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چكيده
شناسايي قصد مصرفکننده و رفتار خريد به عنوان يک عامل مهم در بقا و رشد شرکتها مورد توجه
قرار ميگيرد .هدف از انجام پژوهش ،بررسي اثر نقش ادراک و شخصيت مصرف کنندگان بر قصد خريد
خودروهاي هيبريدي است .روش تحقيق ،توصيفي است .جامعه آماري اين تحقيق کليه خريداران
خودروهاي هيبريدي در تهران در سال  1400است .روش نمونهگيري ،غيراحتمالي و در دسترس و حجم
نمونه  384نفر است .در اين پژوهش براي جمع آوري دادهها از دو پرسشنامه استاندارد (هي و هو  2018و
ايدين و پهليوان  )2010استفاده ميشود .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS21و نرم افزار  Smart_PLSمورد
تجزيه و تحليل قرار گرفتند .يافتهها حاکي از آن است که مزاياي پولي درک شده ،محيط درک شده ،ريسک
درک شده ،هزينه درک شده ،تيپ شخصيتي الف و تيپ شخصيتي ب بر قصد خريد خودروهاي هيبريدي
تاثيرگذار است .در نهايت ،تاثير نماد درک شده بر قصد خريد خودروهاي هيبريدي مورد تاييد قرار نگرفت.
واژگان کليدي :ادراک ،شخصيت مصرف کنندگان ،تيپ شخصيتي الف ،تيپ شخصيتي ب ،و قصد خريد
خودروهاي هيبريدي
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پرداخت؛ زيرا خودروها با هويت فرد در ارتباط است

مقدمه
امروزه ،آلودگيهاي زيست محيطي در سطح

و افراد خود را به اتومبيلشان نسبت ميدهند و به آن

جهاني به عنوان تهديدي براي بشر شناخته شده است.

بيشتر به عنوان دوست و همراه مينگرند تا شيء بي

همزمان با مهم شدن و افزايش نگراني نسبت به

جان (فرقاني و همکاران.)1397 ،
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سالمت و حفاظت از محيط زيست؛ با تبديل شدن

تحقيقات موجود در مورد قصد خريد خودروهاي

اتومبيل از يک کاالي لوکس به يک کاالي ضروري و

هيبريدي مشخص کردند که ادراکات مصرفکننده و

استفاده گسترده و رو به افزايش از خودروهاي

ويژگيهاي فرد نقش مهمي در پذيرش اين خودروها

شخصي ،روند افزايش اين آلودگيها را چند برابر کرده

دارند .عالوه بر اين ،ادراک مصرفکنندگان شامل

است .با توجه به اينکه مصرفکنندگان شروع به درک

کسب مزايا و پرداخت هزينه ميشود ،در حالي که

جدي بودن اين آلودگيها و مشکالت خطرناک

مطالعات قبلي در مورد ادراک مصرف کنندگان براي

بهداشتي و اقتصادي که از آن ناشي ميشود ،کردهاند و

پذيرش اين خودروها به ندرت جنبههاي مثبت و منفي

آثار آن را در زندگي خود مشاهده ميکنند (رودولف،1

ادراک را همراه با هم در نظر ميگيرند .عالوه بر اين،

 ،)2016انتظار ميرود که خودروهاي هيبريدي (داراي

ويژگيهاي مصرف کننده شامل جمعيت شناختي و

دو نوع منبع انرژي بنزيني و الکتريکي) که به عنوان

شخصيت ميشود .در مقايسه با ويژگيهاي جمعيت

يک نوآوري سازگار با محيط زيست ظهور ميکنند ،نه

شناختي ،شخصيت يک متغير پايدار براي توضيح رفتار

تنها يک راه حل پايدار ،بلکه ضروري براي کاهش

مصرفکننده است .در حالي که ادبيات مربوطه به طور

آلودگيهاي محيطزيست در نظر گرفته شوند (هي و

عمده بر تاثير ويژگيهاي جمعيت شناختي بر پذيرش

همکاران .)2018 ،2خودروهاي هيبريدي در مقايسه با

خودروهاي هيبريدي متمرکز بود و به طور کامل اثر

خودروهاي غيرهيبريدي ،گاز (مونوکسيد کربن)

شخصيت مصرفکننده را بررسي نميکرد .در نتيجه،

کمتري توليد ميکنند .اختالف آاليندگي اين دو مدل

شناسايي و درک عوامل تاثيرگذار بر قصد خريد اين

خودرو برابر  1560تن ميشود ،که تقريباً برابر با جرم

خودروها با بررسي شخصيت و ادراک افراد در جهت

خالص نزديک به هزار دستگاه خودروي سواري است

هدايت مصرفکنندگان به سمت استفاده از اين

(حميدي .)1396 ،بررسي صنعت خودروسازي در

گزينهها ،کمک زيادي به حل اين چالش ميکند.

جهان نشان ميدهد ،اکثر خودروسازان بزرگ دنيا در

در اين پژوهش درصدد پاسخ به اين مساله بر

ابتداي کار خود اهداف کارکردي (کاهش قيمت،

آمديم که ادراک و شخصيت مصرف کننده چه نقشي

افزايش کيفيت و )...را مورد توجه قرار دادهاند ،اما به

بر قصد خريد خودروهاي هيبريدي دارند؟

ويژگيهاي

جمعيتشناختي

و

روانشناختي

مصرفکننده کمتر دقت ميکنند (رنجبريان و همکاران،
.)1390
موضوع مهم ديگري که بايد در بررسي رفتار
خريداران خودرو بدان توجه شود ،اين است که تحليل
رفتار مصرفکنندگان در زمينه خودرو ،به ويژه
خودروهاي لوکس پيچيدگيهاي خاص خود را دارد و
نميتوان مانند کاالهاي معمولي ارزان قيمت به آن

مباني نظري

ادراک
ادراک يعني فرايندي که شخص از طريق آن
وروديهاي اطالعاتي را براي خلق يک تصوير معنادار
از جهان ،انتخاب ،سازماندهي و تفسير ميکند .به
عبارت ديگر ادراک همان نحوه نگاه ما به دنياي
پيرامون است .دو فرد ممکن است در معرض يک
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محرک يکسان در شرايط مشابهي قرار گيرند ،اما نحوه

محيط درک شده

تشخيص ،انتخاب ،سازماندهي و تعبير اين محرک

محيط درک شده ،فرايند کسب اطالعات از محيط

فرايندي کامال فردي و مبتني بر نيازها ،ارزشها و

اطراف انسان است .در واقع ،معناي يک محيط براي

انتظارات هر فرد است .ادراک نه تنها به محرکهاي

يک فرد ،حاصل تعامل بين توانشهاي آن محيط و

فيزيکي بلکه به محرکهاي مرتبط با محيط پيراموني و

نيازهاي فردي و جمعي استفاده کننده آن است.

شرايط دروني فرد هم بستگي دارد (کاتلر و کلر،

بنابراين هر تعريف ،توصيف ،يا تبيين ماهيت کارکرد

.)1391

محيط بايد با توجه به چيزي در فضاي اطراف باشد

در اين پژوهش ادراک مصرف کننده شامل مزاياي

(شهرجردي و همکاران .)1394 ،ادراک محيطي،

پولي درک شده ،محيط درک شده ،نماد درک شده،

فرآيندي است بر پايه ترکيب اطالعات حسي و

ريسک درک شده ،هزينه درک شده ميباشد.

انتظارات مبتني بر تجربه که از طريق آن انسان دادههاي

مزاياي پولي درک شده
مهمترين بُعد مزاياي درک شده ،مزاياي پولي درک
ترکيبي از قيمت اسمي و تمام هزينههاي ديگر خريد
محصول و استفاده از آن است .در اين مطالعه ،مزاياي
پولي درک شده به ادراک مصرف کنندگان از
صرفهجوييهاي پولي ناشي از استفاده خودروهاي
هيبريدي اشاره دارد .بنابراين مشوقهاي دولت درمورد
صرفهجوييهاي پولي براي استفاده از اين خودروها
ميتواند بر قصد خريد مصرف کنندگان تاثير بگذارد.
هافنر و همکاران ،)2017( 3در تحقيقي تحت عنوان
«تصوير ،نه محيط زيست :اکتشاف کيفي عوامل موثر بر
تصميمگيري خريد خودرو» عنوان کردند که در طول
پروسه تصميمگيري فرد براي خريد خودرو ،معيار
اوليه مالحظات مالي و عملي (عملکردي) ميباشد ،که
مطابق آنها گزينههاي انتخابي خود را کاهش ميدهد.
سپس با توجه به منابع بااعتماد و تجارب قبلي خود به
جمعآوري اطالعات و در ادامه با در نظر گرفتن
مالحظات عاطفي و تاثير تصوير و رنگ بر احساسات
خود ،و تجربه تصميمگيري ميکند؛ بنابراين با توجه به
آنچه بيان شد:
فرضيه اول :مزاياي پولي درک شده بر قصد خريد
خودروهاي هيبريدي تاثير دارد.

برميگزيند .در اين مطالعه محيط درک شده به عنوان
درک مصرفکننده از نتايج مثبت استفاده از خودروهاي
هيبريدي براي محيط زيست تعريف شده است .با
افزايش روند تخريب محيط زيست ،مصرف كنندگان
در حال حاضر با توجه به ويژگيهاي زيستمحيطي
محصوالت و توجه به اثرات آنها بر محيطزيست رفتار
ميكنند.

بنابراين،

ويژگيهاي

زيستمحيطي

نوآوريهاي پايدار اين خودروها در استفاده از
سوخت ،عامل مهمي براي ارتقاء پذيرش آنها است.
براتي و سليماني نژاد ( ،)1390در تحقيق ادراك
محركها در محيط كنترل شده و تأثير جنسيت بر آن
بيان ميکنند که افراد در رويايي با محيط نسبت به
تمامي جنبههاي محيط حساس هستند و تمامي حواس
آنان در فرايند ارتباط با محيط فعال است و بايد اين
موضوع مدنظر طراحان محيط زيست انساني قرار
گيرد؛ بنابراين با توجه به آنچه بيان شد:
فرضيه دوم :محيط درک شده بر قصد خريد
خودروهاي هيبريدي تاثير دارد.

نماد درک شده
نماد در واقع ،فرايند شناختي است که از معاني
دادههاي ذهني مشاهدهگر نسبت به موضوع ايجاد
ميشود .همچنين وسيلهاي است براي عينيت بخشيدن
صوري به يک محتواي ذهني (موال صالحي و يداللهي،
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شده است ،که نتيجه منفعت (سود) به دست آمده از

الزم را بر اساس نيازش از محيط پيرامون خود
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 .)1391در اين مطالعه نماد درک شده به ادراک

کنندگان ،زماني که قادر به پيشبيني پيامدهاي

مصرفکنندگان از بهبود تصوير و وضعيت آنها در

تصميمات خود نيستند ،با آن رو به رو ميشوند

هنگام استفاده ازخودروهاي هيبريدي اشاره دارد.

(دهقان دهنوي و همکاران .)1393 ،در اين مطالعه

برخي مصرفکنندگان خودرو را بر اساس ارزش

ريسک درک شده به عنوان درک مصرف کننده از عدم

نمادين و براي بيان هويت فردي خريداري ميکنند.

اطميناني که ممکن است در هنگام استفاده از

اين مصرف کنندگان انگيزه ميگيرند تا در يک تصوير

خودروهاي هيبريدي به وجود آيد ،تعريف شده است.

مثبت ديده شوند و ممکن است با خريد خودروهاي

از آنجايي که فناوريهاي خودروهاي هيبريدي به ويژه

هيبريدي ،تصوير مثبتي در ارتباط با حفاظت از محيط

فن آوري باتري ،هنوز نابالغ و محدود است( ،يعني

زيست از خود ايجاد کنند .تئوري همگرايي خودمحور

محدوده باتري ممکن است انتظارات مصرف کنندگان

نشان ميدهد که مصرفکنندگاني که تصور تصوير

از نظر سرعت را برآورده نکند) ،و زيرساختهاي شارژ

محصول را با تصوير خود سازگار ميکنند ،احتماال يک

در ايران ناکافي است ،بر پذيرش اين خودروها تاثير

نگرش مثبت نسبت به يک محصول دارند و در نتيجه

ميگذارد .در بررسي ارزش ،اثربخشي و ريسک درک

به طور مثبتي بر قصد خريد آنها تاثير ميگذارد (هي و

شده از سوي مصرفکننده بر قصد خريد محصوالت

همکاران .)2018 ،موال صالحي و يداللهي ( ،)1391در

سبز به منظور افزايش اثربخشي ادراک شده توسط

پژوهشي با عنوان تأملي در شاخص سبك و نماد در

مصرف کننده به بازاريابان پيشنهاد ميشود با فعاليتهاي

مطالعة شواهد باستان شناختي و نقش آنها در ميزان

مناسب بر نقش تاثيرگذار هر فرد بر محيط زيست از

دسترسي به حوزة ادراكات گذشته بيان ميکند که

طريق رفتار خريد صحه گذاشته و اين ذهنيت را در

نمادها بر دريافتها و ادراكات ما داللت دارند؛ بنابراين

مصرفکننده تقويت کنند که تک تک مصرف کنندگان

با توجه به آنچه بيان شد:

ميتوانند در جهت حل مشکالت زيست محيطي موثر

فرضيه سوم :نماد درک شده بر قصد خريد
خودروهاي هيبريدي تاثير دارد.

ريسک درک شده
ريسک در زمينه رفتار مصرفکننده به اين معني

باشند؛ بنابراين با توجه به آنچه بيان شد:
فرضيه چهارم :ريسک درک شده بر قصد خريد
خودروهاي هيبريدي تاثير دارد.

هزينههاي درک شده

است که هر عمل مصرفکننده پيامدهايي را ايجاد

هزينههاي درک شده ،به معني هزينههايي است که

ميکند که با هيچ چيز تقريبي و قطعي پيش بيني

افراد براي دريافت مزيتها و خدمات پرداخت ميکنند.

نميشود و بعضي از آن ها احتماال ناخوشايند هستند.

اين هزينهها صرفا هزينههاي مادي و پولي (قيمت

به عبارت ديگر ،خطر يک برآورد ذهني توسط

خدمات ارائه شده) نيست .بلکه ميتواند در زمينه

مصرفکنندگان است که با پيامدهاي احتمالي

غيرمالي باشد .هزينههاي غيرمالي نيز هيچ محدوديتي

تصميمات اشتباه مرتبط است .مصرفکنندگان مدام

ندارد .هزينههاي درک شده نه تنها شامل قيمت واقعي

بايد به انتخاب کاال يا خدمت و مکان خريد آنها

است ،بلکه در برگيرنده هزينههاي درک شده غير پولي

بپردازند .به دليل اينکه پيامدها (يا نتايج) چنين

نيز ميشود و حتي در برگيرنده تالش براي به دست

تصميماتي اغلب غيرقطعي هستند ،مصرفکننده در

آوردن و استفاده کردن از محصول نيز ميباشد (وانگ

تصميم خريد با نوعي ريسک رو به رو هستند .منظور

و همکاران .)2019 ،4در اين مطالعه ،هزينه درک شده

از «ريسک ادراک شده» عدم قطعيتي است که مصرف

به عنوان درک مصرف کننده از پولي است که براي
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خريد و استفاده از خودروهاي هيبريدي هزينه ميکند،

شخصيت تيپ الف:

شده است .تحقيقات پيشين نشان ميدهد که قيمت

تهاجمي درگير مبارزهاي مداوم و پِي در پِي با خود

باالي خريد اين خودروها يکي از موانع عمده براي

جهت نائل شدن به حداکثر پيشرفت در حداقل زمان

پذيرش آنهاست .در حال حاضر ،مصرفکنندگان

است .افرادي با رقابت طلبي شديد ،بلندپرواز ،بي قرار،

خودروهاي هيبريدي به دليل محدوديتهاي باتري و

و بي پروا هستند كه بسيار سخت كار ميكنند و داراي

شارژ کردن که هزينههاي استفاده از اين خودروها را

ويژگيهايي نظير پرخاشجويي ،ناآرامي ،سرعت در

براي مصرفکنندگان افزايش ميدهد ،تاثير منفي بر

گفتار و حركات ،شتابزدگي و فوري بودن ،تحريک

پذيرش و قصد خريد خودروهاي هيبريدي دارد.

پذيري ،واکنشگر ،داراي تحمل ريسک باال هستند و به

رفسنجاني نژاد ( ،)1396در مقالهاي با عنوان ارزيابي

5

راحتي خشمگين ميشوند (فريدمن و روزنمن ،

سياست افزايش تعرفه خودروهاي سواري با تأکيد بر

 .)1974در اين مطالعه ،شخصيت نوع الف منظور

خودروهاي هيبريدي بيان کرد ،ابزارهاي حمايتي

مصرفکنندگاني با پذيرش سطح بااليي از نوآوري و

مختلف مالي و غيرمالي نظير تنظيم مقررات ،تعرفههاي

مايل به انجام کارهاي جديد و استفاده از ايدهها و

گمرکي ،حمايتهاي مالياتي و برگزاري برنامههاي

محصوالت جديد هستند و به راحتي مزاياي نوآوري را

آموزشي ،ميتواند برخي از مصاديق حمايت دولت

درک ميکنند .از اين رو ،خودروهاي هيبريدي به

باشد؛ بنابراين با توجه به آنچه بيان شد:

عنوان يک فنآوري جديد در استفاده از انرژيها ممکن

فرضيه پنجم :هزينه درک شده بر قصد خريد
خودروهاي هيبريدي تاثير دارد.

شخصيت
شخصيت ،به خصوصيات متمايز روانشناختي و
صفات بارز يا مسلّط در فرد اشاره ميکند که منجر به
پاسخهاي نسبتا ثابت و بادوام او به محرکهاي محيطي
ميشوند .بر اساس ديدگاه قنبري پناه ( ،)1386مفهوم
شخصيت از آن جهت براي مديريت اهميت دارد که
به نظر اکثر مديران ،نقش عمدهاي در چگونگي ادراک،
ارزيابي و واکنش فرد در برابر محيط دارد .در واقع،
رفتار شخص تابعي از رابطه دائمي او و موقعيت
ميباشد .مهمترين ويژگيهايي که باعث ايجاد تفاوت
بين انسانها ميشوند ،تفاوتهاي فيزيکي و رواني آنها
است (برنان .)1989 ،در اين پژوهش شخصيت شامل
شخصيت نوع الف و نوع ب ميباشد.

است به راحتي توجه افراد با شخصيت نوع الف را
جلب کند و آنها را کنجکاو به استفاده و خريد کند
(آيدين و پهليوان)2010 ،؛ بنابراين با توجه به آنچه
بيان شد:
فرضيه ششم :شخصيت نوع الف بر قصد خريد
خودروهاي هيبريدي تاثير دارد.

شخصيت تيپ ب
افرادي غالبا صبور ،شکيبا ،آرام و خونسرد و
راحت ،ميانهرو ،در برخورد و مراوداتشان ماليم هستند
و در کارها افراط نميکنند ،اهل رقابت نيستند ،نسبت
به موعدهاي کاري خيلي حساسيت نشان نميدهند ،و
از اوقات فراغت لذت ميبرند و اهل دروغگويي نيستند
و تحمل ريسک آنها بسيار کم و اعتماد به نفس بااليي
دارند (فريدمن و روزنمن .)1974 ،در اين مطالعه
شخصيت نوع ب ،منظور مصرفکنندگاني است که
پذيراي نوآوري نبوده ،بسيار محتاط و در انجام کارها
و استفاده از محصوالت جديد و نوآور بسيار نگران
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مانند قيمت واقعي اين خودروها و هزينه شارژ تعريف

شخصيت تيپ الف :فردي است که به صورت
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پيامدهاي احتمالي هستند .به دليل اهميتي که اين

مصرفکنندگان در ايران است .رودولف ( ،)2016در

مصرفکنندگان به کيفيت زندگي به جاي کميت آن

تحقيقي تحت عنوان چگونه انگيزههاي اتومبيلهاي

ميدهند ،ميتوانند به خودروهاي هيبريدي (پس از

الکتريکي بر تصميمگيريهاي خريد تاثير ميگذارد؟

اينکه توسط ديگران امتحان و صحت آن تجربه شد)

بيان ميکند بيشتر مردم موافق با نرخ انتشار دي اکسيد

به عنوان راهحلي براي بهبود کيفيت محيطزيست و

کربن کم در ارتباط با برنامههاي حملونقل روزانه

کاهش نگرانيهايشان بنگرند و قصد خريد آنها را

خود هستند .مصرفکنندگاني که از خودروي تک

تحت تاثير قرار دهد .لي ،)2009( 6در پژوهشي تحت

سرنشين استفاده ميکنند ،تمايل کمتري به خريد

عنوان تفاوتهاي جنسيت در رفتار خريد سبز مصرف

خودروهاي الکتريکي دارند ،حتي زماني که به آنها

کنندگان نوجوان هنگ کنگ نشان ميدهد ،نوجوانان

انگيزه داده شود.

زن يک بازار بالقوه خوب براي محصوالت سبز ايجاد
ميکنند (آيدين و پهليوان)2010 ،؛ بنابراين با توجه به

مدل مفهومي پژوهش بر اساس مدل مفهومي (هي
و همکاران2018 ،؛ آيدين و پهلوان )2010 ،ميباشد.

آنچه بيان شد:
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فرضيه هفتم :شخصيت نوع ب بر قصد خريد
خودروهاي هيبريدي تاثير دارد.

روش شناسي پژوهش
تحقيق حاضر ،از نظر هدف کاربردي و بر حسب
روش تحقيق ،توصيفي است .جامعه آماري مورد

قصد خريد
نيت (قصد) ،نشانه اي از آمادگي فرد براي بروز
يک رفتار خاص است و دقيقا قبل از رفتار ميآيد.
قصد خريد ،بيان کننده تمايل يا آمادگي ذهني
مصرفکننده به خريد يک محصول و يا دريافت
خدمتي ويژه در آينده است (خبري و فتحعلي.)1393 ،
قصد خريد در اين مطالعه تحت تاثير جنبه هاي مثبت
و منفي ادراکي و شخصيتي مصرفکننده در مورد ميزان

مطالعه در اين پژوهش خريداران خودروهاي هيبريدي
در شهر تهران است .از آنجا که خودروهاي هيبريدي
براي بسياري از افراد پديده مشخص و شناخته شدهاي
نيست که بتوان از اين افراد به عنوان نمونه مورد
بررسي استفاده کرد ،لذا براي اطمينان بيشتر از نتايج
بررسي نمونه از نمونه گيري غيراحتمالي و در دسترس
استفاده شد که از قبل امکان شناسايي افراد نمونه جهت

پذيرش و تصور جايگاه خودروهاي هيبريدي از نظر
مزایای پولی درک شده
محیط درک شده
نماد درک شده

قصد خرید خودروهای
هیبریدی

ریسک درک شده
هزینه درک شده
شخصیت نوع الف
شخصیت نوع ب

شکل  :1مدل مفهومي پژوهش
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جدول .1تعداد و منابع سواالت پرسش نامه
رديف

متغير

شماره سوال

تعداد گويه

منبع

1

مزاياي پولي درک شده
قصد خريد
محيط درک شده
نماد درک شده
ريسک درک شده
هزينه درک شده
شخصيت نوع الف
شخصيت نوع ب

3-1

3

6-4

3

هي و همکاران ()2018
هي و همکاران ()2018
هي و همکاران ()2018
هي و همکاران ()2018
هي و همکاران ()2018
هي و همکاران ()2018
آيدين و پهليوان ()2010
آيدين و پهليوان ()2010

2
3
4
5
6
7
8

11-7

5

15-12

4

18-16

3

20-19

2

23-21

3

26-24

3

آلفاکرونباخ
0.710
0.908
0.886
0.893
0.834
0.903
0.895
0.874

اطمينان از آشنايي آنها با اين خودروها براي محقق

تحليل مدل پژوهش حاضر ميباشد براي آمار توصيفي

فراهم شود .دادهها نيز از طريق توزيع  384پرسشنامه

نيز جهت مشخص کردن غيرنرمال بودن دادهها از نرم

در نيمه اول سال  1400بين افراد نمونه ،تا آن جا که

افزار  SPSSاستفاده شد (آسايش و همکاران.)1397 ،

براي پژوهشگر ممکن و در دسترس بود ،جمعآوري
که خودروهاي هيبريدي داشتند و همچنين افرادي که

آزمون کولموگروف اسميرنوف (بررسي نرمال بودن

از اين خودروها استفاده ميکردند ،در مناطق شمال،

متغيره)

شرق ،غرب و مرکز استان تهران و تعدادي پرسشنامه

چنانچه سطح معناداري در آزمون کولموگروف-

نيز به صورت اينترنتي در بين افرادي که قصد خريد

اسميرنوف بيشتر از  0/05باشد ميتوان دادهها را با

خودرو داشتند توزيع شد).

اطمينان بااليي نرمال فرض کرد .در غير اين صورت،

همچنين جهت دسترسي به اطالعات ثانويه و منابع

نميتوان گفت که توزيع دادهها نرمال است و بايد از

علمي نيز از طريق مطالعات كتابخانهاي و مقاالت

آزمونهاي ناپارامتريک استفاده کرد (هير و همکاران،

معتبر در سطح شبکه جهاني اينترنت و روش پيمايشي،

 .)1395با توجه به جدول ،2مالحظه ميشود که همه

صورت گرفت.

متغيرها سطح معنيداريشان از  0/05کمتر است ،که

جهت روايي ابزار آزمون ابتدا  40پرسشنامه به

نشان از اين دارد که توزيع اين متغيرها نرمال نيست.

عنوان پيش آزمون توزيع شد و نتايج مورد بررسي به
تاييد  2صاحب نظر رسيد .اصل پرسشنامه استاندارد
بوده که از ترکيب دو مقاله (هي و ديگران )2018 ،و
(ايدين و پهليوان  )2010حاصل شده است.
مدل معادالت ساختاري پژوهش حاضر نيز به دليل

پايايي متغيرها و روايي همگرايي متغيرهاي پژوهش
با توجه به جدول  ،3نتايج بررسي پايايي مرکب و
آلفاي کرونباخ براي همه سازههاي مدل نشان داد که
در وضعيت مطلوب بيش از  0/7ميباشد.

پيچيدگي (تعداد زياد سازهها و شاخصها) ،توزيع

همچنين متوسط واريانس استخراجي سازههاي تحقيق،

غيرنرمال دادهها و دارا بودن متغيرهاي پنهان و آشکار

نشان دهنده اين است که متغيرهاي پنهان موردنظر

و روابط علّي موجود بين آنها ،جهت تجزيهوتحليل آن

حداقل  50درصد واريانس مشاهده پذيرهاي خود را

ترجيحا از نرمافزار  Smart-PLSاستفاده شد.
همچنين نرم افزار  Smart-PLSبا قدرت پيش بيني
مناسب و آزمودن فرضيهها ،روش مناسبتري براي

تبيين ميکنند .مقادير متوسط واريانس استخراجي هر 8
سازه مدل در حد مطلوب (بيش از  )0/5ميباشد.
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شد (پرسشنامهها در بين افراد حاضر در اتوگالريهايي

يافتههاي پژهش
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جدول :2آزمون کولموگروف -اسميرنوف براي نرمال بودن متغيرهاي تحقيق
شاخص ها

کولموگروف -اسميرنوف

P-value

نتيجه

شخصيت نوع الف
شخصيت نوع ب
مزاياي پولي درک شده
محيط درک شده
نماد درک شده
ريسک درک شده
هزينه درک شده
قصد خريد

3.079

P<0.001

1.787

P<0.001

2.656

P<0.001

2.325

P<0.001

2.083

P<0.001

2.033

P<0.001

3.565

P<0.001

2.473

P<0.001

نرمال نيست
نرمال نيست
نرمال نيست
نرمال نيست
نرمال نيست
نرمال نيست
نرمال نيست
نرمال نيست

جدول  :3ضرايب پايايي ترکيبي ،آلفاي کرونباخ و ميانگين واريانس استخراج شده سازههاي پژوهش

سال هفتم /شماره چهاردهم /پائيز و زمستان 1395

متغيرهاي پژوهش

ضريب پايايي مرکب

ضريب آلفاي کرونباخ

ميانگين واريانس استخراج شده

شخصيت نوع الف
شخصيت نوع ب
مزاياي پولي درک شده
محيط درک شده
نماد درک شده
ريسک درک شده
هزينه درک شده
قصد خريد

769/0

723/0

0.576

781/0

745/0

0.628

857/0

801/0

0.584

861/0

799/0

0.739

847/0

812/0

0.627

753/0

725/0

0.511

775/0

739/0

0.579

859/0

830/0

0.735

آزمون فورنل-الرکر

جدول ،4بيانگر ماتريس بررسي روايي واگرايي

اين معيار ميزان رابطه يک سازه با شاخصهايش

مدل است .خانههاي اين ماتريس شامل جذر مقادير

در قياس با رابطه آن سازه با ديگر سازهها ميباشد ،به

متوسط واريانس استخراجي مربوط به هر سازه و

گونهاي که روايي واگرايي قابل قبول يک مدل ،تعامل

مقادير ضرايب همبستگي بين سازهها است .در واقع،

بيشتري با شاخصهاي خود نسبت به ديگر سازهها

مقادير روي قطر اصلي از مقادير پايين مثلث ماتريس

دارند (هومن.)1387 ،

بزرگتر ميباشد ،بنابراين روايي واگرايي مدل با روش
فورنل و الرکر مورد تاييد است.
جدول  :4نتايج آزمون فورنل – الرکر
ريسک

شخصيت شخصيت

درک شده نوع الف

نوع ب

قصد خريد

محيط

مزاياي

درک شده درک شده

نماد درک

هزينه

شده

درک شده

ريسک درک شده

721/0

شخصيت نوع الف

179/0

766/0

شخصيت نوع ب

406/0

330/0

782/0

قصد خريد

451/0

537/0

377/0

852/0

محيط درک شده

466/0

561/0

345/0

531/0

843/0

مزاياي درک شده

280/0

240/0

382/0

432/0

378/0

773/0

نماد درک شده

203/0

273/0

192/0

235/0

200/0

187/0

809/0

هزينه درک شده

=238/0

458/0

415/0

=501/0

032/0

149/0

210/0

749/0
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جدول .5شاخص ضريب تعيين ،اندازه اثر و استون-گيزر
ريسک درک شده

ضريب تعيين

ضريب تعين تعديل شده

اندازه اثر

417/0

411/0

قصد خريد

165/0

182/0

شخصيت نوع ب
شخصيت نوع الف
قصد خريد

773/0

755/0

محيط درک شده

552/0

547/0

مزاياي درک شده

432/0

428/0

محيط درک شده

قصد خريد

هزينه درک شده

232/1

201/0

643/1

مزاياي پولي درک شده

قصد خريد

ريسک درک شده

798/0

492/0

182/0
463/0

قصد خريد

260/0

287/0

قصد خريد

149/0

284/0

قصد خريد

نماد درک شده
هزينه درک شده

Q²

008/0
622/0

قصد خريد

618/0

432/0

210/0

در جدول  ،5ضرايب در حد قابل قبول و مطلوب

فرضيهها و تاثير متغيرها ميباشد .در خصوص آزمون

هستند که نشان از اين دارد که مدل برازش داراي

 ،tاگر قدر مطلق مقدار tبيشتر از  1/96باشد ،در سطح

قدرت پيشبيني مناسبي است.

خطاي کمتر از  0/05رابطه کسب شده معنيدار خواهد

 .5.4بررسي معنيداري سواالت متغير

بود.

شکل :2مدل پزوهش (سطح معني داري ضرائب مسير)
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بررسي ضريب تعيين ،اندازه اثر و استون-گيزر

پايه آزمون مدليابي معادالت ساختاري نيز آزمون
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شکل .3مدل کلي پژوهش در حالت ضرايب معناداري (آماره )t
جدول  :6ضرايب تاثير ،مقدار آماره آزمون و نتايج فرضيههاي پژوهش
فرضيه هاي پژوهش

ضريب تاثير

t-Value

نتيجه

مزاياي پولي درک شده بر قصد خريد خودروهاي هيبريدي

383/0

419/4

تاييد

محيط درک شده بر قصد خريد خودروهاي هيبريدي

414/0

846/2

تاييد

نماد درک شده بر قصد خريد خودروهاي هيبريدي

072/0

727/0

عدم تاييد

ريسک درک شده بر قصد خريد خودروهاي هيبريدي

313/0

863/2

تاييد

هزينه درک شده بر قصد خريد خودروهاي هيبريدي

405/0

930/3

تاييد

تيپ شخصيتي الف بر قصد خريد خودروهاي هيبريدي

778/0

315/9

تاييد

تيپ شخصيتي ب بر قصد خريد خودروهاي هيبريدي

396/0

435/3

تاييد

جدول  ،6نتايج آزمون فرضيههاي پژوهش را نشان

شده و محيط درک شده توسط مصرف کنندگان بر

t

قصد خريد انها به صورت مستقيم تاثير مثبت دارد.

براي همه فرضيهها به جز (فرضيه سوم :نماد درک

نماد درک شده که به عنوان يکي از شاخص هاي

شده بر قصد خريد خودروهاي هيبريدي) بيشتر از

ادراک اورده شده بود ،مشاهده شد که تاثير معناداري بر

 1/96است .بنابراين با اطمينان  95درصد رابطه بين

قصد خريد ندارد .همچنين ريسک درک شده و هزينه

متغيرها معنيدار است.

درک شده تاثير معکوس بر قصد خريد داشتند ،يعني

ميدهد .همانگونه که مشاهده ميشود ،مقدار آزمون

بحث و نتيجهگيري

رابطه انها منفي بود .از طرفي شخصيت نوع الف هم
به صورت مستقيم و مثبت بر قصد خريد تاثير دارد و

در اين پژوهش  7فرضيه مورد آزمون قرار گرفت

هم به صورت غيرمستقيم از طريق رابطه مثبت با

که بر اساس يافته ها و مدل پژوهش مزاياي پولي درک

مزاياي پولي درک شده و رابطه منفي با ريسک درک
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شده بر قصد خريد تاثير ميگذارد .شخصيت نوع ب

است ،خودرو هيبريدي به عنوان نوآوري هاي پايدار

نيز به صورت مستقيم و مثبت بر قصد خريد تاثير دارد

داراي پتانسيل کاهش انتشار دي اکسيد کربن و مصرف

ولي به صورت غير مستقيم بر قصد خريد تاثير

سوخت در نظر گرفته ميشوند که تاثير قابل توجهي

معناداري ندارد .بنابراين تاثير شخصيت بر قصد خريد

در کاهش سهم حمل و نقل در برابر گرمايش جهاني

هم به صورت مستقيم و هم به صورت غير مستقيم و

دارد .همچنين مصرف کنندگان تمايل بيشتري به خريد

از طريق ادراک است.

خودروهاي هيبريدي به دليل مزاياي زيست محيطي

هنوز در مرحله ابتدايي است ،دولت بايد انگيزههايي

(هي و همکاران )2018 ،همسو ميباشد .از آنجائيکه

مانند يارانهها و اعتبارات مالياتي را براي استفاده

شخصيت تيپ الف ،افرادي نوآور بوده يک حس قوي

مصرف کنندگان و توسعه خودروهاي هيبريدي فراهم

از کنجکاوي دارند و بيشتر مايل به انجام کارهاي

کند .به اين ترتيب ،مصرف کنندگان ميتوانند مزاياي

جديد و اتخاذ ايده هاي جديد هستند ،ميتوانند

موردنظر را از خريد به دست بياورند يا انگيزههاي

جزانتخاب کنندگان اوليه اين خودروها باشند .همينطور

پولي دولتي در خريد و تعمير و نگهداري ارزانتر براي

شخصيت تيپ ب ،افرادي هستند که بيشتر به کيفيت

اين خودروها در نظر گرفته شود .مصرف کنندگان

زندگي نسبت به کميت ان اهميت ميدهند و خيلي کم

معموال در پاسخ به مشوقهاي دولت تصميم به خريد

تحت تاثير استرس قرار ميگيرند .از اين رو ،مصرف

خودروهاي هيبريدي ميگيرند و مشوقهاي دولتي،

کنندگان تيپ شخصيتي ب ممکن است به هر دليلي که

انگيزه مهمي براي قصد خريد خودروهاي هيبريدي

برخاسته از احساسات و هيجانات آنهاست ،در لحظه

است (هي و همکاران .)2018 ،اما با توجه به نتايج

رفتار کنند .در مقايسه با خودروهاي بنزيني ،مصرف

پژوهش حاضر ،صرفهجويي در هزينههاي مصرف

کنندگان به راحتي ويژگيهاي زيست محيطي

بنزين نيز در کنار مشوقهاي دولتي تاثير بسيار مهمي

خودروهاي هيبريدي را در جهت بهبود کيفيت زندگي

دارد .از آنجائيکه خودروهاي هيبريدي در فنآوري

درک ميکنند و سطح حساسيت آنها نسبت به قيمت

باتري هنوز در مرحله اوليه هستند ،و محدوده باتري

اين خودروها را کمتر ميکند .از آنجائيکه مصرف

محدود ممکن است انتظارات مصرف کنندگان را

کنندگان ممکن است قيمت نوآوري را با گزينههاي

برآورده نکند ،همچنين زيرساختهاي شارژ به دليل اين

ديگر مقايسه کنند ،در حالي که تصميم به پذيرفتن

که به طور جدي ناکافي هستند؛ براي خودروهاي

چنين نوآوري ميگيرند و يک درک از هزينه نوآوري

هيبريدي ضروري است .عالوه بر اين ،تکنولوژي

بر اساس اين مقايسه به دست بياورند .نتايج اين

باتري محدود خودروهاي هيبريدي ممکن است باعث

پژوهش با يافتههاي( ،هي و همکاران )2018 ،همسو

افزايش خطر ترافيک براي مصرف کنندگان در مقايسه

ميباشد .روابط بين قصد خريد و ادراک مصرف کننده

با خودروهاي بنزيني شود .اهرم باالتر از خطر درک

از طريق متغير تعديل کننده شخصيت و به صورت غير

شده منجر به قصد خريد کمتر خواهد شد .نتايج اين

مستقيم تحت تاثير قرار ميگيرد .فرد در نتيجه ارزيابي

پژوهش با يافتههاي( ،هي و همکاران )2018 ،همسو

و موازنه بين تمام مزاياي ادراکي (جنبه هاي مثبت

ميباشد.

ادراک) و هزينههاي ادراکي (جنبه هاي منفي ادراک)

از طرفي ويژگيهاي زيست محيطي نوآوريهاي

ارزشي را درک ميکند که در صورت مثبت بودن

پايدار عوامل مهمي براي ارتقاء پذيرش اين خودروها

تعادل اين ارزيابي و بر اساس نوع شخصيت خود

سال هفتم /شماره چهاردهم /پائيز و زمستان 1395

با توجه به اينکه استفاده از خودروهاي هيبريدي

استفاده از آنها دارند .نتايج اين پژوهش با يافتههاي،
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(الف يا ب) بر قصد خريد تاثير منفي يا مثبت دارد

پژوهشي باغ نظر مرکز پژوهشي هنر ،معماري و

(کاتلر و کلر .)1931 ،درنهايت نماد درک شده به

شهرسازي نظر.30-19 ،17 ،

ادراک مصرف کنندگان از بهبود تصوير و وضعيت آنها

حميدي ،امين ( .)1396خودروهاي هيبريدي .پايان

در استفاده از خريد خودروهاي هيبريدي تاثيري ندارد.

نامه ارشد .گروه برق ،گراﯾش قدرت .دانشکده

نتايج اين پژوهش با يافتههاي( ،هي و همکاران،

مهندسي ،دانشگاه خراسان.

 )2018ناهمسو ميباشد.

خبري ،بهرام ،فتحعلي ،متينه ( .)1393بررسي تاثير

در تبيين يافته هاي فوق چنين ميتوان گفت که

ويژگي هاي جمعيت شناختي و روانشناختي بر

ابعاد مالي و کارکردي نسبت به بعد نمادي تاثير

روي قصد خريد .فصلنامه علمي-پژوهشي

بيشتري در رفتارهاي سبز افراد و قصد خريد انها دارد.

تحقيقات بازاريابي نوين.188-161 ،14 ،
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بنابراين براي ايجاد قصد خريد در افراد و ترويج

دهقاندهنوي ،حسن ،سميعيزفرقندي ،عادله ،و

رفتارهاي سبز انها بايد به تاثيري که شخصيت افراد بر

نايبزاده ،شهناز ( .)1393بررسي تاثير ارزش،

ادراک انها ميگذارد و نحوه ادراک افراد از هزينه ها و

اثربخشي و ريسک درک شده از سوي مصرف

مزاياي اين خودروها ،تمرکز کرد.

کننده بر قصد خريد محصول سبز .مجله مديريت

پيشنهادات

بازاريابي ،94_27 ،ص.81
رفسنجانينژاد ،سيما ( .)1396ارزيابي سياست

بازاريابها ميبايست با توجه به انواع شخصيت افراد و

افزايش تعرفه خودروهاي سواري با تاکيد بر

نوع محصول مورد نظر به افزايش آگاهي مصرف

خودروهاي هيبريدي .مرکز بررسي هاي استراتژيک

کننده بپردازند.

رياست جمهوري.8-64453046 .52 .

با توجه به تاثيري که شخصيت بر ادراک افراد دارد و

شهرجردي ،محمد ،صالحيمرزيجراني ،محمد ،و

نحوه درک افراد از واقعيت بايد قبل از تبليغ براي

فوالدي ،وحدانه ( .)1394تحليل نظريههاي کيفيت

محصول ،به افزايش ادراک مثبت در مصرف کننده

ادراک محيط در طراحي شهري (نمونه موردي

مبادرت شود.

ميدان شهداء اراک) .پژوهشهاي نوين در عمران،

در نهايت اينکه محصوالت سازگار با محيطزيست

معماري و شهرسازي.

(سبز) ،در حال حاضر به دليل عدم رواج و پذيرش

رنجبريان ،بهرام ،فتحي ،سعيد ،کمالي ،عبدالنبي

انها توسط دولت و افراد بايد قبل از هرچيزي،

( .)1390عوامل موثر بر قصد تعويض خودرو

بسياري از محدوديتهاي پيش روي ان برداشته

توسط مصرف کنندگان :کاربرد نظريه عمل سنجيده

شود.

شده .چشم انداز مديريت بازرگاني.40_27 ،5 ،

منابع و مآخذ
آسايش ،فرزاد ،آسايش ،کوروش؛ صالحي ،راضيه ،و
محمدي ،فائزه ( .)1397روش تحقيق با رويکرد
کيفي_کمي .تهران :انتشارات افتاب گيتي.
براتي ،ناصر ،و سليماننژاد ،محمدعلي (.)1390
ادراك محركها در محيط كنترل شده و تأثير
جنسيت بر آن .فصلنامه علمي پژوهشي مركز

فرقاني ،محمدحسين ،کاظمي ،علي ،رنجبريان ،بهرام،
قندهاري ،مهسا ( .)1397ابعاد اجتماعي و اقتصادي
استفاده از خودروهاي لوکس با رويکرد پژوهش
ترکيبي .فصلنامه علمي_پژوهشي مديريت اسالمي،
.230_207 ،1
قنبريپناه ،افسانه ( .)1386روانشناسي صنعتي-
سازماني .تهران :انتشارات گوهرکمال – آفرينش.
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