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چکیده
با توجه به افزایش رقابت در صنایع و کسب وکارها ،از آنجمله صنعت برندهای لوکس،
شناخت رفتار مصرف کننده عاملی حیاتی در موفقیت شرکتهیا و دسیتیابی بیه سیهم
بیشتر بازار است .بهمنظور شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرفکنندگان ایرانیی
برندهای لوکس ،در این پژوهش ،از نظریه تجزیهیافته رفتار برنامهریزی شیده اسیتفاده
شده است .پژوهش حاضر از بعد هدف توصیفی و از بعد مااطیب کیاربردی محسیوو
میگردد .در این پژوهش ،با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای ،پرسشنامهای مییان
 370تن از مصرفکنندگان برند چرم درسا که یکی از برندهای لیوکس ایرانیی اسیت،
توزیع شد .جهت تحلیل داده هیا نییز از روش معیادالت سیاختاری بیا رویکیرد حیداقل
مربعات جزئی و از نرمافزارهیای  SPSSو  SMART PLSاسیتفاده شیده اسیت .نتیایج
پژوهش نشان داد که متغیرهای نگرش ،کنترل رفتاری ادراک شده درونی و انطباق بیا
گروه ،بر قصد خرید اثرگذار بوده ،درحالیکه هنجارهای ذهنی ،حفظ وجهیه و کنتیرل
رفتاری ادراک شده بیرونی بر قصد خرید تأثیر معناداری ندارند .همچنین قصید خریید
نیز بر رفتار خرید تاثیری ندارد .متغیرهای حفظ وجهه و انطباق با گروه نییز از طرییق
نگرش بر قصد خرید اثرگذارند .بهکارگیری نتایج تحقیق می تواند در شیناخت عوامیل
اثرگذار بر قصد خرید و رفتار خریداران برندهای لوکس ایرانی موثر واقع شود.
کلیدواژه ها :نظریه تجزیه یافته رفتار برنامهریزی شده ،برند لوکس ،حمایت از کیاالی
ایرانی ،رفتار خرید ،قصد خرید.
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مقدمه
در دو دهه گذشته ،بازار جهانی برندهای لوکس ،رشد روزافزونی داشته است .اگرچه تعداد
شرکتهای داخل این صنعت قابلتوجه نبوده ،اما در دستیابی به حجیم بیاالی فیروش از
پتانسیل چشمگیری برخوردار است( .)Moon & Sprott,2016پییشبینییهیا حیاکی از آن
اسییت کییه بییازار برنییدهای لییوکس در جهییان ،تییا سییال  9030بییا حییدود  400میلیییون
مصرفکننده ،بیه رشیدی معیادل  600درصید نسیبت بیه سیطح سیال  ،9013خواهید
رسید) .)(Lacroix & Jolibert,2017با توجه به افزایش رقابت میان شرکتهیای فعیال در
صنعت برندهای لوکس، ،شناخت رفتار مصرفکنندگان عاملی حیاتی جهیت موفقییت در
بازار محسوو شود .زیرا مصرفکنندگان برندهای لیوکس تنهیا بیه دنبیال رفیع نیازهیای
مادی و نبوده و درصدد تامین نیازهای اجتماعی و دستیابی به ارزشی بیشیتر از مالکییت
صرف کاالها و خدمات هستند).(Kapferee & Feloranceb,2018به عبارت دیگیر ،افیراد بیا
خرید برندهای لوکس تنها به دنبال خرید یک محصول نیستند و کسب ارزشهای فردی
و اجتماعی نیز اهمیت مییابد که در مقابل مایل به پرداخت مبلغ بیشتر بیرای برنیدهای
لوکس میگردند(Gil,2016) .
در ایران نیز عواملی نظیر وجود شکاف طبقاتی ،افزایش آگاهی افیراد از برنیدهای روز
دنیا از طریق دسترسی به اینترنیت و کانیالهیای میاهوارهای و تغیییر سیبک و فرهنی
زنییدگی مییردم ،موجییب افییزایش تقاضییای برنییدهای لییوکس گردیییده اسییت(خیری و
فتحعلی .)1373،در سالهای اخیر در حوزههیای ماتلفیی اعیم از صینعت سیاختمان-
سازی ،خدمات ورزشی ،هتلها و رستورانها ،خدمات و کاالهای لوکس ارائیه مییشیوند.
یکی از صنایعی که به واسطه ماهیت کمیاو بودن میواد اولییه و همچنیین گیران بیودن
هزینه تولید در حوزه برندهای لوکس فعال بوده ،صینعت چیرم در اییران اسیت .در ایین
صنعت شرکتهای معتبری نظیر چرم درسا ،نوین چرم و چرم مشیهد در حیال فعالییت
هستند .شرکت چرم درسا به عنوان یکی از برندهای لوکس در ایران شیناخته مییگیردد و در
زمینه تولید محصوالت ماتلف چرمی فعال است .دربازار چرم ایران برندهای ماتلف ایرانی
و خارجی حضور دارند و رقابت چشمگیری پدید آمده است .چالش مهمی کیه در مسییر
موفقیت شرکتهای فعال در بازار چرم لوکس قرار دارد ،دستیابی به سهم بیازار بیشیتر و
جلب مشتریان وفادار است .این چالش در مورد برند چرم درسا نیز ،وجود دارد بهگونیهای
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که مصرفکنندگان هنگام مقایسه قیمتها تمایل بیشتری نسبت به خریید سیایر برنیدهای
خارجی یا ایرانی باکیفیتهای مشابه داشته که این امر ،کاهش تعداد مصیرفکننیدگان برنید
چرم درسا و درنتیجه کاهش سهم بازار آن را سبب گردیده است .از اینرو ،صاحبان این برند،
در جستجوی یافتن سایر عوامل فردی و اجتماعی هستند که بتواند بیه افیزایش خریید
این برند منجر شود.
عواملی نظیر افزایش تقاضای برند لوکس ،گسترش برندهای لیوکس ایرانیی و تماییل
ایرانیان به محصوالت چرمی  ،اهمیت مطالعه رفتار مصرفکننده در حوزه برند لیوکس و
همچنین نبودمصالعات کافی در این زمینه ،لزوم انجام پیژوهشهیایی در ایین حیوزه در
ایران را بیش از پیش ضروری مینماید .از لحا کاربردی نیز در راستای افیزایش خریید
محصوالت از طریق بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید برندهای لیوکس ،نقشیی میؤثر در
بهبود سهم بازار دارد که با توجه به سیاست حمایت از کاالی ایرانی این موضوع اهمییت
بیشتری مییابد .از این رو ،در این پژوهش از ترکیب دو مدل رفتاری شامل مدل تجزییه-
شده رفتار برنامهریزیشده 1آیزن و مدل رفتاری لی ،9به بررسی عوامیل میؤثر بیر قصید و
رفتار خرید مصرفکنندگان ایرانی این برند میپردازیم.الزم به ذکر است که کاربرد میدل
ترکیبی مورد استفاده در این مطالعه و بررسی همزمان عوامل فردی ،اجتماعی و مییزان
کنترل رفتاری درونی و بیرونی افراد در حوزه برندهای لوکس بیه عنیوان نیوآوری میدل
پژوهش معرفی میگردد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
3

از لحییا لغییوی ،لییوکس از کلمییه لوکسییوس التییین و بییه معنییی بیییش از حیید وفییور
است) .(cristini.2017برندهای لوکس به محصوالت دارای سطوح کیفیت باال ،محصیوالت
لذتجویانه ،و اغلب دستساز اشیاره مییکنید کیه باقیمیت بسییار فراتیر از سیودمندی
کارکردی خود ،به فروش میرسند). (Kapferer & Feloranceb,2018کاالهای لوکس مانند
کاالهای ضروری که تنها برای رفع نیاز مادی خریداری میگردند ،متفاوت بوده و اغلب بیا
هدف لذت بردن و برطرفکردن نیازهای سطح اجتماعی افراد از قبییل اعتبیار اجتمیاعی
استفاده گردیده و دربرگیرنده ارزشهای فیزیکی و روانی ماتلف هسیتند)(Torbati,2017
 .از اینرو مطالعه رفتار مصرفکننده در حوزه برندهای لوکس اهمییت بسیزایی دارد .در
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پژوهشهای پیشین ،با هدف پیشبینیی رفتیار ،میدلهیای متعیددی برگرفتیه از علیوم
اجتماعی ،روانشناسی ،جامعهشناسی مطرح شدهاند (حسیامی و پروینچیی .)1373،کیه
مدلهای نیت رفتاری 5به عنوان یکی از پرکاربردترین مدلهای این حیوزه معرفیی میی-
گردد که با اقتباس از نظریه یادگیری رفتار  ،نشان میدهند که قصد دربرگیرنیده تیالش
آگاهانه فرد برای محقق شدن انجیام ییک رفتیار اسیت) .)Malhotra & Maccort,2001در
ادامه انواع مدلهای نیت رفتاری بهتفصیل بیان میگردند.
4
نظریه رفتار استداللی  ،کیه میدلی اجتمیاعی-روانشیناختی بیوده &(Yazdanpanah
) ، Foruzani,2015معموالا بهعنوان مدل فیشبن عنوان میگردد ،توسی فیشیبن و آییزن
در سال  1794ارائه شد) . (Jin & Kang,2011بر اساس ایین نطرییه ،رفتیار فیرد بیهطیور
مستقیم تحت تأثیر قصد رفتار وی بوده که قصد رفتار هم تحتتأثیر نگرش 6فرد نسیبت
به عمل و هنجارهای ذهنی 9قرار میگیرد ). (Alswidi,2014نظرییه رفتیار اسیتداللی در
حوزههای گوناگونی نظیر قصد خرید برندهای لوکس استفاده شده است). (Sanyal,2014
در اوایل دهه  ،1710منتقدان دریافتند هنگامیکه فیرد کنتیرل ارادی محیدودی بیر
رفتار خود دارد و عوامل بیرونی نیز اثرگذارند ،نظریه رفتار استداللی نتایج قابلاطمینیانی
ارائه نمیدهد .به منظور اصالح مدل مذکور ،آیزن در سال 1771متغییر کنتیرل رفتیاری
ادراکشده 1را بهعنوان عامل سوم که بهطور مستقیم بر قصد و رفتیار تیأثیر مییگیذارد،
اضافه نمود و نام مدل را به نظریه رفتیار برنامیهرییزی شیده تغیییر داد ). (Ajzen.2002
کنترل رفتیاری ادراکشیده بیه درک افیراد از سیهولت و ییا دشیواری ،مییزان کنتیرل و
همچنین دسترسی به منابع موردنیاز برای انجام رفتار را شامل میشود .بنابراین ،نگرش،
هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده بر قصد فرد برای انجام رفتاری خاص اثیر
میگذارد) .(Chen,2017همچنین براساس نظر محققان ،کنترل رفتاری ادراکشیده میی-
تواند به دو جزء شامل کنترل درونی و کنترل بیرونی تفکیک شود .زیرا مدل تجزیهشیده
آیزن با بررسی دقیقتر رفتار ،اثر خاص هرکدام از دو بُعد را بر روی اهداف خرید ارزییابی
میکند) .(Jin & Kang,2011رفتار برنامهریزی شده در حیوزههیای متعیددی نظییر قصید
خرید برندهای لوکس به کیار بیرده شیده اسیت(Jain& Navedkhan,2017؛Torbati,2017,
؛)Loreiro & Araju,2014
لی در پژوهشی در سال،1771دریافت که مدل قصد رفتاری فیشیبن بیرای توصییف
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رفتار مصرفکنندگان فرهن های جمعگرا کارکرد مطلوبی ندارد) )Lee,1991و بیه دلییل
تفاوتهای فرهنگی نمیتوان از یک مدل بهمنظور پیشبینی رفتارها در تمامی فرهنی -
ها استفاده کیرد .هافسیتد در پژوهشیی ،چهیار شیاخص را بیرای مقایسیه ویژگییهیای
فرهن ها شامل مردساالری و زنساالری ،جمعگرا ییا فیردگیرا بیودن ،عیدم اطمینیان و
فاصله از قدرت ارائه نموده است که براساس طبقهبنیدی هافسیتد ،فرهنی هیایی ماننید
اپن ،چین ،کره و ایران در گروه کشورهای جمعگرا قرار میگیرند .جمعگرایی درجیهای
است که افراد تمایل دارند در یک جامعه با گروهها یکپارچه شده و خود را عضوی از یک
گروه قلمداد میکنند) . (Hofsted,2001از این رو ،لیی اثبیات نمیود کیه در فرهنی هیای
جمعگرا مانند فرهن رایج در ایران ،هنجارهای ذهنی در میدل فیشیبن بیهطیور کامیل
اثرات اجتماعی اثرگذار بر رفتار فرد را در نظر نمیگیرد و دو متغیر انطبیاق بیا گیروه 7و
حفظ وجهه 10را جایگزین آن در مدل فیشبن نمود و همچنین یک رابطه علّی بین ایین
دو متغیر با نگرش را به آن اضافه کرد).(Lee,1991
جین و کان  11در پژوهشی در سال  ،9011مدلی ترکیبی شامل مدل رفتار برنامیه-
ریزی شده و مدل لی را مورد ارزیابی قرار دادند .بر اساس پژوهش آنها ،مشاص گردید
که هریک از مدلهای مذکور ،دارای محدودیتهایی هستند .میدل لیی ،منیابع و مییزان
کنترل مصرفکنندگان و مدل رفتار برنامهریزی شده ،ارزشهای اجتمیاعی نظییر حفیظ
وجهه و انطباق با گروه را در نظر نمیگیرد) . (Jin & Kang,2011در پژوهش دیگیری نییز
بهمنظور مطالعه رفتار مصرفکنندگان هندی نسبت به محصوالت خیارجی آمریکیایی ،از
ترکیب دو مدل مذکور استفاده شده است) . (Jin & George,2013در این پیژوهش نییز ،
از ترکیب مدل تجزیهیافته رفتار برنامهریزی شده و مدل لی استفادهشده است که کاربرد
مدل ترکیبی مذکور در حوزه برند لوکس به عنوان نوآوری مدل پژوهش مطرح میگردد.
توسعه فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش
در این پژوهش به منظور بررسی رفتار مصیرفکننیدگان در حیوزه برنیدهای لیوکس ،از
ترکیب نظریه تجزیهشده رفتار برنامهریزی شده آیزن و نظریه نیت رفتاری لیی اسیتفاده
شده است .براساس پیشینه پژوهش ،مدل رفتار برنامهریزی شده در کشورهای جمعگیرا
کارکرد مطلوبی ندارد ،نظریه رفتاری لی نیز ،به تنهایی منابع الزم و میزان اعمال کنتیرل
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مصرفکنندگان بر رفتار را در نظر نمیگیرد ) .(Jin & Kang,2011همچنین از آنجایی ،بیر
اساس نتایج پژوهش هافستد ،ایران با ضریب  47درصد در محدوده کشورهای جمیعگیرا
قرار میگیرد و با توجه به محدودیتهای دو نظریه به صورت مجیزا ،در ایین پیژوهش از
ترکیب مدل تجزیهیافته رفتار برنامهریزی شده و مدل رفتاری لیی اسیتفاده شیده اسیت.
همچنین بررسی متغیرهای حفظ وجهه و انطباق با گروه در حوزه برندهای لوکس وتاثیر
میانجی گری نگرش نیز در این مدل نوآوری دیگر مدل محسوو میگردد .بدین ترتییب
مدل ترکیبی مذکور شامل متغیرهای نگرش ،هنجارهای ذهنی ،کنتیرل رفتیاری ادراک-
شده درونی ،کنترل رفتاری ادراکشده بیرونی ،حفظ وجهیه و انطبیاق بیا گیروه بیوده و
متغیر قصد خرید نیز در هردو مدل مشترک است که براساس نظریه رفتیار برنامیهرییزی
شده بر متغیر رفتار خرید اثرگذار است.
نگرش
نگرش دارای ساختاری روانشناختی و نشاندهنده ارزیابی مطلوو ییا نیامطلوو فیرد در
خصوص رفتاری خاص است ) . (Hsu,2017به عبارتی نگرش ،علل نفرت و عالقیه نسیبت
به رفتار و نشاندهنده ارزیابی احساسات پایدار و تمایل نسبت به ییک محصیول ییا ییک
ایده است &  . Chundra,2018) (Vermaبر اساس پژوهشهیای صیورت گرفتیه در حیوزه
رفتار برنامهریزی شده ،اجزای نگرش به دو گیروه عیاطفی و ابیزاری تقسییمبنیدی شیده
است .مؤلفههای عاطفی نگرش به احساسات و انگیزههای ایجادشیده در فیرد نسیبت بیه
محصول خاص و مؤلفه ابزاری نگرش شامل درک شناختی و اظهیارات کالمیی باورهیای
فرد نسبت به ویژگیهای محصول است) . (Ferench,2005به طورکلی ،نگرش عامل مهمی
اسیت کیه در حیوزههیای گونیاگون نظییر قصید بازدیید از هتیلهیای سیبز & (Verma
) ، Chunda,2018بر قصد مصرفکننده تأثیر میگذارد در حوزه برنیدهای لیوکس نییز در
پیژوهشهییای متعییددی نظیییر پییژوهش ) ، (Ajitha & Sivakumar,2017تییأثیر م بییت و
معناداری بر قصد خرید برندهای لوکس داشته است .

فرضیه  : 1نگرش بر قصد خرید برندهای لوکس تأثیر م بت و معناداری دارد.
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هنجارهای ذهنی
هنجار ذهنی نشاندهنده احساسات و ادراک فرد در مورد فشارهای اجتمیاعی اسیت کیه
فرد در مورد انجام یا عدم انجام رفتاری خاص احسیاس مییکنید ).(Jin & George,2013
هنجار ذهنی به اعتقاد در این مورد اشاره میکند که آیا اک ر افراد ،رفتار خاصی را تأییید
میکنند و یا ماالف آن هستند .هنجار ذهنی ،اهمییت گیروههیای مرجیع بیرای فیرد را
تصدیق میکند چگونه مشتری هنگام تصمیمگیری برای خرید ،تحت تأثیر رفتار و گفتار
گروههای مرجع خود قرار مییگییرد ) . (Verma & Chundra,2018هنجارهیای ذهنیی در
پژوهش هایی نظیر قصد خرید محصیوالت مراقبیت از پوسیت ارگانییک) (Hsu,2017و در
حوزه لوکس نیز در پیژوهشهیای متعیددی نظییر پیژوهش )،(Jain & Navedkhan,2017
تأثیر م بت و معناداری بر قصد خرید داشته است.

فرضیه  : 2هنجارهای ذهنی بر قصد خرید برنیدهای لیوکس تیأثیر م بیت و معنیاداری
دارد.
کنترل رفتار ادراکشده درونی
مفهوم کنترل درونی که به آن خودکارآمدی نیز اطالق میگردد ،بیه اعتقیاد و اطمینیان
درونی فرد نسبت به تواناییهای فردی برای اجرای فعالیتهای موردنظر بیرای دسیتیابی
به یک هدف اشاره دارد ) (Cluch,2007و به طور کلی در برگیرنده عناصیر درونیی شیامل
مهارتهیا ،توانیاییهیای فکیری ،توانیاییهیای فیزیکیی و اعتقیادات درونیی فیرد اسیت
) .(Motl,2005خودکارآمدی در حوزه خرید اینترنتی) (Lin,2007و در پژوهش کیال  19و
همکاران ( )9009در زمینه قصد خرید اینترنتی در حوزه محصوالت صنعتی تأثیر م بت
و معناداری بر قصد خرید داشته است.

فرضیه سوم :کنترل رفتاری ادراک شده درونی بر قصید خریید برنیدهای لیوکس تیأثیر
م بت و معناداری دارد.
کنترل رفتاری ادراکشده بیرونی
جزء دیگر کنترل رفتاری ادراک شده ،کنترل بیرونی بوده که نشاندهنده میزان کنتیرل-
پذیری بیرونی بر رفتار بوده و نشاندهنده درک فرد از کنترل بر موانع خارجی ،ماننید در
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دسترس بودن منابع موردنیاز ،برای انجام ییک رفتیار اسیت ) (Ajzen,2002و در مجمیوع
عناصر بیرونی رفتار نظیر منابع زمانی و مالی  ،فرصتها و وابستگی رفتار به فرد را شامل
میییگییردد و در حییوزههییای گونییاگون نظیییر قصیید خرییید برنییدهای خییارجی & (Jin
)Kang,2001و قصد استفاده از فناوری اطالعات در پیژوهش سیی 13و همکیاران در سیال
 ،9001تاثیر م بت و معناداری بر قصد رفتار داشته است.

فرضیه چهارم :کنترل رفتاری ادراک شده بیرونی بر قصد خرید برندهای لیوکس تیأثیر
م بت و معناداری دارد.
حفظ وجهه
حفظ وجهیه عبیارت اسیت از هنجیار شاصیی افیراد کیه حاصیل از ادراک آنهیا از
استانداردهای موقعیتی فرد است و به عنوان موقعیت فرد نسبت به رواب اجتمیاعی فیرد
تعریف میشود که مهمترین عامل جهت سنجش در خصوص ارزش اجتماعی ،موقعیت و
شهرت فرد در فرهن های جمعگرا است) .(Jin & George,2013در این جوامیع ،افیراد در
تالشاند رفتارهایشان ،بهطور خاص ،رفتار خریدشان گونهای نباشد که موجب خدشیهدار
شییدن وجهییهشییان گییردد) . (Jin & Kang,2011حفییظ وجهییه در پییژوهش چوان ی و
پیرسچیک 15در سال  9000در زمینه عاملی مهم در قصد خرید دسیتگاه ضیب کننیده
کاستی ویدئو ،برای دانشجویان کرهای و در پیژوهش جیین و کانی ( )9011در زمینیه
قصد خرید شلوار جین خارجی برای مصرفکنندگان چینی ،تأثیر م بت و معناداری بیر
قصد خرید داشته است .همچنین بر اساس مدل رفتاری لیی( )1771و پیژوهش جیین و
کان ( )9011حفظ وجهه بر قصد خرید ،نگرش و از طریق نگرش بیر قصید خریید نییز
اثرگذار است که تأثیر غیرمستقیم آن بر قصد خرید از طریق فرضیه هفتم میورد ارزییابی
قرار خواهد گرفت.

فرضیه پنجم :حفظ وجهه بر قصد خرید برندهای لوکس تأثیر م بت و معناداری دارد.
فرضیه ششم :حفظ وجهه بر نگرش تأثیر م بت و معناداری دارد.
فرضیه هفتم :حفظ وجهه از طریق نگرش بر قصد خرید برندهای لوکس تأثیر م بیت و
معناداری دارد.
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انطباق با گروه
انطباق با گروه دربرگیرنده درک فرد در خصیوص فشیار اجتمیاع بیهمنظیور مطابقیت بیا
اسییتانداردهای گروهییی بییدون در نظییر گییرفتن معیارهییای شاصییی اسییت (Malhotra
).&Maccort,2001در فرهن های جمعگرا ،افراد خود را بهعنوان باشی از یک مجموعیه،
مانند خانواده ،همکاران و جامعه میبینند؛ و هماهنگی با گروه را ارزش تلقیی کیرده و از
اینرو انطباق بیشتری با گروه نشان میدهند) . .(Jin & Kang,2011در موضیوعاتی نظییر
قصد خرید کفشهای ورزشی در میان دانشجویان کرهای) (Malhotra & Maccort,2001و
قصد خرید ماشینهای وارداتی در پیژوهش چومچیایو )9007( 14بیر قصید رفتیار تیأثیر
م بت و معناداری داشته است .همچنین بر اساس مدل رفتاری لیی( ،)1771انطبیاق بیا
گروه بر قصد خرید ،نگرش و همچنین از طریق نگرش بر قصد خرید نیز اثرگذار خواهید
بود که در فرضیه دهم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فرضیه هشتم  :انطباق با گروه بر قصد خرید برندهای لوکس تأثیر م بیت و معنیاداری
دارد.
فرضیه نهم :انطباق با گروه بر نگرش تأثیر م بت و معناداری دارد.
فرضیه دهم :انطباق با گروه از طریق نگرش بر قصد خرید برندهای لوکس تأثیر م بیت
و معناداری دارد.
قصد خرید
قصد فرد ،نشانهای از آمادگی فرد برای انجام رفتار و پیشبینیکننیده بییواسیطه رفتیار
است) . (Yadav & Patak,2017در این پژوهش بهطور خاص قصد رفتیار ،اشیاره بیهقصید
خرید دارد که نوعی تصمیم ذهنی مصرفکننده و یکی از مراحیل تصیمیمگییری خریید
است که علت رفتاری مصرفکننده بهمنظور خرید برنیدی خیاص از مییان مجموعیهای از
برندها را مورد مطالعه قرار میدهد و اغلب برای پیشبینیی تکیرار خریید اسیتفاده میی-
شود ) .(Basil,2013همچنین در این پژوهش منظور از رفتار خرید  ،عمل واقعی خرییدی
است که توس فرد به وقوع پیوسته و از حالت قصد بالقوه به عمل بالفعل تبیدیل گشیته
است .در این پژوهش رفتار خرید به عنوان متغیر وابسته میورد ارزییابی قیرار مییگییرد.
براساس نظریه رفتار برنامیه رییزی شیده رفتیار فیرد نتیجیه مسیتقیم قصید فیرد اسیت
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) .(sanyal,2014اگرچه گاهی این نتیجه بهطور مداوم و ثابیت صیدق نمییکنید و میوارد
نقضی وجود دارد که قصد رفتار منجر به رفتار واقعی نشده است) . (Sethi,2018اما با این
حال ،محققان متعددی درجه باالیی از همبستگی میان قصد و رفتار را متذکر شدهاند.

فرضیه یازدهم :قصد خرید برندهای لوکس بر رفتار خرید واقعی برندهای لوکس تیأثیر
م بت و معناداری دارد.
مدل مفهومی پژوهش براساس ترکیب مدلهای نظریه رفتار برنامیهرییزی شیده و میدل
رفتاری لی در شکل  1ارائه میگردد.
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روش پژوهش
این پژوهش از بعد هدف ،توصیفی و از بعد مااطب واستفاده کننیده کیاربردی و از بعید
زمان ،پژوهشی مقطعی است .در باش مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش کتاباانیه-
ای و منابع ثانویه و بهمنظور گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامه بهعنوان منبیع دادههیای
اولیه استفاده شده است.قلمرو مکانی پژوهش شامل شعب برند چیرم درسیا در تهیران و
جامعه هدف پژوهش نیز مصرفکنندگان محصوالت چرمی این برند در تهران بیوده کیه
دستکم یکبار از شعب آن خریداری نمیودهانید .بیه دلییل عیدم دسترسیی بیه لیسیت
مشتریان ،حجم جامعه نامحدود بوده و حجم نمونه بر اسیاس فرمیول کیوکران ،حیداقل
 315نفر در نظر گرفته شده است .به منظور نمونهگیری ،از روش نمونهگیری خوشیهای،
از میان شعبات تهران تعدادی از شعبه بیه صیورت تصیادفی انتایاو شیدند .سیپس در
شعبات منتاب ،مشتریان بهصورت نمونه در دسترس انتااو گردیده و  594پرسشینامه
جهت گردآوری دادهها میان آن ها توزیع گردید که درمجمیوع  370پرسشینامه تکمییل
شد.به منظور تحلیل دادهها ،در باش آمیار توصییفی از نیرمافیزار اسپییاساس 10و در
11
باش آمار استنباطی از مدلیابی معادالت ساختاری و از نرم افیزار اسیمارت پییالاس
برای آزمون فرضیات استفاده گردیده است.
یافتههای پژوهش
همانگونه که در قسمت قبل بیان گردید ،به منظیور گیردآوری و تحلییل دادههیا370 ،
پرسشنامه تکمیل گردید .براساس پرسشنامههای گیردآوری شیده ،اطالعیات جمعییت-
شناختی پاسخدهندگان در جدول  1ارائه گردیده است.
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جدول .1نتایج جمعیتشناختی پژوهش
متغیر

دامنه

تعداد

درصد

جنسیت

زن
مرد

305
16

91
99

تحصیالت

زیر دیپلم
دیپلم و فوق دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

5
15
141
196
54

1
5
31
54
19

سن

زیر 90
بین  90تا 30
بین  30تا 50
بین  50تا 40
 40به باال

6
119
151
36
11

1/4
56/9
39/7
7/9
5/6

درآمد

زیر  1میلیون تومان
بین  1تا 9میلیون تومان
بین  9تا  3میلیون تومان
بین  3تا 5میلیون
بین  5تا 4میلیون تومان
باالی  4میلیون تومان

46
106
104
57
33
51

15
99
99
13
7
10

44
41
56
31
61
53
31
90
9
4
1
3
4
19
1
9

15/1
13/1
11/1
9/7
14/6
11/0
9/7
4/1
1/1
1/3
9/1
0/1
1/3
5/5
0/3
1/1

منطقه 1
منطقه9
منطقه 3
منطقه 5
منطقه 4
منطقه 6
منطقه 9
منطقییه محیییل منطقه 1
منطقه 7
سکونت
منطقه 10
منطقه 11
منطقه 19
منطقه 13
منطقه 15
منطقه 14
سایر مناطق

تاثیر نظریه تجزیه یافته رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار خرید مصرف کنندگان برندهای لوکس | 69

به منظور بررسی آمار توصیفی ،ابتدا از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف وضیعیت
نرمال بودن دادهها مورد توجه قرار گرفت .با توجه به سطح معناداری آزمون برای تمامی
متغیرهای پژوهش که معادل صفر و باالتر از  0/04نیست ،بنیابراین توزییع آنهیا نرمیال
نبوده و الزم است از آزمونهای ناپارامتریک و نرمافیزار پییالاس بیرای تحلییل دادههیا
استفاده گردد .همچنین شاخص کا ام او 16نیز مقداری برابر با  0/197و نزدییک بیه ییک
داشته که نشاندهنده کفایت مناسب دادهها است .سطح معنیاداری آزمیون بارتلیت نییز
برابر با صفر و کمتر از  0/04بوده که نشاندهنده مناسب بیودن سیاختار عیاملی دادههیا
است .همچنین بر اساس آزمون تصادفی بودن دادهها ،سطح معناداری بزرگتیر از 0/04
محاسبه گردید که نشاندهنده توزیع دادهها بهصورت تصادفی است.
19
بررسی پایایی در ایین پیژوهش از روش آلفیای کرونبیاخ و پاییایی ترکیبیی انجیام
گردیده است .بر اساس جدول  ،9مقدار آلفای کرونباخ و پاییایی ترکیبیی تمیام متغیرهیا
باالتر از  0/9است .در نتیجه مدل دارای پایایی است.
به منظور تعیین روایی از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شده است .بیهمنظیور
سنجش روایی محتوایی از نظرات خبرگیان از جملیه اسیاتید راهنمیا و مشیاور اسیتفاده
گردیده است .روایی سازه نیز از طریق بارهای عاملی ،شاخص روایی همگرا و روایی واگرا
مطابق جدول  ،1مورد سنجش قرار گرفته است .به منظور برقراری شرط اول برای روایی
سازه ،مقدار بار عاملی الزم است باالتر از  0/9باشد .از اینرو ،سه سوال با بار عاملی کمتر
از  ،0/9به دلیل برهم زدن برازش مدل حذف گردیدنید .همچنیین بیا توجیه بیه مییزان
معناداری بارهای عاملی در جدول  ،1بار عاملی تمامی سؤاالت بیهاحتمیال  0/77درصید
معنادار هستند .روایی همگرا از طریق معیار متوس واریانس اسیتاراجشیده 11محاسیبه
میگردد که برای تمام متغیرها باالتر از  0/4است و شرط سوم بیرای رواییی نییز برقیرار
است .همچنین برای تمامی متغیرها ،مقدار پایایی ترکیبیی بیزرگتیر از معییار متوسی
واریانس استاراجشده است.
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جدول .2شاخصهای مدل اندازهگیری پژوهش
سازه

بار عاملی

معناداری بار
عاملی

Neg1

0/991

95/001

Neg2

0/110

97/557

Neg3

0/941

94/666

Neg4

0/163

64/647

Hanjar1

0/111

51/110

Hanjar3

0/171

46/101

Daruni1

0/146

41/915

Daruni2

0/939

99/069

Daruni3

0/979

30/161

Biruni1

0/160

39/344

Biruni3

0/794

44/677

Vejhe1

0/111

63/043

Vejhe2

0/111

57/959

Vejhe3

0/101

91/159

Entebagh1

0/161

63/773

Entebagh2

0/191

50/304

Entebagh3

0/159

53/195

Ghasd1

0/119

90/697

Ghasd2

0/191

41/376

Ghasd3

0/145

51/937

Raftar1

0/964

37/550

Raftar2

0/131

41/319

Raftar4

0/966

51/911

شاخص
نگرش
احساسی

نگرش
نگرش ابزاری

هنجار ذهنی
کنترل
رفتاری
ادراکشده
درونی
کنترل
رفتاری
ادراکشده
بیرونی
حفظ وجهه

انطباق با
گروه

قصد خرید

رفتار خرید

آلفای
کرونباخ

0/119

0/939

0/919

0/941

0/191

0/103

0/151

0/991

پایایی
ترکیبی

0/197

0/115

0/136

0/119

0/179

0/113

0/705

0/131

روایی
همگرا

0/654

0/979

0/631

0/971

0/953

0/916

0/941

0/691
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به منظور بررسی روایی واگرا نیز آزمون فورنل و الرکر انجام گردید؛ که بر اساس آن،
الزم است مقادیر قطر اصلی بیرای هیر متغییر پنهیان ،از مقیادیر همبسیتگی آن بیا سیایر
متغیرها بیشتر باشد که روایی واگرا نیز مورد تائید قرار گرفیت .پیس از ارزییابی رواییی و
پایایی مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری در حالت ضرایب مسییر در شیکل  9ارائیه میی-
گردد.

شکل  .2مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب مسیر

به منظور سنجش مدل ساختاری پژوهش ،ضرایب مسیر مستقیم و مقیدار معنیاداری
ضرایب و همچنین ضریب مسیر کل ،در جدول ،3ارائه شده است کیه ضیرایب در سیطح
اطمینان  74درصد ارزیابی گردیدهاند .بدین صیورت کیه اگیر ضیرایب معنیاداری مسییر
بزرگتر از  1/76باشد ،آنگاه فرضیه در سطح اطمینان  74درصد معنادار است
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جدول . 3ضرایب مسیر و معناداری ضرایب الگوی ساختاری پژوهش
فرضیه

ضریب
مسیر
مستقیم

معناداری ضرایب
(آماره تی)

ضریب
مسیر
کل

نتیجه

 :H1تاثیر نگرش بر قصد خرید

0/414

11/946

0/414

تایید

 :H2تاثیر هنجارهای ذهنی بر قصد خرید

0/059

1/110

0/059

رد

 :H3تاثیر کنترل رفتاری ادراک شده درونی بر قصید
خرید

0/936

5/159

0/936

تایید

 :H4تاثیر کنترل رفتاری ادراک شده بیرونی بر قصد
خرید

0/009

0/179

0/009

رد

 :H5تاثیر حفظ وجهه بر قصد خرید

-0/046

1/540

0/044

رد

 :H6تاثیر حفظ وجهه بر نگرش

0/916

3/146

0/916

تایید

 :H8تاثیر انطباق با گروه بر قصد خرید

0/917

4/900

0/371

تایید

 :H9تاثیر انطباق با گروه بر نگرش

0/359

6/995

0/359

تایید

 :H11تاثیر قصد خرید بر رفتار خرید

0/049

1/055

0/049

رد

با توجه بیه جیدول  3و بیر اسیاس آمیاره تیی ،متغیرهیای نگیرش ،کنتیرل رفتیاری
ادراک شده درونی و انطباق با گروه تیأثیر م بیت و معنیاداری بیر قصید خریید داشیته و
متغیرهای حفظ وجهه و انطباق با گیروه نییز دارای تیأثیر م بیت و معنیادار بیر نگیرش
هستند؛ اما تاثیر متغیرهای هنجار ذهنیی ،حفیظ وجهیه و کنتیرل رفتیاری ادراکشیده
بیرونی بر قصد خرید و همچنین تأثیر متغیر قصد خرید بر رفتار خرید معنیادار نبیوده و
در نتیجه را میگردند .همچنین با محاسبه مقدار تأثیر کل متغیر حفظ وجهه و مقایسیه
با مقدار تاثیر مستقیم حفظ وجهه بر قصد خرید مشاص میگردد که حفیظ وجهیه بیه
صورت غیرمستقیم و از طریق نگرش بر قصد خرید اثرگذار است در نتیجه فرضیه فرعیی
هفتم نیز تایید میگردد .همچنین مقدار تأثیر کل متغیر انطباق با گروه بیر قصید خریید
نشان میدهد که تاثیر متغیر انطباق به صورت غییر مسیتقیم از طرییق متغییر مییانجی
نگ رش بر قصد خرید اثرگذار بوده و در نتیجه فرضیه فرعی دهیم معنیادار بیوده و تاییید
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گردیید .امییا بییا مقایسییه تییاثیرات مسییتقیم و غیرمسییتقیم از طریییق آزمییون شییدت اثییر
غیرمستقیم 17مشاص گردید که متغیر انطباق با گروه به صورت مستقیم تاثیر بیشیتری
بر قصد خرید دارد.
پس از بررسی الگوی اندازهگیری و ساختاری پژوهش الزم است کیفیت دو الگو مورد
ارزیابی قرار گیرد .آزمون کیفیت مدل اندازهگیری با استفاده از شاخص اشیتراکی 90بییان
میکند که شاخصها تا چه میزان قادر بودهاند متغیرها را در قالب یک میدل بیهدرسیتی
اندازهگیری نموده که با توجه به اینکه و الزم بود صورتی که مقادیر به دستآمده م بیت
و باالی صفر باشد ،که براساس جدول  5کیفیت مدل اندازهگیری مطلوو است .کیفییت
مدل ساختاری نیز توس شاخص افزونگی 91و به منظور بررسی توانایی مدل ساختاری در
پیشبینی کردن متغیر وابسته محاسبه میشود ،که شناختهشدهترین معیار اندازهگییری
این توانایی ،شاخص استون-گایسلر است که بر اساس این میالک میدل بایید نشیانگرهای
متغیرهای مکنون درونزای انعکاسی را پیشبینی کند .و درنهایت مقادیر هر متغییر را بیا
سه مقدار  0/14 ،0/09و  0/34مقایسه شد .با توجه به اینکیه مقیادیر بیهدسیتآمیده در
جدول  5برای متغیر قصد خرید باالتر از 0/34بوده ،در نتیجه در حالت قوی قیرار دارد و
برای متغیرهای نگرش و رفتار خرید به ترتیب در حالت متوس و ضعیف قرار دارد ،پس
می توان نتیجه گرفت که در این مدل عوامیل میؤثر بیر قصید خریید بیه خیوبی قابلییت
پیشبینی متغیر قصد خریید را دارا هسیتند .معییار اساسیی ارزییابی متغیرهیای مکنیون
(درونزا) ،ضریب تعیین 99که نشان میدهد چند درصد از تغییرات متغییر درونزا توسی
متغیر برونزا صورت میپذیرد ،که الزم است با سه مقیدار  0/17ضیعیف 0/33 ،متوسی ،
 0/69قوی مقایسه گردد .بدین صورت میزان تغییرات نگیرش توسی متغیرهیای حفیظ
وجهه و انطباق با گروه در سطح ضیعیف و مییزان تغیییرات متغییر قصید خریید توسی
متغیرهای نگرش ،هنجارهای ذهنی ،انطبیاق بیا گیروه ،حفیظ وجهیه و کنتیرل رفتیاری
ادراکشده در سطح قوی قرار دارد.
در نهایت ،به منظور بررسی کیفیت کلی و قابلیت پیشبینی میدل ،شیاخص نیکیویی
برازش بررسی گردید .این مقدار بهدستآمیده بایید بیا سیه مقیدار  0/01ضیعیف0/14 ،
متوس و  0/34قوی مقایسیه گیردد .عیدد بیهدسیتآمیده برابیر بیا  0/ 599اسیت کیه
نشاندهنده این است که مدل در حالت قوی قرار دارد.
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جدول .4شاخصهای کیفیت مدل اندازهگیری و ساختاری و ضریب تعیین

Cv
com

انطباق
با گروه

قصد
خرید

هنجار
ذهنی

نگرش

کنترل
درونی

کنترل
بیرونی

حفظ
وجهه

رفتار
خرید

0/509

0/591

0/997

0/503

0/919

0/354

0/541

0/960

Cv red

0/577

0/149

0/00

R2

0/676

0/969

0/009

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به جدول  ،3نگرش با باالترین ضریب به عنوان مهمترین عامل بر قصد خرید
اثرگذار است که این فرضیه در پژوهشهای مرتب با حوزه لوکس نظیر پژوهش جیین و
نویدخان( )9019و موسوی و همکاران ( ، )1376نیز تایید شد همچنین بر اساس جدول
 ،1دو شاخص اول معرف بعد احساسی نگرش و شاخصهای سوم و چهارم نگرش مربوط
به بعد ابزاری بوده که با مقایسه ضرایب عاملی مشاص میگردد کیه شیاخصهیای بعید
احساسی با فاصله نزدیکی تأثیر بیشتری نسبت به شاخصهای بعد ابزاری دارنید کیه در
نتیجه در نظرگرفتن هردو بعد سبب ایجاد نگرش م بتتر واحساس بهتر نسبت به برنید
و افزایش قصد خرید در افراد میگردد.
فرضیه تأثیر هنجارهای ذهنی مصرفکنندگان بر قصد خرید مطابق جدول  3معنادار
نبوده که در پژوهش جین و جورج ( )9013و یاداو و پاتک ( )9019نیز رد شده است.
با وجود قرار گرفتن کشور ایران در محدوده کشورهای جمعگیرا براسیاس شیاخصهیای
فرهن هافستد ،در مقایسه با کشورهایی آسیای شرقی مانند چین و کره ،میزان جمیع-
گرایی کمتری دارد و جمعگرایی در ایران تنها محدودبیه خیانواده ،نزدیکیان و دوسیتان
بوده وبه گستره ریشههای جمعگرایی در کشورهای آسیای شرقی نیست و به دلیل کیم-
رن شدن سنتهای دیرین ،فردگرایی در ایران افزایش یافته است .از اینرو ،نسلهیای
جدید دیگیر ماننید گذشیته پایبنید بیه ارزشهیای پیشیینیان و هنجارهیای خیانوادگی
پیشینیان نیستند(پیلتن و طالبی )1379،و اگر رفتار آنها مورد تأییید گیروه مرجعشیان
قرار نگیرد ،اهمیتی نداشته و مطابق با معیارها و سلیقه شاصی خود عمل نمایند.
کنترل رفتاری ادراکشده درونی بر قصد خرید مصرفکنندگان تیأثیر معنیاداری دارد.
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این فرضیه در پژوهش کو 93و جین ( )9019و ران  95و همکیاران نییز ( )9011تاییید
شده است  .از آنجاییکه عوامل روانشناختی نظیر ارزشهای ادراکی بر برندهای لوکس
تأثیر بسزایی دارند(ویدمن،سیبل و هنینگز .)9007،94از اینرو مییتیوان نتیجیه گرفیت،
عوامل کنترل درونی رفتار ،تعیینکنندهتر از عواملی بیرونی نظیر منابع هسیتند و صیرف
داشتن منابع دلیل بر تمایل به خرید لوکس نیست.
کنترل رفتاری ادراکشده بیرونی بر قصد خرید مصرفکنندگان تأثیر معناداری ندارد.
این فرضیه در پژوهش الرن و لین )9004( 96نیز مورد تأیید واقع نشده اسیت .براسیاس
پیشینه پژوهش و با توجه به اهمیت ارزشهای اجتماعی بر قصد خرید برندهای لیوکس،
عوامل بیرونی نظیر دسترسی به منابع تأثیری بر قصد خرید افراد ناواهید داشیت؛ زییرا
افراد با خرید برندها لوکس تنها به دنبال خرید ییک محصیول نیسیتند ،بلکیه بیا هیدف
ارضای نیازهای اجتماعی برندهای لوکس خریداری میشوند.
بر اساس نتیجه فرضیه هشتم ،با افزایش انطباق با گروه ،قصد افراد برای خرید برنید
لوکس افزایش مییابد .البته با توجه به وجود ریشههای فردگراییی در اییران ،کیم بیودن
ضریب تأثیر آن نسبت به سایر عوامل قابل توجیه است .این فرضیه در پژوهش ملهوترا و
مکورت ( )9001و چومچایو ( )9007نیز تأیید شده است .افراد معموالا با مشاهده رفتیار
دیگران سعی دارند ،کاری مشابه آن ها انجام دهند که این موضوع در کشورهای جمعگرا
از جمله ایران رواج بیشتری دارد .همچنین انطبیاق بیا گیروه بیه صیورت غیرمسیتقیم از
طریق تاثیر بر نگرش ،بر قصد خرید نیز اثرگذار است ،اما تأثیر آن بیه صیورت مسیتقیم
شدت اثر بیشتری دارد .مطابق جدول  ،3حفظ وجهه به طور مستقیم تأثیر معناداری بیر
قصد خرید مصرفکنندگان ندارد .این فرضیه در پژوهش جین و جیورج) ،)9013نییز رد
شده است .در فرهن ایران از آنجایی که ریشههای فردگرایی نیز مشهود اسیت در دهیه
اخیر به خصوص در نسل جوان ،اهمیت این موضوع که با انجام رفتیاری خیاص از سیوی
اطرافیان طرد شوند ،کمرن تر شده و تمایل دارند ،رفتارشان مطابق میل و سیلیقه خیود
بوده ،حتی اگر موجب خدشهدار شدن وجهه آنها در جامعه شود .البته حفیظ وجهیه از
طریق متغیر میانجی نگرش بر قصد خرید اثرگذار است و با ایجاد وجهه و اعتبیار بیشیتر
برای افراد ،میتواند موجب بهبود نگرش افراد به سمت خرید برند لوکس گردد.
نتایج ارائه شده در جدول  3نشان میدهید کیه قصید خریید بیر رفتیار خریید تیأثیر
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معناداری ندارد و همانگونه که در قسمت توسعه فرضییات بییان گردیید ،ممکین اسیت
قصد همیشه عامل تعیینکننده رفتار نباشد و در پژوهش ونکاش 99و همکیاران ()9003
نیز این فرضیه رد شده است .از دالیل رد فرضیه در این پیژوهش ،مییتیوان بیه شیرای
اقتصادی حاکم بر کشور و همچنین پذیرش اجتماعی اشاره نمیود؛ کیه ممکین اسیت در
شرای سات اقتصادی خرید کاالهای ضروری اولویت داشته و خریید برنیدهای لیوکس
مورد اقبال عمومی قرار نگیرد و توس گروههای مرجع فرد مورد پذیرش واقع نشیود .در
نتیجه علیرغم تمایل افراد به خرید برند لوکس ،رفتار واقعی خرید در کوتاهمدت محقیق
نگردد.
با توجه به مساله پژوهش ،در ادامیه براسیاس فرضییات تاییید شیده ،پیشینهادهیای
کاربردی و با هدف تقویت عوامل مؤثر بر قصید و رفتیار خریید برنیدهای لیوکس توسی
مصرفکنندگان ایرانی ارائه میگردد.
 طراحی و تولید محصوالت لوکس در طرحهای متنوع مطابق با سلیقه گروههیای
ماتلف مشتریان هدف و متمایز نسبت به رقبا ،میتواند موجیب بهبیود نگیرش
مشتریان نسبت به برند گردد.
 ارائه اطالعات به روز و مستمر در مورد محصوالت جدید و افزایش آگاهی نسبت
به برند از طریق کانالهای ارتباطی شرکت با مشیتریان موجیب ارتقیای توانیایی
اطالعاتی افراد جهت انتااو برند از میان برندهای گوناگون میگردد.
 طراحی تبلیغاتی مبنی بر رواج مد و سبکی خاص در نحوه پوشش با اسیتفاده از
محصوالت برند مورد نظر تاثیر به سزایی بر رفتار خرید افراد داشته تا مطابق مد
و سایر افراد عمل نمایند .
 سفارشیسازی محصوالت و ارائه خدمات اختصاصی به مشتریان موجب احساس
هویت در مشتریان نسبت به برند لوکس میگردد.
 ارائییه خییدمات مشییاوره و راهنمییایی مشییتریان در راسییتای انتاییاو محصییوالت
متناسب با هر فرد سببب افزایش اعتماد بیشتر نسبت بیه انتایاو برنید لیوکس
ایرانی میگردد.
 در تمامی نقاط تماس مشتریان با شرکت الزم است بیر اجیرای اسیتراتژیهیای
برند لوکس تاکید گردد به گونهای که تصویر برند لوکس تقویت گردد.
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همچنین به منظور توسعه پژوهشهای آتی میتوان از روشهای کیفیی و مصیاحبههیای
عمیق به منظور بررسی رفتار مصرفکنندگان برندهای لوکس استفاده نمود و همچنیین
از طریق روشهای اولویتبندی و وزندهیی مییتیوان عوامیل اثرگیذار بیر رفتیار خریید
برندهای لوکس را اولویتبندی نمود .به عالوه میتوان رفتار مصیرفکننیدگان برنیدهای
لوکس در فضای مجازی را از طریق روشهایی نظیر قومنگاری نیز مورد بررسی قرار داد.
محدودیتهای پژوهش
در این پژوهش محدودیتهای ذیل قابل ذکر است .نسبی بیودن مفهیوم برنید لیوکس از
مهمترین مواردی است که تحقیق در حوزه لوکس را با محدودیت روبیهرو مییکنید .زییرا
تعیین لوکس بودن یک برند از نظر افراد ماتلف و در مکانهای ماتلیف متفیاوت اسیت.
ممکن است برند چرم درسا ازنظر فردی لوکس محسوو شود در حیالیکیه از نظیر فیردی
دیگر کاالیی عادی محسوو گردد .همچنین عدم در دسترس قرار دادن لیسیت مشیتریان
توس شرکت به دلیل محرمانه بودن اطالعات ،از دیگر محدودیتهیای تحقییق محسیوو
میگردد ،به گونهای که اگر لیست مشتریان در اختیار قرار داده مییشید و مشیتریان بیه
صورت نمونهگیری تصادفی از طریق جدول اعداد تصادفی انتااو شده و سپس پرسشنامه
برای آنها ارسال میگردید ،نتایج تحقیق میتوانسیت ،بیاالترین قابلییت تعمییم را کسیب
نماید؛ اما به دلیل محرمانه بودن لیست مشتریان امکان در اختیار داشیتن لیسیت فیراهم
نشد و موجب گردید قابلیت تعمیم نتایج یه کل مشتریان کاهش یابد.
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The effect of decomposed theory of planned
behavior on consumer purchase behavior of
luxury brands
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Abstract

Today, competition in all industries, including the luxury
brands industry, has been increased so consumer behavior is
crucial to be successful in achieving market share. In order to
identify the factors affecting the intention and behavior of
luxury brands consumers in this study, the theory of planned
behavior was used. The present study is descriptive-survey in
terms of purpose and in terms of nature and method. A
questionnaire was distributed among 390 consumers of Dorsa
leather brand through cluster sampling method. Structural
equation method with partial least squares approach was used
for data analysis. According to the results of the study, the
variables of attitude, internal perceived behavioral control and
group adaptation had an effect on purchase intention, while
subjective norms, face-saving and perceived external behavioral
control did not have a significant effect on purchase intention.
Also behavior intention has no effect on purchase behavior.
face-saving and group conformity also influence the purchase
intention through attitude. Applying the results of this research
and understanding effective factors can affect the purchase
intention of Iranian luxury brands.
Keywords: Analyzed Theory of Planned Behavior, Luxury
Brand, Supporting Iranian goods, Purchase Behavior, Purchase
Intention
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