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اولين  ديگر نگريسته شود. پژوهش حاضر مرتبط با آن، با نگاهيهای خاصي دارد و ضروری است به مباحث ی نانويي، ويژگيبازاريابي محصولات فناورانه .چکیده

د مصرف پژوهش در زمينه شناسايي متغيرهای مرتبط با عوامل موقيعتي )محيط اجتماعي، نقش خريد، زمان، حالات پيشين و محيط فيزيکي( بر رفتار خري

باشند. اطلاعات مياز کشور ايران نساجي با الياف نانويي در شهر مشهد و نيشابور ی آماری مصرف کنندگان محصولات باشد. جامعهکنندگان محصولات نانويي مي

برای تجزيه تحليل داده ها از آمار توصيفي )درصد، ميانگين و انحراف معيار( و آمار استنباطي  .آوری گرديده استمورد نياز اين پژوهش از طريق پرسشنامه جمع

تجزيه تحليل شد. تحليل نتايج حاصل حاکي از آن بود که  spssن، اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه توسط نرم افزار )رگرسيون چندگانه( استفاده شد. همچني

 .از بين متغيرهای پژوهش تنها دو عامل محيط اجتماعي و نقش خريد رابطه معناداری با رفتار خريد مصرف کنندگان داشتند

 

 .رف کننده، خريدار، نانو فناوریعوامل موقعيتي، رفتار خريد مص کلمات کلیدی:

 

 ژوهشکلیات پ -1

 مقدمه 1-1

فاکتورهتای قابتل  محصولات ساخته شده با فن آوری نانو باعث به وجود آمدن بازارهای نو و جديدی شده است. يافتن و برجسته کردن اهميتت     

ت توجه در زمينه تجاری سازی نانو امری است که بايد به آن توجه لازم و کافي مبذول گردد زيرا که ايتن نتوآوری دارای گترايش بتين المللتي است

(Shapira, Youtie, & Kay, 2011). زيترا رفتتار خريتد هنوز به جايگاه اصلي ختود نرستيده فروش محصولات نانو تجاری سازی و ،همچنين ،

تي از قبيل نتا آشتنايي بتا محصتولات، هزينته متفتاوت محصتولات، کيفيتت مصرف کنندگان اين محصولات به درستي روشن نيست، در واقع تاثيرا

 بين ارتباط، کاربرد متفاوت و.... در فروش اين محصولات به درستي معلوم نمي باشد به همين سبب شناخت گرايش های خريداران و تعيين متفاوت

يک  هر ارتباط بين، بايد ا فناوری نانو در ابتدای راه استعناصر آميخته بازاريابي امری مهم و ضروری است و چون صنعت ساخت محصولات ب برآنها 

 به درستي روشن گردد. رفتار خريد مصرف کننده محصولات نانويي و مولفه های عوامل موقعيتي از

هايي برای ايجاد حساسيت لازم است تا به فروشندگان کمتک کنتد تتا بتا شتناخت صتحير رفتتار خريتداران و مصترف  چارچوب ها و فعاليت      

، خود را با بازارهای نوظهور هماهنگ سازند. بازاريابي موفق با درک چرايي و چگونگي رفتار مصرف کنندگان آغاز مي شود، همواره عوامتل کنندگان

: عوامل فرهنگي اجتماعي و گروهي، عوامل رواني فتردی، عوامتل متوقعيتي، . اين عوامل عبارتند ازموثری در فرايند تصميم گيری خريد وجود دارند

د مصترف کننتده شوند. تصميم خري ميل به خريد و ..هميشه به فروش منجر نمي فاکتورهايي نظير، برند، ترفيع ،تبليغات و مل آميخته بازاريابي.عوا

 ,Anic & Radas)دهد، قترار بگيترد  گرفته مي شود و به شدت ممکن است تحت تاثيری چيزی که آنجا در محيط رخ ميغالبا در محل خريد، 

و شرکت ها وجود دارد و فرايند خريد را تحت تتاثير قترار متي  . محيط مصرف کننده شامل آن عواملي است که مستقل از مصرف کنندگان(2006

دهتد،  دهند. يکي از سطوح تحليل در محيط مصرف کننده عوامل موقعيتي هستند شامل زمان و مکاني که فعاليت مصرف کننتده در آن روی متي

ت تاثير قرار مي دهد. عوامتل متوقعيتي رويتدادهای عواملي که توضير مي دهند چرا آن عمل روی مي دهد و عواملي که رفتار مصرف کننده را تح

، نسبتا کوتاه مدتي هستند و بايد از عوامل محيطي دراز مدت مانند تاثيرات فرهنگي و نيز عوامل فردی که خاصيت پايتدار دارنتد ماننتد شخصتيت

 ومتغيرهای متوقعيتي  ارتباط بينچارچوبي از عوامل موقعيتي ارايه داده است که يک ابزار مفيد برای تجزيه تحليل  (Belk, 1975)متمايز شوند. 
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، محيط رفتار خريد مي باشد که شامل متغير هايي است که مي تواند توسط فروشندگان کنترل شود. اين چارجوب شامل متغيرهای محيط فيزيکي

 حالت های پيشين مي باشد. اجتماعي، زمان، نقش خريد و

 تحقیق فرضیات 2 -1
 اصلي پژوهش حاضر عبارت است از: فرضيه

   دارد. ارتباط معناداری وجودرفتار خريد مصرف کنندگان محصولات نانويي  وعوامل موقعيتي بين 

 :فرضياتدسته بندی 

 دارد. ارتباط معنا داریرفتار خريد مصرف کنندگان محصولات نانو و  محيط فيزيکيبين  -1

 دارد. ارتباط معنا داریرفتار خريد مصرف کنندگان  محصولات نانو  و محيط اجتماعيبين  -2

 دارد. ارتباط معنا داریو رفتار خريد مصرف کنندگان محصولات نانو  نقش خريدبين  -3

 دارد. ارتباط معنا داریو رفتار خريد مصرف کنندگان محصولات نانو  بين حالات پيشين -4

 دارد. ارتباط معنا داریو رفتار خريد مصرف کنندگان محصولات نانو  بين زمان -5

 پیشینه تحقیق -2
 عوامل موقيعتي و رفتار مصرف کنندههايي که مختص بررسي های فراواني انجام شده است، ولي پژوهشپژوهش رفتار مصرف کننده یدر حوزه     

 ,Zhuang, Tsang). شودها به ترتيب ميزان نزديکي موضوعي آنها با پژوهش حاضر اشاره ميدر اينجا به تعدادی از اين پژوهشباشند، محدودند. 

Zhou, Li, & Nicholls, 2006) با استفاده از چتار چتوب  "تاثير عوامل موقعيتي بر تصميم خريد در بازارهای خريد "در پژوهشي تحت عنوان

بلک در بازارهای چند مليتي که شامل چين و هنگ کنگ و ايالات متحده است به بررسي سيزده شاخص از عوامل متوقعيتي پرداختنتد و بته تتاثير 

مورد دست يافتند. البته تاثيرات عوامل موقعيتي با توجه به نوع خريد محصولات متفاوت بوده است. داشتن قصد خريد  قابل توجه نه مورد از سيزده

 "در پژوهشتي تحتت عنتوان  (Mihic & Kursan, 2010) و دسته بندی محصولات تاثير مثبتي بر خريد محصولات غيتر غتذايي داشتته استت.

به تعيين ارتباط بين عوامل موقعيتي و رفتار خريد ناگهتاني بتا هتدف  "ارزيابي عوامل موقعيتي و رفتار خريد بدون برنامه : رويکرد بخش بندی بازار

دهد که عوامل موقعيتي تتا حتدی خريتداران را بته مناسب از بخش بندی های مختلف مشتری مي پردازد. نتايج نشان ميجدا کردن تعداد کافي و 

خريد بدون برنامه ترغيب مي کند و همچنين مشخص شد که فعاليتهای تبليغاتي، رفتار دوستانه کارکنان و مهتارت انهتا و عطتر مطبتوع برختي از 

افتراد  یحت تاثير قرار بدهد خريد بدون قصد و برنامه را. عوامل موقعيتي به ميزان بيشتتری خريتد بتدون برنامتهمحصولات مي تواند به طور کلي ت

اد شاغل در مقايسه با بازنشته را تحت تاثير قرار داده است. بر خلاف انتظار محققان اين پژوهش، وابستگي قابل تتوجهي در ستن و جنستيت و تعتد

اثر عوامل موقعيتي بر نتوع  "در پژوهشي تحت عنوان  (Jayasankaraprasad, 2011) برنامه مشاهده نشده است. اعضای خانواده با خريد بدون

ل ي دهتد در ميتان عوامتنشتان مت  "تجزيه و تحليل تفکيک چندگانته -رفتار انتخابي در فروشگاه مواد غذايي و خرده فروشي مواد غذايي در هند 

، ريسک مالي کمتر، ريسک راحتي و زمان کمتر، محيط ساکن و ساعت زمان بندی مناسب و فرکانس خريد، بته موقعيتي، خريد فوری، خريد منظم

 . دطور قابل توجهي خريد فوری را تحت تاثير قرار داده است و پيش بيني کننده های قابل توجهي برای انتخاب نوع فروشگاه مي باش

 روش انجام تحقیق -3
طتي دوره زمتاني دی متاه بتا فتن آوری نتانو در  -منسوجات خانگي -جامعه آماری اين تحقيق مشتريان شرکت های فروش محصولات نساجي     

باشد. در اين بازه زماني پرسشنامه ها که ابزار جمع آوری اطلاعتات در مياز کشور ايران در شهرستان های مشهد و نيشابور 1314تا بهار  1313سال

به علت محدود بودن شرکت های فروش محصولات نانو )محصولات با الياف نانويي(، جمعيتت مصترف کننتدگان از اين پژوهش است، توزيع گرديد. 

ی آنها در انتخاب شدن رد مشاهده به گونه ای بايد انتخاب شوند که همهلحاظ جغرافيايي تقريباً متمرکز ولي از لحاظ تعداد نامشخص بوده، افراد مو

گيری تصادفي ستاده ی نمونهدارای شانس برابر بوده و هر انتخاب از انتخاب ديگر مستقل باشد در نتيجه در اين پژوهش برای انتخاب نمونه از شيوه

های آماری، امکانات مالي و زماني محقق، حجم نمونه با توجه به فرمتول هش، روشدر اين تحقيق، با توجه به اهداف و روش پژو استفاده شده است.

 زير محاسبه شد.

(1) .𝑛 =
𝑧𝑎/2

2 𝑝(1−𝑝)

𝜀2  

𝑧𝑎/2  عدد بحراني جدول نرمال در سطر خطای𝑎/2  درصد در نظر گرفتته شتده استت.  15است و ضريب اطمينان را 𝑝  نستبت افترادی کته در

قرار داده شده است.  5/0جهت تاييد فرضيه ها نظر مي دهند که به دليل بي اطلاعي از آن و طبق نظر متخصص آماری در اين پژوهش آنرا مساوی 
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𝜀   در  شده استت. قرار داده 1/0دقت برآورد يا حداکثر خطای حدی است که در اين تحقيق آنرا طبق نظر متخصص آماری در اين پژوهش مساوی

 نفر به دست آمده است. 19نتيجه پس از محاسبه، حجم نمونه لازم حدودا 

پرسشنامه مورد استفاده های پژوهش، از پرسشنامه استفاده شده است. های مورد نياز و پاسخگويي به سؤالآوری دادهدر اين پژوهش برای جمع     

از  جنستيت، متدرک تحصتيلي، و ستنها، در آغاز پرسشنامه اطلاعاتي نظير از طرح سؤالسؤال )به شکل گويه( داشت. پيش  20در پژوهش حاضر 

ستؤال(،  3)شتامل ” زمان“سؤال(،  4)شامل ” محيط اجتماعي“سؤال(،  9)شامل ” فيزيکي محيط“زمينه  9پاسخگويان خواسته شده بود. سؤالات در 

-سؤال(، مطرح شدند. برای کمي ستاختن و رتبته 2)شامل ” رفتار خريد مصرف کننده“سؤال(،  2)شامل ” حالات پيشين“سؤال(،  3)شامل ” خريد“

در  هتای پرسشتنامه استتفاده شتد.تايي ليکرت به عنوان مقيتا  پاستخگويي بته ستؤال 5بندی نظر پاسخگويان در خصوص هر سؤال نيز از طيف 

گيری از ادبيات موضوعي پژوهش، و آنگاه بتومي تغيرهای مورد اندازهپژوهش حاضر برای معتبر سازی پرسشنامه پژوهش، از رويه استخراج اجزای م

ای مقدماتي استفاده شده است. بدين منظور، پرسشنامه طراحي شده، به صورت پيش آزمون گيری از نظرات متخصصان و نيز نمونهسازی آن با بهره

نفر از اعضای جامعه  15اصلاحي و تعديل مواردی از آنها، مجدداً در اختيار  تن از اساتيد و خبرگان قرار گرفت آنگاه پس از اخذ نظريات 3در اختيار 

عته آماری به عنوان نمونه مقدماتي قرار گرفت و طبق نظريات اصلاحي اين گروه نيز از مرتبط بودن سؤالات با توجته بته جامعته آمتاری متورد مطال

به منظور تعيين اعتماد )پايتايي( ابتزار  ها مورد استفاده قرار گرفت.ع آوری دادهاطمينان حاصل شد. در نهايت، پرسشنامه نهايي طراحي و برای جم

گيری  سازگاری دروني ابزار اندارهدر اينجا های مختلف و متعددی وجود دارد که يکي از آنها سنجش سازگاری دروني آن است. گيری نيز روشاندازه

گيرد و حداقل مقدار قابتل قبتول بترای روشي است که در اغلب تحقيقات مورد استفاده قرار مي. اين شده استگيری با ضريب آلفای کرونباخ اندازه

، و همچنتينانحتراف معيتار(  درصد و ها، ميانگين،جداول توزيع فراواني دادهآمار توصيفي )ها از برای تجزيه و تحليل دادهباشد. مي 7/0اين ضريب 

بوده و برای ترستيم نمودارهتا از همتين نترم افتزار  spssها نرم افزار اده شد. ابزار تجزيه و تحليل دادهاستف (رگرسيون چند متغيرهآمار استنباطي )

 استفاده شد.

 

 تجزیه تحلیل داده ها -4

 آمار توصیفی متغیرهای اصلی)مستقل( پژوهش 1 -4
شده و از ديگر ميانگين ها از اهميت بالاتری برخوردار است. محتيط اجتمتاعي،  07/4ميانگين نظرات زنان برای حالات پيشين  1جدول مطابق      

شتده و از ديگتر  22/4ات مردان برای حالتات پيشتين گيرند. ميانگين نظرمحيط فيزيکي، زمان، نقش خريد به ترتيب در مکان های بعدی قرار مي

 گيرند.ميانگين ها از اهميت بالاتری برخوردار است. نقش خريد، محيط فيزيکي، محيط اجتماعي به ترتيب در مکان های بعدی قرار مي

 آمار توصیفی متغیرهای اصلی)مستقل( پژوهش به تفکیک جنسیت : 1جدول 

 زمان حالات پيشين نقش خريد محيط اجتماعي محيط فيزيکي آماره متغير

 

 زنان

 93/3 07/4 5/3 29/3 97/3 ميانگين

 71/0 92/0 21/0 75/0 53/0 انحراف معيار

 

 مردان

 33/3 2/3 74/3 55/3 95/3 ميانگين

 22/0 72/0 70/0 75/0 52/0 انحراف معيار

بالاتری)اهميتت بالتاتری(  یشده و از ديگر ميتانگين هتا از درجته 21/3ميانگين نظرات گروه دارای ديپلم برای حالات پيشين  2جدول مطابق      

ميتانگين نظترات گتروه دارای        گيرند.برخوردار است محيط فيزيکي، زمان، نقش خريد، محيط اجتماعي به ترتيب در مکان های بعدی قرار مي

ش خريتد، محتيط فيزيکتي، ی بالاتری)اهميت بالاتری( برخوردار استت نقتشده و از ديگر ميانگين ها از درجه 14/4فوق ديپلم برای حالات پيشين 

شتده و از ديگتر  12/3گيرند. ميانگين نظرات گروه دارای ليسانس برای حالات پيشين محيط اجتماعي، زمان به ترتيب در مکان های بعدی قرار مي

در مکان های بعدی قرار  ی بالاتری)اهميت بالاتری( برخوردار است نقش خريد، محيط اجتماعي، محيط فيزيکي، زمان به ترتيبميانگين ها از درجه

ی بالاتری)اهميتت بالتاتری( شتده و از ديگتر ميتانگين هتا از درجته 91/3گيرند. ميانگين نظرات گروه دارای فوق ليسانس برای محيط فيزيکتي مي

 گيرند. برخوردار است حالات پيشين، نقش خريد، محيط اجتماعي، زمان به ترتيب در مکان های بعدی قرار مي
 آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش به تفکیک تحصیلات : 2جدول 

 زمان حالات پيشين نقش خريد محيط اجتماعي محيط فيزيکي آماره متغير    
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 ديپلم

57/3 ميانگين  23/3  22/3  21/3  49/3  

49/0 انحراف معيار  22/0  14/0  73/0  17/0  

 

 فوق ديپلم

95/3 ميانگين  51/3  75/3  14/4  41/3  

77/0 0445 انحراف معيار  95/0  95/0  77/0  

 

 کارشناسي

70/3 ميانگين  71/3  24/3  12/3  97/3  

92/0 انحراف معيار  92/0  52/0  71/0  74/0  

91/3 ميانگين کارشناسي ارشد  35/3  57/3  95/3  11/3  

51/0 انحراف معيار  91/0  22/0  79/0  94/0  

 هاتشریح فرآیند آزمون فرضیه 2 -4
 چنتد و وابسته متغير يک بين رابطه خواهيم مي رگرسيون چندگانه تحليل در اين پژوهش از تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شده است در     

 لااقتل گيتری اندازه سطر در و پيوسته کمي متغير يک که پاسخ متغير يا وابسته متغير yدهيم .  نشان رياضي فرمول يک توسط را مستقل متغير

𝑥𝑘نيز نسبتي( است و يا ای ای )فاصله فاصله  , … . , 𝑥2, 𝑥1 متغيرهتای توانند مي ها متغير اين که باشند پيشگو متغيرهايي يا مستقل متغيرهای 

 تواننتد متي مستقل متغيرهای اما است نرمال توزيع دارای و تصادفي متغير يک وابسته متغير کنيم مي باشند. فرض گسسته متغيرهای يا پيوسته

 . است: زير شکل به مدلي چندگانه خطي مدل يک باشند. تصادفي غير يا و تصادفي متغير

.𝑦 = 𝛽0 +  𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝐾𝑋𝐾 

 داده روی از پارامترها اين برآورد رگرسيون تحليل انجام از هدف و هستند ثابتي های پارامتر ضرائب اين که هستند مدل ضرايب ها β𝑖که در آن  

,β̂1 ,.…,با را آنها شده برآورد مقدار پارامترها، اين برآورد از پس .است تصادفي نمونه يک های β̂0  β̂k  متدل همچنتين. نشان داده متي شتود 

 دهيم: مي نشان زير صورت به را شده برآورد

..   . 𝑦 = �̂�0 +  �̂�1𝑋1 + �̂�2𝑋2 + ⋯ + �̂�𝐾𝑋𝐾 

 دار معنتي که آزمون شود آزمون مدل در ضرائب اين از کدام هر وجود بودن دار معني نيز و مدل اين بودن دار معني است لازم مدل برآورد از پس

 است: صورت به ای فرضيه دارای رگرسيون مدل بودن

.. . . {.
𝐻0 ∶  مدل رگرسيون معني دار نيست

H1    ∶  مدل رگرسيون معني دار است
 

 است: زير صورت به ای فرضيه دارای مدل در ضرايب اين از کدام هر بودن دار معني آزمون نيز و

.. {.
𝐻0 ∶ β ها معني دار نيست

𝑖
   وجود

H1    ∶ β ها معني دار است
𝑖
   وجود

 

 2Rبتا  آنترا و گفته تشخيص ضريب يا تعيين ضريب را کل پراکندگي به رگرسيون مدل توسط شده بيان پراکندگي در استفاده از رگرسيون، نسبت

 به آمده دست به مدل رگرسيوني با مطابق وابسته در متغير پراکندگي يا تغييرات از نسبتي چه که کند مي مشخص تعيين نشان مي دهيم. ضريب

کند. در انجام يک تحليتل رگرستيوني  مي را تبيين وابسته متغير تغييرات از نسبتي چه مستقل متغير ديگر عبارت به يا است مربوط مستقل متغير

و در صورت عدم برقراری اين فرضيه ها، اعتبار مدل رگرسيون از بين مي رود و بايد مدل  چند پيش فرض داريم که اين فرضيه ها بايد برقرار باشند

 ديگری را جايگزين ساخت. اين مفروضات عبارتند از: 

 )نرمال بودن توزيع متغير پاسخ ) وابسته 

 ثابت بودن واريانس 

 ناهمبسته بودن باقي مانده ها 

 ستقل(استقلال يا عدم هم خطي بين متغيرهای پيشگو )م 

نشان داده شده است. با توجه به جدول بالا سطر معناداری آزمون کوچک و )حداقل( تا يک  3جدول در  بررسي معني دار بودن مدل رگرسيون     

ابل پذيرفته متي ( رد و فرض مق %5)و در نتيجه  %1رقم اعشار صفر شده است. بنابراين، فرض صفر مبني بر معني دار نبودن مدل در سطر خطای 

 شود، يعني مدل معني دار است.
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 معنی داری مدل :3جدول 

 درجه آزادی ه فيشرآمار سطر معناداری

000/0 499/2 5 

نشان داده شده است. با توجه به جدول بالا ستطر معنتاداری آزمتون بترای ضترايب  4جدول در  بررسي معني دار بودن ضرايب مدل رگرسيون     

تته و شده بنابراين، فرض صفر مبني بر معني دار نبودن ضرايب متدل پذيرف 05/0متغيرهای مستقل محيط فيزيکي، حالات پيشين و زمان بيشتر از 

فرض مقابل رد  مي شود. يعني ضرايب برای اين چهار متغير معني دار نيست. ولي برای متغير نقش خريد و محيط اجتماعي سطر معناداری کمتتر 

 است. در نتيجه، ضريب اين دو متغير معني دار بوده و اين دو متغير در مدل باقي مي مانند. 05/0از 

 نی داری ضرایبمع :4جدول 

 سطر معنا داری

 

 ضرايب استاندارد شده
Beta 

 ضرايب رگرسيون
B 

 متغيرها
 

04022 

04012 

04011 

04915 

04313 

04194- 

04341 

04319 

04050- 

04027- 

04242- 

04371 

04339 

04051- 

04022- 

 محيط فيزيکي

 محيط اجتماعي

نقش خريد حالات 

 پيشين

 زمان

مطابق جدول بالتا ستطر معنتي داری،  نشان داده شده است. 5جدول پژوهش در  رسيوني برای آزمون فرضيه هایرگخلاصه نتايج برازش مدل      

يزيکي، حالات پيشين و زمان معني دار نيست. به اين معني که وجتود ختود ايتن شده در نتيجه ضرايب متغيرهای مستقل محيط ف 05/0بزرگتر از 

 متغيرهای مستقل در مدل معني دار نيست و داری ارتباط با متغير پاسخ نمي باشند و بايد از مدل حذف گردند.

 تحقیقسیونی برای آزمون فرضیه های خلاصه نتایج برازش مدل رگر :5جدول 

 نتيجه آزمون
 

 نوع ارتباط
 

 سطر معناداری
 

مقدار ضريب متغير 

 مستقل
 

 فرضيه
 

 عدم تاييد فرضيه

 عدم تاييد فرضيه

 عدم تاييد فرضيه

 ندارد

 ندارد

 ندارد

04022 

04915 

04313 

04242- 

04339 

04022- 

 اول

 چهارم 

 پنجم

مدل معني دار نبود بايد متغير يا متغيرهای مربوطه از مدل خارج شده و مجدداً در يک مدل رگرسيون اگر وجود برخي از متغيرهای مستقل در      

متغيرها مجدداً آزمون شود. در اين مرحله از تجزيه تحليل آماری نتيجته -مدل ديگری بر متغير های باقي مانده برازش کرد و معني دار بودن متغير

زمان در مدل بي معني هستتند. بتدين معنتي کته دارای ارتبتاط بتا متغيتر پاستخ  مي شود که متغيرهای مستقل محيط فيزيکي، حالات پيشين و

 )وابسته( که رفتار خريد مصرف کنندگان محصولات نانويي است، نمي باشد در نتيجه، فرضيه های مبتني بر:

 ، "و رفتار خريد مصرف کنندگان ارتباط معنا داری وجود دارد محيط فيزيکيبين  "

 ،"رفتار خريد مصرف کنندگان ارتباط معنا داری وجود دارد و حالات پيشينبين  "

 "و رفتار خريد مصرف کنندگان ارتباط معنا داری وجود دارد زمانبين  "

 رد مي گردند. 

دد و معني دار بودن آن بررسي شود. ضريب تعيين متدل اکنون که سه متغير مستقل حذف گرديده بايد مدل رگرسيون دوباره برازش گر

درصد از تغييرات در متغير وابسته )رفتار خريد مصرف کننده( توسط متغيرهای مستقل محيط  22به دست آمده است به معني آنکه حدود  04223

ايتن متدل در نظتر گرفتته نشتده استت. ضتريب درصد باقي مانده به ساير عوامل بستگي دارد کته در  72اجتماعي و نقش خريد تبيين مي شود و 

 به دست آمده که ميزان همبستگي بين متغير وابسته و متغيرهای مستقل را به طور تؤام بيان مي کند. 0453همبستگي 
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نشان داده شده است. سطر معناداری آزمون خيلي کوچتک و تتا  6جدول در  بررسي مجدد معني دار بودن مدل رگرسيون با يک متغير

( رد و فرض مقابل پذيرفتته  %5) و در نتيجه  %1دو رقم اعشار صفر شده است. بنابراين، فرض صفر مبني بر معني دار نبودن مدل در سطر خطای 

 ي مدل جديد معني دار است.مي شود. يعن

 تحلیل واریانس برای بررسی معنی داری مدل :6جدول 

 درجه آزادی آماره فيشر سطر معنا داری

04000 174519 2 

نشتان داده شتده استت. تمتامي ستطر معنتي داری هتا  7جتدول در  بررسي مجدد معني دار بودن ضرايب مدل رگرسيون با دو متغير مستقل     

 شده در نتيجه فرض صفر رد و فرض مقابل پذيرفته مي شود. بدين معني که اين ضرايب در مدل معني دار هستند. 0405کوچکتر از 
 معنی داری ضرایب :7جدول 

 سطر معنا داری

 

 ضرايب استاندارد شده
Beta 

 ضرايب رگرسيون
B 

 متغيرها
 

04022 

04031 

04215 

04277 

04322 

04213 

 محيط اجتماعي

 نقش خريد

شده در نتيجه ضرايب متغيرهای مستتقل  05/0نشان داده شده است. سطر معني داری کوچکتر از  8جدول در  بررسي فرضيه دوم و سوم پژوهش

 )محيط اجتماعي و نقش خريد( معني دار است. به اين معني که وجود خود اين متغيرهای مستقل در مدل معني دار است و داری ارتباط بتا متغيتر

 پاسخ مي باشد.
 دوم و سوم لاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های خ :8جدول 

مقدار ضريب متغير   سطر معناداری نوع ارتباط نتيجه آزمون

 مستقل

 فرضيه

 دوم 04322 04022 مستقيم تاييد فرضيه

 سوم 04213 04031 مستقيم تاييد فرضيه

 9جتدول است که نتايج به شترح اسميرنف نيز استفاده شده  -برای اطمينان بيشتر از برقراری پيش فرض اول از آزمون ناپارامتری کولموگروف     

 مي باشد. در نتيجه فرض صفر تاييد مي شود. بدين معني، که توزيع متغير مورد نظر نرمال است. 05/0از  شتريمي باشد. سطر معناداری ب

 اسمیرنف-نتایج آزمون ناپارامتری کولموگروف :9جدول 

 باقي مانده های استاندارد شده باقي مانده ها 

 04117 04117 سطر معناداری

 145در بازه ی  شده و  22/2 مقدار اين آماره . کهی دوربين واتسون استفاده مي شود فرض ناهمبسته بودن باقي مانده ها از آمارهبررسي جهت      

 .)عدم همبستگي( باقي مانده ها پذيرفته مي شود باشد و فرض ناهمبسته بودن 245تا 

برای تشخيص هم خطي بين متغيرهای پيشتگو از آمتاره سي قرار ميدهيم. را مورد برر فرض استقلال يا عدم هم خطي بين متغيرهای پيشگواکنون 

 10جتدول . در نتيجته مطتابق به معنای عدم وجود هم خطتي استت >2VIFباشد و  <T 045استفاده مي شود. اگر   VIFو   Toleranceهای 

 فرض عدم همخطي بين متغيرهای پيشگو پذيرفته مي شود.

 نتایج آزمون کردن عدم هم خطی بین متغیرهای مستقل :10جدول 

 )تلورانس(VIF T متغير های مدل

 محيط اجتماعي

 نقش خريد

14123 

14123 

04520 

04520 

 گیری نتیجه -5
بررسي عوامل موقعيتي بر رفتار خريد مصرف کنندگان محصولات نانويي هدف تحقيق حاضر بوده است و فرضيه های تحقيتق نيتز بتر ايتن استا  

 33/52نفر را زن تشکيل داده بودند که درصد فراوانتي آنهتا بته ترتيتب  40نفر را مرد و تعداد  59پاسخگو، تعداد  19از تعداد  اند.بندی شدهصورت
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مدرک  3/33مدرک فوق ديپلم،  7/17ديپلم، دارای مدرک  جامعه آماریدرصد  2/11در مورد متغير سطر تحصيلات،  درصد بودند. 99/42درصد و 

تحليل نتتايج حاصتل از آزمتون  های آماری صورت گرفته،تحليلبه موجب تجزيه و  بودند. درصد دارای مدرک کارشناسي ارشد 1/21کارشناسي و 

 شود.ها به شرح زير ارائه ميفرضيه

 با توجه بته ايتن کته ضتريب معنتاداری. بین محیط فیزیکی و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد) 

04022sig =)  که همبستگي معناداری بين دو متغير محيط فيزيکي و رفتار خريتد مي توان گفت  %15است با اطمينان  05/0بزرگتر از

 مصرف کنندگان نانويي وجود ندارد و باعث رد شدن اين فرضيه مي شود.

 با توجه بته ايتن کته ضتريب معنتاداری  .بین محیط اجتماعی و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد

(04022sig = و کوچکتر از )مي توان گفت که همبستگي معناداری بين دو متغير محيط اجتماعي و رفتار  %15است، با اطمينان  05/0

مي باشد و اين به آن معني است کته بتا  04322خريد مصرف کنندگان نانويي وجود دارد و ضريب اين متغير در مدل رگرسيوني برابر با 

افزايش در رفتار خريد مصترف   0433ر متغير محيط اجتماعي باعث ايجاد حدود فرض ثابت بودن ساير متغيرها ، هر يک واحد افزايش د

 اين فرضيه تاييد مي گردد. .کننده مي شود

 بتا استتناد بته ايتن کته ضتريب معنتاداری بین نقش خرید و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجوود دارد .

(04031sig =)،  مي توان گفت که همبستگي معنتاداری بتين دو متغيتر نقتش خريتد و رفتتار  %15است، با اطمينان   05/0کوچکتر از

ه بتا مي باشد و اين به آن معني است کت 04213خريد مصرف کنندگان نانويي وجود دارد و ضريب اين متغير در مدل رگرسيوني برابر با 

در رفتار خريد مصترف کننتده متي افزايش  0421باعث ايجاد  نقش خريد، هر يک واحد افزايش در متغير فرض ثابت بودن ساير متغيرها

 اين فرضيه تاييد مي گردد .شود

  .با استتناد بته ايتن کته ضتريب معنتاداری بین حالات پیشین و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد

(04915sig =)،  گفت که همبستگي معناداری بتين دو متغيتر حالتات پيشتين و رفتتار  مي توان %15است، با اطمينان   05/0بزرگتر از

 خريد مصرف کنندگان نانويي وجود ندارد و باعث رد شدن اين فرضيه مي شود.

 04313 (. با توجه به اين که ضريب معناداریبین زمان و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود داردsig =) ،

مي توان گفت که همبستگي معناداری بين دو متغير زمان و رفتار خريد مصرف کنندگان نتانويي  %15است با اطمينان   05/0بزرگتر از 

 وجود ندارد و باعث رد شدن اين فرضيه مي شود.

رهای مستقل را رتبه بنتدی از ضرايب استاندارد شده مي توان برای مقايسه اثر متغيرهای مستقل بر متغير وابسته با يکديگر استفاده کرد و اثر متغي

، عامل محتيط با توجه به ضرايب استاندارد شده کرد. در اين تحقيق از پنج عامل متغير مستقل تنها دو متغير آن مؤثر بر رفتار خريد شناخته شد و

 زير مي باشد:  .اجتماعي و سپس عامل نقش خريد به ترتيب دارای بيشترين اثر شناخته شدند و مدل رگرسيوني اين پژوهش به قرار 

. 𝑦 = �̂�0 +  �̂�1𝑋1 + �̂�2𝑋2 

درصد از تغييرات درمتغير وابسته )رفتار خريد مصرف کننده( توسط متغيرهتای  22به معني آنکه حدود شده  %22ضريب تعيين مدل برابر   2Rکه 

 محيط اجتماعي و نقش خريد تبيين مي شود و

 �̂�0 =  ثابت معادله.  1.177 

�̂�1 . =  = محيط اجتماعي  مي باشد.  𝑋1ضريب متغير   0.328

�̂�2 =  = نقش خريد   مي باشد. 𝑋2ضريب متغير  . 0.293

𝑦 متغير وابسته يا همان رفتار خريد محصولات نانويي 

 در نتيجه خواهيم داشت:

.𝑦 = 1.177 +  0.328𝑋1 + 0.293𝑋2 
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Abstract. Marketing of nano-technological products has special features and is essential to consider its related issues by 

another look. This study is the first research to identify variables associated with the location factors (social 

environment, the role of shopping, time, and the former states, and the physical environment) on consumers' purchasing 

behavior of nano products respectively. Consumers of textile nano products in Mashhad and Neyshabur of Iran are 

statistics society. Questionire was used to collect data in this research. The questions were designed by emulating the 

internal and external questionnaires. To analyze the data, descriptive statistics (percentage, mean and standard 

deviation) and inferential statistics (Multiple Regression) were used. Also, information obtained from the questionnaires 

were analyzed by spss software. According to results of this research, among variables of research only the social 

environment and the purchase role had significant relationship with purchase behavior of consumers.  

Keywords:  Situational factors, consumer purchasing behavior, Nanotechnology. 
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