نشريه علمی کاوشهای مديريت بازرگانی
مقاله پژوهشی /سال دوازدهم ،شماره بیست و چهارم ،پاییز و زمستان 9911

ارزيابی نگرش به خريد کاالهای تقلبی و تمايل خريد از بازار خاکستری
اکبر بهمنی ،9استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
حسین بلوچی ،استادیار گروه مدیریت ،دانشگاه خیام ،مشهد ،ایران
تاریخ دریافت9918/30/93 :

تاریخ پذیرش9911/37/72 :

چکيده
هدف این مقاله بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر تمایل مصرف کننده به خرید گوشی هوشمند
از بازار خاکستري است .نوع پژوهش مقاله از توصیفی -پیمایشی و از نوع همبستگی است.
جامعه آماري پژوهش مصرف کنندگان گوشی در بازارهاي گوشی تهران بودند .بدین منظور
نمونهاي برابر با  913نفري بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونهگیري در
دسترس انتخاب شدند .براي جمعآوري دادهها از پرسشنامه استفاده شد .روایی پرسشنامه با
استفاده از روایی سازه (همگرا) و پایایی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ و پایایی مرکب مورد
تأیید قرار گرفت .با بررسی مبانی نظري پژوهش ،مدل طراحی شد ،مدل شامل عوامل
تازگیطلبی ،وضعیت مصرف ،درستى و ریسک ادراک شده بر نگرش به خرید و قصد خرید
گوشیهاي هوشمند قاچاق بود .در این مدل ،نگرش مصرف کننده نسبت به کاالهاي تقلبی،
عامل میانجی در نظر گرفته شد .براي بررسی فرضیه ها ،مدل معادالت ساختاري مورد استفاده
قرار گرفت .نتایج نشان داد تازگی طلبی تأثیر مثبتی بر نگرش به خرید گوشی هوشمند قاچاق
دارد ،تأثیر وضعیت مصرف و درستی بر نگرش به خرید گوشی هوشمند قاچاق منفي بود.
تأثیر نگرش به خرید بر قصد (تمایل) به خرید مثبت بود .نقش میانجی متغیر در روابط متغیرها
تأیید شد .همچنین تأثیر ریسک ادراک شده بر تمایل به خرید گوشیهاي هوشمند منفی و این
متغیر عاملی بازدارنده براي خرید گوشیهاي هوشمند بازار خاکستري است.
کلمات کليدی :گوشیهاي هوشمند بازار خاکستري ،نگرش نسبت به محصوالت تقلبی ،ریسک
ادراک شده.

 -9نویسنده مسئولbahmani.akbar@gmail.com :
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مقدمه
از جمله مسائل عمده و اساسی تجارت بینالملل ،بازار خاکستري یا واردات موازي
است .دلیل به وجود آمدن این پدیده در بازارهاي بینالملل ،موضوع تفاوت قیمت بین
کشورها است که باعث میشود خریداران و یا ریسکپذیران مستقل وارد بازار شوند
و محصوالت را در کشورهاي ارزان قیمت خریداري و مجدداً به کشورهاي با قیمت
باال صادر نمایند و از اختالف قیمتها سود دریافت نمایند .این بازارها باعث کاهش
فروش اعضاي کانالهاي قانونی میشوند و استراتژيهاي قیمتگذاري و توزیع
شرکتها را مختل مینمایند (کاوالیر ،مولوانی ،سوردالو ،باندیوپادهاي و ناتاراجان،9
 .)7392از دیگر سو مشکالتی نظیر ثبات قیمت ،از بین رفتن کانالهاي توزیع و تخریب
برند از جمله مباحث و مشکالت پیش روي مدیران در بازارهاي خاکستري است
(هوانگ ،لی و هو .)7339 ،بازار خاکستري در محصوالت و حوزههاي مختلف اتفاق
میافتد (آنتیا7330 ،7؛ آلتوگ و ساهین .)7398 ،9از جمله بخشهاي بازار بینالملل که
بازار خاکستري در آن بسیار برجسته و فعال است حوزه محصوالت فناوري اطالعات
است .در سال  7332تعداد  9/4میلیون گوشی آیفون از طریق بازار خاکستري عرضه
شده و یا در صنعت دارو سازي  73درصد محصوالت از این طریق به دست
مصرفکنندگان ميرسد (ژانگ .)7390 ،براساس گزارش شبکه حسابرسان

جهانی4

( )7338میزان معامالت ساالنه در این بخش حدود  88بیلیون دالر است؛ که حجم عظیمی
از کاالهاي الکتریکی را در بر میگیرد .به گفته شرکت اینترنشنال دیتا

کرپریشن8

( ،)7399محمولههاي تلفن همراه و گوشیهاي هوشمند در سال  7393به  937میلیون
عدد رسید .سهم فعلی بازار گوشیهاي هوشمند  ٪79/8و رشد آن چهار برابر سریعتر
از تلفن همراه معمولی بوده است .همین امر باعث شده است تا تمایل به بازار خاکستري
در این بازار زیاد باشد 793 .میلیون گوشی هوشمند فروخته شده در سال  7397که
 99درصد از گوشیهاي هوشمند در جهان است در بازار خاکستري بوده است (آتري،
بووا و ساترمن .)7394 ،بیش از  83درصد گوشیهاي هوشمند با ارزشی بالغ بر 73
هزار میلیارد تومان وارد کشور ایران میشوند (مالحسینی و جبار زاده .)9919 ،این
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امر اهمیت مطالعه بازار خاکستري گوشیهاي هوشمند را نمایان میسازد .داشتن یک
گوشی هوشمند در عصر جدید ارتباطات از راه دور توسط تلفنهاي همراه به بهترین
انتخاب و رواج مصرف این گوشی و جایگزینی آنها با تلفنهاي همراه قدیمی مشهود
است .این نمادي از تمایل کاربران به داشتن کاالهاي شیک و بهروز است .حتی اگر
تلفنهاي همراه مصرفکنندگان پاسخگوي نیاز آنها باشد و به ویژگیهاي تعبیهشده
در تلفنهاي هوشمند نیاز نداشته باشند ،تمایل به تهیه گوشیهاي هوشمند در آنها
دیده میشود .با این حال ،قیمت گوشیهاي هوشمند برند ،بسیار باالست (لیائو و
هسیه7399 ،9؛ هسیب و مختار .)7390 ،7بلک ( )9118بیان کرد که مصرفکنندگان مایل
به پرداخت بخش زیادي از درآمد خود براي خرید یک گوشی هوشمند برند هستند و
جنتري 9و همکاران ( )7339در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که مصرفکنندگان
سعی در به دست آوردن گوشیهاي هوشمند مارک حتی در قالب گوشیهاي هوشمند
تقلبی هستند .در مجموع ،مصرفکنندگان به دنبال داشتن محصول نیستند به دنبال
داشتن محصولی با نام تجاري یک سازمان برتر هستند .تشخیص تقلبی بودن یک
گوشیهاي هوشمند بازار خاکستري از یک گوشی هوشمند اصلی ،به طور کلی براي
مردم آسان نیست؛ بنابراین ،داشتن گوشی هوشمند از نوع محصول بازار خاکستري
در دست فرد ،نشانه دنبالهرو بودن او از مشخصههاي محصول نیست ،بلکه محبوب
بودن مارک آن محصول لوکس براي شخص است (لیائو و هسیه7399 ،؛ هسیب و
مختار7390 ،4؛ یک کواي .)7398 ،8پدیده بهسرعت در حال گسترش گوشیهاي هوشمند
بازار خاکستري به تازگی توجه بسیاري در مطالعات دانشگاهی در حیطه مدل کسب و
کار ،زنجیره ارزش ،برآورد هزینه و نوآوري به خود جلب کرده است؛ اما مطالعات
کمی در خصوص رفتار خرید مصرفکننده در بازار سختافزار فناوري اطالعات و
ارتباطات 0و گوشیهاي هوشمند خاکستري بازار و یا عوامل تأثیرگذار بر قصد خرید
مصرفکننده و تمایل به پرداخت هزینه براي این گوشیها وجود دارد .این مطالعه
درصدد کشف عوامل مؤثر بر تمایل مصرفکننده به خرید گوشیهاي هوشمند بازار
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خاکستري با در نظر گرفتن مدلی است که شامل سازههاي تازگیطلبی ،وضعیت
مصرف ،درستی (پایبندي به حقوق مالکیت معنوي سازمانها) و ریسک ادراکشده
میشود .با توجه به بررسیهاي صورت گرفته در مطالعات پیشین نظیر پتریک7337 ،9؛
ساهین و آتیلگان7399 ،؛ لیائو و هسیه7399 ،؛ کوکلیک و وویدا7398 ،7؛ هسیب و
مختار7390 ،؛ چی واسارت7392 ،9؛ کودوناریس و استاپیت7392 ،4؛ چنگ ژي و ژانگ
ژي7392 ،؛ ساهین و گوزل 7398 ،8و دیگر پژوهشها روابط و فرضیات مدل طراحی
شد .در این روابط فرض شده است که عوامل تازگی طلبی ،وضعیت مصرف و درستی
از طریق نگرش نسبت به کاالي تقلبی بر تمایل به خرید گوشیهاي هوشمند از بازار
خاکستري تأثیرگذار هستند و نگرش نسبت به کاالي تقلبی بهعنوان یک عامل میانجی
در این مدل استفاده میشود .همچنین فرض شده است که ریسک درک شده مشتریان
بهصورت مستقیم بر تمایل به خرید مشتریان تأثیرگذار است.

مبانی نظری و پيشينه پژوهش
بازار خاکستری :در این بازار ورود محصول تولید کننده به آن بازار برنامهریزي
نشده است(دهدشتی و همکاران)9910،بازارهاي خاکستري معموالً توزیعکنندگان و
دالالن غیر مجاز را شامل میشوند که با خرید محصوالت شرکتها در بازارهاي ارزان
و فروش آن در بازارهاي گرانتر ،برنامههاي کانالهاي مجاز توزیع را مختل و بی اثر
میکنند .بیشتر شرکتهاي جهانی نگران بازارهاي خاکستري هستند ،چرا که این
بازارها باعث کاهش فروش اعضاي کانالهاي قانونی میشوند و استراتژيهاي
قیمتگذاري و توزیع را مختل مینمایند (کاوالیر ،مولوانی ،سوردالو ،باندیوپادهاي و
ناتاراجان .)7392 ،0واردات موازي یا بازار خاکستري محصوالت ،محصوالتی هستند
که بهصورت غیر مجاز از بازار یا کانال توزیع با قیمت پایین به بازار و کانال توزیع با
قیمت باالتر میروند (ژیائو ،پالکار و لیائو7399 ،2؛ کاوالیر و همکاران .)7392 ،8در
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واردات موازي ممکن است کاالها با کیفیت یکسان یا داراي ارزشی پایینتر در مقایسه
از کاالهاي اصلی باشد .کاالهاي خاکستري با کاالهاي اصلی در رقابت هستند (آناتیا و
همکاران7330 ،7334 ،؛ آلتوگ و ساهین .)7398 ،9بازارهاي خاکستري عموماً قانونی
نیستند البته با بازارهاي سیاه که شامل محصوالت سرقتی یا جعلی هستند ،تفاوت
دارند .کاالهاي خاکستري ممکن است اصلی باشند اما توزیعکنندگان محصوالت و
بازاریابی آنها غیر قانونی است (ایگل و همکاران .)7339 ،7بالکین بیان میکند که
کاالهاي بازار خاکستري عموماً کاالهاي برند هستند که تنها از طریق فروششان توسط
کانالهاي فاقد اختیار از طرف صاحب برند تجاري قابل تشخیص هستند (کاوالیر و
همکاران .)7392 ،انگاردیو و همکارانش بیان میکنند که خواستۀ بازاریابان از بازارهاي
خاکستري ،فروش مجدد بالقوه محصوالت قانونی در بازارهاي مختلف است .اختالف
قیمت بین بازارهاي متفاوت باعث ایجاد سودآوري براي افرادي میشود که کاالها را
از بازار با قیمت پایین خریداري و در بازار که قیمتها در آن باالتر است بفروش
میرسانند (چن .)7332 ،تولیدکنندگان اغلب محصوالت مشابه را در بازارهاي مختلف
بهصورت متفاوت قیمتگذاري میکنند .نوسانات نرخ مبادالت اخیر و مالیاتهاي
متفاوت در بازارهاي بینالمللی از دالیل ایجاد تفاوت قیمتی است (بندیوپادهایاي،9
 .)7393به دلیل تأثیرات منفی که بر تجارت و شرکتها دارند ،تولیدکنندگان در تالشاند
تا این جریان را محدود کنند (آناتیا و همکاران7330 ،7334 ،؛ کاوالیر و همکاران،
 .)7392حتی نگرانی بسیاري از سیاستگذاران حمایت از کاالهاي اصلی در برابر
کاالهاي غیر قانونی است ،بسیاري از کشورها مانند استرالیا ،نیوزلند ،سنگاپور در حال
از بین بردن و کاهش بازارهاي خاکستري هستند ،اتحادیه یورو در این زمینه بسیار
فعال است (موکرجی و ژائو.)7397 ،
گوشیهای هوشمند خاکستری :واردات موازي یا بازار خاکستري محصوالت،
محصوالتی هستند که به صورت غیر مجاز از بازار یا کانال توزیع با قیمت پایین به
بازار و کانال توزیع با قیمت باالتر میروند (ژیائو و همکاران .)7399 ،در واردات موازي
ممکن است کاالها با کیفیت یکسان یا داراي ارزشی پایینتر در مقایسه از کاالهاي اصلی
باشد .کاالهاي خاکستري با کاالهاي اصلی در رقابت هستند (آناتیا و همکاران،7334 ،
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7330؛ آلتوگ و ساهین .)7398 ،بازارهاي خاکستري عموماً قانونی نیستند البته با
بازارهاي سیاه که شامل محصوالت سرقتی یا جعلی هستند ،تفاوت دارند .کاالهاي
خاکستري ممکن است اصلی باشند اما توزیعکنندگان محصوالت و بازاریابی آنها غیر
قانونی است (ایگل و همکاران .)7339 ،9بالکین بیان میکند که کاالهاي بازار خاکستري
عموماً کاالهاي برند هستند که تنها از طریق فروششان توسط کانالهاي فاقد اختیار از
طرف صاحب برند تجاري قابل تشخیص هستند (مالحسینی و جبار زاده.)9919 ،
انگاردیو و همکارانش بیان میکنند که خواستهي بازاریابان از بازارهاي خاکستري،
فروش مجدد بالقوه محصوالت قانونی در بازارهاي مختلف است .اختالف قیمت بین
بازارهاي متفاوت باعث ایجاد سودآوري براي افرادي میشود که کاالها را از بازار با
قیمت پایین خریداري و در بازار که قیمتها در آن باالتر است بفروش میرسانند (چن،
7332؛ هسیب و مختار7390 ،؛ آلتوگ و ساهین .)7398 ،7تولیدکنندگان اغلب محصوالت
مشابه را در بازارهاي مختلف به صورت متفاوت قیمتگذاري میکنند .نوسانات نرخ
مبادالت اخیر و مالیاتهاي متفاوت در بازارهاي بینالمللی از دالیل ایجاد تفاوت قیمتی
است (بندیوپادهایاي .)7393 ،9به دلیل تأثیرات منفی که بر تجارت و شرکتها دارند،
تولیدکنندگان در تالشاند تا این جریان را محدود کنند (آناتیا و همکاران7330 ،7334 ،؛
آلتوگ و ساهین .)7398 ،حتی نگرانی بسیاري از سیاستگذاران حمایت از کاالهاي
اصلی در برابر کاالهاي غیر قانونی است ،بسیاري از کشورها مانند استرالیا ،نیوزلند،
سنگاپور در حال از بین بردن و کاهش بازارهاي خاکستري هستند ،اتحادیه یورو در
این زمینه بسیار فعال است (موکرجی و ژائو7397 ،؛ چنگ ژي و ژانگ ژي.)7392 ،
رفتار خريد :هر کسبوکاري با در نظر گرفتن و درک رفتار مخاطبان ،بهتر انجام
میگیرد .در معامالت و مبادالت ،مطالعه رفتار مصرفکنندگان نگرش خوبی به افراد
براي ارتباطات میدهد .رفتار مصرفکننده شامل فرآیندهاي روانی و اجتماعی
گوناگونی است که قبل و بعد از فعالیتهاي مربوط به خرید و مصرف وجود دارد .در
ارتباط بین نگرش و رفتار ،تمایل به خرید ،تحت تأثیر سطح تالش الزم براي رفتار
معقول قرار میگیرد (بگزي 4و همکاران9113 ،؛ چنگ ژي و ژانگ ژي )7392 ،و کاراتر
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از سنجش رفتار از طریق بررسی ذهنیت مشتریان است (دي .)9101 ،9تمایل به خرید
همبستگی قوي با رفتار خرید دارد و این ارتباط مورد بررسی تجربی در محصوالت
فناوري اطالعات و ارتباطات (یانگ و جولی )7331 ،7و کسبوکارهاي خدماتی

(رامایاه9

و همکاران7337 ،؛ کودوناریس و استاپیت .)7392 ،4قرار گرفته است؛ بنابراین ،تمایل
مصرفکننده به خرید یک کاالي خاص پیشبینی کننده خوبی براي خرید واقعی
محصول است.
جستجوی اخبار نوآوری (تازگی طلبی) :مصرفکنندگان حتی زمانی که نسبت به
نتایج محصوالت مصرفی خود راضیاند آنها را تغییر میدهند .مطالعات بر روي رفتار
سویچینگ (راه گزینی) براي محصوالت کلی میتوانند بهواسطه تئوريهاي تنوعطلبی
و تازگی طلبی تشریح شوند ،تازگی ،به تجربیات جدید ،تاز و بکر اشاره دارد (پتریک،8
7337؛ کودوناریس و استاپیت7392 ،؛ ساهین و گوزل .)7398 ،تازگی طلبی
(تجددگرایی) ،یک مؤلفه کلیدي انگیزشی و عملکردي و پیشران داخلی یا انگیزشی است
که افراد را وادار میکند که به صورتی فعال (خودجوش) به دنبال کسب اطالعات در
مورد چیزها و پدیدههاي جدید باشند (پیرسن9123 ،؛ هیرشمن9183 ،0؛ هسیب و
مختار7390 ،؛ ساهین و گوزل .)7398 ،هیرشمن ( )9183تجددگرایی را به دو نوع ذاتی
و فعلیت یابی تقسیمبندي میکند .تجددگرایی ذاتی به تمایل طبیعی فرد به جستجوي
محرکهاي جدید اشاره دارد و تجددگرایی فعلیتیابی رفتار واقعی است که وقتی فرد
تحت تأثیر ناخواسته محرکهاي جدید قرار میگیرد از خود نشان میدهد .افرادي که
نیاز به تغییر ،تنوع و محرک در زندگی خود احساس میکنند ،شاید به دنبال اطالعات
و اخبار مربوط به محصوالت و مصرف آنها بهمنظور بهبود عملکرد خود یا ارضاي
تمایالت شخصی خود باشند .منطق تجددگرایی باعث میشود که مصرف کننده به دنبال
کسب اطالعات در مورد محصوالت جدید و یا ناآشنا و در نهایت خرید آنها باشد.
مشتریان بارها در بازار خاکستري ،گوشیهاي هوشمند مشابه با گوشیهاي هوشمند
اصل از نظر مشخصههاي ظاهري را دیدهاند که تنها تفاوت اندکی در لوگوي محصول
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دارند مانند آرم آیفسن 9براي گوشیهاي شبیه آیفون .7گوشیهاي تقلبی ،جدیدترین و
جذابترین بخش بازار امروز هستند که به قیمتی بسیار کمتر از گوشیهاي هوشمند
اصل ارائه میشوند؛ بنابراین گوشیهاي هوشمند بازار خاکستري ،کنجکاوي مشتریان
داراي انگیزش یا نیروي پیشران درونی براي بررسی مکرر محصوالت و خدمات جدید
و نوآورانه را ارضا میکند .منطقی است که باور کنیم که تجددگرایی (بررسی اخبار
محصوالت و خدمات جدید) تأثیر مثبت و قابلتوجهی بر نگرش مصرفکنندگان نسبت
به کاالهاي تقلبی دارد .هر چه مشتریان تمایل بیشتري به تجددگرایی داشته باشند،
نگرش مثبت بیشتري نسبت به کاالهاي تقلبی خواهند داشت (لیائو و هسیه7399 ،؛
هسیب و مختار7390 ،؛ یک کواي.)7398 ،
فرضیه  :9تازگی طلبی ،تاثیر مثبتی بر نگرش مشتریان نسبت به کاالهاي تقلبی دارد.
درستی :اوامر و فرامین اخالقی ،جامع بوده و به طور خالصه شامل اصول هدایتگر
رفتارها و کنشها در یک فرهنگ است (وینز و ناپیر9117 ،؛ چی واسارت7392 ،؛
کودوناریس و استاپیت .)7392 ،درستی سطحی فردي از مالحظات اخالقی است که فرد
در آن سطح قانون را احترام و اطاعت میکند (وانگ و همکاران7338 ،؛ چی واسارت،
 .)7392درستی ،یکی از ابعاد اصلی در قابلیت اعتماد به یک فرد است و بازنماي تلقی
او از سطح اخالقیات و تبعیت او از قوانین است (مایر و همکاران9118 ،9؛ وانگ و
همکاران7338 ،4؛ کودوناریس و استاپیت .)7392 ،این مؤلفه ،قضاوت فرد نسبت به
مشارکت یا حمایت از فعالیتهاي غیراخالقی را تحت تاثیر قرار میدهد (استینهات و
ون کنهو7330 ،8؛ ساهین و آتیلگان .)7399 ،کوردل 0و همکاران ( )9110نشان دادند که
مصرفکنندگان با باور بیشتر به تعهدات قانونی ،نگرش نامطلوبتري نسبت به کاالهاي
تقلبی و در نتیجه تمایل کمتري به خرید آنها دارند .خرید کاالهاي تقلبی ،هر چند یک
فعالیت جنایی نیست ،فعالیتی است که به صورت غیرمستقیم از تولیدات و مبادالت غیر
قانونی کاالهاي تقلبی حمایت میکند .خرید از این بازار از جمله فعالیتهاي غیر اصولی
و غیر قانونی نقضکننده حقوق مالکیت معنوي سازمانهاي مالک اثر است.
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مصرفکنندگان پایبند به اصول اخالقی و قانونی ،هرگز با خرید از بازارهاي خاکستري
از اینگونه فعالیتهاي ضد اخالقی و قانونی حمایت نخواهند کرد .این باور معقولی
است که درستی ،تأثیر منفی بر نگرش نسبت به خرید کاالهاي تقلبی خواهد داشت.
ازاینرو ،یک مصرفکننده پایبند به اخالقیات ،نگرش منفیتري نسبت به کاالهاي تقلبی
دارد (ساهین و آتیلگان7399 ،؛ لیائو و هسیه7399 ،؛ کوکلیک و وویدا7398 ،؛ چی
واسارت7392 ،؛ کودوناریس و استاپیت)7392 ،؛
بنابراین ،فرضیه  7این خواهد بود :درستی (پایبندي مشتري به اخالقیات و قانون) تاثیر
منفی بر نگرش او نسبت به کاالهاي تقلبی خواهد گذاشت.
وضعيت مصرف :ایستمن 9و همکاران ( ،)9111وضعیت مصرف را فرآیند انگیزشی
تعریف میکنند که افراد در تالش براي بهبود جایگاه اجتماعی خود از طریق مصرف
محصوالت داراي برند شناختهشده (لوکس) هستند .وضعیت مصرف صرفاً خرید
محصوالت لوکس با هدف نمایش دادن ثروت و رفاه خود به دیگران نیست (اوکس و
مک ایون7334 ،7؛ چنگ ژي و ژانگ ژي .)7392 ،مشتریان مصرفگرا تمایل دارند که
متعلق به یک کالس اجتماعی باالتر به نظر برسند (وي 9و همکاران )9118 ،و میخواهند
در ضمن مبلغ کمی هم براي کاالهایی که تصور میکنند چهره بهتري از وضعیت و
شأن آنها به نمایش میگذارد بپردازند (چائو و اسچر .)9118 ،4مصرف خودنمایانه،
نخستین بار توسط وبلن ( )9811در تئوري طبقهي رفاه تحت بررسی قرار گرفت .این
تئوري به شاخصهاي وضعیتی نظیر پوشش و وضع ظاهري اشاره داد .پاکارد ()9181
و بهویژه ماسون ( 9189و  )9117تالشهایی براي ایدههاي اقتصادي مصرف
خودنمایانه انجام دادند و نشان دادند که اغلب مردم کاالهایی را مصرف میکنند که
سطحی از باال بودن در جامعه را نسبت به دیگران از آنان نشان دهد .اسکوال)7393( 8
به موضوع وضعیت مصرف در میان مصرفکنندگان صنعت مشروبات الکلی در
انگلیس و هند پرداخت و یک ارتباط قوي بین نام تجاري و مصرف وضعیت پیدا کرد.
گوشیهاي هوشمند پیشرفته ،از جمله آیفون ،اچتیسی و بلکبري 0نمونههایی از
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کاالهاي لوکس هستند که بهعنوان نمادي براي جایگاه اجتماعی مصرف کننده استفاده
میشوند و هم شکیل و پردوام هستند و هم آخرین ویژگیهاي کارکردي را در خود
دارند .هر چند عملکرد و دوام (کیفیت محصول) از ویژگیهاي مهم در محصوالت لوکس
است .اصل نبودن گوشیهاي هوشمند بازار خاکستري بهآسانی قابل تشخیص است و
این گوشیها عملکرد اجرایی و دوام کمتري نسبت به گوشیهاي هوشمند واقعی دارند.
عالوه بر این ،طبقههاي باالي اجتماعی به دنبال خرید گوشیهاي هوشمند بازار
خاکستري نیستند ،بلکه بر عکس در دست داشتن این گوشیها نقطه برعکس این
موضوع را نشان میدهد .درنتیجه ،مصرفکنندگان هرگز جایگاه اجتماعی خود را از
طریق مصرف کاالهاي تقلبی که مهر تأییدي بر پایین بودن رده اجتماعی آنها است
پایین نخواهند آورد .این باور منطقی است که وضعیت مصرف تاثیر منفی در نگرش
نسبت به کاالهاي تقلب دارد (لیائو و هسیه7399 ،؛ آلتوگ و ساهین7398 ،؛ یک کواي
.)7398
بنابراین ،فرضیه  9این خواهد بود :وضعیت مصرف تأثیري منفی به نگرش نسبت به
کاالهاي تقلبی خواهد داشت.
نگرش نسبت به محصوالت تقلبی :نگرش یک زمینه آموختهشده براي پاسخ به یک
موقعیت به روشی مطلوب یا نامطلوب است .پذیرفتهترین تعریف در مورد نگرش ،آن
را بهعنوان یک ارزیابی یا گرایش روانی حاصل از ارزیابی یک موجودیت خاص قلمداد
میکند (هوانگ و همکاران7334 ،؛ یو و لی7397 ،؛ هسیب و مختار7390 ،؛ چنگ ژي و
ژانگ ژي .)7392 ،رامایاه و همکاران ( )7337بیان کردند که مشتریان وقتی احساس
میکنند که با خرید کاالهاي تقلبی ،از تولیداتی استقبال کردهاند که قدرت تولیدکنندگان
کاالهاي اصلی را میشکند ،نگرش مثبتتري نسبت به کاالهاي تقلبی پیدا میکنند .پنز و
ایتو تینگر ( )7338بیان کردند که مشتریان بازار خاکستري ،با این عقیده که
تولیدکنندگان کاالهاي تقلبی ،سود کمتري دریافت میکنند و این دلیل کمتر بودن قیمت
محصول ارائه شده است ،احساس نمیکنند به زیان سازمانهاي اصلی عمل کرده باشند
و خرید خود را توجیه میکنند .به طور مشابه ،وون 9و همکاران ( )7399نیز دریافتند
که نگرش ،اثرات مثبت قابلتوجهی در تمایل به پرداخت براي مواد غذایی سالم در میان
مصرفکنندگان در شهرستانهاي مالزي دارد و بهویژه نشان داد که ترویج
Voon
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مصرفگرایی باید بر تالش بر تأثیرگذاري بر نگرش مصرف کننده تمرکز کنند.
ازاینرو ،میتوان از تغییر نگرش نسبت به کاالهاي تقلبی بهعنوان ابزاري براي کاهش
تمایل به خرید محصوالت بازار خاکستري با کمک بررسی تجددگرایی مصرفکنندگان،
درستی و انگیزشهایشان استفاده شود .نگرش نسبت به برخی از چیزها ،پیشبینی
خوبی براي اقدامات مرتبط به آن شی در برخی شرایط است و به طور خاص ،در اغلب
موارد بهعنوان پیشبینی نیت و رفتار مصرفکنندگان استفاده میشود (هوانگ و
همکاران7334 ،؛ ساهین و آتیلگان7399 ،؛ هیدایت و دیواساري7399 ،9؛ چادري و
همکاران7394 ،؛ کوکلیک و ویدا7398 ،؛ هسیب و مختار .)7390 ،مطالعات گسترده نشان
داده اند که نگرش نسبت به کاالهاي تقلبی ،تاثیر مثبتی بر قصد خرید یک محصول تقلبی
خواهد داشت .قیمتهاي پایینتر ،دسترسی آسان و فراوانی کاالهاي تقلبی نسبت به
کاالهاي اصل از جمله دالیل گرایش مشتریان به خرید کاالهاي تقلبی است (جنتري و
همکاران7339 ،؛ هسیب و مختار7390 ،؛ یک کواي .)7398 ،تولیدکنندگان کاالهاي تقلبی،
رویاي دستیافتنی مصرفکنندگانی که استطاعت کافی براي خرید کاالهاي واقعی را
ندارند اما در آرزوي رسیدن به شأن و چهره اجتماعی حاصل از داشتن آنها هستند
را محقق میکنند .ازاینرو ،هر چه نگرش مصرف کننده نسبت به کاالهاي تقلبی
مطلوبتر باشد ،به احتمال بیشتري به سمت خرید گوشیهاي هوشمند خاکستري-بازار
خواهد رفت (نوروم و کونو7399 ،7؛ لیائو و هسیه7399 ،؛ هسیب و مختار.)7390 ،
بنابراین ،فرضیه  4این خواهد بود که :نگرش نسبت به کاالهاي تقلبی تاثیر مثبتی بر
تمایل مصرفکنندگان به خرید گوشیهاي هوشمند بازار خاکستري میگذارد.
ريسک ادراکشده :یکی از نگرانیهاي مشتریان هنگام خرید کاالیی خاص ،ریسک
ادراکشده است (یک کواي .)7398 ،ریسک ادراکشده ،میزان نااطمینانی و عواقب
مرتبط با اقدامات خود است که مصرف کننده احساس میکند و نقش مهمی در تصمیم
مصرف کننده براي خرید بازي میکند (هانتر و همکاران .)7332 ،به طور خاص ،ریسک
ادراکشده هنگامیکه یک فرد درگیر شرایطی است که نتایج نامشخص و در مورد
عواقب ناشی از یک تصمیم نامطلوب نگران است مطرح میشود (لیائو و
همکاران .)7393،9نتایج گستردهاي از مطالعات قبلی نشان دادهاند که ریسک ادراکشده
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تاثیر منفی بر تمایل به انجام یک رفتار مخاطرهآمیز میگذارد (کیل و همکاران7333 ،؛
نیکوالاو و مکنایت7330 ،9؛ یک کواي .)7398 ،مصرفکنندگان با تغییر و یا به تعویق
انداختن خرید خود ،خرید برندهاي شناختهشده ،مشورت و گرفتن تأیید از یک منبع
موثق سعی میکنند ریسک ادراکشده مربوط به یک خرید پر ریسک را کاهش دهند
(یونگ و موریس7339 ،7؛ یک کواي .)7398 ،گوشیهاي هوشمند بازار خاکستري
عملکرد خوبی از خود نشان ندادهاند و معایبی مانند خاموش شدن غیر منتظره و برخی
نواقص فنی در آنها دیده شده است .این مشکالت ،مصرفکنندگان را مضطرب میکند.
خطر ناشی از استفاده از این گوشیها ،عمدتاً به تلفات ناشی از نقص و اختالالت
عملکردي این گوشیها مربوط میشود؛ بنابراین ،این باور معقول است که افزایش سطح
آگاهی و درک مصرفکنندگان از خطر استفاده از گوشیهاي هوشمند خاکستري بازار،
احتمال خرید این گوشیها توسط آنها را کاهش میدهد (لیائو و هسیه7399 ،؛ یک
کواي .)7398 ،بنابراین ،فرضیه پنجم میتواند این باشد :درک خطرات مصرف
گوشیهاي هوشمند بازار خاکستري بر تمایل مصرفکنندگان نسبت به خرید آنها
تاثیر منفی دارد .جدول  9شامل تعریف هر یک از متغیرهاي مورداستفاده در پژوهش
و نویسندگان آنها میشود.
بر طبق آنچه تا اینجا بحث شد ،مدل و فرضیههاي پژوهش براي بررسی رفتار مصرف
کننده در تمایل به خرید گوشیهاي هوشمند بازار خاکستري به صورت زیر است:
فرضیه  :9تازگی طلبی ،تاثیر مثبتی بر نگرش مشتریان نسبت به کاالهاي تقلبی دارد.
فرضیه  :7درستی (پایبندي مشتري به اخالقیات و قانون) تاثیر منفی بر نگرش او نسبت
به کاالهاي تقلبی خواهد گذاشت.
فرضیه  : 9وضعیت مصرف تأثیري منفی به نگرش نسبت به کاالهاي تقلبی خواهد
داشت.
فرضیه  :4نگرش نسبت به کاالهاي تقلبی تاثیر مثبتی بر تمایل مصرفکنندگان به خرید
گوشیهاي هوشمند بازار خاکستري میگذارد.
فرضیه  : 8ریسک ادراکشده تاثیر منفی بر تمایل به خرید گوشیهاي هوشمند از بازار
خاکستري دارد.

Keil, Nicolaou and McKnigh
Yeung and Morris

1
2
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جدول  -4تعريف متغيرها با پيشينۀ آن
سازه
تمایل به خرید
نگرش نسبت به کاالهاي

تعريف
تمایل مصرفکنندگان به خرید گوشیهاي
هوشمند از بازار خاکستري در آینده

لی)7393( ،7

گرایش روانی مصرفکنندگان در مطلوب یا

مسیسان و همکاران)7339( ،9؛ ون در

تقلبی

نامطلوب دانستن کاالهاي تقلبی

دنبال کردن اخبار
فناوريهاي جدید

مصرفکنندگان براي کاوش مکرر محصوالت

(تجددگرایی)
اخالقیات و حقوق مالکیت

9

باي و همکاران )7338( ،؛ رامایاه و

انگیزش و یا نیروي پیشران داخلی

درستی (پایبندي به

نويسنده (منبع پرسشنامه)

4

هیجدن )7339( ،
پتک و ویگنلی

8

جدید و خالقانه
میزان تعهد مصرفکنندگان به اخالقیات و تبعیت

کوردل و همکاران)9110( ،0؛

از قانون حقوق مالکیت

فائو و همکاران)7331( ،2

اثر)

فرآیند انگیزشی که توسط آن مصرفکنندگان در
وضعیت اجتماعی و قانونی

تالش براي بهبود وضعیت اجتماعی و وجهه خود

فائو و همکاران)7331( ،؛ ایستمن و

مصرف

در چشم دیگران با مصرف آشکار کاالهاي داري

همکاران)9111( ،8

معتبر برند هستند
ریسک ادراکشده

میزان عدم اطمینان و عواقب بالقوه نامطلوب

وو و وانگ)7338( ،1؛ دمتوساز

مرتبط با خرید گوشیهاي هوشمند خاکستري

همکاران)7332( ،93؛ لوپز-نیکوال و

بازار که مصرفکنندگان احساس میکنند.

همکاران)7338( 99؛ یک کواي)7398( ،

تازگيطلبي

H1
H2

H4

تمايل به خريد از
بازار خاکستري

نگرش نسبت به خريد
کاالهاي تقلبي

درستي
H3

H5
ريسک ادراک
شده

(اخالقيات)
وضعيت مصرف

شکل  -4مدل مفهومی ،منبع :پژوهشگران

1

Bai
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
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به دنبال توسعه کاربرد عملی متغیرهاي رفتاري در خرید از بازار
خاکستري است ،بنابراین از لحاظ هدف در حوزه پژوهشهاي کاربردي قرار گرفته
است .از آنجا که به توصیف متغیرها و روابط بین آنها ،براي شناخت هرچه بهتر
شرایط موجود و اخذ تصمیمات بهینه از آنان میپردازد از لحاظ روش ،توصیفی_
پیمایشی است و به این دلیل که در آن روابط میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش
تحلیل شده است ،از نوع همبستگی است و در نهایت اینکه ،مبتنی بر مدل معادالت
ساختاري است .هدف پژوهش ارائه راهکارهاي کاربردي بهمنظور ایجاد تمایل
مصرفکنندگان به خرید از بازارهاي قانونی (غیر خاکستري) است .لذا در این پژوهش
به شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل خرید گوشیهاي هوشمند بازار خاکستري و بررسی
تاثیر این عوامل بر تمایل به خرید از این بازار پرداخته میشود.
جامعه آماری :جامعه آماري این پژوهش خریداران گوشیهاي همراه در تهران است.
با توجه به این امر که جامعه آماري این پژوهش نا محدود است .از فرمول جامعه نا
محدود براي تعیین حجم نمونه استفادهشد ،حجم نمونه 983به دست آمد.
نمونه آماري از بین افراد ذکر شده با استفاده از روش نمونهگیري در دسترس انتخاب
شده است .دادهها بهوسیله پرسشنامه و از طریق اخذ نظرات خریداران جمعآوري شد.
تعداد  033نفر براي پاسخ دادن به پرسشنامه انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنان
توزیع گردید .تعداد  483پرسشنامه به محققان برگشت داده شد که از این تعداد ،تعداد
 913پرسشنامه به صورت کامل و صحیح پرشده بود و براي انجام پژوهش مورد
استفاده قرار گرفت .همچنین روش نمونهگیري بهصورت در دسترس است.
ابزار اندازهگيری ،پايايی و روايی :ابزار اندازهگیري پرسشنامه است ،این پرسشنامه
شامل سه بخش است .بخش اول جهت توضیح موضوع و آشنایی پاسخدهنده در نظر
گرفته شده است .بخش دوم مشخصات عمومی پاسخ دهنده ،شامل سه قسمت ،سن،
تحصیالت فرد پاسخدهنده و میزان درآمد وي است .بخش سوم سئواالت اختصاصی
پرسشنامه شامل  78سؤال است که مرتبط با معیارها و شاخصهاي سنجش متغیرها
پژوهش و با استفاده از چند پرسشنامه استاندارد (که در جدول  9منبع پرسشنامه و
در جدول  9سواالت آن آورده شده است) طراحی شده است .این پرسشها از نوع بسته
بوده و بر اساس طیف لیکرت  8گزینهاي تنظیم شده است .بهمنظور سنجش پایایی
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دادههاي بهدستآمده از پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ ،بار عاملی و پایایی مرکب
استفاده شده است که در آنها آستانه برابر با  3/2است (آذر و همکاران.)9919 ،
همانطور که در جدول  4دیده میشود قدر مطلق بار عاملی و آلفاي کرونباخ براي هر
معرف در سازههاي انعکاسی بیشتر از  3/2است؛ بنابراین پایایی معرفها تأیید

میشود .براي تأیید پایایی مرکب از  دیلون -گلدشتاین استفاده شده است .این
شاخص نسبت به آلفاي کرونباخ شاخص بهتري است .آلفاي کرونباخ مبتنی بر فرض
همارزي متغیرهاي مشاهدهشده است؛ یعنی فرض میشود که هر متغیر مشاهده شده
اهمیت یکسانی نسبت به سایر متغیرهاي مشاهده شده در تعریف متغیر مکنون دارد؛

اما  دیلون -گلدشتاین این فرض را ندارد و براساس نتایج مدل (بارهاي عاملی) است
تا همبستگی مشاهده شده بین متغیرهاي مشاهده شده در مجموعه دادهها .در واقع
آلفاي کرونباخ تخمینی کران پایین از پایایی ارائه میدهد .بهمنظور تأیید روایی ابزار
اندازهگیري از شاخصهاي روایی همگرا و روایی افتراقی استفاده شده است .معیار
فورنل و الرکر براي روایی همگرا بیشتر شدن میانگین واریانسهاي

استخراجشده9

( )AVEاز  3/8است .به این معنی که یک متغیر مکنون میتواند به طور متوسط بیش
از نیمی از پراکندگی معرفهایش را تبیین کند .روایی افتراقی یک مفهوم تکمیل کننده
است و در مدلسازي مسیري  PLSدو معیار براي آن مطرح است :معیار فورنل -الرکر
و آزمون بار عرضی .معیار فورنل -الکر بیان میکند که یک متغیر باید در مقایسه با
معرفهاي سایر متغیرهاي مکنون ،پراکندگی بیشتري را در بین معرفهاي خودش
داشته باشد .از نظر آماري  AVEهر متغیر مکنون باید بیشتر از باالترین توان دوم
همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهاي مکنون باشد .معیار فورنل -الکر روایی افتراقی
را در سطح سازه ارزیابی میکند (آذر ،غالمزاده و قنواتی.)9919 ،

تحليل دادهها و يافتههای پژوهش
در ابتدا در قالب آمار توصیفی به بررسی ویژگیهاي جمعیت شناختی نمونه آماري
پرداخته شد.

Average Variance Extracted

1
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جدول  -1ويژگیهای جمعيت شناختی نمونه آماری
ويژگی

گزينهها

فراوانی

درصد

ويژگی

گزينهها

فراوانی

درصد

جنسيت

سن

درآمد شخصی
ماهانه (به
ميليون)

تجربه استفاده

مرد

793

89/8

تجربه استفاده از

کمتر از 9

74

0

زن

983

40/7

گوشیهاي

4-9

29

98

زیر 73

29

98/2

هوشمند (به سال)

2-8

792

80

93- 79

988

91/2

بیش از 2

28

73

43-99

19

79/8

تعویض گوشی

هرگز

23

98

83-49

47

99

تلفن همراه در

 9بار

980

43

بیش از 83

72

2

سال گذشته

 7بار

82

77/7

کمتر از

79

0

 9بار

92

1/8

9-3/8

80

77

بیش از 4

78

2/7

7-9

949

92

چقدر براي خرید

3/8

79

8

9-7

24

91

یک گوشی

9-3/8

992

98

بیش از 9

04

0

هوشمند برند

7-9

919

41

بلی

748

09

حاضرید بپردازید

بیش از 7

49

8

خیر

948

92

3/8

(به میلیون)

از گوشیهای
خاکستری

تجربه استفاده از

بلی

734

87/9

گوشیهاي برند

خیر

980

42/2

در خصوص تحلیل آماري متغیرهاي مستقل و وابسته پژوهش همچنان که از جدول
( )9پیداست میانگین متغیرهاي وضعیت مصرف ،ریسک ادراکشده و تمایل به خرید
کاالي تقلبی بیشتر از حد متوسط است .تمایل به خرید کاالي تقلبی در بین
مصرفکنندگان تهرانی بسیار مشهود است .ریسک ادراکشده و ترس از خرید
محصوالت نیز در بین مصرفکنندگان بسیار باالست .آمار توصیفی مربوط به
گویههاي پرسشنامه در جدول ( )9نمایش داده شده است.
جدول  -3ضرايب استاندارد و اعداد معناداری گويهها و آمار توصيفی
متغيرهای
پژوهش

گويه
دوست دارم که چیزهاي جدیدي در زندگیم
تجربه کنم

تازگی

محصوالت جدیدي را به این دلیل که تجربه

طلبی

جدید به من میدهند دوست دارم
محصوالت خالق حسی به من میدهند که
قبال تجربه نکردهام.
دائما در جستجوي چیزهاي جدید هستم.

گويه

ضريب

عدد

استاندارد

معنیداری

انحراف
ميانگين

معيار

NS1

3/29

98/92

7/12

3/182

NS2

3/28

90/0

7/24

3/81

NS3

3/28

98/88

7/82

3/881

3/04

97/12

9/320

3/118

NS4
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کاالیی با ارزش است که دائما به روز
رسانی شود.
اعتبار کاالها را میتوان در وضعیت
مصرف و جایگاه آنها مشاهده کرد.
وضعیت

براي کاالهایی که جایگاه خوبی (برند خوب)

مصرف

هستند حاضرم پول بیشتري پرداخت کنم.
براي گوشی که برند باشد حاضرم پول
پرداخت کنم
استفاده از گوشی برند سبب ایجاد اعتبار

SC5

3/27

من فردي راستگو هستم.

INT1

3/27

98/8

7/04

9/34

بسیار مسئولیت پذیر هستم.

INT2

3/8

98/9

7/04

9/32

من خودکنترلی دارم.

INT3

3/24

90/44

7/29

9/31

بسیار مودب هستم.

INT4

3/8

98/90

7/80

9/37

یک فرد باید از قانون تبعیت کند.

INT5

3/8

98/78

7/29

9/30

دیدگاه خوبی نسبت به گوشی تقلبی دارم.

ATT1

3/80

73/48

9/100

9/38

ATT2

3/84

91/19

9/149

9/34

ATT3

3/89

98/21

9/889

9/9

است.

خرید

خرید گوشی تقلبی اصال اشتباه نیست

کاالي
تقلبی

است.
فک میکنم که خرید گوشی تقلبی ایده خوبی
است.
خرید گوشی تقلبی براي سالمت من مضر
است.
خرید گوشی تقلبی ریسک مالی دارد.

ریسک

خرید گوشی تقلبی سبب مشکالت

ادراکشده

وحشتناکی خواهد شد.
به احتمال زیاد گوشی تقلبی خوب کار
نمیکند.
گوشی هاي تقلبی قابل اعتماد نیستند.
به احتمال خیلی زیاد در شش ماهه آینده

خرید
کاالي
خاکستري

SC4

3/02

94/70

9/41

9/79

98/81

برا ي من خرید گوشی تقلبی خوشایند

تمایل به

SC3

3/89

91/9

9/08

9/90

9/24

خرید گوشی تقلبی گزینه خوبی براي خرید
تمایل به

SC2

3/87

98/20

9/824

9/99

9/92

من در بین مردم خواهد شد.

درستی

SC1

3/89

98/89

9/879

9/32

تمایل به خرید گوشی برند تقلبی دارم.
به احتمال خیلی زیاد در دو سال آینده
تمایل به خرید گوشی برند تقلبی دارم.
قصدم اینه که خرید گوشیهاي برند تقلبی
رو در آینده ادامه بدم
خرید گوشیهاي تقلبی رو به خانواده و
دوستانم توصیه میکنم.

ATT4

3/27

98/27

4/30

3/12

ATT5

3/27

98/21

4/740

3/189

PR1

3/40

8/19

4/98

3/818

PR2

3/8

92/80

4/39

9/90

PR3

3/8

92/19

4/39

9/9

PR4

3/24

90/37

9/19

9/99

PR5

3/28

90/98

4/32

9/38

WTP1

3/04

97/02

7/2

3/888

WTP2

3/28

98/10

7/189

3/812

WTP3

3/01

99/89

7/849

3/129

WTP4

3/09

97/72

9/9

3/189
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جدول زیر آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش را نشان میدهد که عالوه بر
آن به بررسی شاخصهاي برازش پرسشنامه نیز پرداخته شده است.
جدول  -1شاخصهای برازش ابزار اندازهگيری متغيرهای پژوهش
متغير

AVE

پايايی مرکب

آلفای کرونباخ

ميانگين

انحراف معيار

تازگی طلبی

3/092

3/828

3/892

7/191

3/249

وضعيت مصرف

3/02

3/19

3/828

9/0

3/191

درستی

3/020

3/197

3/887

7/088

3/829

تمايل به خريد کاالی تقلبی

3/2

3/179

3/817

4/39

3/888

ريسک ادراکشده

3/810

3/822

3/894

4/38

3/849

تمايل به خريد کاالی خاکستری

3/034

3/881

3/28

7/1

3/27

مقادیر  AVEو بار عاملی گویهها در جدول ( )4که همگی در سطح باالتر از  3/8هستند
و نیز پایایی مرکب و آلفاي کرونباخ (که همگی باالتر از  3/2هستند) ،نشانگر این است
که ابزار اندازهگیري کلیه متغیرهاي اصلی پژوهش از برازش نسبتاً مطلوبی برخوردار
است و اعتبار همگرایی شاخصها به متغیرهاي اصلی پژوهش در سطح نسبتاً باالیی
است .بهمنظور بررسی روایی واگرا از معیار فورنل -الکر استفاده شد که نتایج آن در
جدول  8نمایش داده شده است.
تحلیل همبستگی متغیرهاي تحقیق
در آزمون همبستگی همانطور که نتایج جدول  8نشان میدهد میان تمامی متغیرهاي
تحقیق ارتباط دو به دو مثبت و معناداري وجود دارد .سطح معناداري تمامی متغیرهاي
تحقیق کمتر از  3038است بنابراین فرض صفر عدم تایید و فرض یک یعنی وجود ارتباط
معنادار تائید میشود.
جدول  -1ضريب همبستگی پيرسون جهت بررسی ارتباط ميان متغيرها و روايی افتراقی
3

1

1

1

متغير

4

1

تازگی طلبی

3/218

-

-

-

-

-

وضعيت مصرف

-3/987

3/898

-

-

-

-

درستی

3/981

3/914

3/877

-

-

-

تمايل به خريد کاالی تقلبی

3/987

-3/988

-3/7379

3/890

-

-

ريسک ادراکشده

-3/341

3/348

-3/938

3/719

3/227

-

تمايل به خريد کاالی خاکستری

3/921

-3/987

3/981

3/7791

-3/9341

3/222
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مطابق جدول  ،8مقدار  AVEبراي هر متغیر بیشتر از سایر متغیرها است .این نشان
از تأیید روایی افتراقی پرسشنامه دارد.
بررسی فرضيه های پژوهش (مدل معادالت ساختاری)
یک نوع از روابط بین متغیرهاي مکنون در مدل معادالت ساختاري از نوع اثر مستقیم
است .اثر مستقیم در واقع یکی از اجزاي سازنده مدلهاي معادالت ساختاري است و
رابطه جهتداري را میان دو متغیر نشان میدهد .این نوع اثر بیانکننده تأثیر خطی علی
فرض شده یک متغیر بر متغیر دیگر است .در یک مدل ،هر اثر مستفیم رابطهاي را بین
يک متغير وابسته و متغير مستقل مشخص و بیان میکند؛ البته یک متغیر وابسته
در یک اثر مستقیم دیگر میتواند متغیر مستقل باشد و برعکس (دهدشتی ،ناطق و
احسانی .)9910 ،مدل ساختاري روابط میان مکنونهاي برونزا و درونزا را بررسی
میکند .در مدل زیر متغیرهاي تازگی طلبی ( ،)NSوضعیت مصرف ( ،)SCدرستی
( )INTو ریسک ادارک شده ( )PRمکنون برونزا و مستقل هستند .متغیر تمایل به
خرید کاالي تقلبی ( )ATTمکنون درونزا و میانجی گر و متغیر تمایل به خرید کاالي
خاکستري ( )WTPمکنون درونزا و وابسته است.

شکل  -1بررسی مدل در حالت ضرايب استاندارد
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شکل  -3بررسی مدل در حالت اعداد معناداری

میزان معناداري بر اساس نقاط بحرانی  9/10و  -9/10تعیین میشوند .بدین ترتیب که
چنانچه میزان ضریب معناداري بیشتر از  9010یا کوچکتر از  -9010باشد فرض صفر
مورد پذیرش و وجود رابطه معنادار تائید میشود .نتایج بررسی فرضیه ها در نرمافزار
لیزرل در جدول ( )0ارائه شده است.
جدول  -1بررسی روابط نرمافزار ليزرل و شاخصهای برازش مدل ،منبع :پژوهشگران
ضريب

فرض

معناداری

استاندارد

نتيجه

تازگی طلبی بر تمایل به خرید کاالي تقلبی

3/90

7

تأیید

وضعیت مصرف بر تمایل به خرید کاالي تقلبی

-3/94

-0/30

تأیید

درستی بر تمایل به خرید کاالي تقلبی

-3/92

-9/37

تأیید

تمایل به خرید کاالي تقلبی بر تمایل به خرید کاالي خاکستري

3/97

8/7

تأیید

-3/9

9/49

تأیید

ریسک ادراکشده بر تمایل به خرید کاالي خاکستري
RMSEA
X2/d
شاخص
RMR7
9
f
شاخصها
3/38
3/344
9/28
مقادير
ی برازش

NFI9

NNFI4

CFI8

GFI0

AGFI2

3/19

3/10

3/12

3/1

3/88

> 3/38

<3/1

<3/1

<3/1

<3/8

<3/8

و مقادير و

استاندار

استاندارد

د

>8

> 3/9

1

Root Mean Square Error of Approximation
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
2
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بهمنظور بررسی برازش مدل مفهومی از هشت شاخص متداول به همراه مقدار
قابلقبول هر شاخص پیشنهاد شده در تحقیقات گذشته استفاده شد (هایر و همکاران،9
 .)9118در مورد تناسب مدل بایستی به تمامی شاخصها نگریسته شود و پایین بودن
یک یا چند شاخص ،به معناي عدم تناسب مدل نیست.
بررسی روابط ميانجی
در پژوهشهاي داراي فرضیههاي میانجی متغیر مستقل 7از طریق متغیر میانجی 9روي
متغیر وابسته 4تأثیر میگذارد .نقش میانجی متغیر از طریق ضریب اثر غیرمستقیم
اندازهگیري ( )abمیشود .هر چند میتوان از راه بررسی معناداري ضرایب  aو  bبه
آزمون فرضیه میانجی پرداخت ،امّا این روش توان آماري پایینی دارد .روش مناسبتر
این است که به صورت مستقیم معناداري ضریب  abآزمون شود .یکی از پرکاربردترین
روشها براي این منظور آزمون سوبل 8است .آزمون سوبل رویکرد حاصلضرب
ضرایب ،روش دلتا یا رویکرد نظریه نرمال هم نامیده شده است .آزمون سوبل براي
انجام استنباط در مورد ضریب اثر غیرمستقیم  ،abبر همان نظریه استنباط مورد
استفاده براي اثر مستقیم مبتنی است .اثر غیرمستقیم  abیک برآورد خاص نمونه از
اثر غیرمستقیم در جامعه ( )TaTbاست که در معرض واریانس نمونهگیري قرار دارد.
با داشتن برآوردي از خطاي استاندارد  abو با فرض نرمال بودن توزیع نمونهگیري
 abمیتوان یک  p-valueبراي  abبه دست آورد.به طور کلی در آزمون سوبل میتوان
از تخمین نرمال براي بررسی معنیداري رابطه استفاده کرد .با داشتن برآورد خطاي
استاندارد اثر غیرمستقیم میتوان فرضیه صفر را در مقابل فرض مخالف آزمون کرد.
آماره  Zبرابر است با نسبت  abبه خطاي استاندارد آن .به عبارت دیگر مقدار Z-
 Valueرا از رابطه زیر بدست میآید:

1.

Hair
X
3
M
4
Y
5
Sobel
2
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در این رابطه:
 :aضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
 :bضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
 :Saخطاي استاندارد مسیر متغیر مستقل و میانجی
 :Sbخطاي استاندارد مسیر متغیر میانجی و وابسته
روابط غير مستقيم:
جدول -1بررسی روابط ميانجی
بررسی فرض میانجی
فرض

رابطه
اول

ضریب

خطا

رابطه دوم

ضریب

خطا

ضریب

معناداري

وضعیت

تمایل به
میانجیگري تمایل

خرید

تازگی

به خرید کاالي

طلبی بر

کاالي

تقلبی در رابطه

تمایل به

تقلبی بر

تازگی طلبی و

خرید

3/90

3/3918

تمایل به

تمایل به خرید

کاالي

خرید

کاالي خاکستري

تقلبی

کاالي

میانجیگري تمایل

وضعیت

خرید

به خرید کاالي

مصرف

کاالي

3/97

3/3491

3/3897

9/82

تأیید

خاکستري
تمایل به

تقلبی بر

تقلبی در رابطه

بر تمایل

وضعیت مصرف

به خرید

و تمایل به خرید

کاالي

خرید

کاالي خاکستري

تقلبی

کاالي

-3/94

3/3912

تمایل به

3/97

3/3491

-3/938

0/18

تأیید

خاکستري
تمایل به
میانجیگري تمایل
به خرید کاالي
تقلبی در رابطه
درستی و تمایل
به خرید کاالي
خاکستري

خرید

درستی

کاالي

بر تمایل
به خرید
کاالي
تقلبی

تقلبی بر
-3/92

3/3991

تمایل به
خرید
کاالي
خاکستري

3/97

3/3491

-3/384

0/42

تأیید
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نتيجهگيری و پيشنهادها
از جمله مسائل پیش روي مدیران در تجارت بینالملل ،بازار خاکستري یا واردات
موازي است .پژوهش حاضر ،به تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل مصرفکنندگان به خرید
گوشیهاي هوشمند بازار خاکستري با در نظر گرفتن مدلی شامل عوامل تازگی طلبی
وضعیت مصرف ،درستى و ریسک ادراکشده میپردازد .در مورد فرضیه اول پژوهش
"تازگی طلبی بر تمایل به خرید کاالي تقلبی" تاثیر معناداري دارد .نتایج آزمون فرضیه
مؤید پذیرش فرضیه اول است .میزان تاثیر  3/90مثبت و معنادار است .این نشانگر
مؤید آن است که هر چه میزان تازگی طلبی مشتریان افزایش یابد میزان تمایل به خرید
کاالي تقلبی در آنان افزایش خواهد یافت .نتایج این پژوهش با پژوهش لیائو وهسیه
()7397؛ پتریک ()7337؛ هسیب و مختار ()7390؛ کودوناریس و استاپیت ()7392؛
ساهین و گوزل ( )7398و یک کواي ( )7398همخوانی دارد .فرضیه دوم که به بررسی
"درستی بر تمایل به خرید کاالي تقلبی" میپردازد مورد تأیید قرار گرفته و میزان تاثیر
آن  -3/92و معنادار است .نتایج این پژوهش با پژوهشهاي استینهات و ون کنهو
( ،)7330کوردل و همکاران ( )9110و همچنین لیائو وهسیه ()7399؛ چنگ ژي و ژانگ
ژي ()7392؛ آلتوگ و ساهین ( )7398و یک کواي ( )7398همخوانی دارد.
در مورد فرضیه سوم "وضعیت مصرف بر تمایل به خرید کاالي تقلبی" نتایج حاکی
از تأیید این فرضیه است .میزان تاثیر  -3/94و معنادار است .نتایج این پژوهش با
پژوهش اسکوال ()7393؛ ساهین و آتیلگان ()7399؛ لیائو وهسیه ()7399؛ کوکلیک و
وویدا ()7398؛ چی واسارت ()7392؛ کودوناریس و استاپیت ()7392؛ همخوانی دارد.
بررسی فرضیه چهارم گتمایل به خرید کاالي تقلبی بر تمایل به خرید کاالي خاکستري"
نشان میدهد که میزان تاثیر  3/97و معنادار است .نتایج این پژوهش با پژوهشهاي
هوانگ و همکاران ( ،)7334جنتري و همکاران ()7330؛ نوروم و کونو ()7399؛ ساهین
و آتیلگان ()7399؛ لیائو وهسیه ()7399؛ هیدایت و دیواساري ()7399؛چادري و
همکاران ()7394؛ کوکلیک و ویدا ()7398؛ هسیب و مختار ()7390؛ ؛ چنگ ژي و ژانگ
ژي ( )7392و یک کواي ( )7398همخوانی دارد.
در مورد فرضیه پنجم "ریسک ادراکشده بر تمایل به خرید کاالي خاکستري" این
فرضیه با مقدار تاثیر  -3/9مورد تأیید قرار گرفت .نتایج این پژوهش با پژوهشهاي
کیل و همکاران ()7333؛ یونگ و موریس ()7339؛ نیکوالاو و مکنایت ()7330؛ لیائو
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وهسیه ( )7399و یک کواي ( )7398همخوانی دارد .عالوه براین مباحث میانجیگري
متغیر تمایل به خرید در روابط متغیرهاي تازگی طلبی ،وضعیت مصرف و درستی و
تمایل به خرید کاالي خاکستري مورد بررسی قرار گرفت میزان تأثیرات غیر مستقیم
این متغیرها برابر با 3/3897؛  -3/938و  -3/384بود که با توجه به عدد معناداري
9/82؛  0/18و  0/42این معناداري مورد تأیید قرار گرفت.
فرضیه اول پژوهش به بررسی تأثیر تازگی طلبی بر تمایل به خرید کاالي تقلبی پرداخته
است .میزان تاثیر تازگی طلبی بر تمایل به خرید کاالي تقلبی  3/90مثبت و معنادار
است .بر این اساس یکی از ویژگیهاي فردي افراد تازگی طلبی افراد است ،تازگی طلبی
سبب خواهد شد تا افراد به دنبال ویژگیها و کاربردهاي جدید از محصوالت باشند از
این رو تنها ویژگی جدید محصوالت آنها را جذب خواهد کرد در غیر اینصورت براي
کسب لذت از جدید بودن ویژگیها به سمت محصوالت تقلبی خواهند رفت .از این رو
به مدیران توصیه میشود تا دائما ویژگی هاي جدیدي را که تضمین کننده جذب بلند
مدت و تشویق مشتریان به خرید محصوالت است ،را توسعه دهند و تبلیغ کنند .تقویت
محصوالت و ارائه محصوالت جدید با کیفیت باال سبب خواهد شد تا مصرف کنندگان
به سمت کاالهاي تقلبی نروند .براي مثال ضعف در طراحی گوشیهاي شرکت نوکیا
سبب شد تا مشتریان به سمت خرید گوشیهاي چینی و جعلی بروند و تمایل به خرید
گوشیهایی دارند که اپلیکیشنهاي جدید را دارا باشند ،از این رو توصیه میشود تا با
نیازسنجی دقیق شرکتهاي بزرگ به سمت طراحی گوشیهاي به روز سوق پیدا کنند.
همچنین مدیران بازار شرکتهاي داخلی باید بر کاربردهاي جدید گوشیها ،قابلیتهاي
نوآوري آن و  ...تأکید کنند و با تأکید بر این ویژگیهاي حس تازگی طلبی مشتریان را
برانگیزانند.
فرضیه دوم به بررسی تأثیر درستی بر تمایل به خرید کاالي تقلبی پرداخت ،میزان
تأثیر درستی بر تمایل به خرید کاالي تقلبی برابر با  -3/92و معنادار است .بر اساس
این نتایج ،نشان میدهد که تأکید بر اخالقیات و ارزشهاي جامعه ایران سبب خواهد
شد تا افراد کمتر تمایل به خرید محصوالت از بازارهاي خاکستري را داشته باشند .با
تمرکز مدیران بر این باورها و اعتقادات و توجه به این امر و تمرکز تبلیغات رسانهاي
بر بحث خرید از بازارهاي خاکستري و کاالهاي قاچاق و ضربهاي که این بازار و
سیستم قاچاق به اقتصاد مملکت خواهد زد؛ عواملی نظیر فرار مالیاتی ،بیکاري ،ایجاد
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شغلهاي کاذب ،بیکاري افراد متخصص باورهایی که سبب خواهد تا بسیاري از افراد
از خرید گوشیهاي هوشمند قاچاق جلوگیري کنند .همچنین میتوان از حمایت مسئولین
دولتی براي کمک به کاهش زمینه قاچاق استفاده کرد .تقویت باورها و اعتقادات اخالقی
با ایجاد کمپینهاي مناسب و حمایتی و ایجاد پایگاههاي قوي فروش و مشاوره در
بازار سبب بهبود شرایط خواهد شد.
فرضیه سوم به بررسی تأثیر وضعیت مصرف بر تمایل به خرید کاالي تقلبی پرداخته
است .میزان تاثیر وضعیت مصرف بر تمایل به خرید کاالي تقلبی  -3/94و معنادار
است .بدین معنا که رابطه منفی بین وضعیت مصرف و تمایل به خرید کاالي تقلبی
وجود دارد .براي کاهش خرید کاالهاي تقلبی ،مدیران بازارایابی و فروش شرکتهاي
بزرگ میتوانند به بحث شکیل و پردوام هستند و آخرین ویژگیهاي کارکردي
محصوالت خود تمرکز نمایند و تبلیغات را بر مبناي عملکرد و دوام (کیفیت محصول)
گوشیها بنا نهند ،تا در هنگام خرید مشتري از کارکرد و برتري ویژگیهاي محصوالت
برند آگاهی کامل داشته و با دید باز این گوشیها را خرید کنند .تأکید بر جایگاه برندها
در بازار نیز از جمله عوامل مهم و موثر براي موفقیت در بازار است .مصرفکنندگان
با پرستیژ هرگز جایگاه اجتماعی خود را از طریق مصرف کاالهاي تقلبی که مهر تأییدي
بر پایین بودن رده اجتماعی آنها است پایین نخواهند آورد ،لذا تبلیغات در این راستا
سبب خواهد شد تا قشر عظیمی از این مشتریان و طبقه اجتماعی به سمت خرید کاالها
و گوشیهاي تقلبی و بازار خاکستري نروند .از طرف دیگر استفاده از تیمهاي مشاوره
قوي به صورت اینترنتی و حضوري و آگاهی رسانی به خریداران از کاستیهاي
گوشیهاي هوشمند بازار خاکستري ،مشکالت احتمالی ناشی از خرید آنها و ایجاد
خطرات زیست محیطی ،جانی و مالی براي مشتریان میتواند سبب ایجاد نگرش و
باوري قوي براي نخریدن کاالهاي تقلبی (مخصوصا گوشیهاي هوشمند بازار
خاکستري) شود.
فرضیه چهارم به بررسی تمایل به خرید کاالي تقلبی بر تمایل به خرید کاالي خاکستري
پرداخته است .نتایج نشان داد که میزان تاثیر نگرش (تمایل) به خرید کاالي قاچاق بر
تمایل به خرید کاالي خاکستري (گوشیهاي هوشمند بازار خاکستري) برابر با 3/97
و معنادار است .این مهم و مشخص است ،کسی که به نگرش به خرید کاالي قاچاق
داشته باشد ،به سمت بازار خاکستري خواهد رفت .در این زمینه باید براي جلوگیري

 411نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال دوازدهم ،شماره بيست و چهارم ،پاييز و زمستان 4311

از بالفعل شدن افکار و نگرشهاي مشتریان به رفتار و عمل جلوگیري کرد ،ایجاد
سدهاي محکم قانونی ،اجتماعی ،فرهنگی و خانواده براي از بین بردن نگرشهاي منفی
حیاتی است .سدهاي قانونی یعنی مبارزه همه جانبه تمامی دستگاههاي ذي ربط با
قاچاق کاال و محصوالت این چنینی ،پیاده سازي سیستم فناوري اطالعات دقیق براي
رصد گوشیهاي هوشمند وارد شده به کشور ،ثبت و ضبط اطالعات دقیق در مورد
خریداران و فروشندگان گوشیها (محصوالت) ،جلوگیري از ایجاد دست فروشی و
فروشندگان دوره گرد براي فروش محصوالت دیجیتال (افرادي که هیچ اعتبار و
ضمانتی ندارند و مردم با اعتماد به این افراد سرمایه خود را تبدیل به محصوالت بی
کیفیت آنها ميکنند) ،افزایش تبعات مالی و جریمههاي سنگین براي افراد خاطی از
جمله راهکارهاي قانونی هستند .از طرف دیگر با ایجاد بسترسازي از دل خانواده و
مدارس و مراکز آموزشی و آگاهی رسانی به مردم به یک فرهنگ سازي قوي با رویکرد
بلندمدت روي آورد تا بر این اساس یک نگاه بلندمدت به آبادانی کشور با جلوگیري از
پدیده قاچاق پرداخت.
فرضیه پنجم به بررسی تأثیر ریسک ادراکشده بر تمایل به خرید کاالي خاکستري
پرداخته است .ریسک ادراک شده بر تمایل به خرید کاالي خاکستري به میزان -3/9
تأثیر معنادار دارد.مورد تأیید قرار گرفت .نتایج این پژوهش با پژوهشهاي کیل و
همکاران ()7333؛ یونگ و موریس ()7339؛ نیکوالاو و مکنایت ()7330؛ لیائو وهسیه
( )7399و یک کواي ( )7398همخوانی دارد .عالوه براین مباحث میانجیگري متغیر
تمایل به خرید در روابط متغیرهاي تازگی طلبی ،وضعیت مصرف و درستی و تمایل
به خرید کاالي خاکستري مورد بررسی قرار گرفت میزان تأثیرات غیر مستقیم این
متغیرها برابر با 3/3897؛  3/938و  3/384بود که با توجه به عدد معناداري 9/82؛
 0/18و  0/42این معناداري مورد تأیید قرار گرفت .قدرت بازدارندگی ریسک ادراکشده
آن باال است ،لذا مدیران و مسئوالن با توجه به ابزارهاي قانونی میتوانند از خرید
گوشیهاي خاکستري توسط مشتریان را کاهش دهند .هر چه ریسکهاي ناشی از
خرید گوشیهاي هوشمند افزایش یابد ،تمایل به خرید مردم کاهش خواهد یافت .از
جمله این ریسکها ،ریسک جانی و مشکالت این نوع گوشیها براي سالمت مردم و
جامعه است که باید براي مردم شفاف سازي و عنوان شود .همچنین ریسک مالی این
گوشیها شبیه عدم کارکرد مناسب ،خراب شدن سریع ،نبود پشتیبانی مناسب و عدم
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 یک بار مصرف بودن این گوشیها و عدم وجود پاسخگو براي،وجود قطعات جانبی
رسیدگی به مشکالت مشتریان در کشور از جمله این ریسکها است که هر چقدر
بیشتر براي افراد شفاف شده و قابل درک و ملموس شود تمایل آنها به خرید کاالهاي
 از دیگر سو باید بر جنبههاي خرید محصوالت و خدمات.قاچاق کاهش خواهد یافت
 ایجاد فروشگاههاي بزرگ و معتبر.گوشیهاي هوشمند از مسیر قانونی نیز تأکید کرد
 فروشگاههاي مجازي فروش گوشی و لوازم آن شبیه دیجی کاال،و بازارهاي قوي
سبب خواهد شد تا آگاهی مردم از نظر کارکرد گوشیها افزایش یافته و با اعتماد باال
 پژوهشگران در اجراي این پژوهش مشابه بسیاري از.به خریدهاي خود دست بزنند
پژوهشها با محدودیتهایی مواجه بودند؛ که از اهم آن میتوان به محدود بودن جامعه
 براي.آماري به ی ک شهر اشاره کرد که از قدرت تعمیمپذیري پژوهش میکاهد
پژوهشهاي آینده پیشنهاد میشود که از مدلهاي مفهومی بهتر و کاملتر و استفاده
 همچنین پیشنهاد میشود که این پژوهش در.از جامعه آماري بزرگتر استفاده شود
 در شهرهاي دیگر انجام شود تا با تکرار نتایج به اطمینان بیشتري،نمونههاي دیگر
.دستیافت
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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.

*

- Corresponding Author Email: bahmani.akbar@gmail.com

