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 1استاد و عضو هئیت علمی دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه بین المللی اهلبت (ع) (نویسنده مسئول)
 2دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل دانشگاه بین المللی اهلبیت (ع)

چکیده
هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان فرش ایرانی در افغانستان بوده است که برمبنایی تئوری رفتار
برنامه ریزی شده ارزیابی شده است بر اساس آزمون های انجام شده روی مدل مفهومی این پژوهش ،مدل مفهومی تحقیق از
برازش مناسب در ارتباط با پیش بینی متغیرهای وابسته به واسطه متغیرهای مستقل بر خور دار است ،این پژوهش از نگاه
هدف کاربردی واز نگاه شیوه اجرا توصیفی – تحلیلی است .جامعه آماری این پژوهش تمام شهروندان استان هرات افغانستان
است نمونه آماری بر اساس جدول گرجسی و مورگان  384نفر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده ،نمونه ها انتخاب شده
است .پرسشنامه ای که برای ارزیابی عوامل موثر بر قصد خرید طراحی شده است ،دارای پنج سازه و  17آیتم می باشد،
براساس آزمون های که روی این پرسشنامه انجام شده است پرسشنامه از روایی و پایایی مناسب بر خور دار است تعداد 400
پرسشنامه نامه در میان جامعه آماری این پژوهش توزیع شدند که به تعداد  330پرسشنامه جمع آوری شدند و درنهایت تعداد
 312آنها مناسب بوده و برای تجزیه و تحلیل بعد از تنظیم ،کد گذاری ،و ترتیب وارد برنامه  Spss25گردیدند تجزیه و تحلیل
مشخصات پاسخ دهندگان از آمار توصیفی بر اساس نرم افزار  Spss25انجام شده است و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع
آوری شده به منظور تائید و رد فرضیه ها به روش مدل یابی معادالت ساختاری از نرم افزار  Smart PLS3بهره گرفته شده
است ،نتایج تجزیه و تحلیل این پژوهش حاکی از آن است که تمام فرضیه های این پژوهش تائید و تحقیق پذیرفته است.
واژههای کلیدی :نگرش ،کنترل رفتاری درک شده ،هنجارذهنی ،قصد خرید و خرید.
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مقدمه
صننننعت فنننرش از نگننناه فرهنگنننی و اقتصنننادی در طنننول تننناریخ زنننندگی بشنننریت از جایگننناه وینننژه ای در مینننان
ملنننت هنننا برخنننور دار بنننوده اسنننت و اینننن صننننعت از همنننان زنننندگی ابتننندایی بشنننریت ،یکنننی از نیازمنننندی هنننای
اساسننی و بنیننادی بننرای انسننان هننا بننوده اسننت .بننا گذشننت زمننان و بننا تحننول زننندگی انسننان هننا از حالننت ابتنندایی
بننه سننمت تکامننل و پیشننرفت ،صنننعت فننرش نیننز قنندم هننای تحننول خننود را در کنننار سننایر پدیننده هننای مننرتبط
بننه زننندگی انسننان هننا بننه گونننه مننوثر بننر داشننته اسننت .درمننتن تنناریخ ملننت هننای جهننان هنننری بننه اننندازه صنننعت
فننرش کننه مقبولیننت عمننومی داشننته باشنند کمتننر یافننت مننی شننود ،ایننن صنننعت یکننی از کنناالی سننود آور تجنناری
اسننت کننه انبننوهی از دسننت اننندرکاران و سننرمایه گننذاران جهننان را بننه خننود مشننغول نمننوده اسننت(دکتر ناصننر
پور صادق و همکاران)1390 ،
بننا وجننود داشننتن اهمیننت زینناد ایننن صنننعت ،ایجنناد اشننتغال یکننی از اهمیننت هننای بننی نظیننر وبننی بنندیل ایننن
صننننعت منننی باشننند کنننه در یرخنننه تولیننند اینننن صننننعت حنننول و حنننوش  26فرصنننت شنننغلی ایجننناد شنننده کنننه
روسننتائیان و شننهر نشننینان در ایننن فرصننت هننای شننغلی ،مشننغول بننه بننه کننار شننده و امننرار معنناش مننی نماینند
امننا بننه طننوری کلننی صنننعت فننرش یکننی از ابزارهننای توسننعه روسننتایی بننوده کننه باعنن افننزایش رفنناه و بنناالبردن
در آمد سرانه روستائیان می شود( فریده حق شناس و همکاران.)1389 ،
کشنننورهای برترجهنننان در صننننعت فنننرش ،بننندین شنننرن اسنننت ینننین ،هندوسنننتان ،اینننران ،پاکسنننتان ،منننراکش،
ترکیننه ،افغانسننتان ،ن ننال ،مصننر ،تننون و اسنن انیا مننی باشنند در میننان ایننن کشننور هننا ،یننین از قنندیمی تننرین
تولینند و صننادر کننننده فننرش در جهننان بننوده اسننت کننه بننا گذشننت زمننان ایننران جایگنناه بزرگتننرین تولینند کننننده
صنعت فرش را به اسم خود ثبت نموده است(فاطمه رستمی.)1393 ،
بننا وجننود اینکننه ایننران در ایننن صنننعت تنناریخ ط یننی را دارا مننی باشنند و همننواره در میننان رقبننای خننود خننوب
درخشنننیده اسنننت امنننا در دهنننه هنننای اخینننر رونننند رو بنننه رشننند خنننود را از دسنننت داده و کشنننورهای دیگنننری بنننا
توجننه بننه بننازار یننابی نننوین ،سننهم بیشننتری را بدسننت آورده اننند ،در بازاریننابی نننوین جهننانی مفهننوم درک رفتننار
مصننرف کننننده در روننند موفقیننت سننازمان هننای تولینندی تنن ثیر بننی بنندیل و بننی نظیننری را دارا مننی باشنند و ایننن
مفهنننوم تمنننام حرکنننت هنننای فیزیکنننی و ذهننننی مصنننرف کننننندگان را کنننه درجرینننان خریننند ،اسنننتفاده ،دور
انداختن و بعد از خرید از خود نشان می دهد ،شامل می شود(ویلکه.)2000 ،
عوامننل زیننادی بننر رفتننار مصننرف کننننده تنن ثیر گننذار اسننت کننه بننه یننندین گننروه دسننته بننندی مننی شننود ،عوامننل
دمنننوگرافی( مشخصنننات مصنننرف کنننننده) ،عوامنننل اجتمننناعی (فرهنننن  ،عنننادات ،رسنننم ،) .....عوامنننل روانشناسنننی(
ینننادگیر ،تئنننوری شنننناخت ،ادراک و ینننره  )...وعوامنننل اقتصنننادی( درآمننند ،اعتبنننار و داراینننی) بنننر رفتنننار مصنننرف
کننده ت ثیر دارد( اسماعیل پور و آشتیانی.)1381 ،
در پنننژوهش حاضنننر بنننه درک رفتنننار مصنننرف کنننننده توجنننه شنننده و عوامنننل اثنننر گنننذار بنننر اینننن مفهنننوم منننورد
بررسننی و کنکنناش قننرار مننی گیننرد بننر اسنناس تحقیقننات انجننام شننده ،قصنندرفتار ابننزار مهننم در پننیش بینننی رفتننار
مننی باشنند بنننابراین در ایننن پننژوهش ،بننه بررسننی عوامننل مننوثر برقصنند خرینند مشننتریان افغانسننتانی بننه فننرش
خنننارجی( برنننند فنننرش اینننران در اسنننتان هنننرات افغانسنننتان) در یننناریوب تئنننوری رفتنننار برنامنننه رینننزی شنننده1
1

Theory of planned behavior
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پرداختنننه منننی شنننود ،تئنننوری رفتاربرنامنننه رینننزی شنننده توسنننط آجنننزن در سنننال  1985براسننناس تئنننوری عمنننل
منطقننی بسننط و انکشنناف داده شننده اسننت و ایننن تئننوری رفتننار فننرد را بننه شننرط اینکننه فننرد قصنند انجننام رفتننار
را داشننته باشنند باشنند پننیش بینننی مننی کننند و مطننابق ایننن منندل قصنند رفتننار توسننط سننه سننازه دیگننر ارزیننابی و
پیش بینی می شود
 -1فرد دید مثبت نسبت به انجام رفتار داشته باشد(نگرش)
 -2فرد احساس کند برای انجام رفتار تحت فشار اجتماعی می باشد( هنجار انتزاعی)
-3فرد احساس کند قادر به انجام رفتار می باشد(کنترل رفتاری درک شده)
بنننه عننننوان ینننک ینننارجوب کلنننی ،نگنننرش مثبنننت ،هنجارهنننای انتزاعنننی مطلنننوب و کنتنننرل رفتننناری درک شنننده،
باعنن مننی شننود کننه فننرد قصنند انجننام رفتننار را داشننته باشنند( گ نننز و همکنناران ;2002 ،تئننوری رفتننار برنامننه
ریزی شده)2013 ،

مبانی نظری و مدل مفهومی تحقیق
صنعت فرش در ایران
صننننعت فنننرش در اینننران ،یکنننی از قلنننم هنننای اساسنننی و ینننر نفتنننی در صنننادرات و ارزی آوری بنننه اینننن کشنننور
اسننت یرخننه تولینند ایننن صنننعت از ابتنندایی تننرین مرحلننه تولینند تننا بننه رسننیدن بننه دسننت مشننتری در حنندود
 30فرصننت شننغلی بننرای افننراد و اشننخا ایجنناد مننی نماینند بننا ایننن وجننود ایننن صنننعت توانسننته اسننت شننغل
هنننای دایمنننی و فصنننلی بنننرای روسنننتائیان و شهرنشنننینان اینننن کشنننور ،ایجننناد نمنننوده و تعننندادی زینننادی از اینننن
طریق امرار معاش نمایند (.ایمان قزآنی و همکاران)1389 ،
افننزون بننر ایجنناد اشننتغال کننه ایننن صنننعت بننرای مننردم ایننن سننززمین ایجنناد نمننوده اسننت در طننی یهننار دهننه
گذشنننته توانسنننته اسنننت در حننندود  25درصننند ارزش صنننادراتی ینننر نفتنننی اینننن کشنننور را بنننه اسنننم خنننود ثبنننت
نمنننوده و تننن ثیر یشنننم گینننری بنننر صنننادرات اینننن کشنننور داشنننته اسنننت( حمینننده خاکسنننار آسنننتانه و همکننناران،
 )1387هننم ینننان ایننن صنننعت در مقایسننه بننه سننایر صنننایع موجننود در ایننن سننرزمین در حنندود  7درصنند کننل
اشتغال کشور را به اسم خود ثبت نموده است( اکبر زاده و همکاران)1390 ،
صنننعت فننرش در ایننران بننه دلیننل داشننتن مزیننت هننای فننراوان هننم یننون کیفیننت ،مر وبیننت و قیمننت تمننام
شنند ،بننازار خننارجی آن نسنن بت بننه بننازار داخلننی ،از وسننعت بیشننتری بننر خننور دار اسننت ،بنننابراین هرگونننه رکننود
در بنننازار صنننادراتی اینننن صننننعت ،تننن ثیر عمینننق بنننر در آمننند و شنننغل دارد کنننه باعننن بیکننناری و کننناهش در آمننند
شننا لین صنننعت فننرش خواهننند گردیننند و ایننن صنننعت یکننی از ابننزار هنننای بننرای توسننعه روسننتایی بننوده کنننه
باعننن بننناال بنننردن درآمننند سنننرانه و رفننناه روسنننتائیان خواهندشننند(فریده حنننق شنننناس کاشنننانی و همکننناران،
)1389
صننننعت فنننرش اینننران از نگننناه تننناریخی و فرهنگنننی ،یکنننی از کهنننن تنننرین و بنننا سنننابقه تنننرین هننننر دسنننتی
باشننندگان ایننن مرزبننوم بننوده کننه ارزش افننزوده آن زینناد و تولینند آن سننرمایه اننندک را مننی طلبنند کننه تجننارت و
تولیننند اینننن صننننعت از نگننناه ایجننناد اشنننتغال نینننز قابنننل توجنننه است(منشنننادی و سننناالرزهی .)1395 ،و بنننر اسننناس
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آخننرین امارهننای ارائننه شننده ،ایننران در زمینننه تولینند صنننعت از جملننه کشننور هننای برتننردر زمینننه تولینند فننرش
دستباف در میان سایر تولید کنندگان بوده است( سایت.)2017 ، OEC2
در دهننه هننای اخیننر روننند صننادرات صنننعت فننرش در ایننران حالننت کننند و نزولننی را بننه خننود گرفتننه اسننت و
اکثریننت پژوهشننگران بننه ایننن بنناور اسننت کننه نننواقز موجننود ابعنناد سننازمانی ،منندیریتی ،سنناختاری ،بازاریننابی،
تجنناری و بننازاری گننانی علننت ساسننی در کنناهش روننند صننادرات ایننن صنننعت مننی باشنند و بننا توجننه بننه ایننن
ضننعص صنننعت فننرش ایننران ،رقبننایی بننین المللننی از فرصننت اسننتفاده نمننوده و سننهم بیشننتری از مینندان رقابننت
را بدسننت آورده اسننت ،حالننت نزولننی شننیب صنننعت فننرش ایننران و حالننت صننعودی شننیب رقبننایی ایننن صنننعت،
بنننه مفهنننوم مزینننت رقنننابتی رقبنننا نبنننوده بلکنننه ضنننعص در نحنننوه بازارینننابی اینننران در زمیننننه صننننعت فنننرش منننی
باشد(شم آبادی.)1386 ،
در عصنننر امنننروزی افنننزون بنننر مزینننت هنننای موجنننود در کننناالی هنننای رقنننابتی ،توجنننه و درک بعضنننی مفننناهیم از
جملنننه درک رفتنننار مصنننرف کنننننده در رقنننابتی کنننردن کاالهنننا و مطلوبینننت آنهنننا نقنننش بنننی نظینننر و بنننی بننندیل را
دارا منننی باشننند بننننابراین درک صنننحیر و درسنننت از رفتنننار مصنننرف کنننننده امکنننان اتخننناذ تصنننامیم صنننحیر و
درست را در جهت تولید و فروش کاال در پی خواهند داشت(هاوکنز و کانی.)2003 ،
بننننابراین در اینننن پنننژوهش بنننرای درک رفتنننار مصنننرف کنننننده از تئنننوری رفتننناری برناهنننه رینننزی شنننده اسنننتفاده
خواهنننند شننند اینننن تئنننوری ینننک تئنننوری روانشناسنننی و اجتمننناعی اسنننت کنننه هنننم در برگرننننده نگنننرش مصنننرف
کننننده بننوده کننه اسنناس علننم روانشناسننی را تشننکیل مننی دهنند و هننم شننامل تنن ثیرگروه هننای اجتمنناعی بننوده
کنننه اسننناس علنننم جامعنننه شناسنننی را تشنننکیل منننی دهننند ،اینننن تئنننوری کنننه توسنننط آجنننزن و فیشنننبین در سنننال
 1980بننر اسنناس تحقیقننات بننه وجننود آمنند ،نشننان داد کننه اصننلی تننرین علننت رفتننار ،قصنند بننرای انجننام رفتننار
مننی باشنندو قصنند رفتننار براسنناس سننازه هننای نگننرش ،هنجننارانتزاعی و کنتننرل رفتنناری درک شننده پننیش بینننی
منننی شنننود .اینننن پنننژوهش بنننه دنبنننال بررسنننی عوامنننل اثرگنننذار بنننر قصننند خریننند مشنننتریان افغانسنننتانی از فنننرش
خارجی(برند فرش ایران در استان افغاستان) با استفاد از تئوری رفتار برنامه ریزی شده می باشد.

مدل مفهومی پژوهش
تئوری هایی رفتاربرنامه ریزی شده
تننا کنننون نظریننه هننای متعننددی بننرای مطالعننه رفتننار ،قصنند خرینند مصننرف کننننده گننان ارائننه شننده اسننت کننه
توسنننط پژوهشنننگران علنننم بازارینننابی منننورد اسنننتفاده قنننرار گرفتنننه انننند .در اینننن بنننین  ،نظرینننه عمنننل منطقنننی
( ، (TRA3مننننندل پزینننننرش فنننننناوری ( ،)TAM4ونظرینننننه رفتاربرنامنننننه رینننننزی شنننننده( )TPB5از راینننننج تنننننرین
نظرینناتی هسننتند کننه درایننن خصننو بننه کننار گرفتننه شننده اننند( علیننزاده زوارم ،علننی و رجننب زاده محمنند رضننا،
)1396
The observatory of economic complexity
of reasoned action
acceptance model

3Theory

4Technology

of planned action
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نظریه عمل منطقی
اینننن نظرینننه توسنننط فیشنننبین وآجنننزن در سنننال  1975ارائنننه شنننده اسنننت (فیشنننبین وآجنننزن .)1975 ،هننندف
ایننن نظریننه پننیش بینننی قصنند عمننل خریننداران براسنناس دو متغیننر باورهننای نگرشننی و هنجنناری بننوده اسننت(ها
 . 1998،لنننی  ،لیتنننر  .2005 ،تام سنننون  ،پاننننایوتوپولوس . )1999 ،نظرینننه عمنننل منطقنننی وینننا عمنننل موجنننه
مبتنننی بننراین فرضننیه اسننت کننه افننراد بننه صننورت منطقننی عمننل مننی کنننند وجهننت انجننام هننر عملننی ازاط عننات
در دسنننترس بنننه صنننورت نظامنننند اسنننتفاده منننی کننننند  .بنننه عبنننارت دیگنننر  ،افنننراد دالینننل عمنننل خنننود را قبنننل
تصنننمیم گینننری در منننورد در گیرشننندن وینننا نشننندن در ینننک رفتنننار مشنننخز و منننورد توجنننه قنننرار منننی دهنننند
وهمچنننین اثننر ونتیجننه عمننل را در نظننر مننی گیرننند  ،آنگنناه بننا توجننه بننه اسننتدالل هننای خننود تصننمیم مننی
گیرنننند .کنننه عملنننی را انجنننام دهنننند وینننا از آن یشنننم پوشنننی نمایننند(پیکارنین و همکننناران  .)2004 ،بنننا اینننن
وجننود ،نظریننه عمننل منطقننی فاقنند نوانننایی پننیش بینننی قصنند خرینند از نقطننه نظننر فننناوری مننی باشنند (علننی زاده
زوارم ،علی و رجب زاده محمدرضا)1396 ،
نگرش

مقاصد رفتاری

رفتار

هنجار
های
ذهنی

شکل

1مدل عمل منطقی (منبع :فیشبن و آجزن)1975 ،

نظریه رفتار برنامه ریزی شده
تئننوری هننای زیننادی در مننورد رفتننار مصننرف کننننده طننی سننال هننای متمننادی مطننرن شننده اننند .برخننی از ایننن
تئننوری هننا بننر گرفتننه از علننوم اجتمنناعی هسننتندا روا شناسننی ،جامعننه شناسننی یننا علننم اقتصنناد .سننایر تئورهننا
بیشننتر روی تنن ثیرات متغیرهننای بازاریننابی تکیننه داشننته و بننر تنن ثیرات محننرک هننای بیرونننی تاکینند دارننند مثننل
تبلیغنننات ،متمنننایز سنننازی فزیکنننی محصنننول ،بسنننته بنننندی ،توسنننعه ،دسترسنننی ،ارائنننه محصنننول در نمایشنننگاه،
فنننروش مسنننتقیم و ینننره  .بیشنننتر تئنننوری هنننا متمرکزبنننوده و هنننردو متغیرهنننای فنننردی و زیسنننت محیطنننی را در
بننر مننی گیرننند .اگریننه ایننن تئننوری هننا ،بننه مننا در مننورد برننندهای جننایگزین بننا محصننوالت مشننابه اط عننات مننی
دهننند امننا نمننی گویننند کننه ایننن مقایسننه هننا یگونننه باینند بننه صننورت تصننمیمات خرینند در آیننند .در راسننتای نیننل
بننه ایننن هنندف و طننرن یننک تئننوری جننامع در خصننو رفتننار مصننرف کننننده ،بسننیاری از محققننین بننه پننژوهش
روان شناسننی اجتمننناعی بنننرای شنننکل دهننی دیننندگاه روی آورده انننند .ینننک گنننروه از تئننوری هنننا عمننندتا بنننه مننندل
هننای ارزش مننورد انتظننار اشنناره دارننند کننه دارای ارتبنناط خاصننی هسننتند زیننرا ارتبنناط نظننری بننین معیارهننای
ارزیننابی و مفهننوم دینندگاه بننه وجننود مننی آورننند .همچنننین ایننن منندل هننا ،دینندگاه کلننی در مننورد سننطر رضننایت
بننر آوردی مصننرف کننننده از یننک محصننول در اختیننار مننا قننرار مننی دهننند( کننه بننه خرینند مجنندد آن محصننول
منتهنننی منننی شنننود) معیارهنننای اینننن بنننرآورد ،اعتقنننادات مشنننتریان در منننورد سنننطر پاسنننخگویی محصنننول بنننه
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نیازهننای آن هننا مننی باشنند .طننی  40سننال گذشننته ،منندل هننای ارزش سننطر اتنظننار از سننوی فیشننبین در سننال
 1963ارائنننه شنننده انننند .کنننه شنننامل مننندل رفتنننار ارزش سنننطر انتظنننار مصنننرف کنننننده ،تئنننوری رفتنننار منطقنننی و
تئوری رفتار برنامه ریزی شده می شود( .حسام زند حسامی و شیما پروینچی)1393 ،
آجنننزن در سنننال  1985نظرینننه رفتنننار برنامنننه رینننزی شنننده را بنننه دلینننل محننندودیت هنننای موجنننود در نظرینننه
رفتننامنطقی ارائننه نمننود  .وی بننا افننزودن یننک عامننل جدینند بننه نظریننه عمننل منطقننی  ،تحننت عنننوان کنتننرل
رفتننناری درک شنننده تننن ش نمنننود تنننا مهنننم تنننرین محننندودیت نظرینننه عمنننل منطقنننی را تحنننت پوشنننش قنننرار
دهنند(آجزن . )1991،بننه مانننند نظریننه عمننل منطقننی در نظریننه رفتننار برنامننه ریننزی شننده نیننز (کننه بننا توسننعه
تئننوری عمننل منطقننی شننکل گرفننت ) قصنند افننراد بننرای انجننام رفتنناری مشننخز ،عامننل کلینندی محسننوب مننی
شود(رجب زاده )1390 ،
بننه طننور کلننی ،تئننوری رفتننار برنامننه ریننزی شننده بننه مطالعننه سننه عامننل اصننلی نگننرش نسننبت بننه رفتننار ،هنجننار
ذهنننی وکنتننرل رفتنناری درک شننده مننی پننردازد .بننر مبنننایی ایننن تئننوری سننه عامننل اساسننی نگننرش نسننبت بننه
رفتننار ،هنجننار ذهنننی و کنتننرل رفتنناری درک شننده فننرد را بننه سننمت شننکل گیننری قصنند رفتنناری بننرا انجننام
رفتارخا هدایت می کند(.آجزن.)1985 ،
نگرش

هنجارهای ذهنی

مقاصد
رفتاری

رفتار

کنترل رفتاری
درک شده
شکل  2مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده

فرضیه های پژوهش
هنجارهننای ذهنننی ا هنجننار هننای ذهنننی یکننی از متغیرهننای مسننتقل تئننوری هننای رفتننار برنامننه ریننزی شننده
مننی باشنند کننه بننر قصنند خرینند بننه صننورت مسننتقیم و بننر رفتننار بننه صننورت یننر مسننتقیم تنن ثیر گننذار اسننت.
هنجننار هننای ذهنننی بننه صننورت کلننی بننه سننه دسننته تقسننیم بننندی مننی شننود هنجننار هننای اجتمنناعی بیرونننی
ماننننند ا دولنننت ،نهادهنننا ،رسنننانه هنننا و تبلیغنننات  ،هنجارهنننای اجتمننناعی دروننننی ا ماننننند آشننننایان ،دوسنننتان،
فامینننل ،والننندین  ،و هنجارهنننای شخصنننی (وربنننک ،واکیینننر  .)2005 ،پژوهشنننگران زینننادی تننن ثیر هنجارهنننای
ذهنننی را بننر قصنند خرینند مننورد مطالعننه قننرار داده اسننت( آلننرد ،اسننمیت ،سننوینیارد ;2006 ،یاننن و همکنناران
 ;2004 ،وربنننک واکیینننر )2005 ،و بینننان کنننردن کنننه هنجارهنننای ذهننننی بنننر قصننند خریننند بنننه صنننورت مسنننتقیم
تننن ثیر گنننذار اسنننت .افنننزون بنننر اینننن پنننژهش در پنننژوهش هنننای دیگنننر کنننه توسنننط ( لیمننناین و همکننناران;2000 ،
مننارتین  ،بنننوش;  )2000انجنننام شننده اسنننت ،تننن ثیر هنجنننار هننای ذهننننی دروننننی را بنننر قصنند خریننند تائیننند منننی
نماینند .امننا در پننژوهش دیگننری ( هننان و همکنناران )2004 ،بیننان داشننتن کننه هنجننار ذهنننی نننه بننه صننورت بننه
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مسننتقیم و نننه بننه صننورت یننر مسننتقیم بننر قصنند خرینند تنن ثیر دارد .بنننابر ایننن فرضننیه اول ایننن پننژوهش را بننه
این صورت می نوسیم
 )1تبیین ت ثیر نگرش مشتریان نسبت به قصد خرید فرش ایرانی در افغانستان بر قصد رفتار.
کنتنننرل رفتننناری درک شنننده ا کنتنننرول رفتننناری درک شنننده یکنننی از سنننازه هنننای مننندل مفهنننومی تئنننوری رفتنننار
برنامننه ریننزی شننده مننی شننده و اشنناره بننه دزک فننرد از سننهولت و سننختی انجننام یننک رفتننار دارد .و بنناور هننای
فنننرد در رابطنننه بنننه فرصنننتها و مننننابع در دسنننت داشنننته بنننرای انجنننام رفتنننار منننی باشننند(رجب زاده)1390 ،
پنننژوهش هنننای زینننادی تننن ثیر اینننن سنننازه را بنننر قصننند خریننند مطالعنننه نمنننوده اسنننت(جور  ;2004 ،کنننوک و
همکننننناران ;2002 ،یانننننن و همکننننناران ;2004 ،وربنننننک  ،واکیینننننر ;2005 ،لیمننننناین و همکننننناران;2000 ،
کاالفننناتی و همکننناران )1999 ،و بینننان نمنننوده اسنننت کنننه کنتنننرل رفتننناری درک شنننده بنننر قصننند خریننند تننن ثیر
دارد امنننا بعضنننی از پژوهشنننگران دیگنننر تننن ثیر کنتنننرل رفتننناری درک شنننده را بنننر قصننند خریننند نفنننی نمنننود اسنننت(
آتینننامن ;2002،هانسنننن و همکننناران )2004 ،بننننابر اینننن بنننر اسننناس پیشنننینه تحقینننق فرضنننیه دوم را اینننن گوننننه
بیان می نمایم
تبیننین تنن ثیر هنجننار ذهنننی مشننتریان نسننبت بننه قصنند خرینند فننرش ایرانننی در افغانسننان بننر قصنند
)2
رفتار.
نگننرش ا جننز از سننازه هننایی تئننوری رفتنناری برنامننه ریننزی شننده بننوده کننه مطلوبیننت و عنندم مطلوبیننت رفتننار را
بننرای فننرد بیننان مننی کننند و یننا بننه عبننارت دیگننر مثبننت و منفننی بننودن نگنناه فننرد را بننه یننک رفتننار مشننخز و
معننین نشننان مننی دهنند و در ایننن خصننو مطالعننات متعننددی مبنننی بننر تنن ثیر گننذاری نگننرش بننر قصنند خرینند
انجننام شننده اسننت( لیمنناین و همکنناران )2000 ،بیننان مننی کننند کننه نگننرش عامننل مهننم اسننت کننه بننر قصنند
خرینند تنن ثیر گننذار بننوده و بننر انجننام رفتننار تحریننک مننی کننند.در پننژوهش هننای کننه توسننط (یاننن و همکنناران،
 ،2004کننننوک وهمکنننناران;2002 ،جننننور  ;2004 ،هانسننننن و همکنننناران ;2004 ،هننننافمن همکنننناران;1999 ،
رودس  ،کورنینننا ;2003 ،تئنننو ;2002 ،وربنننک  ،وربنننک واکیینننر )2005 ،انجنننام شنننده اسنننت حننناکی از اینننن اسنننت
کننه نگننرش مناسننب روی قصنند خرینند افننراد تنن ثیر مثبننت و معننناداری دارد .بنننابر ایننن بننر اسنناس پیشننینه ایننن
پژوهش فرضیه سوم را این گونه می نویسیم
تبینننین تننن ثیر کنتنننرل رفتنننار درک شنننده مشنننتریان نسنننبت بنننه قصننند خریننند فنننرش ایراننننی در
)3
افغانستان بر قصد خرید.
قصنند رفتننارا قصنند رفتننار یعنننی تمایننل فننرد بننه انجننام یننک رفتننار مشننخز و معننین مننی باشنند و بننر اسنناس
پنننژوهش هنننای کنننه در اینننن راسنننتا انجنننام شنننده اسنننت (ونکننناتش ،و همکننناران ; 2003 ،آجنننزن ;1991 ،دینننوی ،
 ;1989تام سننننون و همکنننناران ;1991 ،االوداهننننی ،مننننوری  ;2008 ،الشننننفی ،ویراکننننودی )2010 ،بیننننان مننننی
کننند کننه قصنند رفتننار عامننل تعیننین کننننده انجننام یننک رفتننار مشننخز و معننین مننی باشنند بنننابر ایننن فرضننیه
یهارم را این گونه می نویسم
)4

تبیین ت ثیر قصد رفتار مشتریان نسبت به خرید فرش ایرانی در افغانستان بر رفتار.
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جدول 1فرضیه های پژوهش

فرضیه ها
H
1
H
2
H
3
H
4

تبیین ت ثیر نگرش مشتریان نسبت به قصد خرید فرش ایرانی در افغانستان بر قصد رفتار.
تبیننین تنن ثیر هنجننار ذهنننی مشننتریان نسننبت بننه قصنند خرینند فننرش ایرانننی در افغانسننان بننر قصنند
رفتار.
تبینننین تننن ثیر کنتنننرل رفتنننار درک شنننده مشنننتریان نسنننبت بنننه قصننند خریننند فنننرش ایراننننی در
افغانستان بر قصد خرید.
تبیین ت ثیر قصد رفتار مشتریان نسبت به خرید فرش ایرانی در افغانستان بر رفتار.

روش شناسی تحقیق
نننوع شناسننی تحقیننق ،جامعننه و نمونننه ا ایننن پننژوهش از لحنناا هنندف کنناربردی ،واز لحنناا شننیوه اجننرا کننار
توصنننیفی – پیمایشنننی بنننوده اسنننت بنننرای جمنننع آوری داده هنننا از پرسشننننامه اسنننتفاده شنننده اسنننت ،پرسشننننامه
ای کنننه در اینننن پنننژوهش اسنننتفاده شنننده اسنننت دارای پننننج سنننازه( نگنننرش ،هنجنننار ذهننننی ،کنتنننرل رفتننناری در
شننده ،قصنند خرینند و خرینند) بننوده اسننت کننه سننازه هننای نگننرش دارای  3گویننه ،هنجننار ذهنننی دارای  3گویننه،
کنتنننرل رفتننناری درک شنننده دارای  4گوینننه ،قصننند خریننند دارای  3گوینننه و خریننند و ینننا انجنننام رفتنننار دارای 3
گوینننه منننی باشنننند و بنننرای ارزینننابی هنننر گوینننه از طینننص  5تنننایی لیکرت(کنننام موافنننق ،موافنننق ،بیظنننر ،مخنننالص،
کننام مخننالص) اسننتفاده شننده اسننت .جامعننه هنندف ایننن پننژوهش تمننام شننهروندان اسننتان هننرات افغانسننتان کننه
تمایننل خرینند فننرش ایرانننی را داشننته اسننت مننی باشننند .بننه علننت اینکننه جامعننه آمنناری ایننن پننژوهش دارای حنند
و منننرز مشنننخز و معنننین نمنننی باشننند بننننابراین نموننننه آمننناری اینننن پنننژوهش بنننا اسنننتفاد از جننندول مورگنننان و
گرجسننی عننندد  384نموننننه تعینننین شنننده اسنننت  .کنننه در اینننن مینننان بنننه تعنننداد  390پرسشننننامه توزینننع شنننده و
بعد از جمع آوری ه تعداد  312پرسشنامه مورد استفاد قرار گرفته است.
ابنننزار سننننجش ،رواینننی و پاینننایی ا پرسشننننامه حاضنننر دارای  5سنننازه و  17گوینننه بنننوده کنننه بنننر اسننناس طیفنننی
لیکننرت بننا مقینناس  5تننایی گویننه هننای ایننن پرسشنننامه مننورد ارزیننابی قننرار گرفتننه اسننت ،بننرای سنننجش روایننی
صننوری و محتننوایی ایننن پرسشنننامه از نظننر کارشناسننان و خبرگننان اسننتفاده شننده و مننورد اصنن ن و تائینند آنهننا
قنننرار گرفتنننه اسنننت  .بنننرای سننننجش رواینننی سنننازه پرسشننننامه از تحلینننل تائیننندی عننناملی اسنننتفاده شنننده اسنننت،
قبنننل از انجنننام تحلینننل تائیننندی عننناملی ،از شننناخز کفاینننت نموننننه گینننری کینننزر مینننر اولکنننین6و آزمنننون

6Kaiser-Meyer-Olkin
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بارتلنننت7کنننه تواننننای ارزینننابی تحلینننل عننناملی تائیننندی را در خصنننو
استفاده شده است.

ارزینننابی سنننازه هنننا نمنننایش منننی دهننند،

جدول  2شاخص های  KMOبرای متغیرها
متغیرها

شاخز KMO

نگرش
هنجنننار
ذهنی
کنتنننرل
رفتنناری
درک
شده
قصننننند
رفتار
رفتار

0.752
0.746
0.721
0.682
0.837

بننا توجننه بننه اینکننه تحلیننل عنناملی تائینندی بننر اسنناس شنناخز آزمننون کفایننت نمونننه گیننری کییننزر-میننر-اولکننین
و آزمننون بارتلننت بننرای تائینند روایننی سننازه هننا مننورد تائینند قننرار گرفتننه اسننت بنننابر ایننن تحلیننل عنناملی تائینندی
متغیرها در جدول  3به شرن زیر است ا
جدول  3بارعاملی متغیرها
متغیرها

بار عاملی

نگرش

0.914

هنجار ذهنی

0.89

کنترل رفتاری درک شده

0.73

تمایل رفتاری

0.81

رفتار

0.85

بننر اسنناس جنندول 3بننار عنناملی همننه سننازه هننا بزرکتننر از  0.7اسننت بنننابر ایننن نشننان مننی دهنند کننه پرسشنننامه
دارای روایی سازه می باشد.
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سنجش پایایی و یا قابلیت اعتماد پرسشنامه
بنننرای سننننجش رواینننی دروننننی پرسشننننامه کنننه نشنننان دهننننده تواننننایی پرسشننننامه در آرائنننه نتنننایج یکسنننان در
شننرایط یکسننان اسننت ،از ضننریب الفننایی کرونبننات اسننتفاده شننده اسننت بننر اسنناس ایننن معیننار اگننر ضننریب الفننایی
کرونبننات سنننازه هننا بزرگتنننر از  0.7باشنند در ان صنننورت سنننازه هننا دارای پاینننایی و یننا قابلینننت اعتمنناد منننی باشننند
بننننابر اینننن در جننندول 4الفنننایی کرونبنننات همنننه سنننازه هنننا بزرگتنننر از  0.7بنننوده کنننه نشنننان دهننننده پاینننایی
پرسشنامه می باشد .
جدول  4الفایی کرونباخ متغیرها
الفایی کرونبات
رفتار

0.881879

قصنننند
خرید
0.761815
نگرش
0.901556
هنجنننار
ذهنی
0.882275
کنتننرل
رفتننننار
ی
درک
شده
0.728729
فنون تجزیه و تحلیل
بنننرای تجزینننه و تحلینننل داده هنننا از دو ننننوع آمنننار اسنننتفاده شنننده اسنننت ،آمنننار توصنننیفی و امنننار اسنننتنباطی ،از
طرینننق آمنننار توصنننیفی بنننرای تجزینننه و تحلینننل ویژگیهنننا و مشخصنننات پاسنننخ دهندگان(شنننغل ،سنننن ،وضنننعیت
تاهنننل و سنننطر تحصنننی ت) اسنننتفاده شنننده اسنننت و در بخنننش انننندازه گینننری رواینننی و پاینننایی ،تائیننند ورد فرضنننیه
هنننا از آمنننار اسنننتنباطی اسنننتفاده شنننده اسنننت .بنننرای تجزینننه وتحلینننل ویژگیهنننای پاسنننخ دهنننندگان کنننه مربنننوط
آمارتوصنننیفی اسنننت از برنامنننه  Spss25اسنننتفاده شنننده اسنننت و بنننرای تعینننین رواینننی ،پاینننایی و تائیننند ورد
فرضنننیه هنننا کنننه مربنننوط بنننه آمنننار اسنننتنباطی بنننوده از برنامنننه  Smart PLS3اسنننتفاده شنننده اسنننت .در قسنننمت
تجزینننه و تحلینننل داده هنننا از طرینننق  Smart PLS3بنننه روش مننندل ینننابی معنننادالت سننناختاری SEM 8انجنننام
شده است .
مننندل ینننابی معنننادالت سننناختاری  SEMینننک سننناختار علنننی وینننژه بنننین متغیرهنننای مکننننون و متغیرهنننای
مشنناهده پزیننر مننی باشنند بننه واسننطه منندل یننابی معننادالت سنناختاری رابطننه بننین متغیرهننای مکنننون بننا یننک
دیگننر و هننم ینننان رابطننه بننین متغیرهننای مکنننون بننا گویننه هننای مربننوط آنهننا ،قابننل بررسننی اسننت در منندل
8

Structure equation model
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یننابی معننادالت سنناختاری نمننی تننوان بننه گونننه تننک متغیننری ،رابطننه بننین متغیرهننا را بررسننی نمننود بننه ایننن
مفهننوم کننه رابطننه بننین یننک متغیننر مسننتقل بننا یننک متغیننر وابسننته را بررسننی نمننایم بلکننه در ایننن روش روابننط
بننین یننندین متغیننر مسننتقل بننا یننندین متغیننر وابسننته قابننل ارزیننابی و بررسننی مننی باشنند .کننارکرد منندل یننابی
معنننادالت سننناختاری بنننه دو دسنننته تقسنننیم منننی شنننود ،مننندل انننندازه گینننری و مننندل سننناختاری ،در مننندل انننندازه
گینننری مننندل ینننابی معنننادالت سننناختاری روابنننط بنننین متغیرهنننای مشننناهده پزینننر و متغیرهنننای مکننننون و هنننم
یننننان رواینننی گوینننه هنننای پرسشننننامه بنننا سنننازه هنننای مربوطنننه ،منننورد بررسنننی و ارزینننابی قنننرار منننی گیرنننند در
حالیکنننه در مننندل سننناختاری مننندل ینننابی معنننادالت سننناختاری روابنننط و همبسنننتگی بنننین متغیرهنننای مکننننون
مننورد بررسننی و ارزیننابی قننرار مننی گیرننند (سننایت پننارس منندیر)9در پننژوهش حاضننر بننرای بررسننی روایننی گویننه
هنننا بنننا سنننازه هنننای مربنننوط ،رواینننی سنننازه بنننه گوننننه ترکیبنننی و روابنننط بنننین متغیرهنننای آشنننکار بنننا متغیرهنننای
مکنون ،و روابط بین متغیرهای مکنون در مدل ،از مدیابی معادالت ساختاری استفاده شده است.
یافته ها
آمننار توصننیفی ا بننر اسنناس آمننار توصننیفی کننه مشخصننات پاسننخ دهننندگان را منننعک مننی نماینند ،در میننان
 312پاسننننخ دهنننننده ا  74درصنننند مننننرد 26 ،درصنننند زن;  14درصنننند بننننین سنننننین(70 ،)20-25درصنننند بننننین
سنننننین( 68 ،)26-30درصنننند بننننین سنننننین ( 86 ،)35-31درصنننند بننننین سنننننین( 73 ،)40-36درصنننند بننننین
سننننین> 40سنننال ;  46.6درصننند زینننر دیننن لم 34.4 ،درصننند دیننن لم 6.4 ،درصننند فنننوق دیننن لم 7.7 ،درصننند
لسننننان  3.5 ،درصنننند کارشناسننننی ارشنننند 1.3 ،درصننننددکتر;  11.6درصنننند دانشننننجو 63 ،درصنننند شننننا ل25 ،
درصننند بیکنننار; 37درصننند مجنننرد 63 ،درصننند متاهنننل ،بنننوده اسنننت .بنننا در نظنننر داشنننت آمنننار توصنننیفی اینننن
پنننژوهش ،از نگننناه جنسنننیت بیشنننترین پاسنننخ دهننننده منننرد ،از نگننناه سنننن بیشنننترین پاسنننخ دهننننده بنننین سننننین
( ،)36-40از نگننناه تحصنننی ت بیشنننترین پاسنننخ دهننننده زینننر دیننن لم ،از نگننناه وضنننعیت تاهنننل بیشنننترین پاسنننخ
دهنده متاهل بوده است.
بررسننی منندل سنناختاری  :بننرای بررسننی بننرازش منندل ایننن پننژوهش از شنناخز هننای کیفیننت منندل از برنامننه
 Smart PLS3اسننتفاده شننده اسننت ایننن شنناخز هننا کننه کیفیننت منندل را نشننان مننی دهننند دارای معیارهننای
خننا خننود مننی باشننند و در صننورت نتننایج آزمننون مننورد نظننر معیارهننای ایننن شنناخز هننا را داشننته باشننند در
آن صنننورت ،مننندل دارای بنننرازش بنننوده و بنننرای بررسنننی و ارزینننابی متغیرهنننای وابسنننته توسنننط متغیرهنننای
مسننتقل ،منندل مناسننب مننی باشنند بنننابر ایننن بننر اسنناس جنندول 5منندل مننورد نظننر دارای بننرازش بننوده و پننیش
بینی متغیرهای وابسته توسط متغیرهای مستقل بر اساس این مدل مناسب می باشد.

moder .com
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جدول  5شاخص های برازش مدل
شاخز

اسم کامل

Chi square

square
statistic

GOF

Goodness of fit

<.36 great

NFI

Normed fit index

>0,9

SRMR

root
square
residuals

Chi

سطر قابل قبول

مقدار در مدل

ندارد

482,76

.725

0.84

Standardized
<0.10 mean

0.06

بننرای بررسننی فرضننیه هننای ایننن پننژوهش و تائینند و رد آنهننا از ضننریب مسیر(ضننریب بیتننا) و مقنندار  sigو یننا p
 – valueاسنننتفاده شنننده اسنننت .در صنننورت کنننه ضنننریب مثبنننت و مقننندار  P- value <0.05باشننند در آن
صننورت فرضننیه هننای طننرن شننده در ایننن پننژوهش تائینند مننی شننود امننا در صننورت حالننت عکنن ایننن معیننار،
فرضننیه هننای موجننود در ایننن پننژوهش رد مننی شننود .بننرای دریافننت ضننریب مسننیر و مقنندار  p – valueویننا
 sigاین پژوهش از نرم افرار  Smart PLSاستفاده شده است.
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شکل  1ضرایب مسیر و بارعاملی در مدل معادالت ساختاری

بنننر اسننناس شنننکل 1ضنننرایب مسنننیر متغینننر هنننای نگنننرش و قصننند خریننند ،هنجنننارذهنی و قصننند خریننند ،کنتنننرل
رفتنننناری درک شننننده و قصنننند خرینننند ،قصنننند خرینننند و رفتننننار بننننه ترتیننننب ()0.24( ،)0.199( ،)0.353و ()0.82
منننعک شننده اسننت ،مقنندار  P- valueو آمنناره ( Tمعنننی داری هریننک از متغیننر هننا را نشننان مننی دهننند)،
هریک از متغیرها در جدول زیر شرن داده شد است.

جدول  6اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته

متغیر مستقل

متغیننننننننننر اثر مستقیم
مقدددددددددددار -
β
وابسته
value
T

نگرش

قصد رفتار

0.35
9

5.72
2

0.000

هنجار ذهنی

قصد رفتار

0.15
9

3.44
6

0.000

کنتنننننرل رفتننننناری درک قصد رفتار
شده

0.25
6

4.27
3

0.000

0.82
0

33.3
52

0.000

قصد خرید

رفتار

نگرش

رفتار

اثر یر مستقیم
مقدددددددددددار -
β P
value
T

0.29
4
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رفتار

0.16
0

3.43
5

0.001

کنتنننننرل رفتننننناری درک رفتار
شده

0.21
0

4.18
4

0.000

هنجار ذهنی

جننندول 6متغیرهنننای مسنننتقل ،متغیرهنننای وابسنننته و همبسنننتگی بنننین متغیرهنننای مسنننتقل و وابسنننته را بنننه گوننننه
ای مسنننتقیم و ینننر مسنننتقیم بنننا معیارهنننای ضنننریب بیتنننا ،پنننی ولینننو وینننا سنننیکنیفیکینت و آمننناره تنننی مننننعک
نموده است
یافته های حاصل از آزمون تحقیق
بننر اسنناس شننکل 1کننه ضننرایب مسننیر بننین متغیرهننای مشنناهده پننذیر ،وجنندول() کننه مقنندار  P – valueویننا
 sigو آمنناره تننی را منننعک نمننوده اسننت مننی تننوانیم بننه تائینند و رد فرضننیه هننای آیننن پننژوهش بننی پننردازیم ،
نگنننرش مشنننتریان نسنننبت بنننه قصننند خریننند فنننرش ایراننننی در افغانسنننتان تننن ثیر مثبنننت و معنننناداری دارد اینننن
فرضننننیه براسنننناس ( )β =0.359و ( P-value=0.000تحقیننننق پذیرفتننننه اسننننت .هنجننننار ذهنننننی مشننننتریان
نسننبت بننه قصنند خرینند فننرش ایرانننی در افغانسننتان تنن ثیر مثبننت و معنننی داری دارد ،ایننن فرضننیه بننر اسنناس (
 )β = 0.195و ( )P-value=0.000تحقینننق پذیرفتنننه اسنننت .کنتنننرل رفتننناری درک شنننده نسنننبت بنننه قصننند
خریننند فنننرش ایراننننی در افغانسنننتان تننن ثیر مثبنننت و معنننناداری دارد ،اینننن فرضنننیه بنننر اسننناس (  (β = 0.256و
( )P- value = 0.000تحقیق پذیرفته است.

جدول  7خالصه نتایج فرضیه های تحقیق

ردی
ف

1

2

فرضیه ها

pvalu
e

تبینننننین تننننن ثیر نگنننننرش
مشنننتریان نسنننبت بنننه قصننند
خرینننند فننننرش ایرانننننی در 0.000
افغانستان بر قصد رفتار.
تبیننین تنن ثیر هنجننار ذهنننی
مشنننتریان نسنننبت بنننه قصننند
0.000
خرینننند فننننرش ایرانننننی در
افغانسان بر قصد رفتار

Tstatist
ic

β

5.722

0.359

3.446

0.159

رد
تائیننننند
فرضنننی
فرضیه
ه

+

+
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4.273

0.256

3

تبینننین تننن ثیر کنتنننرل رفتنننار
درک شنننننننده مشنننننننتریان
نسننبت بننه قصنند خرینند فننرش 0.000
ایرانننننی در افغانسننننتان بننننر
قصد خرید

+

4

تبینننین تننن ثیر قصننند رفتنننار
مشنننتریان نسنننبت بنننه خریننند
0.000
فنننرش ایراننننی در افغانسنننتان
بر رفتار.

+

0.82

-

-

بحث و نتیجه گیری
پننژوهش حاضننر در راسننتای بررسننی تنن ثیر عوامننل مننوثر بننر رفتننار خرینند مشننتریان افغانسننتانی فننرش ایرانننی بننا
اسنننتفاده از تئنننوری رفتنننار برنامنننه رینننزی شنننده( )TPBو بنننه روش مننندل ینننابی معادلنننه سننناختاری انجنننام شنننده
اسننت آزمننون بننرازش منندل نشننان داد کننه منندل بننرای ارزیننابی تغییننرات متغیرهننای وابسننته توسننط متغیرهننای
مسنننتقل از بنننرازش مناسنننب بنننر خنننور دار اسنننت و همچننننان آزمنننون هنننای معنننادالت سننناختاری حننناکی از آن
اسننت کننه فرضننیه هننای ایننن پننژوهش تائینند شننده اسننت ،نگننرش نسننبت بننه قصنند خرینند مشننتریان افغانسننتان
فنننرش ایراننننی تننن ثیر مثبنننت ومعنننناداری دارد ،نتیجنننه اینننن فرضنننیه همسنننوی بنننا نتنننایج مطالعنننات (یانننن و
همکنننناران ،2004 ،کننننوک وهمکنننناران;2002 ،جننننور  ;2004 ،هانسننننن و همکنننناران ;2004 ،هننننافمن همکنننناران،
 ;1999رودس  ،کورنیا ;2003 ،تئو ;2002 ،وربک  ،وربک واکییر )2005 ،داشته است.
بننننابراین نگنننرش عنصنننر اساسنننی در قصننند خریننند مشنننتریان بنننوده کنننه سنننازمان هنننای تولیننندی بنننرای افنننزایش
احتمننال قصنند خرینند مشننتریان مننی بایسننت بننه بننر مفهننوم نگننرش مشننتریان توجننه ویننژه نماینند .هنجننارذهنی
نسنننبت بنننه قصننندخرید مشنننتریان افغانسنننتان فنننرش ایراننننی تننن ثیر مثبنننت و معننننی داری دارد اینننن فرضنننیه منننورد
تائیننند قنننرار گرفتنننه اسنننت کنننه نتیجنننه اینننن فرضنننیه همسنننوی بنننا نتنننایج مطالعنننات(( آلنننرد ،اسنننمیت ،سنننوینیارد،
 ;2006یانننن و همکننناران  ;2004 ،وربنننک واکیینننر )2005 ،داشنننته اسنننت امنننا مخنننالص بنننا نتنننایج مطالعنننات(
هنننان و همکننناران )2004 ،منننی باشننند .در راسنننتای تائیننند اینننن فرضنننیه نهادهنننای تولیننندی و سنننازمان هنننای
مننرتبط بننه کاالهننا وخنندمات فننرش ایرانننی مننی بایسننت بننه دوسننتان ،فامیننل ،همکنناران مشننتریان فننرش ایرانننی
در افغانسننتان توجننه نمننوده و بننا ابننزار هننای متنننوع دینندگاه هننای آنهننا را بننا مشننتریان همسننو نماینند .کنتننرل
رفتننناری درک شنننده نسنننبت بنننه قصننند خریننند مشنننتریان افغانسنننتان فنننرش ایراننننی تننن ثیر مثبنننت و معنننناداری دارد
نتیجننننه ایننننن فرضننننیه بننننا نتننننایج مطالعننننات(جور  ;2004 ،کننننوک و همکنننناران ;2002 ،یاننننن و همکنننناران،
 ;2004وربننننک  ،واکییننننر ;2005 ،لیمنننناین و همکنننناران ;2000 ،کاالفنننناتی و همکنننناران )1999 ،همسننننوی و
هنننم خنننوانی داشنننته اسنننت و مخنننالص بنننا نتنننایج مطالعنننات( آتینننامن ;2002،هانسنننن و همکننناران )2004 ،منننی
باشنند بننا توجننه نتیجننه ایننن پننژوهش و دیگننر پننژوهش هننای موافننق ،در خصننو دانننش و بخننش مننالی مشننتریان
برنامه های مناسب به عملیاتی شده تا اینکه خرید برای آنها ساده و آسان به نظر رسند.
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پیشنهادات کاربردی
بننا توجننه بننه اینکننه فرضننیه هننای تنن ثیر نگننرش بننر قصنند خرینند ،هنجننار ذهنننی بننر قصنند خرینند ،کنتننرل رفتنناری
درک شننده بنننر قصننند خریننند ،مشنننتریان افغانسنننتانی فنننرش ایرانننی منننورد تائیننند قنننرار گرفتنننه اسنننت ،بنننرای تمنننام
نهادهننا ،سننازمان هننا ،مسننئولین ،کمیتننه تبلیغننات وسننایر سیاسننت گننذاران فننرش ایرانننی پیشنننهادات ذیننل ارائننه
می شوند
 تبلیغننات مطالننب کننه تصننویر مناسننب از کشننور جمهننوری اسنن می ایننران بننرای مشننتریان ایننن صنننعت
در افغانستان منعک نماید.
تبلیغنننات مطالنننب کنننه تصنننویر مناسنننب از سنننازمان هنننای تولیننندی صننننعت فنننرش اینننران در افغانسنننتان
منعک نماید.
 توضنننیر و تشنننریر در منننورد کیفینننت و ماهینننت صننننعت فنننرش ایراننننی در مقایسنننه بنننا سنننایر رقبنننای
موجنننود درافغانسنننتان( تبلیغنننات فنننرش کنننه در جمهنننوری اسننن می اینننران انجنننام میشنننود اگنننر درصننندی
معنننین اینننن تبلیغنننات در کشنننوریهای هننندف انجنننام شنننود ،بننندون شنننک صننننعت فنننرش اینننران جایگننناه
واقعنننننننی خنننننننود را در سنننننننطر منطقنننننننه و بنننننننین الملنننننننل بدسنننننننت خواهننننننند آورد)





کنننننننناهش قیمننننننننت در کوتنننننننناه منننننننندت بننننننننرای گسننننننننترش سننننننننهم بننننننننازار .
ایجاد سازمان ها و نهادها برای توزیع مناسب فرش ایران در بازار های افغانستان.
سننرمایه گننذاری مشننترک در افغانسننتان یکننی از عوامننل مهننم و تنناثر گننذار بننر متغیرهننای مسننتقل ایننن
پژوهش خواهد بود که بر افزایش تمایل خرید مشتریان نقش موثر را دارا می باشد
تدوین و ارائه قیمت گذاری مناسب برای مشتریان فرش ایرانی در افغانستان.
تننندوین برنامنننه ای جنننامع بنننرای دریافنننت بهنننای فنننرش ایرانی(روزاننننه ،هفتنننه وار ،مننناه وار و سننناالنه) از
مشتریان این صنعت در افغانستان.

پیشنهادات برای تحقیقات آینده









پننژوهش حاضننر در ینناریوب تئننوری رفتنناری برنامننه ریننزی شننده در صنننعت فننرش انجننام شننده اسننت،
سننایر پژوهشننگران مننی تواننند در سننایر صنننایع ،از ایننن ینناریوب در پننژوهش خننود اسننتفاده نمننوده و
نتایج پژوهش خود را با نتایج این پژوهش مقایسه نماید.
ایننن پننژوهش از نظننر مکننانی در اسننتان هننرات افغانسننتان در حننوزه صنننعت فننرش انجننام شننده اسننت،
سنننایر پژوهشنننگران منننی توانننند در سنننایر اسنننتان هنننای افغانسنننتان از اینننن مننندل اسنننتفاده نمایننند و نتنننایج
پژوهش خود را با نتایج این پژوهش مقایسه نماید.
در اینننن پنننژوهش از مننندل تئنننوری رفتننناری برنامنننه رینننزی شنننده در حنننوزه صننننعت فنننرش انجنننام شنننده
اسننت ،سایرپژوهشننگران مننی تواننند تنن ثیرات سننایر سننازه هننا را در ایننن منندل مننورد پننژوهش و تحقیننق
قرار بدهند.
پژوهشنننگران منننی توانننند بنننا افنننزودن سنننازه هنننای جدیننند در اینننن مننندل ،در زمنننان هنننا و مکنننان هنننای
مختلص پژوهش را انجام داده و نتایج پژوهش خود را با نتایج این پژوهش مقایسه نمایند.
پژوهشگران این مدل را می تواند در مقاطع مختلص زمانی دیگر انجام دهند.
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 اینننن پنننژوهش تنهنننا در ینننک اسنننتان ،اسنننتان هنننرات افغانسنننتان انجنننام شنننده اسنننت و پژوهشنننگران منننی
توانند همزمان در دو و یا یندین استان از این مدل در پژوهش خود استفاده نمایند.

فهرست منابع
حافظ نیا ،محمد رضا .)1387(.مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،انتشارات سمت ،تهران
خننناکی.)1390(. ( ،روش تحقینننق بنننا رویکنننردی بنننه پاینننان نامنننه نویسنننی ،یننناب اول ،تهنننران ا کنننانون فرهنگنننی
انتشاراتی درایت،
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سال یهارم ،شماره .3
دانننایی فننرد حسننن ،الننوانی .سننید مهنندی ،عننادل آذر .)1386(.روش شناسننی پننژوهش کمننی ،در منندیریت
رویکر جامع ،تهران ،انتشارات اشراقی ،یاپ دوازهم.
رضننایی،م.خ حسنننی،مقدم )1391(.بررسننی و بهینننه سننازی رفتننار مصننرف کننننده در اقتصنناد اسنن می بننا
استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویا .فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران ،سال هفدهم ،شماره 15
رضاییان ،ع .)1379(.مدیریت رفتار سازمانی .تهران ،انتشارات سمت202، ،
زنننند حسنننامی ،حسنننامخ پروینچنننی ،شنننیما .)1393(.بنننه کنننارگیری نظرینننه رفتنننار برنامنننه رینننزی شنننده در بررسنننی
قصد خرید مصرف کنندگان ،فصلنامه مدیریت توسعه و تحول ،شماره 18
سننرمد،زخبازرگان،عخحجازی.)1385(.روشننهای تحقیننق در علننوم رفتنناری ،ینناپ  ، 13تهننران :موسسننه
انتشارات .آگاه
جنننوادین ،سنننید رضننناخ اسنننفیدانی ،محمننند رحنننیم.)1397(.رفتنننار مصنننرف کنننننده ،تهنننران ،انتشنننارات دانشنننگاه
تهران.
سننعید فننروز آبنننادی ،ملیحننهخ طهماسننبی ،رحنننیمخ نننورزی ،آزیتنننا .)1393(.کنناربرد تئننوری رفتنننار برنامننه رینننزی
شنننده در پیشنننگوی وابسنننتگی بنننه نیکنننوتین در زننننان مصنننرف کننننندگان قلینننان در شنننهر بوشهرسنننال ،1393
ماهنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد،
سنننبحانی ،سنننید محمننند جوادخجمشنننیدی ،امیننندخ ننننوروزی ،عبننناس.)1396(.تماینننل دانشنننجویان بنننه خریننند
نننذای ارگانیننن ا کننناربرد تئنننوری توسنننعه یافتنننه رفتنننار برنامنننه رینننزی شنننده ،فصنننلنامه علمنننی -پژوهشنننی،آموزش
محیط زیست و توسعه پایدار ،سال هفتم ،شماره اول.
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Application of theory of planned behavior to purchase intention
A case study of the Iranian carpet industry in Afghanistan

Abstract
The purpose of this study was to investigate the factors affecting the intention to buy Iranian
carpet customers in Afghanistan which is evaluated on the basis of planned behavior theory.
Based on tests performed on the conceptual model of this research showed that the model has
a good fit for predicting changes in dependent variables by independent variables. This
research is applied in the term of purpose and descriptive- analytical in terms of
implementation method. The statistical population of this study was all citizens of Herat
province of Afghanistan. The statistical sample is based on the Georgian and Morgan tables
384 people and the samples were selected by simple random sampling method. A
questionnaire designed to assess the factors influencing the intention to buy it has five
structures and seventeen items. Based on tests performed on this questionnaire showed that
the questionnaire had good validity and reliability, 400 questionnaires were distributed among
the statistical population of this study and 330 questionnaires were collected finally,312 of
them were suitable and entered the Spss25 program for analysis after coding and sequencing.
Two types statistics have been used to analyze the data of this study, Respondents profile
analysis of descriptive statistics was performed based on the SPSS program, Smart PLS3
software has been used to analyze the collected data in order to confirm and reject the
hypotheses by structural equation modeling. The result of the analysis of this research indicate
that all the hypothesis of this research confirmed.
Key words: Attitude, perceived behavioral control, mental norm, intention to buy and
purchase
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