارزیابی تحقیقات است .در روش کمی ،پژوهشگر با استفاده از تدابیر و فنون خاص به مشاهده و
گردآوری دادهها درباره یک موضوع میپردازد و پس از تجزیهوتحلیل یافتهها ،تائید و یا رد فرضیههای علمی با استفاده
از مفاهیم در پی ساخت و ارائه یک مدل است (بازرگان و همکاران .)2112 ،1جامعه آماری این تحقیق مشتریان و
مصرفکنندگان و خریداران پوشاک و لوازمخانگی ایرانی در استان آذربایجان شرقی شهر تبریز میباشند که از بین آنها
 792نفر بهعنوان نمونه توسط نرمافزار  G-Powerمحاسبه و استخراج گردیده است .محاسبه حجم نمونه توسط این
نرمافزار با استفاده از معادالت و آزمونهای آماری و مقادیری چون توان آزمون ،اندازه اثر ،درجهبندی مقیاسها ،عدم
ارتباط حجم نمونه به حجم جامعه ،انواع خطا ،تعمیمپذیری و دقت نتایج محاسبه میگردد که روشی بسیار علمی و
مدرن در تحقیقات مبتنی بر آزمونهای مدلسازی معادالت ساختاری است .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه
میباشد و نرخ بازگشت حضوری پرسشنامه در این تحقیق  63درصد به تعداد  733عدد میباشد .مقیاس سؤاالت
پرسشنامه پنج گزینهای لیکرت میباشد .در این پژوهش در آمار استنباطی جهت تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیه-
های تحقیق از آزمون مدلسازی معادالت ساختاری )SEM( 2استفادهشده است .ابتدا پس از غربال دادهها توسط
آزمونهای پیشپردازش در دو مدل بیرونی و درونی به آزمون فرضیات پرداخته و همچنین جهت بررسی پایایی ،روایی
(روایی همگرا و روایی واگرا) و بررسی و سنجش کیفیت مدل بیرونی و آزمون معناداری فرضیات مدل ساختاری از
نرمافزار  Smart PLSاستفاده گردیده است .در تحقیقات کمی ،دقت ابزار سنجش از اهمیت ویژهای برخوردار است،
در این تحقیق جهت تعیین روایی از آزمون ضریب تحلیل عاملی و برای تعیین پایایی از ضریب آلفا کرونباخ استفادهشده
است.

Bazargan et al.
Structural Equation Modeling

1
2
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 -5روش پژوهش

ضریب آلفای کرونباخ سنتیترین و قدیمیترین روش تعیین پایایی در بین آزمونهای بررسی پایایی یک مدل است
طبق اطالعات جدول  1مشاهده میشود که ضرایب متغیرهای پژوهش مطابق با نظر تننهاوس و همکاران)2113( 1
دارای مقدار آن باالی  1/3میباشند .همچنین ضریب پایایی  rh_aیا همبستگی اسپیرمن سؤاالت که بر طبق نظر
رینگل و همکاران )2112( 2باید باالی  1/3باشد .پایایی ترکیبی از نظر نزدیکی به واقعیت ،مهمترین شاخص پایایی
تلقی میشود که بنابر نظر هنسلر و همکاران )2116( 7باید نقطه برش را  1/3را رعایت کند .آزمون پایایی اشتراکی
برخالف سه آزمون قبلی هیچ شباهتی از نظر اجرا و شکل فرمول با آنها ندارد ،در این آزمون هر سؤال بهصورت مجزا
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بررسی و پایش میشود که آیا نتایج بار عاملی آن سؤال از نمونهای به نمونه دیگر یا از مدلی به مدل دیگر تعمیمپذیری
یا تکرار خواهد داشت یا خیر .این تعمیمپذیری توسط شاخصی بنام  COMMUNALITYیا شاخص اشتراکی سنجیده
میشود که برای هر متغیر میانگین آن محاسبهشده و این میانگین برای هر متغیر باید باالی عدد  1/2باشد.
جدول  -1ضرایب پایایی متغیرهای تحقیق.
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Table 1- Reliability coefficients of research variables.
متغیرها

آلفای کرونباخ

rh_a

) )CRپایایی ترکیبی

پایایی اشتراکی

دانش محصول

1/607

1/606

1/616

1/910

کیفیت ادراکشده

1/967

1/966

1/621

1/311

ارزش ادراک شده

1/611

1/619

1/601

1/369

قصد خرید

1/971

1/902

1/993

1/990

خرید واقعی

1/602

1/607

1/697

1/969

جمعبندی شاخصهای فوق نشان می دهد که مدل بیرونی اولیه انعکاسی پژوهش دارای پایایی سازه است و محقق
اکنون میتواند به سنجش اعتبار یا همان روایی مدل بپردازد.
روایی سازه مهمترین بخش یک پروژه علمی در هر نرمافزار یا تجزیهوتحلیل کمی و آماری است یعنی محقق پیش از
آنکه بداند چه متغیری بر چه متغیری تأثیر  ،رابطه و یا تفاوت دارد باید مطمئن شود که آن متغیرها را بهدرستی
سنجیده است .روایی یعنی محقق همان چیزی را بسنجد که قرار است سنجیده شود (دالور .)2112 ،3روایی سازه از
دو بخش مجزا روایی همگرا 2و روایی واگرا 2تشکیلشده است .روایی همگرا یعنی شاخصهای یک متغیر باید در یک
مدل انعکاسی با یکدیگر همبستگی داشته باشند و درعینحال روایی واگرا یا تشخیصی به معنای تمایز و افتراق
شاخصهای هر متغیر یا مؤلفه نسبت به شاخصهای متغیر یا مؤلفه دیگر است.
در بررسی شاخصهای روایی همگرا هنسلر و همکاران ( )2116بیان کرد که بر اساس تجمیع نظر خبرگان این حوزه
میانگین واریانس استخراجی AVE 3باید برای هر متغیر بیشتر از  1/2باشد و همچنین هیر و همکاران)2112( 9
بیان کردند که شرط دوم برقراری روایی همگرا پایایی ترکیبی یا  CRبزرگتر از  AVEبرای هر متغیر باشد.

1

Tenenhaus et al.
Ringle et al.
3
Henseler et al.
4
Delavar
5
Convergent validity
6
Divergent validity
7
Average Variance Extracted
8
Hair et al.
2

) و پایایی ترکیبی (

جدول  -2آزمون مقایسه میانگین واریانس استخراجی (

).

Table 2- Comparison of mean extraction variance (AVE) and combined reliability (CR) test.
متغیرها

میانگین واریانس استخراجی ()AVE

پایایی ترکیبی ()CR

دانش محصول

1/910

1/616

کیفیت ادراک شده

1/311

1/621

ارزش ادراک شده

1/369

1/601

قصد خرید

1/990

1/993

خرید واقعی

1/969

1/697
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طبق اطالعات جدول  2مشاهده میشود شروط روایی همگرا برقرار است و میتوان ادعا نمود که مدل پژوهش دارای
روایی همگرا است و کلیه سؤاالت هر متغیر در درون مدل با یکدیگر همگرایی دارد .جهت بررسی شاخصهای روایی
واگرا از روی ضریب همبستگی سؤاالت میتوان به واگرایی آنها پی برد که از دو جدول همبستگی و جدول میانگین
واریانس استخراجی ( )AVEجدولی پدید آمد که جدول فورنر و الرکر نامیده میشود .روی قطر اصلی جذر  AVEهر
متغیر قرار میگیرد و آن جذر  AVEباید از همبستگی آن متغیر با متغیرهای دیگر بیشتر باشد (رینگل و همکاران،

جدول  -3آزمون فورنر الرکر.
Table 3- Farner Larker test.
کیفیت ادراک شده

متغیرها

دانش محصول

دانش محصول

1/620

کیفیت ادراک شده

1/292

1/979

ارزش ادراک شده

قصد خرید

ارزش ادراک شده

1/109

1/729

1/962

قصد خرید

1/912

1/716

1/916

1/911

خرید واقعی

1/101

1/729

1/933

1/771

خرید واقعی

1/603

طبق اطالعات جدول  3مشاهده میشود روایی واگرای متغیرهای پژوهش بر اساس آزمون فورنر الرکر مورد تائید
میباشد .یکی دیگر از شاخص های بسیار مهم در بررسی روایی واگرا آزمون چند خصیصه و چند روش)HTMT( 1
میباشد که توسط هنسلر در سال  2112ارائه گردیده است .در این آزمون همزمان روایی واگرای یک بلوک معنایی از
بلوک معنایی دیگر سنجیده میشود .در این شاخص هر متغیر یک خصیصه و هر سؤال یک روش در نظر گرفته میشود
که دوبهدو روایی واگرای هر بلوک معنایی را از بلوک دیگر میسنجد.
جدول  -4آزمون چند خصیصه و چند روش (.)HTMT
Table 4- Multi-feature test and multi-method test (HTML).
کیفیت ادراک شده

ارزش ادراک شده

متغیرها

دانش محصول

کیفیت ادراک شده

1/236

ارزش ادراک شده

1/199

1/792

قصد خرید

1/932

1/799

1/312

خرید واقعی

1/131

1/717

1/323

قصد خرید

خرید واقعی

دانش محصول

1/719

هنسلر نقطه برش  1/6را برای این شاخص در نظر گرفته است که طبق جدول  4خوشبختانه کلیه جفتهای متغیرهای
پژوهش ما مقداری کمتر از  1/6دارند و در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارند .جهت بررسی کیفیت مدل بیرونی
شاخص روایی متقاطع اشتراکی سازه ( )CV comو همچنین جهت بررسی کیفیت مدل درونی از شاخص روایی

Heterotrait-monotrait ratio

1
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.)2112

متقاطع افزونگی سازه ( )CV redاستفادهشده است .شاخص روایی متقاطع اشتراکی کیفیت مدل بیرونی هر بلوک
معنایی را میسنجد و شاخص روایی متقاطع افزونگی کیفیت مدل ساختاری یا درونی را مورد ارزیابی قرار میدهد.
کیفیت مدل ساختاری به معنای این است که متغیرهای برونزای مدل با چه کیفیتی رفتار متغیرهای درونزا را
پیشبینی میکنند .هنسلر در سال  2116این سه مقدار ( 1/12و  1/12و  1/72به ترتیب کیفیت ضعیف ،متوسط
و قوی) را برای شاخصهای  CV comو  CV redبیان کرد.
112

جدول  -5شاخصهای روایی متقاطع اشتراکی و روایی متقاطع افزونگی.
Table 5- Common cross-validity indices and redundancy cross-validity.
متغیرها

 CV comیا Q2

دانش محصول

1/990

کیفیت ادراک شده

1/127

CV red
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ارزش ادراک شده

1/910

قصد خرید

1/026

1/727

خرید واقعی

1/991

1/016

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود خوشبختانه نتایج هردو شاخص بررسی کیفیت برای هر متغیر بسیار بیشتر
از  1/72است و میتوان ادعا کرد مدل اندازهگیری و مدل ساختاری کیفیتی بسیار قوی برخوردار هستند.

 -6یافتههای پژوهش
مدل ساختاری یا درونی به بررسی رابطه علی بین متغیرهای مکنون که در حقیقت همان فرضیات پژوهش میباشند
میپردازد .این مدل دارای مجموعهای از آزمونها است که عالوه بر ضرایب مسیر و معناداری آنها بهدقت و کیفیت
پیشبینی رفتار متغیرهای درونزا نیز میپردازد.

شکل  -2مدل ساختاری (درونی) در حالت تخمین ضرایب استاندارد.
Figure 2- Structural model (internal) in the mode of estimating standard coefficients.
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شکل  -3مدل ساختاری (درونی) در حالت معناداری ضرایب.

با توجه به اطالعات مربوط به شکل  2مدل ساختاری در حالت تخمین ضرایب استاندارد و شکل  3مدل ساختاری در
حالت معناداری ضرایب کامالً مشهود است که ضرایب مسیر چه مقادیری هستند و معناداری ضرایب مسیر چه نتایجی
را برای فرضیات پژوهش حاضر به دنبال دارد.
جدول  -6آزمون معناداری فرضیات تحقیق و شدت و جهت آنها.
Table 6- Significance test of research hypotheses and their intensity and direction.
فرضیات

ضریب مسیر ()β

P value

T value

نتیجه

دانش محصول بر قصد خرید

1/770

1/111

9/107

معنادار است

کیفیت ادراک شده بر قصد خرید

1/191

1/171

2/199

معنادار است

ارزش ادراک شده بر قصد خرید

1/009

1/111

9/211

معنادار است

دانش محصول بر خرید واقعی

1/173

1/111

2/911

معنادار است

کیفیت ادراک شده بر خرید واقعی

1/131

1/139

1/339

معنادار نیست

ارزش ادراک شده بر خرید واقعی

1/736

1/111

1/613

معنادار است

قصد خرید بر خرید واقعی

1/717

1/111

1/101

معنادار است

 -6-1تحلیل فرضیههای تحقیق
فرضیه اول پژوهش تأثیر دانش محصول بر قصد خرید .با توجه به مقدار  sigکه کمتر از  1/12است و نیز مقدار T-

 valueخارج از بازه ( 1/62و  )-1/62میباشد .در سطح اطمینان یا احتمال  66درصد دانش محصول بر قصد خرید
تأثیر معناداری دارد .همچنین با توجه به اینکه مقدار  β 1/773است بنابراین جهت اثر مثبت یا مستقیم و نیز
شدت اثر برابر  1/773میباشد یعنی اگر متغیر مستقل دانش محصول یک واحد تغییر کند متغیر قصد خرید بهاندازه
 1/773واحد و در همان جهت تغییر میکند .فرضیه دوم پژوهش تأثیر کیفیت ادراک شده بر قصد خرید میباشد .با
توجه به مقدار  sigکه کمتر از  1/12است و نیز مقدار  T-valueخارج از بازه ( 1/62و  )-1/62میباشد .در سطح
اطمینان یا احتمال  62درصد کیفیت ادراک شده بر قصد خرید تأثیر معناداری دارد همچنین با توجه به اینکه مقدار
1/192

 βاست بنابراین جهت اثر مثبت یا مستقیم و نیز شدت اثر برابر  1/192میباشد ،یعنی اگر متغیر مستقل

کیفیت ادراک شده یک واحد تغییر کند متغیر قصد خرید بهاندازه  1/192واحد و در همان جهت تغییر میکند.
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Figure 3- Structural model (internal) in the significant state of coefficients.

فرضیه سوم پژوهش تأثیر ارزش ادراک شده بر قصد خرید میباشد .با توجه به مقدار  sigکه کمتر از  1/12است و
نیز مقدار  T-valueخارج از بازه ( 1/62و  )-1/62میباشد .در سطح اطمینان یا احتمال  66درصد ارزش ادراک
شده بر قصد خرید تأثیر معناداری دارد همچنین با توجه به اینکه مقدار 1/339

 βاست بنابراین جهت اثر مثبت

یا مستقیم و نیز شدت اثر برابر  1/339میباشد یعنی اگر متغیر مستقل ارزش ادراک شده یک واحد تغییر کند متغیر
قصد خرید بهاندازه  1/339واحد و در همان جهت تغییر میکند.
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فرضیه چهارم پژوهش تأثیر دانش محصول بر خرید واقعی میباشد .با توجه به مقدار  sigکه کمتر از  1/12است و
نیز مقدار  T-valueخارج از بازه ( 1/62و  )-1/62میباشد .در سطح اطمینان یا احتمال  66درصد دانش محصول
بر خرید واقعی تأثیر معناداری دارد .همچنین با توجه به اینکه مقدار 1/173

 βاست بنابراین جهت اثر مثبت یا

مستقیم و نیز شدت اثر برابر  1/173میباشد یعنی اگر متغیر مستقل دانش محصول یک واحد تغییر کند متغیر خرید
واقعی بهاندازه  1/173واحد و در همان جهت تغییر میکند .فرضیه پنجم پژوهش تأثیر کیفیت ادراک شده بر خرید
شهری مجارشین و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،1صفحه111-69 :

واقعی میباشد .با توجه به مقدار  sigکه بیشتر از  1/12است و نیز مقدار  T-valueداخل بازه ( 1/62و )-1/62
میباشد؛ بنابراین کیفیت ادراک شده بر خرید واقعی تأثیر معناداری ندارد .فرضیه ششم پژوهش تأثیر ارزش ادراک
شده بر خرید واقعی میباشد .با توجه به مقدار  sigکه کمتر از  1/12است و نیز مقدار  T-valueخارج از بازه (1/62
و  )-1/62میباشد .در سطح اطمینان یا احتمال  66درصد ارزش ادراک شده بر خرید واقعی تأثیر معناداری دارد
همچنین با توجه به اینکه مقدار 1/736

 βاست بنابراین جهت اثر مثبت یا مستقیم و نیز شدت اثر برابر 1/736

میباشد یعنی اگر متغیر مستقل ارزش ادراک شده یک واحد تغییر کند متغیر خرید واقعی بهاندازه  1/736واحد و در
همان جهت تغییر میکند .فرضیه هفتم پژوهش تأثیر قصد خرید بر خرید واقعی میباشد .با توجه به مقدار  sigکه
کمتر از  1/12است و نیز مقدار  T-valueخارج از بازه ( 1/62و  )-1/62میباشد .در سطح اطمینان یا احتمال 66
درصد متغیر قصد خرید بر خرید واقعی تأثیر معناداری دارد .همچنین با توجه به اینکه مقدار 1/717

 βاست

بنابراین جهت اثر مثبت یا مستقیم و نیز شدت اثر برابر  1/717میباشد یعنی اگر متغیر قصد خرید یک واحد تغییر
کند متغیر خرید واقعی بهاندازه  1/717واحد و در همان جهت تغییر میکند.

 -6-2آزمون برازش SRMR
برازش به معنای تطبیق دادن مدل مشاهدهشده در نمونه با مدل مورد انتظار در جامعه واقعی میباشد .از بین
شاخصهای برازش که در سالهای اخیر برای  PLSارائهشده تنها شاخص  SRMRدارای ثبات و قابلیت انطباق
مشاهدات با واقعیات جامعه است .رینگل در سال  2112مقدار مناسب برای این شاخص را کمتر از  1/19در نظر
گرفته است نتایج مدل نشان میدهد این شاخص  1/137میباشد بنابراین برازش بر اساس این آزمون تائید میشود.
جدول  -7آزمون برازش .SRMR
Table 7- SRMR fit test.

شاخص برازش

Saturated Model

SRMR

1/107

 -6-3آزمون برازش GOF

این شاخص که مخفف  Goodness Of Fitیا نیکویی برازش است بهعنوان جمعبندی کننده دو مدل بیرونی و درونی
است .تننهاوس در سال  2112آن را ارائه نمود و بیان کرد اگر مقدار آن باالی  1/72شود آنگاه مدل کلی  PLSو

نتایج آن دقتی برابر با  63درصد نتایج کوواریانس محورها دارد .البته او برای این شاخص سه مقدار  1/11و  1/22و
 1/72را به ترتیب بهعنوان کیفیت کلی ضعیف ،متوسط و قوی ارائه نمود.
)GOF = √average (Communality) × average (R2
GOF = √0/782 × 0/534
GOF = 0/646

طبق فرمول فوق ،مقدار آزمون نیکویی برازش یا آزمون  GOFمقدار  1/232میباشد که این مقدار بسیار بزرگتر از
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 1/72است بنابراین کیفیت مدل کلی  PLSبسیار قوی است؛ بنابراین میتوان ادعا کرد که دقت و کیفیت نتایج به
 63درصد کوواریانس محورها رسیده است.

 -6-4نقش میانجی قصد خرید

از تحلیل میانجی این است که اوالً :دریابیم آیا متغیر موردنظر میانجی است یا خیر ،ثانیاً :اگر میانجی است این
میانجیگری جزئی است یا کامل است .تحلیل میانجی بهصورت کلی در ادبیات روش پژوهش با دو روش مشهور بارون
و کنی و روش بوت استرپینگ ( )Bootstrappingسوبل انجام میپذیرد .روش بارون و کنی مناسب مدلهای
نرمافزارهای کوواریانس محور میباشد و روش سوبل مناسب مدلهای نرمافزارهای واریانس محور است؛ بنابراین با
توجه به اجرای مدل در نرمافزار  PLSاز روش تحلیل میانجی بوت استرپینگ سوبل بهره میبریم .برای تحلیل سوبل
باید هر مثلث میانجی را بر اساس الگوریتم ( )1تفسیر نمود و مراحل الگوریتم را یکبهیک برای هر مثلث میانجی
دنبال کرد .در یک مثلث میانجی مسیر مستقیم و  a*bمسیر غیرمستقیم و  a*b+cمسیر کل نامیده میشود .در
روش مدرن بوت استرپینگ سوبل ،باید دانست مسیر مستقیم وقتی معنادار است که  cمعنادار باشد و مسیر
غیرمستقیم وقتی معنادار است که هم  aو هم  bمعنادار باشند .در این روش باید بتوانیم شاخص جدیدی بنام شاخص
( ) VAFشاخص شمول واریانس را محاسبه نماییم .مدل پژوهش حاضر دارای سه فرضیه میانجی برای متغیر قصد
خرید میباشد .مطابق با شکل  4مدل را در حالت معناداری ضرایب مشاهده میکنیم.

شکل  -4الگوریتم تحلیل میانجی بوت استرپینگ سوبل.
Figure 4- Sobel bootstrap mediation analysis algorithm.

بررسی اثر عوامل موثر بر خرید واقعی با نقش میانجی قصدخرید و نقش تعدیلگری نوع محصول ایرانی

متغیر میانجی متغیری است که تمام یا بخشی از اثر موجود بین متغیر مستقل و وابسته را از خود عبور میدهد .هدف

طبق اطالعات شکل  5در تحلیل میانجی اول مقدار  T-valueبرای مسیر مستقیم (دانش محصول با خرید واقعی)
 2/267میباشد ،با توجه به اینکه این مقدار خارج از بازه مقدار بحرانی ( 1/62و  )-1/62میباشد بنابراین در سطح
اطمینان  66درصد معنادار بوده و دارای اثر میانجی میباشد .همچنین مقدار برای تحلیل میانجی مسیر مستقیم
دوم (کیفیت ادراک شده با خرید واقعی) توجه به مقدار  T-valueبرای مسیر مستقیم دوم  1/397میباشد ،با توجه
به اینکه این مقدار داخل بازه مقدار بحرانی ( 1/62و  )-1/62است ،بنابراین این مسیر معنادار نبوده و دارای اثر
میانجی نمیباشد .مقدار یا مسیر مستقیم (ارزش ادراک شده با خرید واقعی) برای تحلیل میانجی سوم با توجه به
111

مقدار  T-valueکه برابر با  2/261میباشد و این مقدار خارج از بازه مقدار بحرانی ( 1/62و  )-1/62میباشد؛
بنابراین در سطح اطمینان  66درصد معنادار بوده و مسیر سوم نیز دارای اثر میانجی میباشد.

شهری مجارشین و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،1صفحه111-69 :

شکل  -5مدل ساختاری تحلیل میانجی در حالت معناداری ضرایب.
Figure 5- Structural model of mediator analysis in the significant state of coefficients.

شکل  -6مدل ساختاری تحلیل میانجی در حالت تخمین ضرایب استاندارد.
Figure 6- Structural model of mediator analysis in standard coefficient estimation mode.

مطابق اطالعات شکل  5مشاهده میشود که مقدار  T-valueبرای مسیر ( bقصد خرید با خرید واقعی) جهت تحلیل
میانجیهای اول ،دوم و سوم  2/213میباشد که این مقدار خارج از بازه مقدار بحرانی ( 1/62و  )-1/62میباشد.
با توجه به معناداری مسیر  bبه تحلیل و بررسی شاخص شمول واریانس یا شاخص ( )VAFمیپردازیم.

جدول  -8تحلیل مسیرهای متغیر میانجی قصد خرید.
Table 8- Analysis of variable mediation paths of purchase intention.
فرضیات میانجی

مسیر غیرمستقیم

مسیر مستقیم

مسیر کل

نتیجه

دانش با قصد خرید بر خرید واقعی

1/717*1/770 = 1/1112

1/173

1/279

میانجی جزئی

کیفیت با قصد خرید بر خرید واقعی

1/717*1/191 = 1/1213

1/131

1/169

بدون اثر میانجی

ارزش با قصد خرید بر خرید واقعی

1/717*1/009 = 1/1713

1/736

1/110

میانجی جزئی

 -6-5تحلیل فرضیههای میانجی
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 -2-2-1فرضیه اول اثر میانجی
فرضیه اول اثر میانجیگری پژوهش تأثیر متغیر دانش محصول با نقش میانجی قصد خرید بر خرید واقعی در بین
مشتریان میباشد .با توجه به مقدار شاخص شمول واریانس ( )VAFکه برابر  1/279میباشد و طبق الگوریتم این
مقدار در بازه  1/21و  1/91قرار دارد میتوان نتیجه گرفت که متغیر قصد خرید برای دو متغیر دانش محصول و

 -2-2-2فرضیه دوم اثر میانجی
فرضیه دوم اثر میانجیگری پژوهش تأثیر متغیر کیفیت ادراک شده با نقش میانجی قصد خرید بر خرید واقعی در بین
مشتریان میباشد .با توجه به مقدار شاخص شمول واریانس ( )VAFکه برابر  1/1623میباشد و طبق الگوریتم این
مقدار کمتر از  1/21است بنابراین متغیر قصد خرید نمیتواند برای دو متغیر کیفیت ادراک شده و خرید واقعی اثر
میانجیگری داشته باشد.
 -2-2-7فرضیه سوم اثر میانجی
فرضیه سوم اثر میانجیگری پژوهش تأثیر متغیر ارزش ادراک شده با نقش میانجی قصد خرید بر خرید واقعی در بین
مشتریان میباشد .با توجه به مقدار شاخص شمول واریانس ( )VAFکه برابر  1/213میباشد و طبق الگوریتم این
مقدار در بازه  1/21و  1/91قرار دارد میتوان نتیجه گرفت که متغیر قصد خرید برای دو متغیر ارزش ادراک شده و
خرید واقعی نقش میانجیگری جزئی دارد.

 -6-6تحلیل تعدیلگر
متغیر تعدیلگر متغیری است که بر رابطه علی دو متغیر اثر گذاشته و رابطه آنها را تقویت و یا تضعیف میکند .در
پژوهش حاضر متغیر نوع محصول بهعنوان یک متغیر تعدیلگر دووجهی مطرحشده که توسط آزمونهای مربوط اثر
تعدیلگری این متغیر موردسنجش قرار میگیرد .متغیر تعدیلگر نوع محصول بر رابطه علی بین متغیرهای دانش
محصول با خرید واقعی ،کیفیت ادراک شده با خرید واقعی و همچنین ارزش ادراک شده با خرید واقعی اثر میگذارد.
با توجه به دووجهی بودن متغیر نوع محصول ،اثرگذاری متغیر نوع محصول بر روابط ذکرشده را در مدل یکبار برای
محصول پوشاک ایرانی و یکبار برای لوازمخانگی ایرانی اجرا نموده و نتایج را طبق جدول  9مقایسه مینماییم .برای
تحلیل و تفسیر اثر تعدیلگری متغیر نوع محصول و همچنین تحلیل فرضیات مربوط الزم است مقدار T-value

محاسبه شود بنابراین جهت به دست آوردن مقدار  ،T-valueباید سه مقدار بتا ( ،)βتعداد نمونه و انحراف معیار
استاندارد هر دو گروه از نوع محصول وارد فرمول ( )1شده و مقدار خروجی فرمول که همان مقدار  T-valueمیباشد،
مبنای سنجش و تحلیل تعدیلگری متغیر نوع محصول میباشد.

بررسی اثر عوامل موثر بر خرید واقعی با نقش میانجی قصدخرید و نقش تعدیلگری نوع محصول ایرانی

خرید واقعی نقش میانجیگری جزئی دارد.

()1

112

شهری مجارشین و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،1صفحه111-69 :

شکل  -7مدل واقعی تحقیق در حالت معناداری ضرایب.
Figure 7- Real model of research in the significant state of coefficients.

سه مقدار ذکرشده هم برای محصول پوشاک ایرانی و هم برای لوازمخانگی ایرانی محاسبهشده و این مقادیر در فرمول
جایگذاری شده و مقدار  T-valueبرای تحلیل هر فرضیه به دست میآید .مقادیر محاسبهشده و استخراجشده جهت
تحلیل تعدیلگری نوع محصول در جدول  9مشاهده میشود.
جدول  -9تحلیل تعدیلگری متغیر نوع محصول.
Table 9- Modification analysis of product type variable.
لوازمخانگی ایرانی

پوشاک ایرانی

Std

Tvalue
2/629

β

تعداد

Std

β

تعداد

دانش محصول با خرید واقعی

1/017

163

1/137

1/231

191

1/137

کیفیت ادراک شده با خرید واقعی

-1/11

163

1/103

1/131

191

1/191

1/976

ارزش ادراک شده با خرید واقعی

1/011

163

1/196

1/111

191

1/136

1/990

 -6-7تحلیل فرضیههای تعدیلگر
 -2-3-1فرضیه اول تعدیلگر
فرضیه اول تعدیلگری تحقیق اثر تعدیلی نوع محصول بر روابط علی دانش محصول با خرید واقعی مشتریان میباشد.
با توجه به مقدار  T-valueکه برابر  2/622میباشد .میتوان نتیجه گرفت که نوع محصول رابطه علی دانش محصول
با خرید واقعی را تعدیل میکند.
 -2-3-2فرضیه دوم تعدیل گر
ف رضیه دوم تعدیلگری تحقیق اثر تعدیلی نوع محصول بر روابط علی کیفیت ادراک شده با خرید واقعی مشتریان
میباشد .با توجه به مقدار  T-valueکه برابر  1/276میباشد؛ بنابراین نوع محصول نمیتواند رابطه علی کیفیت
ادراک شده با خرید واقعی را تعدیل کند.

 -2-3-7فرضیه سوم تعدیلگر
فرضیه سوم تعدیل گری تحقیق اثر تعدیلی نوع محصول بر روابط علی ارزش ادراک شده با خرید واقعی مشتریان
میباشد .با توجه به مقدار  T-valueکه برابر  1/923میباشد بنابراین نوع محصول نمیتواند رابطه علی ارزش ادراک
شده با خرید واقعی را تعدیل میکند.

 -7بحث و نتیجهگیری
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با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر یافتهها نشان میدهد که داشتن دانش ،آگاهی و اطالعات در خصوص
ویژگیها ،کارکرد و کیفیت و استانداردهای الزم کاالهای ایرانی بهطور طبیعی منجر به ارزشآفرینی و اعتماد و قصد
خرید و خرید واقعی محصوالت میشود .با توجه به مقدار ضریب مسیر بین دو متغیر دانش محصول و قصد خرید به
مقدار  1/773میتوان اظهار داشت که دانش محصول بهاندازه  77درصد میتواند اثر مثبت و مستقیمی بر قصد خرید
داشته باشد .همچنین دانش محصول اثر مثبتی بر خرید واقعی کاالهای ایرانی دارد نتایج یافتهها نشان میدهد با
شده اثر مثبت و مستقیمی بر قصد خرید کاالی ایرانی دارد .ولی میزان این تأثیرگذاری صرفاً به مقدار  1/192میباشد
به عبارتی کیفیت ادراک شده رفتار قصد خرید را به مقدار  9درصد تبیین میکند .نتیجه این فرضیه نشان میدهد با
توجه به کیفیت و کارایی ضعیف کاالهای ایرانی ،میزان قصد و نیت نسبت به خرید کاالهای ایرانی خیلی پایین است.
عالوهبراین کیفیت ادراک شده تأثیر معناداری بر خرید واقعی ندارد به عبارتی کیفیت ادراک شده کاالهای ایرانی
بهاندازهای نامطلوب است که تنها  9درصد موجب قصد و نیت خرید و خرید واقعی مصرفکننده شود.
همچنین نتایج نشان دادند که ارزش ادراک شده اثر مثبت و مستقیمی بر قصد خرید کاالهای ایرانی دارد .ضریب
مسیر بین دو متغیر به میزان  1/339میباشد بهطوریکه ارزش ادراک شده با ابعاد ارزش اجتماعی ،ارزش احساسی،
ارزش مالی و ارزش عملکردی جمعاً  32درصد بر رفتار قصد خرید اثر میگذارد .همچنین ارزش ادراک شده با مقدار
 1/736بر خرید واقعی اثر مثبت و مستقیم دارد که این اثر قوی نشان میدهد ارزش ادراک شده از کاالهای ایرانی
حدود  21درصد از رفتار خرید واقعی را میتواند پیشبینی و تبیین نماید .ادبیات تحقیق و نتایج مطالعات مشابه نیز
بهوضوح نتیجه این فرضیه را تائید میکنند .زمانی که مصرفکنندگان درنتیجه استفاده از یک کاال ارزشی دریافت
کنند این امر هم منجر بهقصد خرید آنها شده و هم باعث خرید واقعی میشود.
با توجه به مقدار اثرگذاری قصد خرید بر خرید واقعی به میزان  1/717واحد بنابراین قصد خرید تأثیر مثبت و مستقیمی
بر خرید واقعی کاالی ایرانی دارد .زمانی که مشتریان نیت و قصدی جهت خرید کاالهای ایرانی میکنند این قصد تا
حدودی منجر به خرید واقعی کاالهای ایرانی میشود .متغیرهای دانش محصول ،کیفیت ادراک شده و ارزش ادراک
شده رویهمرفته بهاندازه  1/223واحد میتوانند رفتار متغیر قصد خرید را پیشبینی و تبیین نمایند .همچنین
متغیرهای مذکور رویهمرفته بهاندازه  1/227واحد میتوانند رفتار متغیر خرید واقعی کاالهای ایرانی را پیشبینی
نمایند؛ که این مقادیر در حد بسیار مطلوبی ارزیابی میشوند .نتایج بهدستآمده از تحلیل میانجی تحقیق نشان
میدهد متغیر قصد خرید میتواند نقش میانجیگری بین دانش محصول و خرید واقعی داشته باشد .میزان
میانجیگری قصد خرید در این رابطه به مقدار  1/279واحد میباشد به عبارتی متغیر قصد خرید میتواند بهاندازه 23
درصد از اثر موجود بین دانش محصول و خرید واقعی را از خود عبور دهد .همچنین نتایج تحلیل اثر میانجی قصد
خرید بر رابطه علی کیفیت ادراک شده و خرید واقعی نشان میدهد که متغیر قصد خرید در این رابطه با توجه به عدم
دارا بودن حداقل مقدار میانجیگری الزم ،نمیتواند نقش میانجیگری بین کیفیت ادراک شده و خرید واقعی داشته
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افزایش دانش و اطالعات در خصوص کاالهای ایرانی خرید واقعی این محصوالت نیز افزایش مییابد .کیفیت ادراک

باشد .در تحلیل میانجی سوم متغیر قصد خرید میتواند نقش میانجیگری بین ارزش ادراک شده و خرید واقعی داشته
باشد .میزان میانجیگری قصد خرید در این رابطه به مقدار  1/213واحد میباشد به عبارتی متغیر قصد خرید میتواند
بهاندازه  22درصد از اثر موجود بین ارزش ادراک شده محصول و خرید واقعی را از خود عبور دهد؛ بنابراین با توجه
به جمعبندی تحلیل میانجی این تحقیق متغیر قص د خرید در رابطه علی بین دانش محصول با خرید واقعی و ارزش
ادراک شده با خرید واقعی میتواند نقش میانجیگری داشته باشد.
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با توجه به نتایج بهدستآمده از تحلیل تعدیلگری این تحقیق ،فرضیه یازدهم و فرضیه اول تعدیلگری این تحقیق
تعدیل رابطه علی بین دانش محصول با خرید واقعی توسط نوع محصول میباشد .با توجه به مقدار  T-valueجهت
سنجش و محاسبه میزان تعدیلگری برابر  2/622میباشد و این مقدار خارج از بازه مقدار بحرانی ( 1/62و )1/62
میباشد؛ بنابراین در سطح اطمینان یا احتمال  66درصد تعدیلگری نوع محصول تائید میشود .درنتیجه متغیر نوع
محصول رابطه علی بین دانش محصول و خرید واقعی کاالی ایرانی را تعدیل میکند .به عبارتی تائید تعدیلگری این

شهری مجارشین و همکاران  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،1صفحه111-69 :

فرضیه را چنین میتوان تفسیر نمود که در خصوص محصوالت پوشاک ایرانی و لوازمخانگی ایرانی وقتی این محصوالت
دانش و اطالعات الزم و مفیدی را از کارایی ،عملکرد و کیفیت خود به مشتریان ارائه میدهند میزان خرید واقعی
هرکدام متفاوت و مختلف میباشد به عبارتی با افزایش دانش محصول در خصوص هر دو کاالی پوشاک و لوازمخانگی
ایرانی میزان خرید واقعی از این محصوالت بیشتر شده ولی به یک اندازه نمیباشد و میزان خرید واقعی هرکدام متفاوت
است بنابراین رابطه علی دانش محصول با خرید واقعی با متغیر نوع محصول تعدیل میشود و مقدار این رابطه برای
دو نوع محصول کامالً متفاوت است.
فرضیه دوازدهم و فرضیه دوم تعدیلگری این تحقیق تعدیل رابطه علی بین کیفیت ادراک شده با خرید واقعی توسط
نوع محصول میباشد .با توجه به اینکه مقدار  T-valueجهت سنجش و محاسبه میزان تعدیلگری برابر 1/276
میباشد و این مقدار داخل بازه مقدار بحرانی ( 1/62و  )-1/62میباشد ،درنتیجه متغیر نوع محصول نمیتواند
رابطه علی بین کیفیت ادراک شده با خرید واقعی کاالی ایرانی را تعدیل نماید .فرضیه سیزدهم و فرضیه سوم
تعدیلگری این تحقیق تعدیل رابطه علی بین ارزش ادراک شده با خرید واقعی توسط نوع محصول میباشد .با توجه
به اینکه مقدار  T-valueجهت سنجش و محاسبه میزان تعدیلگری برابر  1/276میباشد و این مقدار داخل بازه
مقدار بحرانی ( 1/62و  )-1/62میباشد ،درنتیجه متغیر نوع محصول نمیتواند رابطه علی بین ارزش ادراک شده
با خرید واقعی کاالی ایرانی را تعدیل نماید میشود.
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