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 مصرف كننده   اخالق محور تصمیم گیری خرید بر   موثر عوامل  

 در شرایط ركود  
 

 3، دکتر محمد محبی2، دکتر محمد حسین رنجبر1* قروقچی، دکتر اسماعیل حسن پور1رامبد منتصر کوهساری
 بازاریابی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسالمی ، قشم، ایران  -گروه مدیریت بازرگانی .1

 یت مالی، دانشکده علوم انسانی،واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی ، بندرعباس ، ایرانرگروه حسابداری و مدی .2
 گروه اقتصاد ،دانشکده  اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه هرمزگان، ایران  .3

 ( 20/12/99، تاریخ پذیرش:10/99/ 22تاریخ دریافت: ) 
 

 

 سرآغاز

 رده اایرد ار یا مصرر  ک اقتصادی که هر خانو  یکی از تصمیمات عمده
ذ نماید این است که تصمیم اگیرد چگونه اا درآمد محرددد خرود از اتخا

میان اسیاری از انواع کاالها د خردمات انتخران نمایرد  د چ ردر از هرر 
 1هرای اقتصرادیستاده  ت اضا نماید. اما این تصمیم ت ها یکی از تصمیم

م ین تصرمیاید چ دشود. خانوارها اگرفته می  است که اه دسیله خانوارها
 ن اار اه رررررا در یک زمان اتخاذ نمای د. یک مصر  ک  ده ردزانه چ دی

 
 
 

 
خود خریرد ت هرا شرواهد ارارز فرای رد  .فعالیت های خرید مشغول است

پیچیده تری است که مصر  ک  ده ارای هر تصمیمی که می گیرد طی 
د  فادت است د نیراز اره زمراناین حال  هر تصمیم خرید مت اا .می ک د

 (.1)تالش متفادتی دارد 
این تصمیم گیری در خرید می تواند اا در نظرر گررفتن اره فاکتورهرای 

 واردی چون رررم     3ااشد. یک تصمیم گیری خرید اخالق محور 2اخالقی
 

 یدهچک
هد  از پژدهش دهد.   ررا تحت تاثیر قراتواند فره گ د اخالق  د می  ی شوداز ددره رکود  اه ع وان ددره کسادی د احران نیز یاد مزمینه:  

 رکود است. در شرایط ک  دهمصر اخالقیگیری خریدتصمیم ار  مختلفعوامل  ررسی ن ش احاضر  

امل اساتید ان شخبرگجامعه  اود.  ا یادردش داده  کیفیاخشدر  پژدهش حاضر اه صورت ترکیبی )کیفی د کمی( انجام شده است.  :  روش

اازرگانیدانشگاهی متخصص د از    20اودند که  ماکاردنی  تجرای در ص عتریت د نخبگاند مدی  ر زمی ه  اا ردشنفر  گیری گلوله نمونهآنها 
اازار   انتخان شدند.  نمونه  ع وان  اه  اشباع  اه  رسیدن  تا  نیمهمصاحبهارفی  دادهیافته  ساختارهای  د  ردش کداود  اه  .  ندل شد تحلی   گذاریها 

وه در دسترس انتخان شدند.  اه شی  نفر  384اود که    ک  دگان ماکاردنی در ایرانمصر   ستگی اود. جامعههمب  -ردش توصیفیاخش کمی  
 .  تحلیل شدندساختاری ردش معادالت  اود د داده ها اه پرسش امه طراحی شده )از نتایج اخش کیفی(اازار 

ک  دگان در خرید مصر   اخالقیگیریتصمیمار  ر  گد عوامل مداخلهعلّی  شده  عواملعامل ش اساییجداد که از میان پ نتایج نشان:  یافته ها

ایشترین ن ش را دارند.  شرایط اودجه؛ از میان عواملای  ام یتزمی هاز میان عواملرکود  واده  شخصیت فرد د دیدگاه د  علّی خان   احتیاط د 
-رید کاالی اا ریسک کمتر د ادلویتجویی  خراهبردها  صرفهنریم  عوامل سیاسی د ج گ؛ از میاحگر  تمداخله فرد؛ از میان عواملنگرش

خر  شدنا دی  انبار  پیامدها   میان  از  د  مصر کاید  رفتار  تغییر  د  ایکاری  در  الها   را  اهمیت  ااالترین  خرید اخالقی  گیریتصمیمک  دگان 
 رکود دارند. ک  دگان در شرایطمصر 

اقتصاد دضع ک د د حمایت  های درست ارای  سیاستشوند د ددلتداشتهارها  رتی که تحریمصوک ی ف ر د درشک اا ریشهای  ی:نتیجه گیر

 . اودهای اخالقی پایب د خواه د فهک  دگان در خرید خود اه میزان ایشتری اه مولمدار   مصر های اخالقها د سازماناز ا گاه

 

   رکود میم گیری اخالق محورص تمصر  ک  ده   لید واژگان:ک

 

 
 
 

 
 

 
 

 esmaeelhassanpour@gmail.comنویس دۀ مسئول: نشانی الکتردنیکی:  
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سبز اودن محصول  میزان توجه کمپانی تولید ک  ده اره اصرول زیسرت 
ه ارا ناگونی در رااطر. تئوری های گو(2)د .. را در نظر می گیرد  4طیمحی

 ن ش اخالق در تمیم گیری خرید ارایه شده است :
: مصر  ک  رده در تصرمیم گیرری خرود دد ئئوری هانت د دیتل   .1

ارزیاای مهم را صورت می دهد: ارزیاای دظیفه ش اسانه کره در ایرن 
ناگون اا مجموعه ای از مدل شامل م ایسه رفتارها د ردیکردهای گو

 5ای شخصری مصرر  ک  ردهگر ارزش هررهایی است که نشانه جا
کره ارر تخمرین اشرخا  از نترایج   است د ارزیاای غایت ش اسرانه

مطلون د نامطلون تصرمیم تاکیرد دارد د تصرمیمی را کره کمتررین 
 . (3نتایج نامطلون را ارای دیگران داشته ااشد اخالقی می داند)

ی درک : کره رسرت آن را اررا6قضرادت  –مدل موضوع ریسرک   .2
خالقی مصر  ک  ده ارایه کرردد اره تشرریر فرای رد اتصمیم گیری  

مرحلره؛ تشرخیص موضروع مررتبط ارا   4تصمیم گیری اخالقری در  
  اجررای 8  ایجاد نیت د قصد اخالقی7اخالق  انجام قضادت اخالقی

 (. 3  می پردازد) 9اعمال اخالقی از طریق تصمیم گیری اخالقی

 مرورد ارتباطرات : ایرن تئروری در10هتئوری رفتار ارنامه ریزی شد  .3
نگرش است کره نگررش هرا   ه جارهرای ذه ری   نیرات   –رفتار  

رفتاری د رفتار را در قالب یک توالی علی اه یکدیگر مرتبط می ک د. 
ست یم نیت فرض شده که نیت نیز در این مدل رفتار اه ع وان تااع م 

 (3است)تااع نگرش د ه جار ذه ی 

دایرره  اسرت.در  اخالقری  یموضوع  خود  ذات  در  مصر    پدیدهاز طرفی   
 از  مع رای اسرتفاده  اه  11اخالقی  مصر    مصر  ک  ده   فره گ  المعار  

 که است مالحظاتی د اخالقی یا  سیاسی  اهدا    ارای  مصر  ک  ده  اازار
 کیفیرت د قیمرت میران رااطه ار مبت ی اقتصادی س تی دیدگاه از فراتر

 اخالقری مصرر   اصرطال  از رم ظو(. 5د 4)می ااشد مصرفی کاالهای
 پیش اهبود اه رد تفادتهای د سمت تغییر اه را دنیا  که  است  هزی ه هایی

یراد  آن از اخالقری مصرر    ع وان  تحت  که  آنچه  ترتیب   ادین.  می ارد
 اخیرر تح ی رات .اسرت فعالیرت هرا از دسیعی طیف ار مشتمل می شود

 اسرتانداردهای  د  اوده  آگاه تر  صر  ک  دگانم   امردزه  که  می دهد  نشان
 از مح  ران می ک  رد اسریاری لحاظ  خود خرید تصمیمات در را  قیاخال

 انتخران دلیل این اه را اخالقی محصوالت مصر  ک  دگان  که  معت دند
 ک رار د مصرر   تولیرد   مراحرل  در  آنهرا  دارند اقدامات  اادر  که  می ک  د
-6اه دیگران شود) خسارت شکاه موجب می تواند محصوالت  گذاشتن

 توانردیک  دگان مر  مصر  اخالقی    دیخر  میتصم  نکته ای جاست که.  (8
. ردیرهسرت د  قررار گ  یردنریایا  د    یکه دردن  یعوامل مختلف  ریتحت تأث

 ید عروامل  ید قانون  یاسیاقتصادی  س   یهمچون عوامل فره گ  یعوامل
در  یارججرز  عوامرل خر توانی قدرت شرکت هست د  م  طهیدر ح که  را

فرد هست د د  که م حصر اه رهغی د تیشخص  ادراک   زه ینظر گرفت. انگ
 رگرذاریتأث  یدردنر  اه ع وان عوامل  رد یگی  از دردن شخص سرچشمه م 

(. این امر در شرایط رکود اهمیتی دد چ دان می 9).  شوندی  ا دی م طب ه
یااد زیر گمان می ردد در این شرایط فشارهای اقتصرادی اخرالق را اره 

 حاشیه می راند. 

ت؛ یع ری پرر شردن ارازار از در اقتصاد اس  ی اضافه تولیدمع ااه    12رکود
ای را ددره 13ا ا اه تعریرف  رکرود اقتصرادی  کاالهایی که مشتری ندارد.

شرود؛ گیرد د کوچک مریگوی د که اقتصاد حالت ان باضی اه خود میمی
تری تعریف کلیاه عبارت دیگر  رشد اقتصادی در این ددره م فی است.  

د عبارت است از پایین آمدن قاال توجه وشقتصادی ارائه میکه از رکود ا
ها در کل اقتصاد که حداقل چ د ماه اه طول انجامد. اثرات رکود فعالیت

های مختلف اقتصاد از قبیل اقتصادی معموال اه حدی است که در اخش
ولیرد صر عتی د رشد تولید ناخالص داخلی  اشتغال  درآمدهای داقعری  ت

است. رکود اقتصادی اره ل مشاهده  فردشی قااد خرده    های عمدهقیمت
اا توجه اه شرایط احرانری (. 10) آیدعلت پایین آمدن ت اضا اه دجود می

ناشی از کردنا که اقتصاد جهان د از جمله کشور را در شرایط رکود قررار 
ا رای داده د اهمیت تصمیم گیرری خریرد اخرالق محرور مشرتریان در 

الویرت هرای   سرعی دارنردهزی ه های ایشرتر    سازمان هایی که حتی اا
اخالقی را در تولید رعایت ک  د پژدهش حاضر ار آن شد تا اره اررسری 

مصرر  ک  رده در  اخرالق محرور تصمیم گیری خریرد  ار    موثرعوامل   
 شرایط رکود اپردازد. 

 

 روش

اسرت. در  پژدهش حاضر اه صورت ترکیبی )کیفی د کمی( انجرام شرده
خبرگان شامل اساتید دانشگاهی  جامعه د.ا یاد او ردش داده  اخش کیفی

متخصص در زمی ه اازرگانی د مردیریت د نخبگران تجراری در صر عت 
نفر از آنها اا ردش نمونه گیرری گلولره ارفری ترا   20ماکاردنی اودند که  

 16خبرگان مورد مطالعه   رسیدن اه اشباع اه ع وان نمونه انتخان شدند.
نفرر دارای   10ارش اسری   ر دارای تحصریالت کنف  2نفر زن؛    4نفر مرد   

ااشر د. نفر دارای تحصیالت دکتری می  8تحصیالت کارش اسی ارشد د  
نفر از آنان  سایر پاسخ ده دگان اره مصراحبه  دارای   6در نهایت اه جز  

ته های نیمه ساختار یافاازار مصاحبه  سال اودند. 10ساا ه فعالیت ااالی 
اطالعرات جمعیرت   ش اوده که اخرش ادلمصاحبه مشتمل دد اخ  .اود

 6ش اختی خبرگان د اخش ددم سرواالت اصرلی مصراحبه مشرتمل ارر 
 Atlas-tiتوسرط نررم افرزار  د داده ها اه ردش کد گذاری  .  اودسوال  

( در 1992تحلیل شدند. در این تح یق  کدگذاری ار اساس ردش گلیزر )
ل علّری  عوامرل ردش گراندد تئوری یع ری عوامرقالب پ ج م وله اصلی  

 گر  راهبردها د پیامدها انجام شد. امل مداخلهای  عو هزمی
همبستگی ارود. جامعره مصرر  ک  ردگان   -اخش کمی ردش توصیفی
نفر اه شیوه در دسترس انتخران شردند.   384ماکاردنی در ایران اود که  

درصد زن    58سیت  نمونه آماری انتخان شده در اخش کمی  از نظر ج 
 31-40درصرد    38سرال     18-30رصد  د  26د؛ از نظر سن  درصد مر  42

سرال اره اراال؛ از نظرر   51درصرد    10سرال     41-50درصرد    26سال   
درصرد  38درصد فوق دیپلم    10تر   درصد دیپلم د پایین  12تحصیالت   
اارزار  انرد.  درصد دکتری اوده  7درصد کارش اسی ارشد د    33کارش اسی   

 30مشرتمل ارر کره اخش کیفی( ارود ش امه طراحی شده )از نتایج  پرس
سوال د در طیف لیکرت طراحی گردید د در اختیار نمونه آماری قرار داده 
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نرررم افررزار  ارا داده هررا اره ردش معررادالت سرراختاری . در نهایررت شرد
AMOS تحلیل شدند. 

 

 یافته ها 
 های اخش کیفییافته

د   ا یاد  داده  ردش  توسط  کیفی  ااز   اخش  کدگذاری  مرحله  سه  در 
 خاای انجام شده است.  گذاری انتدگذاری محوری د کدک

سازی د  ها پیادهدر این مطالعه ااتدا محتوای کلیه مصاحبه  کدگذاری ااز:
شد.   انجام  کلیدی  نکات  کدگذاری  ردش  اه  آنها  ااز  کدگذاری  سپس 

 Wordها در فایل آدری شده در مصاحبههای جمعادین ترتیب که داده

ن توسط  سپس  د  شده  افزار  مکتون  تحلیل    Atlas-tiرم  د  تجزیه 

های موجود  کدهای ااز ایجاد گردید. کدگذاری ااز خود شامل سه نوشته
د   ددم  مرحله  ااز  کدگذاری  ادل   مرحله  ااز  کدگذاری  است:  مرحله 

کد از کدگذاری    391کدگذاری ااز مرحله سوم. ادین ترتیب در مجموع  
ا سوم  مرحله  گردید.  ااز  کدگذارستخراج  از  اراپس  ادلیه   سادی  گی ی 

ند انجام کار  کدهایی که مع ای نزدیک اه یکدیگر داشت د اا یکدیگر رد
 کد ارای تحلیل دارد شبکه محوری شد.  185ادغام شده د در نهایت 

محوریکدگ در  :  ذاری  تحلیل  د  تجزیه  ددم  مرحله  محوری  کدگذاری 

ای از  است. هد   ا یاد  داده  این  ردش  رااطه  ارقراری  مرحله  طب ات ن 
کد گذاری محوری عوامل موثر  دگذاری ااز است  ر مرحله کتولید شده د

در   در شرایط رکود  ک  ده  محور مصر   اخالق  خرید  گیری  ار تصمیم 
 . ارایه شده است 1ص عت ماکاردنی در جددل 

 

 رایط رکود مصرف کننده در ش عوامل موثر بر رفتار اخالقیکدگذاری محوری  : 1 جدول
 اصلیمقوله  شبکه اصلی 

 ها ارزیاای  احتیاط   ام یت  های اانکیسپرده  اودجه  هافره گ د ارزش ای ه عوامل زمی 

 دیدگاه د نگرش فرد   اجتماع   خانواده  شخصیت فرد عوامل علّی 

 دیردس کردنا   عوامل اجتماعی  عوامل اقتصادی  عوامل سیاسی  تحریم   ج گ گر عوامل مداخله

خرید کاالی اا    صرفه جویی  حذ  کاالی لوکس از سبد خانوار  ادلویت ا دی خرید  ی غیرضردری د کاال از خرییری جلوگ  خرید کاالی ضردری ردها راهب
 خریدهای آنالین   خرید کاالی ارزان مان د ماکاردنی  ریسک کمتر

تعدیل نیردی    انبار شدن کاالها   ای افزایش خرید کاالهای سرمایه    تغییر رفتار مصر  ک  دگان  ان باض اازار  کاهش مصر  )کاهش قدرت خرید( پیامدها 
 انسانی )ایکاری( 

 
کدگذاری انتخاای فرآی رد یکپارچره سرازی د اهبرود کدگذاری انتخاای:  

ای که در این مرحله از پژدهش ااید مرورد نظرر قررار هاست. نکتهم وله
شرد  گیرد این است که در صورتی که هد  از پژدهش  تئوری سازی اا

هرا لیستی از موضوعمی اه هم مرتبط د نه صرفاً  یها در غالب مفاهیافته
ارائه شوند. ذکر این نکته ضردری است که همواره ایش از یک راه ارای 

نشان دادن ردااط دجود دارد. ارای رسیدن اه یکپارچگی مورد نظرر الزم 
خط است پژدهشگر خط اصلی موضوع را ت ظیم د اا تعهد اه آن اه شر  

ای  مردل ایرن ااق ارا نترایج کدگرذاری انتخراطاصلی داستان اپردازد. م 
 .ااشد( می1تح یق اه شکل )

 

 

 
 مدل کیفی الگوی تصمیم گیری خرید مصرف کننده در شرایط رکود  : 1 نگاره
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اررای اعتبرار ها در این مطالعه از این ردشهای کیفی:  اعتبارس جی داده

 :ه ردش عبارت د ازاین ساست. استفاده گردیده س جی 

 افزایش شفافیت فرآی د پژدهش -1
هرا د اعتبار س جی اا افزایش شفافیت فرآی د پژدهش توسط توزیرع گرام

هرایی کره ها د اازارهای استفاده شرده اخرشمراحل طی شده  تک یک
آیرد. ارا آدری گردیده است  اا جزئیات زیاد اه دسرت مریاطالعات جمع

سه مرحله کدگذاری اه دست آمده در   العاتدر اطتوجه اه شفافیتی که  
اری محوری د کدگذاری انتخاای دجرود دارد  ا رااراین اعتبرار ااز  کدگذ

 شود.های پژدهش اه ردش شفافیت فرآی د پژدهش تایید میداده

 ها اه مشارکت ک  دگانارائه یافته -2

های کیفی د اه طرور خرا  ردش گرانردد تئروری  یکی از اصول ردش
ن پرژدهش  مح رق هریال تالشری دن آن است. در ایور اوکت محمشار

ای هدایت نتایج اه سمت د سوی خاصی نکرده است د تمامی نترایج ار
های مصاحبه شوندگان اوده اسرت. جهرت اعتبرار سر جی حاصل پاسخ

های تح یق در اختیار مصاحبه شوندگان قرار داده ردش داده ا یاد  یافته
اییرد قررار تح یرق را مرورد ت  هرایهیافت  شد د تمامی مصاحبه شوندگان

 دادند.

 های خامها اا دادهم ایسه مدادم یافته -3

هرای ادسرت آمرده ارا های مراتب ااالتر  دادهدر هر مرحله از کدگذاری
های مراحل ادل مصاحبه د کدگذاری ااز م ایسره گردیرد ترا اعتبرار داده
 رد.های کدگذاری مراحل ااالتر مورد تایید قرار اگیداده

 های اخش کمیفتهای
های ش اسرایی شرده در اخرش ای توسط م ولهخش  پرسش امهین ادر ا

کیفی طراحی گردید د در اختیار نمونه آماری قررار داده شرد. در نهایرت 
توسط معادالت ساختاری  الگوی کمری تصرمیم گیرری خریرد مصرر  

امه پرسشر ک  ده در شرایط رکود ارزیاای گردید. در ااتدا ردایی د پایرایی 

( د آلفای کردنباخ مورد اررسی قرار گرفت. CVRی )وسط ردایی محتوایت

ادست آمرد  848/0د  48/0د آلفای کردنباخ اه ترتیب اراار   CVRم دار  
دهد. پس از اررسری ردایری د که ردایی د پایایی قاال قبولی را نشان می

  ای رهشبکه اصلی )عوامرل زمی 5های خوای ارازش ارای پایایی  آزمون
هرای ها( توسط شراخصگر  راهبردها د پیامدداخلهمل علّی  عوامل م عوا

GFI   AGFI   RMSEAدد    آماره خیNFI  دCFI  انجام شرد. م ردار

GFI   AGFI   NFI    دCFI  ادست آمرده  9/0ها ااالتر از در تمامی مدل

  06/0شربکه اصرلی اره ترتیرب اراارر 5اررای  RMSEAاست. م ردار 
دد در ن م دار آماره خیادست آمد. همچ ی  06/0  د  06/0   14/0   121/0

 21/23د    0/56   25/21   25/5   6/20بکه اصرلی اره ترتیرب اراارر  ش  5
کمتر  3ها از عدد ادست آمده که ت سیم آن ار درجه آزادی در تمام مدل

هرا ت اسرب مردل را تاییرد نمودنرد. است. در مجموع تمامی این شاخص
م اسرب هرای اررازش شاخص  لحاظ   هش اها ااراین مدل ساختاری پژد

توان رد در مردل سراختاری مطرر  شرده مری  هرایاست د تمامی عامل
 .پژدهش مجتمع شوند

 

 ها ولههای اصلی و مقاری شبکه بارهای عاملی و معناد:   2 جدول
 سطح معناداری tآماره  بار عاملی شرح سوال شماره سوال

 00/0 234/13 34/0 هافره گ د ارزش 1

 00/0 873/12 40/0 اودجه 2

 00/0 015/13 38/0 های اانکیسپرده 3

 00/0 349/5 79/0 ام یت 4

 00/0 853/9 63/0 احتیاط 5

 00/0 396/13 29/0 الی مورد نظرارزیاای مصر  ک  ده از کا 6

 00/0 899/2 47/0 ایعوامل زمی ه

 00/0 679/6 72/0 شخصیت فرد 7

 00/0 286/8 73/0 خانواده 8

 00/0 811/12 43/0 اعاجتم 9

 00/0 632/10 64/0 دیدگاه د نگرش فرد 10

 00/0 683/6 63/0 عوامل علّی

 00/0 558/11 66/0 ج گ 11

 00/0 839/8 79/0 تحریم  12

 00/0 936/9 75/0 عوامل سیاسی 13

 00/0 161/12 60/0 عوامل اقتصادی 14

 00/0 142/13 44/0 عوامل اجتماعی 15

 00/0 071/13 46/0 دیردس کردنا 16

 00/0 672/6 62/0 گرعوامل مداخله

 00/0 312/13 34/0 خرید کاالی ضردری )مثل مواد غذایی( 17
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 00/0 540/12 49/0 نخریدن کاالی غیرضردری 18

 00/0 496/11 60/0 ادلویت ا دی خرید 19

 00/0 274/12 52/0 حذ  کاالی لوکس از سبد خانوار 20

 00/0 347/9 72/0 صرفه جویی 21

 00/0 863/10 64/0 خرید کاالی اا ریسک کمتر 22

 00/0 094/13 39/0 خرید کاالی ارزان مان د ماکاردنی 23

 00/0 719/13 18/0 خریدهای آنالین 24

 00/0 023/3 46/0 راهبردها

 00/0 961/12 36/0 کاهش مصر  25

 00/0 298/12 46/0 ان باض اازار )کاهش تولید( 26

 00/0 067/11 56/0 تار مصر  ک  دگانر رفتغیی 27

 00/0 916/12 37/0 ایافزایش خرید کاالهای سرمایه 28

 00/0 830/9 63/0 الهاانبار شدن کا 29

 00/0 742/9 63/0 دیل نیردی انسانی )ایکاری(عت 30

 00/0 066/3 50/0 پیامدها

 
معادالت  پس از اثبات ت اسب مدل  مدلارآدرد مدل معادالت ساختاری: 

ارای   زمی هشب  5ساختاری  عوامل  شامل  اصلی  علّی   که  عوامل  ای  
اه شر  جددل امدها ارآدرد گردید. نتایج  گر  راهبردها د پیعوامل مداخله

می2) شکل(  در  ساختاری  معادالت  مدل  )ااشد.  )2های  تا  نمایش  6(   )
شده زمی هداده  عوامل  شده   ارائه  نتایج  اه  توجه  اا  اا  اند.  عاملی ای  اار 

عاملی  47/0 اار  اا  علّی  عوامل  مداخله63/0   عوامل  عاملی    اار  اا  گر 
اار  62/0 اا  راهبردها  اا  46/0عاملی     اا  پیامدها  عاملی  د  ار   50/0ر 

خرید مصر  ک  ده در شرایط رکود تاثیرگذارند. لذا عوامل   تصمیم گیری

در شرایط  ترین عامل در تصمیم گیری خرید مصر  ک  ده علّی اااهمیت
گر اا اختال  اسیار اندک رتبه ددم  رکود است؛ پس از آن  عوامل مداخله

رفتار اخالقی مصر    راگر  ل علّی د عوامل مداخلهرا دارد. ا ااراین عوام 
شامل  ک  ده   عوامل  این  هست د.  مهمی  اسیار  عوامل  رکود  شرایط  در 

سیاست کتحریم   هست د  فرد  شخصیت  د  خانواده  ددلت   غلط  ه  های 
در شرایطی است که  رفتار اخالقی مصر  ک  ده  ترین عوامل ارای  مهم 

 . اقتصاد کشور اا رکود مواجه است

 

 
 و علی ایبرآورد مدل معادالت ساختاری برای عوامل زمینه: 2 نگاره

 
 گر برآورد مدل معادالت ساختاری برای عوامل مداخله : 3 نگاره

 



 در شرایط رکود مصرف کننده   اخالق محور   تصمیم گیری خرید بر   موثر عوامل   و همکاران:  اسماعیل حسن پورقروقچی دکتر 
 

 63 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خال

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

انز
ش

ه 
مار

 ش
،

3، 
14

00
  
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 

 

 
 راهبردها د مدل معادالت ساختاری برایبرآور : 4 نگاره

 
 برآورد مدل معادالت ساختاری برای پیامدها : 5 نگاره

 

 بحث
ااید  ک  ده  مصر   یا  خانوار  هر  که  اقتصادی  عمده  تصمیمات  از  یکی 

این است که تصمیم اگیرد چگونه ا از  اتخاذ نماید  محددد خود  ا درآمد 
انت د خدمات  انواع کاالها  از  اسیاری  اهمیان  میان   این  در   خان نماید. 

م  کشوری  در  رکود  دجود  احث  دلیل  ایران   خرید ان د  گیری    تصمیم 
ک  دگان    اخالقی حاضر مصر   پژدهش  که  گیرد  قرار  توجه  مورد  ااید 

 .  هد  خود را در این راستا قرار داد
  391صاحبه از خبرگان  ااتدا  داده ا یاد  توسط م در اخش کیفی د ردش  

مرحله سوم ش اسایی گردید که پس از ادغام کدها    از کد از کدگذاری ا
انتخاای     185 د  محوری  کدگذاری  در  شد.  محوری  شبکه  دارد   5کد 

-م وله اصلی ش اسایی گردید که شامل عوامل زمی ه  30شبکه اصلی د  
ارزش د  )فره گ  سپرای  اودجه   احتیاط  دهها   ام یت   اانکی   های 

د  خانواده  اجتماع  دیدگاه د نگرش  ها(  عوامل علّی )شخصیت فرارزیاای
گر )ج گ  تحریم  عوامل سیاسی  عوامل اقتصادی   فرد(  عوامل مداخله

اجتماعی کردنا14عوامل  دیردس  ضردری  15   کاالی  )خرید  راهبردها    )
ادلو از خرید کاالی غیرضردری   ا دی خرید  حذ  کاالی  یتجلوگیری 

از سبد خانوار  صرفه جویی  خرید کا الی اا ریسک کمتر  خرید  لوکس 
)کاهش   پیامدها  د  آنالین(  خریدهای  ماکاردنی   مان د  ارزان  کاالی 
خرید   افزایش  ک  دگان   مصر   رفتار  تغییر  اازار   ان باض  مصر   

نی یا ایکاری(  ای  انبار شدن کاالها  تعدیل نیردی انساکاالهای سرمایه
 ااش د. می

م وله اصلی ش اسایی شددر اخش کمی   ارای  های  پرسش امه  ه توسط 
زمی ه عوامل  در  شد.  داده  قرار  آماری  نمونه  اختیار  در  ای   مدلسازی 

-؛ سپرده40/0؛ اودجه اا اار عاملی 34/0ها اا اار عاملی فره گ د ارزش
اا اار عاملی   اا اار عا38/0های اانکی  ام یت  اا اار  79/0ملی  ؛  ؛ احتیاط 

کاال63/0عاملی   از  ک  ده  مصر   ارزیاای  عاملی  ؛  اار  اا  نظر  مورد  ی 
ار تصمیم گیری   47/0ای اا اار عاملی  د اه طور کلی عوامل زمی ه 29/0

ارای    اخالقی  خرید ا ااراین  تاثیرگذارند.  در شرایط رکود  ک  ده  مصر  
زمی ه ایشعوامل  اودجه  د  احتیاط  ام یت   ار  ای   را  تاثیر  تصمیم  ترین 

ام یت  مصر  ک  ده در شرایط رکود دا  اخالقی  گیری ام یت شامل  رند. 
شرایط   در  خرید  از  ک  دگان  مصر   ترس  که  است  اجتماعی  د  شغلی 

توجه اه فاکتورها اخالقی ارای  رکود را کاهش داده د آنها را اه سمت  
در شرایط  دهد. چ انچه مصر  ک  دگان سوق مید خدمات خرید کاالها 

االها ردی  ه ااش د  ایشتر اه سمت نخریدن کرکود  احساس ام یت نداشت
د اگر هم خرید ک  د کمتر مولفه های اخالقی در تصمیم گیری   آدرندمی

ک  د  اه این موضوع فکر می  ت ها. زیرا  خرید آنها ن ش اازی خواهد کرد
از دست اده د؛ لذا ایشتر اه   خرید  که ممکن است ردزی شغل خود را 

سرمایه گذاای  کاالهای  پا  زیر  را  اخالقی  معیارهای  ای که  ردی رند  دلو 
که نشان داد اعتماد    (11پژدهشی )  این نتایج اا نتایج پژدهش.  آدرندمی

است    تاثیرگذار  ک  دگان  مصر   خرید  گیری  تصمیم  ار  حساسیت  د 
همچ ین   دارد.  )همخوانی  دیگر  پژدهش  ار  (  12در  را  اعتماد  ن ش  نیز 

ک  ده  تصم این  یم گیری خرید مصر   اا نتایج  داد که  قرار  تاکید  مورد 
دهش تا حدددی همخوانی دارد. اودجه مصر  ک  ده ن ش زیادی در پژ

دارد.   رکود  شرایط  در  آنها  خرید  گیری  تح یق  تصمیم  این  اساس  ار 
مصر  ک  دگانی که دضعیت مالی اهتری دارند  نسبت اه خرید کاال د 
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د   درآمد  تحت هر شرایطی   دارند که  اطمی ان  د  نداشته  خدمات ترسی 
 ه کافی است.  اودجه آنها اه انداز

عاملی   اار  اا  فرد  علّی  شخصیت  عوامل  اار عاملی 72/0در  اا  خانواده    
عاملی  73/0 اار  اا  اجتماع  دیدگاه43/0   عاملی      اار  اا  فرد  نگرش  د 
عاملی    64/0 اار  اا  علّی  عواملی  اه طور کل  ار تصمیم گیری    63/0د 

محور  خرید تاثیرگذارند.    اخالق  رکود  شرایط  در  ک  ده  ا ااراین مصر  
فرد   نگرش  د  دیدگاه  د  فرد  شخصیت  خانواده   علّی   عوامل  ارای 

شرایط رکود    مصر  ک  ده در  اخالقی  تصمیم گیریایشترین تاثیر را ار  
شده ازرگ  خانواده  یک  در  که  افرادی  ترجیحات دارند.  معموال  اند  

ار   که  است  مهم  اسیار  عاملی  خانواده  دارند.  کاالها  اه  نسبت  مشااهی 
می   اخالقی  رفتار اسیاری  تاثیر  در شرایط رکود  ک  دگان  گذارد.  مصر  

قی اخالنتایج این اخش اه لحاظ اهمیت خانواده در تصمیم گیری خرید  
همخوانی دارد. شخصیت   (13ها )  پژدهشارخی  مصر  ک  ده  اا نتایج  

گیرد  نیز ار تصمیم گیری خرید  فرد که از خانواده د از محیط شکل می
تاثیر اسیاری دارد. ممکن است فردی اه غذای خاصی   مصر  ک  دگان

تحت هیال شرایطی آن را    یک شخصیت مذهبی  عالقه داشته ااشد که  
نک د اداند  انتخان  حرام  را  آن  خاصی د  نوع  از  فردی  که  جا  یک  در   .

می خریداری  را  لباس  آن  اصال  دیگری  فرد  است  ممکن  اخالقی  ک د 
اسیانداند نیز  فرد  شخصیت  ا ااراین  خرید.  گیری  تصمیم  ار  اخالق   ر 

تواند تحت عامل گذارد. این موضوع میمصر  ک  دگان تاثیر می  محور  
نگرش  د  دیدگاه  نام  اه  دیدگاه  دیگری  این  شود.  نامیده  نیز  د  فرد  ها 

صرفه ارزانی   غذایی   ارزش  مان د  متعدد  دالیل  اه  فرد  د  نگرش  جویی 
مصر   اخالق محور    دهد که همگی ار تصمیم گیری خریدغیره رخ می

 ک  ده در شرایط رکود تاثیر زیادی دارد. 
مداخله عوامل  عاملی  در  اار  اا  ج گ  عاملی 66/0گر   اار  اا  تحریم      

اا اار عاملی  79/0 اا اار عاملی 75/0  عوامل سیاسی  اقتصادی    عوامل 
عاملی  60/0 اار  اا  اجتماعی  عوامل  عاملی  44/0   اار  اا  کردنا  دیردس    
ط  46/0 اه  مداخلهد  عوامل  کلی  عاملی  ور  اار  اا  تصمیم    62/0گر  ار 

خرید   محور  گیری  تاثیرگذارند.  اخالق  رکود  شرایط  در  ک  ده  مصر  
گر  تحریم  عوامل سیاسی د ج گ ایشترین تاثیر ن عوامل مداخلها اارای

خرید   گیری  تصمیم  ار  محور  را  رکود  اخالق  شرایط  در  ک  ده  مصر  
می موجب  تحریم  کاالهای    شوددارند.  د  یافته  افزایش  ارز  نرخ  که 

خارجی یا دارد نشوند د یا در صورت داردات کاالهای خارجی  اا قیمت 
ند. تحریم خود م جر اه تورم رکودی شده د عالده  اسیار ااال عرضه شو

افزایش قیمت انبار شده د ت اضا ک  دهار  ای ارای آنها دجود  ها  کاالها 
مرد خرید  تحریم  داشت.  مشکل نخواهد  اا  خارجی  کشورهای  از  را  م 
از داخل کشور مواجه نموده د لذا مردم ت ها می توان د خریدهای خود را 

.  اخالقی در تولید د عرضه آن مد نظر نبوده ااشددلو اصول    انجام ده د
شود که افراد ایشتر اه سمت خرید کاالهای ضردری  تحریم موجب می

دری خودداری ک  د. البته این  اردند د از خرید کاالهای لوکس د غیرضر
کم افراد  ارای  اختالفات  شرایط  اه  توجه  اا  که  دارد؛  مصداق  درآمد 

ای کشور  در  که  اسیاری  ااال  طب اتی  درآمد  اا  افراد  دارد   دجود  ران 
می ار  همچ ان  عالده  نیز  را  لوکس  د  غیرضردری  کاالهای  توان د 

ود م جر اه رکود کاالهای ضردری خریداری نمای د. تحریم از آنجا که خ
اخالق محور شود  تاثیر اسیار زیادی ار تصمیم گیری خرید  در کشور می

ت نیز  عوامل سیاسی  دارد.  ک  دگان  ار تصمیم گیری مصر   اثیر زیادی 
مهم اخالقی  خرید   از  یکی  دارد.  در شرایط رکود  ک  دگان  ترین  مصر  

سیاست عوامل   )سیاستاین  ددلت  غلط  سیاستهای  مالی  د  هاهای  ی 
شود. همچ ین  پولی( است که م جر اه تشدید تورم د رکود در کشور می

نموده تجراه  را  ج گ  که  است  کشورهایی  جمله  از  ما  است.   کشور 
می مواجه  عمیق  اسیار  رکود  اا  ج گ  ددران  در  کشور  که  اقتصاد  شود 

های درازی زمان الزم دارد. تصمیم گیری خرید مصر   جبران آن سال
-ن ج گ نیز اسیار اا تصمیم گیری خرید آنان در زمانک  دگان در زما

د کمتر مولفه های اخالقی مورد توجه قرار می   های عادی تفادت دارد 
تفادت    .گیرد د  ف ر  عامل  همگی   ... د  ج گ  تحریم    کلی  ایان  اه 

دارد  از دری  ف ر  اه گفته حضرت علی ع زمانیکه  ا ا  د  طب اتی هست د 
  (.  14گر خارج می شوند )شود   دین د اخالق از دری د

  34/0در راهبردها  خرید کاالی ضردری مان د مواد غذایی اا اار عاملی  
ا دی خرید اا اار    ادلویت49/0اار عاملی  نخریدن کاالی غیرضردری اا  

عاملی  60/0عاملی   اار  اا  خانوار  سبد  از  لوکس  کاالی  حذ     52/0  
اا ریسک کمتر اا اار عاملی   خرید کاالی  72/0جویی اا اار عاملی  صرفه

اا اار عاملی  64/0 مان د ماکاردنی  ارزان    خریدهای  39/0  خرید کاالی 
ار   46/0د اه طور کلی راهبردها اا اار عاملی    18/0آنالین اا اار عاملی  

خرید   گیری  محور  تصمیم  رکود  اخالق  شرایط  در  ک  ده  مصر  
صرفه کمتاثیرگذارند.  ریسک  اا  کاالی  خرید  ادلویتجویی   د  ا دی تر 

ار   را  تاثیر  ایشترین  اخالقیخرید  رکود   رفتار  شرایط  در  ک  ده  مصر  
صرفه ک  دگان   مصر   نظر  از  مهم جویدارند.  اه  ی  است  عاملی  ترین 

خرید آنان در شرایط رکود موثر است.   رفتار اخالقیع وان راهبردی ار  
صرفه ک  دگان  مصر   رکود   شرایط  در  ایشتری  چ انچه  داشته  جویی 

مصرفی   کاالهای  خرید  صر   را  خود  درآمد  از  کمتری  میزان  د  ااش د 
می د ریسکنمای د   ددران رکود  ارای  را  خود  پول  اودن شرایط  توان د  ی 

داشته   آن  اا  م االه  ارای  را  الزم  اودجه  احران   مواقع  در  تا  نگهدارند 
-جویی مهماه این نتیجه رسیدند که صرفه  (15ارخی مح  ان )  ااش د.

خرید مصر  ک  دگان است که اا نتایج   رفتار اخالقیترین عامل ارای  
از پژدهش همخوانی دارد. مصر  ک  دگان در شرایط ر کود  این اخش 

ااید کاالهای اا ریسک کمتر را خریداری نمای د تا کمتر از خرید کاالها  
لطمه ابی  د. کاالهای اا ریسک کمتر مان د کاالهای ضردری هست د که  

م  ادلویتارای  لذا  دارند.  ادلویت  همواره  ک  دگان  نیز صر   خرید  ا دی 
رکود  شرایط  در  ک  دگان  مصر   خرید  گیری  تصمیم  ار  زیادی  تاثیر 

جویی ایشتر   دارد. مصر  ک  دگان ااید در شرایط رکود  عالده ار صرفه
کاالهایی که ریسک کمتری را دارد اخرند د نیازهای خود را اا توجه اه  

کاودجه ادلویتای  دارند  ادلویته  در  را  ک  د  کاالهای ضردری  -ا دی 
ادلویت در  را  لوکس  د  غیرضردری  د کاالهای  داده  قرار  ادل  های های 

ده د.اع قرار  )  دی  مح  ین  غراالگری    (  16ارخی  که  داشت د  اظهار 
خرید آنان تاثیر دارد که اا نتایج پژدهش حاضر  رفتار اخالقیمحصول ار 

ادلویتاه لحاظ در نظر گ  انتظار میرفتن  -ا دی خرید  همخوانی دارد. 
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رفت که خرید کاالی ارزان مان د ماکاردنی اار عاملی ااالیی داشته ااشد 
خرید مصر  ک  ده در شرایط    رفتار اخالقیترین راهبردهای  جز  مهمد  

میان مولفه را در  این مولفه  رتبه ششم  اما  های دیگر ارای  رکود ااشد  
دارد کاالی  راهبردها  یک  خبرگان  نظر  از  ماکاردنی  کاالی  ا ااراین   .

می رکود  در شرایط  است که  غذایی گران  ضردری  مواد  جایگزین  تواند 
ما ماکاردنی قیمت  کاالی  ک  دگان   مصر   نظر  از  اما  شود؛  ارنج  ن د 

اهمیت چ دانی ارای تصمیم گیری خرید مصر  ک  ده در ددران رکود  
مصر    دیگر   عبارت  اه  که  ندارد.  آن در  را  ماکاردنی  کاالی  ک  دگان 

رکود   ددران  در  خود  مصرفی  سبد  در  دادند   قرار  توجه  مورد  خبرگان 
 دان د. اااهمیت نمی

عاملی    در اار  اا  مصر   کاهش  )کاهش  36/0پیامدها   اازار  ان باض    
عاملی   اار  اا  عاملی  46/0تولید(  اار  اا  ک  دگان  مصر   رفتار  تغییر    

افزایش خرید  56/0 اا اار عاملی  کاالهای سرمایه   انبار شدن 37/0ای    
عاملی   اار  اا  عاملی 63/0کاالها  اار  اا  )ایکاری(  انسانی  نیردی  تعدیل    

  اخالقی   تصمیم گیریار    50/0د اه طور کلی پیامدها اا اار عاملی    63/0
شدن  انبار  پیامدها   ارای  تاثیرگذارند.  رکود  شرایط  در  ک  ده  مصر  

ایکاری   تصمیم  کاالها   پیامد  ایشترین  ک  دگان  مصر   رفتار  تغییر  د 
گیری خرید مصر  ک  ده در شرایط رکود را دارند. در شرایطی که رکود 

فردشگاهدر کشو انبار  در  است  کاالها  حاکم  میر  اه  ها  د کاالیی  مان د 
نمی ک  د. فردش  خریداری  را  کاالها  که  ندارند  پولی  مردم  زیرا  رسد. 

از پیامد اثر تصمیم گیری خرید مصر     یکی دیگر  اسیار مهمی که در 
می دجود  اه  رکود  شرایط  در  که  ک  دگان  ه گامی  است.  ایکاری  آید  

ای ارای کاالها د خدمات دجود نداشته  شوند د ت اضا ک  دهکاالها انبار  
ااشد  فردش دگان د تولید ک  دگان رفته رفته متحمل ضرر شده د ناچار 

انسانی   نیردی  تعدیل  میاه  اثر خود  در  که  دیگری  مهم  پیامد  شوند. 
می  دجود  اه  در شرایط رکود  ک  دگان  آید   تصمیم گیری خرید مصر  

ک مصر   رفتار  رکود   تغییر  شرایط  در  ک  دگان  مصر   است.    دگان 
نمی اهبودی  د  ردنق  ددران  مان د  را  دیگر  خدمات  د  کاالها  توان د 

ها گفته شد  آنها ایشتر اه  خریداری نمای د. همانطور که در اخش راهبرد
میصرفه ردی  میجویی  کمتر  را  ریسکی  کاالهای  د آدرند   خرند 

ادلوی اهمیت  لحاظ  اه  را  خود  میتخریدهای  همچ ین  ا دی  ک  د. 
ا کمتر  د  خریده  ضردری  کاالهای  ایشتر  ک  دگان  سمت مصر   ه 

می  غیرضردری  )ردند.  کاالهای  طور  (  17پژدهشگری  اه  که  داد  نشان 
مصر  ک  ده عامل مهمی در ددران رکود است که اا    اخالقی  فتارکلی ر

 نتایج این پژدهش همخوانی دارد.  
ها ااید  شود ددلت د شرکتپیش هاد می  هار اساس نتایج اه دست آمد  لذا

افراد مختلف  در جهت سلی ه خانواده ایرانی د ار اساس شخصیت  های 
اا توجه اه اهمیت تحریم   اقدام اه تولید کاال د خدمات نمای د. همچ ین

خرید مصر  ک  ده  ددلت ااید اا دضع قوانین صحیر د   رفتار اخالقیدر 
ت نااسامانی د عدم تعادل اقتصاد را  های درست اقتصادی  دضعیسیاست

 .  تا ف ر از جامعه ریشه کن گردد اصال  نماید
از   ایشتری  حمایت  ددلت  کردنا  شرایط  در  شود  می  توصیه  همچ ین 

ها  در    شرکت  را  اخالقی  مولفه های  تولیدات خود  در  سازمانهایی که  د 

اا را  ااکیفیت خود  اتوان د کاالهای  آنها  تا  ا ماید  می گیرند  قیمت    نظر 
آنها   ارای  خرید  در  اخالقی  مولفه های  خریدارانی که  اه دست  م اسب 

 مهم است ارسان د. 
 

 گیری نتیجه
ترین عامل در ااهمیتشبکه اصلی  عوامل علّی ا  5ا دی کلی از  در جمع

تصمیم گیری خرید اخالق محور مصر  ک  ده در شررایط رکرود اسرت؛ 
یار اندک رتبه ددم را دارد. لرذا گر اا اختال  اسپس از آن  عوامل مداخله

گر در رفتار اخالقی خرید مصر  ک  ردگان عوامل علّی د عوامل مداخله
شرامل تحرریم   در شرایط رکود عوامل اسیار مهمی هست د. این عوامرل

تررین های غلط ددلت  خانواده د شخصیت فرد هست د که مهرمسیاست
رایطی اسرت کره عوامل ارای رفتار اخالقی خرید مصرر  ک  رده در شر

اقتصاد کشور اا رکود مواجه است. پس ارای تغییرات در تصرمیم گیرری 
اخالقی خرید مصر  ک  دگان  ااید اه این عوامل در ااتردا توجره شرود. 

گذارد کره اده د شخصیت فرد اه میزان زیادی ار خرید آنان تاثیر میخانو
ندارد. در یک دیژگی ذاتی است د کسی قدرت تغییر آن را اه شکل موثر 

هرای خرانواده  صورتی شخصیت فرد د سلی ه دی د همچ رین آمروزش
خرید مصر  ک  ده را اه شکل دیگری تغییرر خواه رد داد کره فره رگ 

یا افراد اه دالیل مختلرف  کراالی دیگرری را اررای جامعه تغییر ک د د  
در صورتی کره ای شک اا ریشه ک ی ف ر  د خرید در ادلویت قرار ده د.  

های درست ارای اقتصراد دضرع ا ارداشته شوند د ددلت سیاستهتحریم
  مصر  ک  ردگان د حمایت از ا گاه ها د سازمان های اخالق مدار   ک د
ه هرای اخالقری پایب رد خواه رد ری اه مولفاه میزان ایشتخرید خود    در

 .اود
 

 های اخالقی مالحظه
 موضوعات اخالقری همچرون؛ سررقت اداری  رضرایت آگاهانره؛ انتشرار

 .اندقرارگرفته  موردتوجهچ دگانه د ... در پژدهش حاضر 
 

 سپاسگزاری

پژدهشگران ار خود الزم می دان د از افرادی کره در پرژدهش همکراری 
 .رزشم د خود ما را یاری نمودند قدردانی نمای دکردند یا اا نظرات ا
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