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 دهيچک

هوشمند  یگوش دیبه خر دهل مصرف کننیتماعوامل مؤثر بر و ارزیابی  یبررس این مقالههدف 

ت. اس یو از نوع همبستگ یشیمایپ -یفیاز توصمقاله پژوهش نوع است.  يبازار خاکستر از

ن منظور یبودند. بدتهران  یگوش يدر بازارها یپژوهش مصرف کنندگان گوش يمعه آمارجا

در  یريگو با استفاده از روش نمونه فرمول کوکرانبر اساس  ينفر  913برابر با  يانمونه

پرسشنامه با  ییها از پرسشنامه استفاده شد. رواداده يآورجمع يانتخاب شدند. برا دسترس

ورد مرکب م ییایکرونباخ و پا يآن با استفاده از آلفا ییایو پا (گراهم) سازه ییاستفاده از روا

شامل عوامل  مدل، شد یمدل طراح ، پژوهش مبانی نظري  یبا بررسقرار گرفت.  دییتأ

 دید و قصد خریبر نگرش به خر ک شدهادرا سکیرت مصرف، درستى و یوضع ،یطلبیتازگ

 ،یتقلب يکاالهانسبت به مصرف کننده نگرش ن مدل، یهوشمند قاچاق بود. در ا يهایگوش

 مورد استفاده يمدل معادالت ساختار ه ها،یفرض یبررسبراي  .در نظر گرفته شد یانجیم عامل

قاچاق  ندهوشم یگوشد یبر نگرش به خر یر مثبتیتأث یطلب یتازگ ج نشان دادیقرار گرفت. نتا

 بود. يهوشمند قاچاق منف ید گوشیربر نگرش به خ یت مصرف و درستیوضعر یدارد، تأث

رها یتغر در روابط میمتغ یانجید مثبت بود. نقش میل( به خرید بر قصد )تمایر نگرش به خریتأث

ن یا و یهوشمند  منف يهاید گوشیل به خریتماسک ادراک شده بر یر ریتأث نید شد. همچنییتأ

 است. يخاکسترهوشمند بازار  يهاید گوشیخر يبازدارنده برا یر عاملیمتغ

 

سک یر، یتقلبمحصوالت نسبت به نگرش  ،يبازار خاکسترهوشمند  يهایگوش: یديکل کلمات

 .ک شدهادرا
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 مقدمه

 يا واردات موازی ي، بازار خاکسترالمللنیبتجارت  یاز جمله مسائل عمده و اساس

ن یب متی، موضوع تفاوت قالمللنیب يده در بازارهاین پدیل به وجود آمدن ایاست. دل

ران مستقل وارد بازار شوند یپذسکیا ریداران و یشود خریکشورها است که باعث م

مت یبا ق يبه کشورها مجدداًو  يداریمت خریارزان ق يو محصوالت را در کشورها

ن بازارها باعث کاهش یا. ندیافت نمایها سود درمتیتالف قند و از اخینماباال صادر 

 عیو توز يگذارمتیق يهايشوند و استراتژیم یقانون يهاکانال يفروش اعضا

، 9و ناتاراجان يوپادهایسوردالو، باند، یر، مولوانیکاوالند )ینمایرا مختل م هاشرکت

ب یخرع و تیتوز يهارفتن کانال نیاز بمت، یر ثبات قینظ یگر سو مشکالتی(. از د7392

است  يخاکستر يران در بازارهایمد يش رویبرند از جمله مباحث و مشکالت پ

مختلف اتفاق  يهادر محصوالت و حوزه ي(. بازار خاکستر7339و هو،  ی)هوانگ، ل

که  المللنیببازار  يها(. از جمله بخش7398، 9نیساهآلتوگ و  ؛7330، 7ایافتد )آنتیم

اطالعات  يار برجسته و فعال است حوزه محصوالت فناوریدر آن بس يبازار خاکستر

عرضه  يق بازار خاکستریفون از طریآ یون گوشیلیم 4/9عداد ت 7332در سال است. 

ق به دست ین طریدرصد محصوالت از ا 73 يا در صنعت دارو سازیشده و 

 4یحسابرسان جهان براساس گزارش شبکه(. 7390رسد )ژانگ، يکنندگان ممصرف

 یمیظحجم ع ؛ کهون دالر استیلیب 88ن بخش حدود یدر ا زان معامالت ساالنهی( م7338)

 8شنیتا کرپرینترنشنال دیاشرکت  به گفته رد.یگیرا در بر م یکیالکتر ياز کاالها

ون یلیم 937 به 7393 در سال هوشمند يهایگوش و تلفن همراه يهامحموله ،(7399)

 ترعیسربرابر  چهار آنرشد  و ٪8/79 هوشمند يهایبازار گوش یفعل سهمد. یعدد رس

 يل به بازار خاکسترین امر باعث شده است تا تمایاست. همبوده  یمعمول همراه تلفن از

که  7397فروخته شده در سال  هوشمند یون گوشیلیم 793اد باشد. ین بازار زیدر ا

، يبوده است )آتر يدر جهان است در بازار خاکسترهوشمند  يهایدرصد از گوش 99

 73بالغ بر  یزشهوشمند با ار يهایدرصد گوش 83ش از ی(. ب7394بووا و ساترمن، 

 نیا(. 9919و جبار زاده،  ینی)مالحسشوند یران میوارد کشور ا ارد تومانیلیهزار م
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ک یسازد. داشتن یان میرا نماهوشمند  يهایگوش يت مطالعه بازار خاکستریامر اهم

 نیبه بهتر همراه يهادور توسط تلفن ارتباطات از راهد یدر عصر جدهوشمند  یگوش

مشهود  یمیقد همراه يهاتلفنبا  هاآن ینیگزیو جا ین گوشیاصرف م رواج انتخاب و

اگر  یحتاست.  روزبه ک ویش يل کاربران به داشتن کاالهایاز تما ين نمادیاست. ا

 دهشهیتعب يهایژگیوبه باشد و  هاآناز ین يپاسخگو کنندگانمصرف همراه يهاتلفن

 هاآندر  هوشمند يهایگوش هیبه ته لیتما نداشته باشند،از ین هوشمند يهاتلفن در

ائو و یست )لار باالیبس برند، هوشمند يهایگوش متیق ن حال،یبا اشود. یده مید

ل یما کنندگانمصرفکه ان کرد یب( 9118بلک ) .(7390، 7ب و مختاریهس؛ 7399، 9هیهس

و  هستند برندهوشمند  یک گوشید یخر يدرآمد خود برااز  يادیپرداخت بخش زبه 

 کنندگانمصرفکه  دندیجه رسین نتیدر مطالعه خود به ا( 7339) و همکاران 9يترجن

 هوشمند يهایدر قالب گوش یحت مارکهوشمند  يهایگوشبه دست آوردن  در یسع

ال ستند به دنبیبه دنبال داشتن محصول ن کنندگانمصرفدر مجموع، هستند.  یتقلب

 کیبودن  یص تقلبیتشخ. ستندک سازمان برتر هی ينام تجاربا  یداشتن محصول

 يبرا ی، به طور کلیاصل هوشمند یگوش کیاز  يهوشمند بازار خاکستر يهایگوش

 ياز نوع محصول بازار خاکستر هوشمند ین، داشتن گوشیبنابرا؛ ستیمردم آسان ن

ست، بلکه محبوب یمحصول ن يهابودن او از مشخصه رودنباله نشانهدر دست فرد، 

ب و یهس ؛7399ه، یائو و هسی)لشخص است  يل لوکس برابودن مارک آن محصو

هوشمند  يهایگوش در حال گسترش سرعتبهده یپد(. 7398، 8يک کوای ؛7390، 4مختار

مدل کسب و طه یدر ح یدانشگاهدر مطالعات  بسیاريتوجه  یبه تازگ يبازار خاکستر

اما مطالعات ؛ به خود جلب کرده است يو نوآور نهیره ارزش، برآورد هزیکار، زنج

اطالعات و  يفناور افزارسختدر بازار  کنندهمصرفد یخر رفتار در خصوص یکم

د یقصد خربر  رگذاریتأث ا عواملیو  بازار يهوشمند خاکستر يهایگوش و 0ارتباطات

ن مطالعه یا .وجود داردها یگوش نیا ينه برایل به پرداخت هزیو تما کنندهمصرف

هوشمند بازار  يهاید گوشیبه خر کنندهمصرفل یماتبر  مؤثرکشف عوامل  درصدد
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ت یوضع، یطلبیتازگ يهاهکه شامل ساز است یبا در نظر گرفتن مدل يخاکستر

 شدهادراک سکیرو ( هاسازمان يت معنویبه حقوق مالک يبندی)پا یدرستمصرف، 

 ؛3773، 9کیپترر ینظن یشیصورت گرفته در مطالعات پ يهایتوجه به بررس با شود.یم

ب و یهس ؛7398، 7دایک و ووی؛ کوکل7399ه، یائو و هسی؛ ل7399لگان، ین و آتیساه

و ژانگ  يچنگ ژ؛ 7392، 4تیس و استاپی؛ کودونار7392، 9واسارت ی؛ چ7390مختار، 

 یات مدل طراحیها روابط و فرضگر پژوهشیو د 7398، 8و گوزل نیساه ؛7392، يژ

 یت مصرف و درستی، وضعیطلب یتازگمل ن روابط فرض شده است که عوایشد. در ا

 هوشمند از بازار يهاید گوشیل به خریبر تما یتقلب يق نگرش نسبت به کاالیاز طر

 یانجیمک عامل ی عنوانبه یتقلب يکاال نگرش نسبت به رگذار هستند ویتأث يخاکستر

 انیسک درک شده مشترین فرض شده است که ریهمچن شود.یمدل استفاده م نیا در

 رگذار است.یان تأثید مشتریل به خریم بر تمایمستق صورتبه

 

 و پيشينه پژوهش  ینظر یمبان 

 يزیربرنامهبه آن بازار تولید کننده بازار ورود محصول در این  :یبازار خاکستر

و  کنندگانعیتوز معموالً يخاکستر يبازارها(9910و همکاران، ینشده است)دهدشت

ارزان  يها در بازارهاد محصوالت شرکتیوند که با خرشیر مجاز را شامل میدالالن غ

اثر  یع را مختل و بیمجاز توز يهاکانال يها، برنامهترگران يو فروش آن در بازارها

ن یهستند، چرا که ا يخاکستر ينگران بازارها یجهان يهاشتر شرکتیکنند. بیم

 يهاياستراتژشوند و یم یقانون يهاکانال يبازارها باعث کاهش فروش اعضا

 و يوپادهای، سوردالو، باندیر، مولوانیند )کاوالینمایع را مختل میو توز يگذارمتیق

هستند  یمحصوالت، محصوالت يا بازار خاکستری يواردات مواز(. 7392، 0ناتاراجان

ع با ین به بازار و کانال توزییمت پایع با قیا کانال توزیر مجاز از بازار یغ صورتبهکه 

در  (.7392، 8ر و همکارانیکاوال؛ 7399، 2ائویائو، پالکار و لیروند )ژیاالتر ممت بیق
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سه یتر در مقانییپا یارزش يا دارایکسان یت یفیممکن است کاالها با ک يواردات مواز

ا و یدر رقابت هستند )آنات یاصل يبا کاالها يخاکستر يباشد. کاالها یاصل ياز کاالها

 یقانون عموماً يخاکستر ي. بازارها(7398، 9نیوگ و ساهآلت؛ 7330، 7334همکاران، 

 هستند، تفاوت یا جعلی یاه که شامل محصوالت سرقتیس يستند البته با بازارهاین

محصوالت و  کنندگانعیتوزباشند اما  یممکن است اصل يخاکستر يکاالهادارند. 

کند که یان مین بی(. بالک7339، 7گل و همکارانیاست )ا یر قانونیها غآن یابیبازار

ق فروششان توسط یبرند هستند که تنها از طر يکاالها عموماً يبازار خاکستر يکاالها

ر و یکاوالص هستند )یقابل تشخ يار از طرف صاحب برند تجاریفاقد اخت يهاکانال

 يابان از بازارهایبازار ۀکنند که خواستیان میو و همکارانش بیانگارد (.7392همکاران، 

مختلف است. اختالف  يدر بازارها ی، فروش مجدد بالقوه محصوالت قانونيخاکستر

شود که کاالها را یم يافراد يبرا يجاد سودآوریمتفاوت باعث ا ين بازارهایمت بیق

ها در آن باالتر است بفروش متیو در بازار که ق يدارین خرییمت پایاز بازار با ق

مختلف  يدر بازارهامحصوالت مشابه را  اغلب دکنندگانیتول(. 7332رسانند )چن، یم

 يهااتیر و مالیکنند. نوسانات نرخ مبادالت اخیم يگذارمتیمتفاوت ق صورتبه

، 9يایوپادهایاست )بند یمتیجاد تفاوت قیل ایاز دال یالمللنیب يمتفاوت در بازارها

 اندالشتدر  دکنندگانیها دارند، تولکه بر تجارت و شرکت یمنف راتیتأثل ی(. به دل7393

ر و همکاران، یکاوال؛ 7330، 7334ا و همکاران، یان را محدود کنند )آناتین جریتا ا

در برابر  یاصل يت از کاالهایحما گذاراناستیساز  ياریبس ینگران یحت (.7392

حال  رد وزلند، سنگاپوریا، نیاز کشورها مانند استرال ياریاست، بس یر قانونیغ يکاالها

ر اینه بسین زمیورو در ایه یهستند، اتحاد يخاکستر يکاهش بازارها ن بردن ویاز ب

 .(7397و ژائو،  یفعال است )موکرج

محصوالت،  يا بازار خاکستری يواردات مواز: یخاکستر هوشمند یهایگوش

ه ن بییمت پایع با قیا کانال توزیر مجاز از بازار یهستند که به صورت غ یمحصوالت

 ي(. در واردات مواز7399، ائو و همکارانیروند )ژیمت باالتر میق ع بایبازار و کانال توز

 یاصل يسه از کاالهایتر در مقانییپا یارزش يا دارایکسان یت یفیممکن است کاالها با ک

، 7334ا و همکاران، یدر رقابت هستند )آنات یاصل يبا کاالها يخاکستر يباشد. کاالها
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ستند البته با ین یقانون عموماً يخاکستر يبازارها .(7398ن، یآلتوگ و ساه؛ 7330

 يکاالهاهستند، تفاوت دارند.  یا جعلی یاه که شامل محصوالت سرقتیس يبازارها

ر یها غآن یابیمحصوالت و بازار کنندگانعیتوزباشند اما  یممکن است اصل يخاکستر

 يزار خاکستربا يکند که کاالهایان مین بی(. بالک7339، 9گل و همکارانیاست )ا یقانون

ر از ایفاقد اخت يهاق فروششان توسط کانالیبرند هستند که تنها از طر يکاالها عموماً

(. 9919و جبار زاده،  ینیص هستند )مالحسیقابل تشخ يطرف صاحب برند تجار

 ،يخاکستر يابان از بازارهایبازار يکنند که خواستهیان میو و همکارانش بیانگارد

ن یمت بیمختلف است. اختالف ق يدر بازارها یوالت قانونفروش مجدد بالقوه محص

شود که کاالها را از بازار با یم يافراد يبرا يجاد سودآوریمتفاوت باعث ا يبازارها

، رسانند )چنیها در آن باالتر است بفروش ممتیو در بازار که ق يدارین خرییمت پایق

اغلب محصوالت  دکنندگانیتول .(7398، 7نیآلتوگ و ساه ؛7390ب و مختار، یهس؛ 7332

کنند. نوسانات نرخ یم يگذارمتیمختلف به صورت متفاوت ق يدر بازارهامشابه را 

 یتمیجاد تفاوت قیل ایاز دال یالمللنیب يمتفاوت در بازارها يهااتیر و مالیمبادالت اخ

دارند، ها که بر تجارت و شرکت یمنف راتیتأثل ی(. به دل7393، 9يایوپادهایاست )بند

؛ 7330، 7334ا و همکاران، یان را محدود کنند )آناتین جریتا ا اندتالشدکنندگان در یتول

 يت از کاالهایحما گذاراناستیساز  ياریبس ینگران یحت (.7398ن، یآلتوگ و ساه

زلند، ویا، نیاز کشورها مانند استرال ياریاست، بس یر قانونیغ يدر برابر کاالها یاصل

ورو در یه یهستند، اتحاد يخاکستر ين بردن و کاهش بازارهایل از بحا در سنگاپور

 .(7392، يو ژانگ ژ يچنگ ژ؛ 7397و ژائو،  یار فعال است )موکرجینه بسین زمیا

با در نظر گرفتن و درک رفتار مخاطبان، بهتر انجام  يوکارکسبهر د: يرفتار خر

به افراد  ینگرش خوب نندگانکمصرفرفتار د. در معامالت و مبادالت، مطالعه ریگیم

 یو اجتماع یروان يندهایشامل فرآ کنندهمصرفدهد. رفتار یارتباطات م يبرا

ر د د و مصرف وجود دارد.یخر مربوط به يهاتیاست که قبل و بعد از فعال یگوناگون

تار رف يسطح تالش الزم برا ریتأثتحت  د،یخر ل بهیتما رفتار، نگرش و نیارتباط ب

و کاراتر  (7392، يو ژانگ ژ يچنگ ژ؛ 9113و همکاران،  4يرد )بگزیگیم معقول قرار
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د یل به خری(. تما9101، 9يان است )دیت مشتریذهن یق بررسیسنجش رفتار از طر از

در محصوالت  یتجرب یبررس موردن ارتباط ید دارد و ایبا رفتار خر يقو یهمبستگ

 9اهی)راما یخدمات يوکارها( و کسب7331، 7یانگ و جولیاطالعات و ارتباطات ) يفناور

 لیتما ن،یبنابرا؛ قرار گرفته است(. 7392، 4تیس و استاپیکودونار؛ 7337و همکاران، 

 یواقع دیخر يبرا یخوب کننده ینیبشیپ خاص يکاال کید یبه خر کنندهمصرف

 .است محصول

به که نسبت  یزمان یکنندگان حتمصرف (:یطلب یتازگ) یاخبار نوآور یجستجو

ار رفت يمطالعات بر رو. دهندیر مییها را تغاند آنیخود راض یج محصوالت مصرفینتا

 یطلبتنوع يهايتئور واسطهبهتوانند یم یمحصوالت کل ي( براینیراه گز) سویچینگ

، 8کید، تاز و بکر اشاره دارد )پتریات جدیتجرب، به یتازگ ،ح شوندیتشر یطلب یتازگو 

 یطلب یتازگ(. 7398ن و گوزل، یساه ؛7392ت، یتاپس و اسیکودونار ؛7337

است  یزشیا انگی یشران داخلیو پ يو عملکرد یزشیانگ يدیکل مؤلفهک ی(، یی)تجددگرا

فعال )خودجوش( به دنبال کسب اطالعات در  یکه به صورت کندیمکه افراد را وادار 

ب و ی؛ هس3918، 0رشمنی؛ ه9123رسن، ید باشند )پیجد يهادهیپدزها و یمورد چ

 یذات را به دو نوع ییتجددگرا (9183رشمن )ی(. ه7398ن و گوزل، ی؛ ساه7390مختار، 

 يتجوفرد به جس یعیل طبیبه تما یذات ییکند. تجددگرایم يبندمیتقس یابیت یو فعل

د فر یاست که وقت یرفتار واقع یابیتیفعل ییو تجددگرا اشاره دارد دیجد يهامحرک

که  يدهد. افرادیرد از خود نشان میگید قرار میجد يهامحرک ناخواسته ریتأثتحت 

د به دنبال اطالعات یکنند، شایخود احساس م یو محرک در زندگ ر، تنوعییاز به تغین

 يا ارضایبهبود عملکرد خود  منظوربهها و اخبار مربوط به محصوالت و مصرف آن

ود که مصرف کننده به دنبال شیباعث م ییخود باشند. منطق تجددگرا یالت شخصیتما

ها باشد. د آنیت خریو در نها ا ناآشناید و یکسب اطالعات در مورد محصوالت جد

 هوشمند يهایهوشمند مشابه با گوش يهای، گوشيان بارها در بازار خاکستریمشتر

محصول  يدر لوگو یکه تنها تفاوت اندک انددهیرا د يظاهر يهااصل از نظر مشخصه
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ن و یدتریجد، یتقلب يهای. گوش7فونیآ هیشب يهایگوش يبرا 9فسنید آرم آدارند مانن

د هوشمن يهایار کمتر از گوشیبس یمتین بخش بازار امروز هستند که به قیترجذاب

ان یمشتر ي، کنجکاويهوشمند بازار خاکستر يهاین گوشیبنابرا؛ شوندیصل ارائه ما

د یمکرر محصوالت و خدمات جد یبررس يبرا یشران درونیپ يرویا نیزش یانگ يدارا

 اخبار بررسی) ییم که تجددگرایاست که باور کن یکند. منطقیو نوآورانه را ارضا م

بت نس کنندگانمصرفبر نگرش  یتوجهقابلر مثبت و یثد( تأیو خدمات جد محصوالت

د، داشته باشن ییبه تجددگرا يشتریل بیان تمایدارد. هر چه مشتر یتقلب يکاالها به

 ؛7399ه، یائو و هسی)ل خواهند داشت یتقلب ينسبت به کاالها يشترینگرش مثبت ب

 .(7398، يک کوای ؛7390ب و مختار، یهس

 .دارد یبتقل يان نسبت به کاالهاینگرش مشتر بر یر مثبتی، تاثیطلب یتازگ: 9ه یفرض

ر تگیهدا ، جامع بوده و به طور خالصه شامل اصولین اخالقیاوامر و فرام: یدرست

؛ 7392واسارت،  یچ؛ 9117ر، ینز و ناپیاست )و ک فرهنگیها در رفتارها و کنش

است که فرد  یاز مالحظات اخالق يفرد یسطح ی(. درست7392ت، یس و استاپیکودونار

واسارت،  ی؛ چ7338کند )وانگ و همکاران، یدر آن سطح قانون را احترام و اطاعت م

 یقتل يک فرد است و بازنمایت اعتماد به یقابلدر  یاز ابعاد اصل یکی، ی(. درست7392

وانگ و  ؛9118، 9ر و همکارانین است )مایت او از قوانیات و تبعیاو از سطح اخالق

، قضاوت فرد نسبت به مؤلفهن یا (.7392ت، یس و استاپی؛ کودونار7338، 4همکاران

نهات و ی)استدهد یم ر قراریرا تحت تاث یراخالقیغ يهاتیت از فعالیا حمایمشارکت 

( نشان دادند که 9110و همکاران ) 0(. کوردل7399لگان، ین و آتیساه؛ 7330، 8ون کنهو

 ياالهانسبت به ک يتر، نگرش نامطلوبیشتر به تعهدات قانونیکنندگان با باور بمصرف

ک ی، هر چند یتقلب يد کاالهایدارند. خر هاآند یبه خر يل کمتریجه تمایو در نت یتقلب

ر یالت غدات و مبادیاز تول میرمستقیغاست که به صورت  یتیست، فعالین یینات جیفعال

 یلر اصویغ يهاتین بازار از جمله فعالید از ایکند. خریت میحما یتقلب يکاالها یقانون

مالک اثر است.  يهاسازمان يت معنویحقوق مالک کنندهنقض یر قانونیو غ
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 يرخاکست يد از بازارهای، هرگز با خرینونو قا یبند به اصول اخالقیپا کنندگانمصرف

 ین باور معقولیا ت نخواهند کرد.یحما یو قانون یضد اخالق يهاتیفعال گونهنیااز 

. خواهد داشت یتقلب يد کاالهایبر نگرش نسبت به خر یر منفی، تأثیاست که درست

 یتقلب يالهانسبت به کا يتریات، نگرش منفیبند به اخالقیکننده پاک مصرفی، رونیازا

 یچ ؛7398دا، یک و وویکوکل ؛7399ه، یائو و هسیل؛ 7399لگان، ین و آتیساهدارد )

 ؛ (7392ت، یس و استاپیکودونار؛ 7392واسارت، 

 ریات و قانون( تاثیبه اخالق يمشتر يبندیپا) ین خواهد بود: درستیا 7ه ین، فرضیبنابرا

 اشت.خواهد گذ یتقلب يبر نگرش او نسبت به کاالها یمنف

 یزشیند انگیت مصرف را فرآی(، وضع9111) و همکاران 9ستمنیا ت مصرف:يوضع

ق مصرف یخود از طر یگاه اجتماعیبهبود جا يکنند که افراد در تالش برایف میتعر

د یخر صرفاًت مصرف ی)لوکس( هستند. وضع شدهشناختهبرند  يمحصوالت دارا

و  ست )اوکسیگران نیود به دش دادن ثروت و رفاه خیمحصوالت لوکس با هدف نما

ل دارند که یتما گراان مصرفیمشتر (.7392، يو ژانگ ژ يچنگ ژ؛ 7334، 7ونیمک ا

خواهند ی( و م9118و همکاران،  9يباالتر به نظر برسند )و یک کالس اجتماعیمتعلق به 

ت و یاز وضع يکنند چهره بهتریکه تصور م ییکاالها يهم برا یدر ضمن مبلغ کم

انه، یمصرف خودنما (.9118، 4گذارد بپردازند )چائو و اسچریش میبه نما هاآن شأن

ن یقرار گرفت. ا یرفاه تحت بررس يطبقه ي( در تئور9811ن بار توسط وبلن )ینخست

( 9181اشاره داد. پاکارد ) ير پوشش و وضع ظاهرینظ یتیوضع يهابه شاخص يتئور

مصرف  ياقتصاد يهادهیا يراب ییها( تالش9117و  9189ماسون ) ژهیوبهو 

کنند که یرا مصرف م ییانه انجام دادند و نشان دادند که اغلب مردم کاالهایخودنما

( 7393) 8گران از آنان نشان دهد. اسکوالیاز باال بودن در جامعه را نسبت به د یسطح

در  یصنعت مشروبات الکل کنندگانمصرفان یت مصرف در میبه موضوع وضع

د. دا کریت پیو مصرف وضع ين نام تجاریب يک ارتباط قویو  پرداخت س و هندیانگل

از  ییهانمونه 0يبربلکو  یسیتفون، اچیشرفته، از جمله آیهوشمند پ يهایگوش
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مصرف کننده استفاده  یگاه اجتماعیجا يبرا ينماد عنوانبهلوکس هستند که  يکاالها

را در خود  يکارکرد يهایژگیون یل و پردوام هستند و هم آخریو هم شک شوندیم

مهم در محصوالت لوکس  يهایژگیت محصول( از ویفیهر چند عملکرد و دوام )ک دارند.

 ص است ویقابل تشخ یآسانبه يبازار خاکسترهوشمند  يهایاست. اصل نبودن گوش

. دارند یهوشمند واقع يهاینسبت به گوش يو دوام کمتر ییها عملکرد اجراین گوشیا

هوشمند بازار  يهاید گوشیبه دنبال خر یاجتماع يباال يها، طبقهنیر ابعالوه 

 نیها نقطه برعکس این گوشیداشتن ا در دستستند، بلکه بر عکس ین يخاکستر

خود را از  یگاه اجتماعیهرگز جا کنندگانمصرفجه، یدهد. درنتیموضوع را نشان م

ها است آن یودن رده اجتماعن بییبر پا يدییتأمهر  که یتقلب يق مصرف کاالهایطر

 در نگرش یر منفیت مصرف تاثیاست که وضع ین باور منطقین نخواهند آورد. اییپا

 يکوا کی ؛7398ن، ی؛ آلتوگ و ساه7399ه، یائو و هسیلدارد )تقلب  يکاالهانسبت به 

7398). 

به نگرش نسبت به  یمنف يریتأثت مصرف ین خواهد بود: وضعیا 9ه ین، فرضیبنابرا

 .خواهد داشت یتقلب يهاکاال

ک یپاسخ به  يبرا شدهآموختهنه یک زمینگرش  :ینگرش نسبت به محصوالت تقلب

ف در مورد نگرش، آن یتعر نیتررفتهیپذاست.  ا نامطلوبیمطلوب  یت به روشیموقع

ت خاص قلمداد یک موجودی یابیحاصل از ارز یش روانیا گرای یابیک ارزی عنوانبهرا 

و  يچنگ ژ ؛7390ب و مختار، یهس ؛7397، یو ل وی ؛7334همکاران،  )هوانگ و کندیم

احساس  یان وقتیان کردند که مشتری( ب7337اه و همکاران )ی. راما(7392، يژانگ ژ

دکنندگان یکه قدرت تول اندکردهاستقبال  یداتی، از تولیتقلب يد کاالهایکنند که با خریم

ند. پنز و کنیدا میپ یتقلب ينسبت به کاالها يترمثبتشکند، نگرش یرا م یاصل يکاالها

ده که ین عقی، با ايان بازار خاکستریان کردند که مشتری( ب7338نگر )یتو تیا

مت ین قل کمتر بودین دلیکنند و ایافت میدر ي، سود کمتریتقلب يدکنندگان کاالهایتول

کرده باشند  عمل یاصل يهاسازمانان یبه ز کنندینممحصول ارائه شده است، احساس 

افتند یز دری( ن7399و همکاران ) 9کنند. به طور مشابه، وونیه مید خود را توجیو خر

ان یسالم در م ییمواد غذا يل به پرداخت برایدر تما یتوجهقابلکه نگرش، اثرات مثبت 

ج ینشان داد که ترو ژهیوبهدارد و  يمالز يهاشهرستاندر  کنندگانمصرف
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 .بر نگرش مصرف کننده تمرکز کنند يرگذاریتأثالش بر د بر تیبا ییگرامصرف

اهش ک يبرا يابزار عنوانبه یتقلب ير نگرش نسبت به کاالهاییتوان از تغی، مرونیازا

، گانکنندمصرف ییتجددگرا یبا کمک بررس يد محصوالت بازار خاکستریل به خریتما

 ینیبشیپزها، یز چا یاستفاده شود. نگرش نسبت به برخ شانیهازشیانگو  یدرست

 است و به طور خاص، در اغلب طیشرا یدر برخ یش آناقدامات مرتبط به  يبرا یخوب

)هوانگ و  شودیماستفاده  کنندگانمصرفت و رفتار ین ینیبشیپ عنوانبهموارد 

و  يچادر؛ 7399، 9يواساریت و دیدایه ؛7399لگان، ین و آتیساه؛ 7334همکاران، 

(. مطالعات گسترده نشان 7390ب و مختار، یهس؛ 7398دا، یک و ویکوکل؛ 7394همکاران، 

 یول تقلبک محصید یبر قصد خر یر مثبتی، تاثیتقلب يداده اند که نگرش نسبت به کاالها

ه نسبت ب یتقلب يکاالها یآسان و فراوان ی، دسترسترنییپا يهامتیق داشت. خواهد

 و ياست )جنتر یتقلب يد کاالهایان به خریش مشتریل گرایاصل از جمله دال يکاالها

 ،یتقلب يدکنندگان کاالهای(. تول7398، يک کوای؛ 7390ب و مختار، یهس؛ 7339همکاران، 

را  یواقع يد کاالهایخر يبرا یکه استطاعت کاف یکنندگانمصرف یافتنیدست يایرو

 ها هستندحاصل از داشتن آن یاجتماعدن به شأن و چهره یرس ياما در آرزو ندارند

 یتقلب ي، هر چه نگرش مصرف کننده نسبت به کاالهارونیازاکنند. یرا محقق م

بازار -يهوشمند خاکستر يهایگوشد یبه سمت خر يشتریاحتمال ب باشد، به ترمطلوب

 .(7390ب و مختار، یهس؛ 7399ه، یائو و هسیل؛ 7399، 7نوروم و کونورفت )خواهد 

 بر  یمثبت تاثیر  یتقلب ينگرش نسبت به کاالها ن خواهد بود که:یا 4ه ین، فرضیبنابرا 

 .گذاردیم يهوشمند بازار خاکستر يهایگوشد یبه خر کنندگانمصرفل یتما

ریسک  ،خاص یید کاالیخر مان هنگایمشتر يهایاز نگران یکی :شدهادراکسک ير

و عواقب  ینانیاطمنازان ی، مشدهادراکسک یر. (7398، يک کوای) ستاشده ادراک

م یدر تصم یو نقش مهم کندیبط با اقدامات خود است که مصرف کننده احساس ممرت

سک ی(. به طور خاص، ر7332کند )هانتر و همکاران، یم يد بازیخر يمصرف کننده برا

و در مورد  ج نامشخصیاست که نتا یطیر شرایک فرد درگی کهیهنگام شدهادراک

ائو و یشود )لیطرح مم نامطلوب نگران است میک تصمیاز  یعواقب ناش

 شدهادراکسک یاند که رنشان داده یاز مطالعات قبل ياگستردهج ینتا (.9،7393همکاران

                                                      
1 Hidayat & Diwasasri. 
2 Norum and Cuno 
3 Liao 
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؛ 7333ل و همکاران، یگذارد )کیم زیآممخاطرهک رفتار یل به انجام یبر تما یر منفیتاث

ق یا به تعویر و ییبا تغ کنندگانمصرف (.7398، يک کوای؛ 7330، 9تیو مکنا کوالاوین

ک منبع یاز  دییتأ، مشورت و گرفتن شدهشناخته يد برندهاید خود، خریانداختن خر

سک را کاهش دهند ید پر ریک خریمربوط به  شدهادراکسک یر کنندیم یموثق سع

 يهوشمند بازار خاکستر يهای(. گوش7398، يک کوای؛ 7339 ،7سیونگ و موری)

 یر منتظره و برخیمانند خاموش شدن غ یبیاند و معااز خود نشان نداده یعملکرد خوب

د. کنیرا مضطرب م کنندگانمصرفن مشکالت، ی. اشده استده یها ددر آن ینواقص فن

از نقص و اختالالت  یبه تلفات ناش عمدتاًها، ین گوشیاز استفاده از ا یخطر ناش

طح ش سین باور معقول است که افزاین، ایبنابرا؛ شودیها مربوط مین گوشیا يعملکرد

بازار،  يهوشمند خاکستر يهایاز خطر استفاده از گوش کنندگانمصرفو درک  یآگاه

ک ی؛ 7399ه، یائو و هسی)ل دهدیها را کاهش مها توسط آنین گوشید ایاحتمال خر

درک خطرات مصرف  ن باشد:یتواند ایه پنجم مین، فرضیبنابرا  .(7398، يکوا

 هاد آنینسبت به خر کنندگانمصرفل یتما بر يهوشمند بازار خاکستر يهایگوش

در پژوهش  مورداستفاده يرهایاز متغک یف هر یشامل تعر 9جدول  دارد. منفی  ریتاث

 .شودیم هاآنسندگان یو نو

رفتار مصرف  یبررس يپژوهش برا هايهو فرضی نجا بحث شد، مدلیبر طبق آنچه تا ا

 ر است:یبه صورت ز يهوشمند بازار خاکستر يهاید گوشیل به خریکننده در تما

 دارد. یبتقل يان نسبت به کاالهاینگرش مشتر بر یر مثبتی، تاثیطلب یتازگ: 9ه یفرض

سبت بر نگرش او ن یمنف ریات و قانون( تاثیبه اخالق يمشتر يبندیپا) ی: درست7ه یفرض

 خواهد گذاشت. یتقلب يکاالهابه 

 خواهد یتقلب يبه نگرش نسبت به کاالها یمنف يریتأثت مصرف ی: وضع 9ه یفرض

 داشت.

د یبه خر انکنندگمصرفل یتما بر یمثبت تاثیر  یتقلب ينگرش نسبت به کاالها :4ه یفرض

 .گذاردیم يهوشمند بازار خاکستر يهایگوش

ازار باز ي هوشمند هایگوشبر تمایل به خرید  تاثیر منفی شدهادراکریسک :  8 هیفرض

 .دارد خاکستري
 

                                                      
1 Keil, Nicolaou and McKnigh 
2 Yeung and Morris 
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 با پيشينۀ آنرها يف متغيتعر -4جدول 

 )منبع پرسشنامه( سندهينو فيتعر سازه

 دیل به خریتما
 يهایشد گویبه خر کنندگانمصرفل یتما

 ندهیدر آ يخاکستر هوشمند از بازار

و  اهیراما ؛(7338) ،9و همکاران يبا

 (7393) ،7یل

 ينگرش نسبت به کاالها

 یتقلب

ا یمطلوب  در کنندگانمصرف یش روانیگرا

 یتقلب يدانستن کاالهانامطلوب 

ون در  ؛(7339) ،9سان و همکارانیمس

 (7339) ،4جدنیه

 اخباردنبال کردن 

د یجد يهايفناور

 (یی)تجددگرا

 یداخل شرانیپ يروین ایو زش یانگ

 کاوش مکرر محصوالت يبرا کنندگانمصرف

 د و خالقانهیجد

 8یگنلیوپتک و 

به  يبندی)پا یدرست

ت یات و حقوق مالکیاخالق

 اثر(

 تیتبعو  اتیاخالقبه  کنندگانمصرف تعهد زانیم

 تیحقوق مالک قانون از

 ؛ (9110) ،0کوردل و همکاران

 (7331) ،2و و همکارانفائ

 یو قانون یاجتماع تیوضع

 مصرف

ر د کنندگانمصرفکه توسط آن  یزشیند انگیفرآ

و وجهه خود  یاجتماعت یوضعبهبود  يتالش برا

 يدار يهاآشکار کاال با مصرف گرانید در چشم

 برند هستندمعتبر 

ستمن و یا ؛(7331) ،فائو و همکاران

 (9111) ،8همکاران

 شدهادراک سکیر

عواقب بالقوه نامطلوب  نان ویعدم اطمزان یم

 يهوشمند خاکستر يهاید گوشیخر مرتبط با

 کنند.یاحساس م کنندگانمصرفکه  بازار

از متوسد ؛(7338) ،1وو و وانگ

کوال و ین-لوپز ؛(7332) ،93همکاران

 (7398، )يک کوای؛ (7338) 99همکاران

 

 
 ، منبع: پژوهشگرانیمدل مفهوم -4شکل 

 
                                                      

1 Bai  
2 Ramayah & Lee 
3 Mathiesson  
4 van der Heijden 
5 Mallet and Vignoli 
6 Cordell  
7 Phau  
8 Eastman  
9 Wu and Wang 
10 de Matos  
11 Lo´pez-Nicola´s  

 يطلبيتازگ

ي درست

 )اخالقيات(

 د ازيل به خريتما
 يبازار خاکستر

د ينگرش نسبت به خر
 يتقلب يکاالها

سک ادراک ير
 شده

 ت مصرفيوضع

1H 

2H 

3H 

4H 

5H 
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 پژوهش یشناسروش

د از بازار یدر خر يررفتا يرهایمتغ یبه دنبال توسعه کاربرد عمل پژوهش حاضر 

ه قرار گرفت يدکاربر يهاپژوهشهدف در حوزه  ن از لحاظیبرابنا است، يخاکستر

شناخت هرچه بهتر  ي، براهان آنیرها و روابط بیمتغ فیاز آنجا که به توص است.

 _یفیتوص ،از لحاظ روش پردازدیاز آنان م نهیبه ماتیموجود و اخذ تصم طیشرا

رها بر اساس هدف پژوهش یان متغیل که در آن روابط مین دلیو به ا است یشیمایپ

بر مدل معادالت  یکه، مبتننهایت این است و در یل شده است، از نوع همبستگیتحل

ل یجاد تمایا منظوربه يکاربرد يهدف پژوهش ارائه راهکارها. است يساختار

ن پژوهش یلذا در ا ( است.ير خاکستری)غ یقانون يد از بازارهایبه خر کنندگانمصرف

 یو بررس يهوشمند بازار خاکستر يهاید گوشیل خریتمابر  مؤثر عوامل ییبه شناسا

 شود.یپرداخته م ن بازارید از ایل به خرین عوامل بر تمایر ایثتا

. استهمراه در تهران  يهایداران گوشیخر پژوهشاین  يجامعه آمار: جامعه آماری 

نا . از فرمول جامعه استمحدود نا ن پژوهش یا ين امر که جامعه آماریبا توجه به ا

 به دست آمد. 983نه، حجم نموشدهاستفادن حجم نمونه ییتع يمحدود برا

خاب انت در دسترس يریگبا استفاده از روش نمونه ذکر شده افرادنمونه آماري از بین  

 شد. يآورجمعداران یخر اخذ نظرات قیاز طرو  پرسشنامه لهیوسبه هادادهت. شده اس

ن آنان یپاسخ دادن به پرسشنامه انتخاب شدند و پرسشنامه ب ينفر برا 033تعداد 

ن تعداد، تعداد یپرسشنامه به محققان برگشت داده شد که از ا 483د. تعداد یع گردیتوز

انجام پژوهش مورد  يح پرشده بود و برایبه صورت کامل و صح پرسشنامه 913

 .استدر دسترس  صورتبه يریگنمونهن روش یاستفاده قرار گرفت. همچن

 این پرسشنامهشنامه است، پرس گیريابزار اندازه: يیو روا يیايپا، یريگابزار اندازه

دهنده در نظر پاسخ ییح موضوع و آشنایشامل سه بخش است. بخش اول جهت توض

پاسخ دهنده، شامل سه قسمت، سن،  یبخش دوم مشخصات عموم .گرفته شده است

 یاست. بخش سوم سئواالت اختصاص يزان درآمد ویو م دهندهالت فرد پاسخیتحص

رها یهاي سنجش متغمرتبط با معیارها و شاخصسؤال است که  78شامل  پرسشنامه

منبع پرسشنامه و  9از چند پرسشنامه استاندارد )که در جدول  با استفادهپژوهش و 

 ها از نوع بستهن پرسشیا طراحی شده است. آورده شده است(سواالت آن  9در جدول 

سنجش پایایی  منظوربهاست.  شدهم یتنظ يانهیگز 8کرت یف لیو بر اساس ط بوده
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مرکب  ییایو پا یبار عامل، روش آلفاي کرونباخ ازاز پرسشنامه  آمدهدستبههاي داده

 (.9919است )آذر و همکاران،  2/3ها آستانه برابر با استفاده شده است که در آن

هر  يکرونباخ برا يو آلفا یشود قدر مطلق بار عاملیده مید 4که در جدول  طورهمان

 دییتأها معرف ییاین پایبنابرا؛ است 2/3شتر از یب یانعکاس يهار سازهمعرف د

ن ین استفاده شده است. ایگلدشتا -لونید مرکب از ییایپا دییتأ يبرا شود.یم

رض بر ف یکرونباخ مبتن ياست. آلفا يکرونباخ شاخص بهتر يشاخص نسبت به آلفا

ر مشاهده شده یشود که هر متغیفرض م یعنی؛ شده استهمشاهد يرهایمتغ يارزهم

 ؛ر مکنون داردیف متغیمشاهده شده در تعر يرهایر متغینسبت به سا یکسانیت یاهم

 ( استیعامل يبارها)ج مدل ین فرض را ندارد و براساس نتاین ایگلدشتا -لونیداما

ها. در واقع مشاهده شده در مجموعه داده يرهاین متغیمشاهده شده ب یتا همبستگ

ابزار  ییروا دییتأ منظوربه. دهدیارائه م ییاین از پاییکران پا ینیکرونباخ تخم يآلفا

ار یاستفاده شده است. مع یافتراق ییهمگرا و روا ییروا يهااز شاخص يریگاندازه

 9شدهاستخراج يهاانسین واریانگیشتر شدن میهمگرا ب ییروا يبرا فورنل و الرکر

(AVE از )ش یتواند به طور متوسط بیر مکنون میک متغیکه  ین معنیاست. به ا 8/3

ل کننده یتکم مفهومک ی یافتراق یین کند. رواییش را تبیهامعرف یاز پراکندگ یمیاز ن

 الرکر -ار فورنلیمع :آن مطرح است يار برایدو مع PLS يریمس يسازمدلاست و در 

با  سهید در مقایر بایک متغیکند که یان میالکر ب -ار فورنلیمع .یعرض و آزمون بار

خودش  يهان معرفیرا در ب يشتریب یمکنون، پراکندگ يرهایر متغیسا يهامعرف

ن توان دوم یشتر از باالترید بیر مکنون بایهر متغ AVE يداشته باشد. از نظر آمار

 یتراقاف ییالکر روا -ار فورنلید. معمکنون باش يرهایر متغیر با سایآن متغ یهمبستگ

 (.9919، یو قنوات زادهغالم)آذر، کند یم یابیرا در سطح سازه ارز

 

 پژوهش یهاافتهيها و داده ليتحل

 ينمونه آمار یت شناختیجمع يهایژگیو یبه بررس یفیدر ابتدا در قالب آمار توص

 پرداخته شد.

 

  

                                                      
1 Average Variance Extracted 
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 یمارنمونه آ یت شناختيجمع یهایژگيو -1جدول 

 درصد یفراوان هانهيگز یژگيو درصد یفراوان هانهيگز یژگيو

تجربه استفاده از  8/89 793 مرد تيسجن

 يهایگوش

 سال(به ) هوشمند

 0 74 9کمتر از 

 98 29 4-9 7/40 983 زن

 

 سن

 80 792 2-8 2/98 29 73 ریز

 73 28 2ش از یب 2/91 988 93- 79

 یض گوشیتعو 8/79 19 99-43

تلفن همراه در 

 سال گذشته

 98 23 هرگز

 43 980 بار 9 99 47 49-83

 7/77 82 بار 7 2 72 83ش از یب

 

 یدرآمد شخص

)به  ماهانه

 ون(يليم

 کمتر از

8/3 

 8/1 92 بار 9 0 79

 7/2 78 4از ش یب 77 80 8/3-9

د یخر يچقدر برا 92 949 9-7

 یک گوشی

هوشمند برند 

 دیبپرداز دیحاضر

 ون(یلیم )به

8/3 79 8 

7-9 24 91 8/3-9 992 98 

 41 919 7-9 0 04 9ش از یب

تجربه استفاده 

 یهایاز گوش

 یخاکستر

 8 49 7ش از یب 09 748 یبل

تجربه استفاده از  92 948 ریخ

 برند يهایگوش

 9/87 734 یبل

 2/42 980 ریخ

 

وهش همچنان که از جدول مستقل و وابسته پژ يرهایمتغ يآمارتحلیل در خصوص 

د یل به خریو تما شدهادراکسک یت مصرف، ریوضع يرهایمتغ نیانگیداست می( پ9)

ن یدر ب یتقلب يد کاالیل به خریتما شتر از حد متوسط است.یب یتقلب يکاال

د یو ترس از خر شدهادراکسک یار مشهود است. ریبس یتهران کنندگانمصرف

 مربوط به یفیار باالست. آمار توصیبس انکنندگمصرفن یز در بیمحصوالت ن

 ش داده شده است.ی( نما9جدول ) پرسشنامه در يهاهیگو
 

 یفيها و آمار توصهيگو یب استاندارد و اعداد معناداريضرا -3جدول 

 یرهايمتغ

 پژوهش
 هيگو

 

 هيگو

ب يضر

 استاندارد

عدد 

 یداریمعن

 

 نيانگيم

انحراف 

 اريمع

 یتازگ

 یطلب

 

م یدر زندگ يدیجد يزهایکه چ دوست دارم

 تجربه کنم
NS1 29/3 92/98 12/7 182/3 

ل که تجربه ین دلیرا به ا يدیمحصوالت جد

 دهند دوست دارمید به من میجد
NS2 28/3 0/90 24/7 81/3 

دهند که یبه من م یمحصوالت خالق حس

 ام.قبال تجربه نکرده
NS3 28/3 88/98 82/7 881/3 

 NS4 04/3 12/97 320/9 118/3 د هستم.یجد يزهایچ يدائما در جستجو
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ت یوضع

 مصرف

با ارزش است که دائما به روز  ییکاال

 شود. یرسان
SC1 89/3 89/98 879/9 32/9 

ت یتوان در وضعیاعتبار کاالها را م

 ها مشاهده کرد.آن گاهیو جا مصرف
SC2 87/3 20/98 824/9 99/9 

 برند خوب() یخوبگاه یجاکه  ییکاالها يبرا

 پرداخت کنم. يشتریهستند حاضرم پول ب
SC3 89/3 9/91 08/9 90/9 

که برند باشد حاضرم پول  یگوش يبرا

 پرداخت کنم
SC4 02/3 70/94 41/9 79/9 

جاد اعتبار یبرند سبب ا یگوشاستفاده از 

 ن مردم خواهد  شد.یمن در ب
SC5 27/3 81/98 24/9 92/9 

 یدرست

 INT1 27/3 8/98 04/7 34/9 م.راستگو هست يمن فرد

 INT2 8/3 9/98 04/7 32/9 ر هستم.یت پذیار مسئولیبس

 INT3 24/3 44/90 29/7 31/9 دارم. یمن خودکنترل

 INT4 8/3 90/98 80/7 37/9 ار مودب هستم.یبس

 INT5 8/3 78/98 29/7 30/9 ت کند.ید از قانون تبعیک فرد بای

ل به یتما

د یخر

 يکاال

 یتقلب

 ATT1 80/3 48/73 100/9 38/9 م.دار یتقلب یگوشنسبت به  یدگاه خوبید

د یخر يبرا ینه خوبیگز یتقلب یگوشد یخر

 است.
ATT2 84/3 19/91 149/9 34/9 

 ATT3 89/3 21/98 889/9 9/9 ستیاصال اشتباه ن یتقلب یگوشد یخر

ند یخوشا یتقلب یگوشد یمن خر يبرا 

 است.
ATT4 27/3 27/98 30/4 12/3 

 یبده خویا یتقلب یگوشد یکنم که خریفک م

 است.
ATT5 27/3 21/98 740/4 189/3 

سک یر

 شدهادراک

سالمت من مضر  يبرا یتقلب یگوشد یخر

 است.
PR1 40/3 19/8 98/4 818/3 

 PR2 8/3 80/92 39/4 90/9 دارد. یسک مالیر یتقلب یگوشد یخر

سبب مشکالت  یتقلب یگوشد یخر

 واهد شد.خ یوحشتناک
PR3 8/3 19/92 39/4 9/9 

خوب کار  یتقلب یگوشاد یبه احتمال ز

 کند.ینم
PR4 24/3 37/90 19/9 99/9 

 PR5 28/3 98/90 32/4 38/9 ستند.یقابل اعتماد ن یتقلب يها یگوش

ل به یتما

د یخر

 يکاال

 يخاکستر

 

نده یاد در شش ماهه آیز یلیبه احتمال خ

 دارم. یقلببرند ت ید گوشیل به خریتما
WTP1 04/3 02/97 2/7 888/3 

نده یاد در دو سال آیز یلیبه احتمال خ

 دارم. یبرند تقلب ید گوشیل به خریتما
WTP2 28/3 10/98 189/7 812/3 

 یبرند تقلب يهاید گوشینه که خریقصدم ا

 نده ادامه بدمیرو در آ
WTP3 01/3 89/99 849/7 129/3 

خانواده و  رو به یتقلب يهاید گوشیخر

 کنم.یه میدوستانم توص
WTP4 09/3 72/97 9/9 189/3 
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دهد که عالوه بر یپژوهش را نشان م يرهایمربوط به متغ یفیر آمار توصیجدول ز

 ز پرداخته شده است.یبرازش پرسشنامه ن يهاشاخص یآن به بررس
 

 پژوهش یرهايمتغ یريگاندازه ابزاربرازش  یهاشاخص -1جدول 

 اريانحراف مع نيانگيم کرونباخ یآلفا مرکب يیاياپ AVE ريمتغ

 249/3 191/7 892/3 828/3 092/3 یطلب یتازگ

 191/3 0/9 828/3 19/3 02/3 ت مصرفيوضع

 829/3 088/7 887/3 197/3 020/3 یدرست

 888/3 39/4 817/3 179/3 2/3 یتقلب ید کااليل به خريتما

 849/3 38/4 894/3 822/3 810/3 شدهادراکسک ير

 27/3 1/7 28/3 881/3 034/3 یخاکستر ید کااليل به خريتما

 

هستند  8/3در سطح باالتر از  ی( که همگ4ها در جدول )هیگو یو بار عامل AVEر یدمقا

ن است یاگر نشان هستند(، 2/3باالتر از  ی)که همگ کرونباخ يمرکب و آلفا ییایز پایو ن

ردار برخو یمطلوب نسبتاًپژوهش از برازش  یاصل يرهایه متغیکل يریگاندازه ابزارکه 

 ییباال نسبتاًپژوهش در سطح  یاصل يرهایها به متغشاخص ییگرااست و اعتبار هم

در  ج آنیالکر استفاده شد که نتا -ار فورنلیواگرا از مع ییروا یبررس منظوربهاست. 

 ش داده شده است.ینما 8جدول 

 قیتحق يرهایمتغ یل همبستگیتحل

 يرهایمتغ یان تمامیم دهدیمنشان  8ج جدول یکه نتا طورهمان یآزمون همبستگدر 

 يرهایمتغ یتمام يوجود دارد. سطح معنادار يق ارتباط دو به دو مثبت و معناداریتحق

اط وجود ارتب یعنیک یو فرض  عدم تاییدن فرض صفر یاست بنابرا 3038ق کمتر از یتحق

 .شودیمد یمعنادار تائ
 یافتراق يیرها و روايمتغ انيارتباط م یرسون جهت بررسيپ یب همبستگيضر -1جدول 

 1 1 1 3 1 4 ريمتغ

 - - - - - 218/3 یطلب یتازگ

 - - - - 898/3 -987/3 ت مصرفيوضع

 - - - 877/3 914/3 981/3 یدرست

 - - 890/3 -7379/3 -988/3 987/3 یتقلب ید کااليل به خريتما

 - 227/3 719/3 -938/3 348/3 -341/3 شدهادراکسک ير

 222/3 -9341/3 7791/3 981/3 -987/3 921/3 یخاکستر ید کااليل به خريتما
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نشان  نیا .استرها یر متغیشتر از سایر بیهر متغ يبرا AVEمقدار ، 8جدول  مطابق

 پرسشنامه دارد. یافتراق ییروا دییتأاز 

 

 (ساختاری معادالت مدلپژوهش ) يه هایفرض یبررس

م یاز نوع اثر مستق يمکنون در مدل معادالت ساختار يرهاین متغیوع از روابط بک نی

است و  يمعادالت ساختار يهاسازنده مدل ياز اجزا یکیم در واقع یاست. اثر مستق

 ییر خطی علتأث کنندهانیبنوع اثر ین دهد. امیر نشان غیان دو متمیرا  يداررابطه جهت

 نیبا ر يام رابطهمدل، هر اثر مستفی یکر است. در گید متغیر بر متغیر یکفرض شده 

ته وابس ریمتغ یککند؛ البته ین مار مستقل مشخص و بیير وابسته و متغيک متغي

ند متغیر مستقل باشد و برعکس )دهدشتی، ناطق و توااثر مستقیم دیگر می یکدر 

 یرا بررس زادرونو  زابرون يهاان مکنونیروابط م يمدل ساختار(. 9910، احسانی

 ی(، درستSCت مصرف )ی(، وضعNS) یطلب یتازگ يهاریر متغیکند. در مدل زیم

(INTو ر )ی( سک ادارک شدهPR) ل به یتما ریمستقل هستند. متغ زا ومکنون برون

 يد کاالیل به خریتمار یو متغ گر یانجیمزا و ( مکنون درونATT) یتقلب يد کاالیخر

 و وابسته است. زا( مکنون درونWTP) يخاکستر

 
 استانداردب يمدل در حالت ضرا یبررس -1شکل 
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 یمعنادار اعدادمدل در حالت  یررسب -3شکل 

 

ب که ین ترتیشوند. بدین مییتع -10/9و  10/9 یبر اساس نقاط بحران يزان معناداریم

باشد فرض صفر  -9010از  ترکوچکا ی 9010شتر از یب يب معناداریزان ضریچنانچه م

افزار در نرم بررسی فرضیه ها یجنتا. شودیمد یرش و وجود رابطه معنادار تائیپذ مورد

 ( ارائه شده است.0جدول ) زرل دریل
 برازش مدل، منبع: پژوهشگران یهاشاخصزرل و يافزار لروابط نرم یبررس -1جدول 

 فرض
ب يضر

 استاندارد
 جهينت یمعنادار

 دییتأ 7 90/3 یتقلب يکاال دیبه خر لیتما بر یطلب یتازگ
 دییتأ -30/0 -94/3 یتقلب يکاال دیبه خر لیتما مصرف بر تیوضع

 دییتأ -37/9 -92/3 یتقلب يکاال دیبه خر لیتما بر یدرست

 دییتأ 7/8 97/3 يترخاکس يکاال دیبه خر لیبر تما یتقلب يکاال دیبه خر لیتما
 دییتأ 49/9 -9/3 يخاکستر يکاال دیبه خر لیبر تما شدهادراک سکیر

 
هاشاخص

برازش  ی
 و ريو مقاد

 استاندارد

d2X/ شاخص
f 

RMSEA
9 

7RMR 9NFI 4NNFI 8CFI 0GFI 2AGFI 

 88/3 1/3 12/3 10/3 19/3 38/3 344/3 28/9 ريمقاد

استاندار
 د

8> 9/3 > 38/3 > <1/3 <1/3 <1/3 <8/3 <8/3 

                                                      
1 Root Mean Square Error of Approximation 
2 Root Mean Square Residual 
3 Normed Fit Index 
4 Non - Normed Fit Index 
5 Comparative Fit Index 
6 Goodness of Fit Index 
7 Adjusted Goodness of Fit Index 
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به همراه مقدار از هشت شاخص متداول  یبرازش مدل مفهوم یبررس منظوربه

، 9ر و همکارانیقات گذشته استفاده شد )هایشنهاد شده در تحقیهر شاخص پ قبولقابل

دن ن بوییسته شود و پایها نگرشاخص یبه تمام یستی(. در مورد تناسب مدل با9118

 ست.یعدم تناسب مدل ن يا چند شاخص، به معنایک ی

 

 یانجيروابط م یبررس

 يرو 9یانجیمر یق متغیاز طر 7ر مستقلیمتغ یانجیم يهاهیفرض يدارا يهاپژوهش در

  میرمستقیب اثر غیق ضریر از طریمتغ یانجیگذارد. نقش میر میتأث 4ر وابستهیمتغ

به  bو  aب یضرا يمعنادار یتوان از راه بررسیشود. هر چند میم( ab)  يریگاندازه

 تردارد. روش مناسب ینییپا ين روش توان آماریپرداخت، امّا ا یانجیه میآزمون فرض

ن یاز پرکاربردتر یکیآزمون شود.  abب یضر يم معنادارین است که به صورت مستقیا

ضرب کرد حاصلیآزمون سوبل رو است. 8ن منظور آزمون سوبلیا يروشها برا

 يده شده است. آزمون سوبل برایه نرمال هم نامیکرد نظریا رویب، روش دلتا یضرا

ه استنباط مورد ی، بر همان نظرabم یرمستقیب اثر غیضرانجام استنباط در مورد 

ک برآورد خاص نمونه از ی abم یرمستقیاست. اثر غ یم مبتنیاثر مستق ياستفاده برا

قرار دارد.  يریگانس نمونهی( است که در معرض وارTaTbم در جامعه )یرمستقیاثر غ

 يریگع نمونهین توزو با فرض نرمال بود abاستاندارد  ياز خطا يبا داشتن برآورد

ab ک یتوان یمp-value يبرا ab .توان یدر آزمون سوبل م یطور کله ببه دست آورد

 يرابطه استفاده کرد. با داشتن برآورد خطا يداریمعن یبررس ين نرمال برایاز تخم

ه صفر را در مقابل فرض مخالف آزمون کرد. یتوان فرضیم میرمستقیاستاندارد اثر غ

-Zگر مقدار یاستاندارد آن. به عبارت د يبه خطا abبر است با نسبت برا Zآماره 

Value آیدیر بدست میرا از رابطه ز: 

 

                                                      
1 .Hair  
2 X 
3  M 
4  Y 
5  Sobel 
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 ن رابطه:یدر ا

aیانجیر مستقل و میان متغیر میب مسی: ضر 

bو وابسته  یانجیر میان متغیر میب مسی: ضر 

Saیانجیر مستقل و میر متغیاستاندارد مس ي: خطا  

Sbو وابسته  یانجیر میر متغید مساستاندار ي: خطا 

 م:ير مستقيغ روابط
 

 یانجيروابط م یبررس  -1جدول

 

 فرض

 

رابطه 

 اول

 

 بیضر

 

 خطا

 

 رابطه دوم

 

 بیضر

 

 خطا

 یانجیفرض م یبررس

 تیوضع يمعنادار بیضر

 لیتما يگریانجیم

 يد کاالیبه خر

در رابطه  یتقلب

و  یطلب یتازگ

د یل به خریتما

 يخاکستر يکاال

 یتازگ

 بر یطلب

 ل بهیتما

د یخر

 يکاال

 یتقلب

 

90/3 

 

3918/3 

ل به یتما

د یخر

 يکاال

 بر یتقلب

ل به یتما

د یخر

 يکاال

 يخاکستر

 

97/3 

 

3491/3 

 

3897/3 

 

82/9 

 

 دییتأ

 لیتما يگریانجیم

 يد کاالیبه خر

در رابطه  یتقلب

ت مصرف یوضع

د یل به خریو تما

 يخاکستر يکاال

ت یوضع

مصرف 

 لیبر تما

د یه خرب

 يکاال

 یتقلب

 

94/3- 

 

3912/3 

ل به یتما

د یخر

 يکاال

 بر یتقلب

ل به یتما

د یخر

 يکاال

 يخاکستر

 

97/3 

 

3491/3 

 

938/3- 

 

18/0 

 

 دییتأ

 لیتما يگریانجیم

 يد کاالیبه خر

در رابطه  یتقلب

ل یو تما یدرست

 يد کاالیبه خر

 يخاکستر

 یدرست

 لیبر تما

د یبه خر

 يکاال

 یتقلب

 

92/3- 

 

3991/3 

ل به یتما

د یخر

 يکاال

 بر یتقلب

ل به یتما

د یخر

 يکاال

 يخاکستر

 

97/3 

 

3491/3 

 

384/3- 

 

42/0 

 

 دییتأ
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 و پيشنهادها یريگجهينت

ا واردات ی ي، بازار خاکسترالمللنیبران در تجارت یمد يش رویاز جمله مسائل پ

د یبه خر نکنندگامصرفل یتمابر  مؤثرعوامل ل یبه تحل است. پژوهش حاضر، يمواز

 یطلب یتازگشامل عوامل  یبا در نظر گرفتن مدل يهوشمند بازار خاکستر يهایگوش

ه اول پژوهش یدر مورد فرض پردازد.یم شدهادراک سکیرت مصرف، درستى و یوضع

ه یرضج آزمون فیدارد. نتا ير معناداریتاث "یتقلب يد کاالیل به خریتما بر یطلب یتازگ"

ن نشانگر یمثبت و معنادار است. ا 90/3ر یزان تاثی. مستاه اول یرش فرضیپذ دیمؤ

د یرل به خیزان تمایابد میش یان افزایمشتر یطلب یزان تازگیآن است که هر چه م دیمؤ

ه یائو وهسیل ن پژوهش با پژوهشیج ایافت. نتایش خواهد یدر آنان افزا یتقلب يکاال

(؛ 7392ت )یس و استاپیر(؛ کودونا7390ب و مختار  )ی(؛ هس7337ک )یپتر(؛ 7397)

 یه دوم که به بررسیفرض دارد. یخوانهم( 7398) يک کوای( و 7398ن و گوزل )یساه

ر یزان تاثیقرار گرفته و م دییتأپردازد مورد یم "یتقلب يد کاالیل به خریتما بر یدرست"

نهات و ون کنهو یاست يهان پژوهش با پژوهشیج ای. نتااستو معنادار  -92/3آن 

و ژانگ  ي(؛ چنگ ژ7399ه )یائو وهسین لیچن( و هم9110(، کوردل و همکاران )7330)

  دارد. یخوانهم (7398) يکوا کی( و 7398) نیآلتوگ و ساه(؛ 7392) يژ

 یاکج حینتا "یتقلب يد کاالیل به خریتما ت مصرف بریوضع" سومه یمورد فرض در 

ن پژوهش با یج اینتا .استار و معناد -94/3 ریزان تاثیه است. مین فرضیا دییتأاز 

ک و یکوکل(؛ 7399ه )یائو وهسیل(؛ 7399لگان )ین و آتیساه ؛(7393پژوهش اسکوال )

  دارد. یخوانهم(؛ 7392ت )یس و استاپیکودونار (؛ 7392واسارت ) یچ(؛ 7398) دایوو

 "يسترخاک يد کاالیل به خریبر تما یتقلب يد کاالیل به خریتماگ ه چهارمیفرض یبررس

 يهان پژوهش با پژوهشیج ایو معنادار است. نتا 97/3 ریزان تاثیدهد که میشان من

ن یساه(؛ 7399نوروم و کونو  )؛ (7330و همکاران ) يجنتر (،7334هوانگ و همکاران )

و  ي(؛چادر7399) يواساریت و دیدایه؛ (7399ه )یائو وهسیل (؛7399لگان )یو آت

و ژانگ  يچنگ ژ (؛ ؛7390ب و مختار )یهس(؛ 7398دا )یک و وی(؛ کوکل7394همکاران )

 دارد. یخوانهم( 7398)  يک کوایو  (7392) يژ

ن یا "يخاکستر يد کاالیل به خریبر تما شدهادراکسک یر" ه پنجمیمورد فرض در 

 يهان پژوهش با پژوهشیج ایقرار گرفت. نتا دییتأمورد  -9/3ر یه با مقدار تاثیفرض

ائو یل (؛ 7330ت )یو مکنا کوالاوی(؛ ن7339س )یونگ و موری (؛7333ل و همکاران )یک
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 يگریانجین مباحث میعالوه برا دارد. یخوانهم( 7398)  يک کوایو ( 7399ه )یوهس

و  یت مصرف و درستی، وضعیطلب یتازگ يرهاید در روابط متغیل به خریر تمایمتغ

م یر مستقیرات غیثزان تأیقرار گرفت م یمورد بررس يخاکستر يد کاالیل به خریتما

 يبود که با توجه به عدد معنادار -384/3و  -938/3؛ 3897/3رها برابر با  ین متغیا

 د قرار گرفت.ییمورد تأ ين معناداریا 42/0و  18/0؛ 82/9

پرداخته  یبتقل يد کاالیل به خریتما بر یطلب یر تازگیتأث یه اول پژوهش به بررسیفرض

مثبت و معنادار  90/3 یتقلب يد کاالیل به خریر تماب یطلب یتازگ ر یزان تاثیاست. م

  یلبط یافراد است، تازگ یطلب یافراد تازگ يفرد يهایژگیاز و یکین اساس ی. بر ااست

د از محصوالت باشند از یجد يکاربردهاها و یژگیسبب خواهد شد تا افراد به دنبال و

 يبرانصورت یر ایدر غ دها را جذب خواهد کرد محصوالت آنیجد یژگین رو تنها ویا

 ن رویخواهند رفت. از ا  یتقلبها به سمت محصوالت یژگید بودن ویکسب لذت از جد

کننده جذب بلند ن یرا که تضم يدیجد يها یژگیودائما  شود تایه میران توصیبه مد

ت یقوتغ کنند. یاست، را توسعه دهند و تبل د محصوالتیان به خریمشترق یمدت و تشو

ت باال سبب خواهد شد تا مصرف کنندگان یفید با کیو ارائه محصوالت جدمحصوالت 

ا یشرکت نوک يهایگوش یمثال ضعف در طراح يبرانروند.  یتقلب يبه سمت کاالها

د یل به خریبروند و تما یو جعل ینیچ يهاید گوشیان به سمت خریسبب شد تا مشتر

ا با شود تیه میتوصن رو یند، از ارا دارا باشد یجد يهاشنیکیکه اپلدارند  ییهایگوش

د. دا کننیبه روز سوق پ يهایگوش یبزرگ به سمت طراح يهاق شرکتیدق یازسنجین

 يهاتیقابلها، ید گوشیجد يد بر کاربردهایبا یداخل يهاران بازار شرکتین مدیهمچن

ان را یمشتر یطلب یحس تازگ يهایژگین وید بر اید کنند و با تأکیآن و ... تأک ينوآور

 زانند. یبرانگ

زان یپرداخت، م یتقلب يد کاالیل به خریتما بر یر درستیتأث یه دوم به بررسیفرض

. بر اساس استو معنادار  -92/3برابر با  یتقلب يد کاالیل به خریبر تما یر درستیتأث

ران سبب خواهد یجامعه ا يهاات و ارزشید بر اخالقیدهد که تأکیج، نشان مین نتایا

را داشته باشند. با  يخاکستر يد محصوالت از بازارهایل به خریافراد کمتر تما شد تا

 ياغات رسانهین امر و تمرکز تبلین باورها و اعتقادات و توجه به ایران بر ایتمرکز مد

ن بازار و یکه ا ياقاچاق و ضربه يو کاالها يخاکستر يد از بازارهایبر بحث خر

جاد ی، ايکاری، بیاتیر فرار مالینظ یواهد زد؛ عواملستم قاچاق به اقتصاد مملکت خیس
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از افراد  ياریکه سبب خواهد تا بس ییافراد متخصص باورها يکاریکاذب، ب يهاشغل

ن یت مسئولیتوان از حماین میکنند. همچن يریهوشمند قاچاق جلوگ يهاید گوشیاز خر

 یرها و اعتقادات اخالقت باوینه قاچاق استفاده کرد. تقویکمک به کاهش زم يبرا یدولت

فروش و مشاوره در  يقو يهاگاهیجاد پایو ا یتیمناسب و حما يهانیجاد کمپیبا ا

 ط خواهد شد.یبازار سبب بهبود شرا

پرداخته  یتقلب يد کاالیل به خریتما ت مصرف بریوضعر یتأث یبه بررس سومه یفرض

و معنادار  -94/3 یتقلب يد کاالیل به خریتما ت مصرف بریر وضعیزان تاثیماست. 

 یتقلب يد کاالیل به خریت مصرف و تماین وضعیب یرابطه منفن معنا که یبد است.

 يهاو فروش شرکت یابیران بازارای، مدیتقلب يد کاالهایکاهش خر يوجود دارد. برا

 يکارکرد يهایژگیون یل و پردوام هستند و آخریشکتوانند به بحث یبزرگ م

ل( ت محصویفیعملکرد و دوام )ک يغات را بر مبناید و تبلنیمحصوالت خود تمرکز نما

 محصوالت يهایژگیو ياز کارکرد و برتر يد مشتریها بنا نهند، تا در هنگام خریگوش

رندها گاه بید بر جایتأکد کنند. یها را خرین گوشید باز ایکامل داشته و با د یبرند آگاه

 کنندگانمصرفت در بازار است. یموفق يز از جمله عوامل مهم و موثر برایدر بازار ن

 يدییتأمهر  که یتقلب يق مصرف کاالهایخود را از طر یگاه اجتماعیژ هرگز جایبا پرست

ا ن راستیغات در این نخواهند آورد، لذا تبلییها است پاآن ین بودن رده اجتماعییبر پا

ا د کاالهیخربه سمت  یو طبقه اجتماعان ین مشتریاز ا یمیسبب خواهد شد تا قشر عظ

وره مشا يهامیگر استفاده از تیاز طرف دنروند.  يو بازار خاکستر یتقلب يهایو گوش

 يهایداران از کاستیبه خر یرسان یو آگاه يو حضور ینترنتیبه صورت ا يقو

جاد یها و اد آنیاز خر یناش ی، مشکالت احتماليهوشمند بازار خاکستر يهایگوش

جاد نگرش و یتواند سبب ایان میمشتر يبرا یمالو  ی، جانیطیست محیخطرات ز

هوشمند بازار  يهای)مخصوصا گوش یتقلب يدن کاالهاینخر يبرا يقو يباور

 ( شود.يخاکستر

 ياکسترخ يد کاالیل به خریبر تما یتقلب يد کاالیل به خریتما یبه بررس ه چهارمیفرض

ر قاچاق ب يد کاالی( به خرلینگرش )تما ریزان تاثیمج نشان داد که یپرداخته است. نتا

 97/3 ( برابر با يهوشمند بازار خاکستر يهای)گوش يخاکستر يد کاالیل به خریتما

قاچاق  يد کاالیکه به نگرش به خر ین مهم و مشخص است، کسیاو معنادار است. 

 يریجلوگ يد براینه باین زمیخواهد رفت. در ا يداشته باشد، به سمت بازار خاکستر
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جاد یکرد، ا يریان به رفتار و عمل جلوگیمشتر يهادن افکار و نگرشاز بالفعل ش

 یمنف يهان بردن نگرشیاز ب يخانواده براو  ی، فرهنگی، اجتماعیمحکم قانون يسدها

ربط با  يذ يهادستگاه یمبارزه همه جانبه تمام یعنی یقانون ياست. سدها یاتیح

 يق برایاطالعات دق يستم فناوریس ياده سازی، پینین چنیقاچاق کاال و محصوالت ا

ق در مورد یوارد شده به کشور، ثبت و ضبط اطالعات دقهوشمند  يهایرصد گوش

و  یجاد دست فروشیاز ا يریها )محصوالت(، جلوگیداران و فروشندگان گوشیخر

چ اعتبار و یکه ه يتال )افرادیجیفروش محصوالت د يفروشندگان دوره گرد برا

 یل به محصوالت بیه خود را تبدین افراد سرمایبا اعتماد به ا ندارند و مردم یضمانت

ز ا یافراد خاط ين برایسنگ يهامهیو جر یش تبعات مالیکنند(، افزايها مت آنیفیک

از دل خانواده و  يبسترسازجاد یگر با ایهستند. از طرف د یقانون يجمله راهکارها

 کردیبا رو يقو يک فرهنگ سازیبه مردم به  یرسان یو آگاه یمدارس و مراکز آموزش

از  يریکشور با جلوگ ینامدت به آبادک نگاه بلندین اساس یتا بر ا آورد يبلندمدت رو

 پرداخت.ده قاچاق یپد

 يرخاکست يد کاالیل به خریبر تما شدهادراکسک یرر یتأث یبه بررس ه پنجمیفرض

  -9/3 زانیبه م يخاکستر يد کاالیل به خریسک ادراک شده بر تمایپرداخته است. ر

ل و یک يهان پژوهش با پژوهشیج ایقرار گرفت. نتا دییتأمورد ر معنادار دارد.یتأث

ه یائو وهسیل (؛ 7330ت )یو مکنا کوالاوی(؛ ن7339س )یونگ و موری(؛ 7333همکاران )

ر یمتغ يگریانجین مباحث میدارد. عالوه برا یخوان( هم7398)  يک کوای( و 7399)

ل یو تما یت مصرف و درستی، وضعیطلب یتازگ يرهایدر روابط متغ دیل به خریتما

ن یم ایر مستقیرات غیزان تأثیقرار گرفت م یمورد بررس يخاکستر يد کاالیبه خر

؛ 82/9 يبود که با توجه به عدد معنادار 384/3و  938/3؛ 3897/3رها برابر با  یمتغ

 هشدادراکسک یر یرت بازدارندگقد د قرار گرفت.ییمورد تأ ين معناداریا 42/0و  18/0

د یتوانند از خریم یقانون يو مسئوالن با توجه به ابزارها رانیمدآن باال است، لذا 

از  یناش يهاسکیهر چه ر ان را کاهش دهند.یتوسط مشتر يخاکستر يهایگوش

افت. از ید مردم کاهش خواهد یل به خریابد، تمایش یهوشمند افزا يهاید گوشیخر

سالمت مردم و  يها براین نوع گوشیو مشکالت ا یسک جانیها، رسکیر نیجمله ا

ن یا یسک مالین ریو عنوان شود. همچن يمردم شفاف ساز يد برایجامعه است که با

مناسب و عدم  یبانیع، نبود پشتیه عدم کارکرد مناسب، خراب شدن سریها شبیگوش
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 يعدم وجود پاسخگو براها و ین گوشین اک بار مصرف بودی، یوجود قطعات جانب

ها است که هر چقدر سکین ریاز جمله ا در کشور انیبه مشکالت مشتر یدگیرس

 يد کاالهایها به خرل آنیافراد شفاف شده و قابل درک و ملموس شود تما يشتر برایب

د محصوالت و خدمات یخر يهاجنبهد بر یگر سو بایافت. از دیقاچاق کاهش خواهد 

ر بزرگ و معتب يهاجاد فروشگاهید کرد. ایز تأکین یر قانونیمس هوشمند از يهایگوش

کاال  یجیه دیو لوازم آن شب یفروش گوش يمجاز يها، فروشگاهيقو يو بازارها

و با اعتماد باال افته یش یها افزایمردم از نظر کارکرد گوش یسبب خواهد شد تا آگاه

از  يارین پژوهش مشابه بسیا يپژوهشگران در اجرا خود دست بزنند.  يدهایبه خر

توان به محدود بودن جامعه یاز اهم آن م ؛ کهمواجه بودند ییهاتیها با محدودپژوهش

 يکاهد. برایپژوهش م يریپذمیک شهر اشاره کرد که از قدرت تعمیبه  يآمار

تر و استفاده و کامل بهتر یمفهوم يهاشود که از مدلیشنهاد مینده پیآ يهاپژوهش

ن پژوهش در یشود که ایشنهاد مین پیچناستفاده شود. هم تربزرگ يه آماراز جامع

 يشترینان بیج به اطمیگر انجام شود تا با تکرار نتاید يگر، در شهرهاید يهانمونه

 فت.ایدست
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Abstract 
This study analyzes the effective factors on consumers' tendency to buy smart 

phones from gray markets. The research is a descriptive survey and correlation 

type. The statistical population included all consumers of cellphones in Tehran 

mobile market. Based on that, a sample of 390 people was selected through 

Coachran's formula using available sampling method. Questionnaires were 

used to collect data. The validity of the questionnaire was confirmed through 

using construct validity and its reliability was estimated using Cronbach's 

Alpha and also combined reliability methods. Studying research literature, the 

model was designed and it includes factors of novelty seeking, consumption 

condition, integrity and perceived risk of attitude towards purchase and 

intention of buying smuggled smartphones. In this research, consumer's 

attitude towards counterfeit goods was considered as a mediator variable. In 

order to study the hypotheses Structural equation modeling was used. 

According to the results, novelty seeking has a positive effect on attitudes 

towards buying smuggled smartphones. The effect of consumption condition 

and integrity on attitudes towards buying smuggled smartphones was 

negative. The attitudes of consumers towards counterfeit goods have a 

positive effect on the willingness of consumers to buy gray market 

smartphones.  The role of mediator variable between the relationships of 

variables was confirmed. In addition, the perceived risk has negative impact 

on willingness to buy smuggled smartphones and this variable is a restrainer 

factor of buying smartphones from gray market. 

Keywords: Gray Market Phones, Attitudes toward Counterfeit Products, 

Perceived Risk. 
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