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Abstract 

Consumer behavior is defined as the study of purchasing units and exchange processes 

that include the "acquisition, consumption, and disposal of goods, services, experiences, 

and ideas." Therefore, discarding what has been acquired is a fundamental part of the 

consumer decision-making process. The type of product dispositionl will have 

consequences for the consumer, the business, the community and the environment, and 

will be closely related to the purchase of a new product. In this research, which is a 

fundamental research, attempt to collect all the factors affecting the disposal of goods in 

a comprehensive model. Therefore, with the qualitative method of "repertory grid" and 

the method of Purposive sampling and interviews with 20 experts in this field, a 

conceptual model was presented regarding the factors of Purposive sampling. From the 

results of the presented model, 229 structures were obtained and by analyzing the 

content of these structures, they were combined with each other and reduced to 37 

structures. Finally, using the statistical method of hierarchical clustering and expert 

opinion, the total structure was divided into 10 clusters and marked. 
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 چکيده

مصرف و  اکتساب،"فرآیندهای مبادله که شامل دهای خرید و کننده به عنوان مطالعه واحرفتار مصرف  
 ،نچه اکتساب شدهآ یکنارگذارشود. از این رو باشد، تعریف میمی "ها،کنارگذاری کاالها، خدمات، تجارب و ایده

، کنندهمصرف یا برار ییامدهایمحصول پ یگذارروع کنا. نباشدیکننده ممصرف یریگمیتصم ندیفرآ نیادیبخش بن
ین . در ادتنگ دارارتباط تنگا دیجد محصول دیبا خر نیهمچن و خواهد داشت ستیز طیکار، اجتماع و محوکسب

یک مدل  کاال در باشد سعی بر آن است که کلیه عوامل تأثیرگذار بر کنارگذاریپژوهش که یک پژوهش بنیادی می
اد بیست ه با تعدگیری هدفمند و مصاحبو روش نمونه "شبکه خزانه"جامع گردآوری گردد. بنابراین با روش کیفی 

از مدل  لصاز نتایج حا عوامل کنارگذاری کاال ارائه شد.نفر از متخصصان در این حوزه، مدلی مفهومی در خصوص 
 37ها با یکدیگر ترکیب شده و به تعداد وسیله تحلیل محتوا این سازهدست آمد و بهسازه به 229شده، تعداد ارائه

ها به زه، کل سامتخصصان بندی سلسله مراتبی و نظرسازه تقلیل پیدا نمود. در انتها با استفاده از روش آماری خوشه
 گذاری گردید.  خوشه تقسیم و نام 10
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 مقدمه .1
 کنندهفاه  بیشتر  مصرفر برای خوبی پیامدهای دارای کنارگذاری محصوالت، در کنندهمصرف دانستن رفتار

 برای الشت حال، این با. استشده  روروبه ایمالحظه قابل رشد با پژوهش زمینه این اخیر، هایسال در. باشدمی
جایگزین برای کاال کننده سه گزینه (. اساسا یک مصرفCruz, 2017)است  بوده کمیاب موجود، دانش ساماندهی

-3گذارد، یا ن را کنار میبرای همیشه آ-2دارد، یمکاال را نگه -1رو دارد: پس از مدتی استفاده از آن را در پیش
شود که افراد لی باعث می(. اما چه عوامJacoby, Berning & Dietvorst, 1977کند )موقتا از آن رهایی پیدا می

گذاری کاال را ناررآیند کفاملی بگذارند یا آن را نگه دارند. به عبارت دیگر چه عو تصمیم بگیرند تا کاالیی را کنار
گذاری نارهکتواند شناخت ما را از چگونگی نماید؟ دانستن سازه فکری افراد در این خصوص میتسریع و یا کند می
 یانز پاکنندگان پس اکه مصرف کندمیموضوع اشاره  ینبه ا ،دورانداختن یا یگذارمرحله کنارکاال بهبود بخشد. 

 یدها پس از خرآن مندییترضا ینو همچن دلیل این رفتار آنها چیستو  کنندیاستفاده از محصول، با آن کاال چه م
مرحله  یندر ا یابانکه بازار یا. مسئله(Efidani & Jalilia, 2016) اند، چگونه استکه تجربه کرده یخدمت یاکاال 

 ینسوال ا روین. ازاپذیردیصورت م محصول چگونه یکنارگذار ینداست که بدانند فرآ ینرو هستند، ابا آن روبه
 یانهگرااختس یبوم یسوال نگاه ینبه منظور پاسخ به ا بخشند؟یرا چگونه معنا م یاست که افراد، مفهوم کنارگذار

 رد. پژوهش وجود دا ینکاال در ا یکنارگذار فهومبه م
باشد، بنابراین شرط ابتدایی به معموال از سرنوشت کاالی کنارگذاشته شده اطالعات زیادی در درسترس نمی

 نیادیبخش بن ،آنچه اکتساب شده یکنارگذار .باشدمنظور تعیین سرنوشت کاال ارئه مدلی در این خصوص می
 & Ardestaniعمل آمده است )حوزه به نیدر ا یمعدود پژوهش که باشدیکننده ممصرف یریگمیتصم ندیفرآ

sadi, 2016). وع ن اند.کننده بر مرحله اکتساب تمرکز کردهرفتار مصرف میها در حوزه مفاهپژوهش بیشتر
 خواهد داشت. حذف ستیز طیوکار، اجتماع و مح، کسبکنندهمصرف یرا برا ییامدهایپ ،محصول یگذارکنار

 ,Brookshire & Hodges) دهدیم شیکنندگان را افزامصرف یسالمت روان ،محصوالت ناخواسته از خانوارها

موضوع  نیوکار اکسب یدارد که برا زیادیارتباط  دیمحصول جد دیمحصول با خر یکنارگذار نیهمچن. (2009
دیگر  بینمحصول همچنان در  ایکه آ نمایدمیمحصول مشخص  یکنارگذار هایشناخت فرآیند و دلیل. مهم است

 زین ستیز طیو مح جامعه یبرا نیاصورت زباله دفع خواهد شد. بنابربه ای شودیدست مبهکنندگان دسترفمص
 (.Roster, 2001)خواهد داشت  زیادس تیاهم

ر حقیقت دهای کنارگذاری محصول، کنترل زباله تولیدشده از خریدهای مصرفی است. یکی دیگر از بحث
ست. های زباله تولیدشده، خود یک نگرانی بزرگ همگانی ادرخصوص کوهزیست پرداختن به خطرات محیط

ن به کود های کاهش زباله همچون بازیابی، تقلیل زباله و تبدیل آکنندگان معموال نگرش مثبت از برنامهمصرف
رفتار  تواند شناخت بهتری از(. بررسی فرآیند مربوط به کنارگذاری کاال، میArdestani & sadi, 2016دارند )
 آمیز بعد از خرید و رضایت و به تبع آن وفاداری مشتریان، به مدیران بدهد. شکایت

پس از پایان استفاده از  کنندگانمصرف به این موضوع اشاره دارد که ،1گذاری یا دورانداختنمرحله کنار  
پس از خرید کاال  هامندی آندهند و همچنین رضایتو چرا این رفتار را انجام می کنندبا آن کاال چه می محصول،

 (. Efidani & Jalilia, 2016)چگونه است  ،اندتجربه کرده ی کهیا خدمت

                                                           
1  Disposition Phase  
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 . مبانی نظري و پيشينه پژوهش2

 کننده و مرحله کنارگذاري. رفتار مصرف2-1

کاال یا خدمات و یا یک  گذاریمبادله، یعنی کسب، مصرف و کنارتواند به عنوان فرآیند کننده میرفتار مصرف 
های مختلف این فرآیند های مختلف معموال روی قسمتتعریف شود. رشته 1گیر خرید،واحد تصمیم وسیلهایده، به

 اند.شود، توجه زیادی داشتهاند. برای مثال بازاریابان بر قسمتی که شامل جستجوی محصول میتمرکز نموده
 اند. بررسیکه اقتصاددانان و متخصصین علم تغذیه بیشتر بر استفاده و مصرف محصوالت متمرکز شدهدرصورتی

 هایزباله دفع و بندیبسته به مربوط مقاالت از کمی تعداد جزبه که دهدمی نشان ،در این زمینه منتشرشده ادبیات
 Jacoby & etاست ) کنندگان انجام نشدهمصرف رفتار کلی موضوع برای تجربی یا مفهومی کار هیچ تقریبا جامد،

al, 1977). شودمی هاآن خرید نحوه بررسی همچنین و محصوالت دورانداختن و خرید شامل کنندهمصرف رفتار .
 میزان بر محصوالت خرید و انتخاب نحوه زیرا دارد، بسیاری اهمیت فروشندگان برای اغلب محصوالت خرید

 مشکالت از بسیاری همچنین. نمود انتخاب را محصول بهترین توانمی طریق این از و گذاشته تأثیر فروش افزایش
  .باشدمی برخوردار اهمیت بسیاری از نیز امر این است که محصوالت دفع و دورانداختن از ناشی محیطیزیست

رآیند فحداقل دو تصمیم در این ست. اسری تصمیمات تواند یک فرآیند باشد، که شامل یککنارگذاری کاال می
استفاده نکند  باشد. یک تصمیم اساسی این است که فرد کاالیی را که هنوز قابل استفاده است را دیگرتر میبرجسته

 گیریتصمیم است ممکن مختلف واملعیک را انتخاب کند. های کنارگذاری کاال، کدامکه از میان روشو دیگر آن
 غییرت در جستجوی تنوع، کننده،مصرف روحی و جسمی تغییرات تسریع کنند؛ محصول را یک در توقف استفاده از

 (. USHA, 2015است ) از جمله این عوامل غیره و محصول در کوچک نقایص ظهور محصول، رفتنازبین مد، در
های کانالخواهد انتخاب کند. افراد، گیری مهم بعدی، این است که فرد چه روش کنارگذاری را میتصمیم

کانال  گیرند. در کل یک ثبات زیادی در انتخابهای متفاوت کاال درنظر میکنارگذاری مختلفی را برای دسته
 (. Cárdenas & Patricio, 2017کنارگذاری کاال، برای هر دسته کاال وجود دارد )

 ای افراد فایده و هزینهگیری در روش کنارگذاری کاال این است که هر روش برموضوع اصلی در فرآیند تصمیم
های مختلف دهد. روشمختلف دارد. جدول زیر روش کنارگذاری کاال و هزینه و منفعت را در آن نشان می

تواند در طیف زیاد یا کم قرار بگیرد. در روش کنارگذاری های مختلف دارد که میکنارگذاری، منفعت و هزینه
 باالیی دارد.  2ر دو روش، منافع روانیدادن، هوسیله اهدانمودن کاال و یا هدیهبه

  

                                                           
1 Decision making unit 

2 psychological benefits 
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 هزینه و منفعت انتخاب روش کنارگذاري (.1) جدول 

 هزینه و منعفت روش کنارگذاری کاال
نگهدار دور انداختن

 ی
 اهدا نمودن هدیه دادن فروش

 با ستااخالقی درست  نظر از کاری انجام احساس: روحی مزایای بله )باال( بله )باال( خیر خیر خیر
 دیگری به شخص کمک

 احساسی ارزش با اشیاء حفظ برای: روحی مزایای خیر خیر خیر بله )باال( خیر
 مزیت پولی خیر خیر بله )باال( خیر خیر
 مزیت ارتباطی: ارتباط با دیگران خیر بله )باال( بله )کم( خیر خیر

 لآوردن فضا در منزدستبهمزیت عملکردی:  بله )باال( بله )باال( بله )باال( خیر بله )باال(
 هزینه زمان و تالش بله )کم( بله )باال( بله )باال( بله )کم( خیر

 هزینه روانی: احساس هدررفتن نه خیر خیر خیر بله )باال(

 
باشد  میتالش باال ودادن دارای ارزش ارتباطی باال و هزینه زمان برای مثال کنارگذاری کاال از طریق هدیه

 د داشت.الیی نخواهاهدانمودن )هدیه دادن(، به تالش کمتری نیاز دارد و مزیت ارتباطی باکه درصورتی
 یهاکننده وجود دارد به دستهکاال و انتخاب آن توسط مصرف یکه در خصوص روش کنارگذار یمطالعات

جدیدی را برای اولین بار زمینه Jacoby et al., (1977) در حدود چهل سال پیش  نمود. یمتقس توانیم یمختلف
های آکادمیک در گذاری محصول در رفتار مصرف کننده ایجاد نمودند. از آن موقع به بعد، پژوهشپژوهش در کنار

کننده مطالعه واحدهای صرفمرفتار ، Mowen & Minor (2008)طبق نظر  است.این خصوص رشد داشته 
 در .باشدا( میهداختن کاالها، خدمات، تجارب و ایدهشامل اکتساب، مصرف و دوران)خریدکننده و فرایندهای مبادله 

ای از مراحلی است که با اکتساب کاال یا خدمت شروع شده و با کنار تعریف، فرایند مبادله شامل مجموعه این
 بر که گرفتمی قرار مدنظر خرید، رفتار عنوان به اغلب گذشته، در کنندهمصرف رفتار حوزه شود.گذاری آن تمام می

که  باورند این بر بازاریابان بیشتر امروزه شد.می تأکید خرید، زمان در تولیدکنندگان و کنندگانمصرف تعامل بین
  (1995) .(Solomon, 2011هد )دمی رخ خرید لحظه در که است رفتاری صرف از فراتر کنندهمصرف رفتار

Rajuکندمی پیشنهاد (1شکل ) به شرح است متوالی مرحله چهار شامل که را کنندهمصرف رفتار الگوی. 
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 کننده الگوي رفتار مصرف (.1) شکل

 

 شکل تواندخریدی نمی اررفت هیچ که کندمی بیان وشود نامیده می A,B,C,Dالگوی  راجو، اشاره مورد چارچوب

 مگر باشد داشته تواند وجودنمی مصرفی هیچ و باشدداشته  وجود و خدمات محصوالت به دسترسی کهآن مگر بگیرد

 آنگاه باشد، کنندهمصرف دید از آینداز فر مرحله هر سازیتسهیل به قادر بازاریاب اگر. باشد موجود خرید رفتار کهآن

 (. Raju, 1995بود ) خواهد اثربخش بسیار بازاریابی وظیفه
اری توسط انجام شد به تفحص در زمینه تصمیمات کنارگذ Ibid( 1995یک مطالعه کالسیک که توسط )

ش کاال کنندگان راجع به شش محصول مختلف پرداخت. یک الگوی کامال مشخص این بود که هرچه ارزمصرف
 حداکثر کند.  ازدهی رابکننده به طریقی محصول را کنار گذارد که باالتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که مصرف

 (1994 )McCarty & Shrum رانی زیست در نوع کنارگذاری کاال پرداختند که خود یک نگبه خطرات محیط
رند، های کاهش زباله همچون تبدیل زباله داکنندگان عموما نگرش مثبت از برنامههمگانی بزرگ است. مصرف

 ین عواملمحققهای کاهش زباله از جایی به جایی دیگر بسیار متفاوت است. این لیکن همیاری در برنامه
کننده، نیات های فردی مصرفاند، دریافتند که نگرشکننده به کاهش زباله را بررسی کردهبرانگیزاننده نیات مصرف

براین، هرچه ادراک فرد از عمل نمودند. عالوهبینی نمیتر از عقاید دیگر مردم، پیشاو در این راه را در حدی وسیع
 گردد.  است، بیشتر باشد، قصد او در عمل استوارتر می بازیافت که دارای منافع اجتماعی

کار، اجتماع و و، کسبکنندهگذاری محصول پیامدهایی را برای مصرفدر پژوهشی نشان داده شد که نوع کنار
دهد کنندگان را افزایش میزیست خواهد داشت. حذف محصوالت ناخواسته از خانوارها، سالمت روانی مصرفمحیط

(Brookshire & Hodges, 2009چگونگی و دالیل کنارگذاری محصول مشخص می .)کند که آیا محصول 
 ,Raghavanصورت زباله دفع خواهد شد )به یا شودمی دستبهدست کنندگانمصرف سایر میان در چنانهم

2010.) 



 
 کنندهمطالعات رفتار مصرف 1400شماره دوم، دوره هشتم،  119

 

(1977) .,Jacoby et al ورت ه به سه صبندی نمودند. آنها معتقدند در این مرحلمفهوم کنارگذاری کاال را طبقه
 شود:انجام می

نار شود ج. به صورت موقتی آن را کگردد ب. از شر آن کاال برای همیشه خالص میالف.کاال نگهداری می
 گذارد. می

باشد، ای میصورت پایهشده بهارائه بندیمشخص گردیده است. طبقه 2ها در شکل شماره بندیاین دسته
های زیر نیز تقسیم تواند به زیرمجموعهتر عنوان نمود. برای مثال فروش محصول میتوان آن را مفصلرو میازاین
 به خود دالل -ل این فروش را انجام دهد. جاز طریق دال -شتری دیگر بفروشد. بمستقیم به م -الف شود:

دو  تواند به مین هر سه قسمت مربوط به بخشیدن کاال، تجارت کاال و فروش کاالمحصول را بفروشد. همچنی
 شود، تقسیم گردد.یشود و یا استفاده مآن فروخته می کنندهای که محصول توسط دریافتزیرمجموعه

 
 گذاري کاالبندي کنارطبقه (.2)شکل 

 

کنند های جالب پژوهش مذکور، مربوط به این سوال است که چرا افراد محصول جدید را طلب مییکی از یافته
محصول  -1کند؟ سه جواب برای این سوال در کل وجود دارد: که محصولی که دارند هنوز به خوبی کار میدرحالی

های قدیمی سنجش ضربان قلب در ساعت ای دارد که محصول قدیمی ندارد )برای مثال نبود سنسورجدید ویژگی
باشد )برای مثال یخچال قبلی رنگ مناسبی برای منزل جدید با محیط در حال تغییر هماهنگ نمی -2مچی( 

باشد. همچنین بعضی مواقع عدم عملکرد صحیح از با ترجیحات و خودانگاره افراد سازگار نمی -3نخواهد داشت( 
طور کامل عوض شود. ای است برای اینکه یک محصول بهمیر است، بهانهیک جنبه از یک محصول که قابل تع
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های توسعه محصول و یا تواند برای استراتژیکردن دالیلی مانند این، درخصوص کنارگذاری محصول میمشخص
 ترفیع محصول مفید باشد. 

مکن است منی نیز پوشاالبته باید توجه داشت که این سه دسته در خصوص کنارگذاری محصول، با هم هم
گان در این مرحله کنندص چگونگی کنارگذاری مصرفکند تا در خصوبندی مارا یاری میباشند. دستهداشته 

یگر مُد روز کند ولی دمی حدسیاتی را داشته باشیم. به عنوان نمونه یک ساعت را مد نظر قرار دهید که درست کار
صورت  ج. به کند آن را برای همیشه رهاب.  کند ی.کاال نگهدارلفاباشد. مشتری در مرحله اول ممکن است : نمی
باشد )یک جو میصرفه بگذارد. فرض نمایید، تصمیم دارد آن را پیش خود نگه دارد زیرا اوآن را کنار  یموقت

 ر رفتارموثری ب باشند، عواملعقیده و نگرش می ،خصوصیت روانشناختی(. عوامل روانشناختی که انگیزش، ادراک
دارد زیرا یا او این ساعت را نگه می و  (Hoseini, Samei & Ahmadi, 2018آیند )کننده بحساب میمصرف

تواند میالی او نکند )خصوصیت محصول( و یا از لحاظ مگرچه دیگر ساعت، مُد روز نیست لیکن به درستی کار می
 (.Jacoby et al., 1977جهت خرید یک ساعت نو اقدام نماید )عوامل موقعیتی(  )

 گذاري محصول. پيامدهاي کنار2-2
زیست دارد و کار، جامعه و محیطو، کسب کنندهچگونگی کنار گذاشتن محصول پیامدهایی را برای مصرف

(. اینکه Brookshire, Hodges, 2009شته باشد )کنندگان تأثیر زیادی داانی مصرفتواند بر سالمت رومی
 دیگر  بین در محصوالت نماید که آیاگذارد، مشخص مینه کنار میکننده یک محصول را چگومصرف
های دیگر دفع خواهد شد. لذا اهیمت زیادی برا جامعه و صورتبه یا شودمی دستبهدست کنندگانمصرف
 گذاری از طریق فروش آن کاال، درآمدی را برای(. کنارBirtwistle & Moore, 2007زیست خواهد داشت )محیط

تواند باشد، میعمر آن مخصول مربوط می کننده خواهد داشت. همچنین کنارگذاری محصول که به مرحلهمصرف
نمایند  ند خریدج داربه افراد کمک کند که به مرحله جدید عمر خود وارد گردند و محصول جدیدی را که احتیا

(Cardenas & Gonzalez, 2017.) 

 کاال يرگذار بر کنارگذاري. عوامل تأث2-3
پذیر گذار است. اگرچه این عوامل کنترلتأثیر بر رفتار مصرف کننده 1های خُرد و کالندو گروه عمده از  عامل

 (.  Schiffman & Wisenblit, 2015گذارند )نیستند، ولی این عوامل بر کنارگذاری کاال تأثیر می
گذارد؛ در صورت غیرمستقیم تأثیر میبهکننده  ای هستند که بر مصرفعوامل محیطی کالن، عوامل گسترده

فرهنگ است که در کنارگذاری  ،طور مستقیم تأثیرگذار هستند. یکی از این عاملهای کالنمقابل، عوامل خرد به
گرا های جمعهای فردگرا، برتری در اهداف افراد وجود دارد، در مقابل در جامعهباشد. در جامعهمحصول تأثیرگذار می

دهد که افراد این جوامع شده در جوامع فردگرا نشان میهای انجاماولویت زیادی دارد. پژوهش هدفهای گروهی
  .(Fortuna & Diyamandoglu, 2017نمایند )بیشتر از هدیه دادن کاال برای کنار گذاشتن محصول استفاده می

های زیادی در جهت تأثیر اقتصاد بر کنارگذاری کاال موجود باشد. پژوهشاز عوامل اساسی کالن دیگر، اقتصاد می
بر کنارگذاری کاال تأثیر گذار است؛ به عنوان نمونه،  2ها شواهدی وجود دارد که چرخه اقتصادباشد. در پژوهشنمی

ها از طرف نارگذاشتن کاال مانند فروش داراییهای کدر مواقعی که بحران اقتصادی وجود دارد، روش
(. خانواده نیز از عوامل خُردِ Green, Mandhachitara & Smith, 2001کنندگان، بیشتر امکان دارد )مصرف

                                                           
1 macro- and microenvironmental factors 

2 influence of economic cycles 



 
 کنندهمطالعات رفتار مصرف 1400شماره دوم، دوره هشتم،  121

 

گذاری کاال تأثیر گرا جهت کنارهای جمعآید. مشخصا خانواده در جامعهابتدایی در کنارگذاری کاال بحساب می
(. عامل مهم خرد بعدی مربوط به شبکه اجتماعی است که فرد به Cárdenas & Patricio, 2017) بیشتری دارد

های اجتماعی پتانسیل زیادی دارند تا موجب شود که کاالیی از صاحب اصلی آن به فردی آن تعلق دارد. شبکه
خصوص زمانی که از طریق جدید انتقال یابد. مثال دادن کاالیی که قصد دورانداختن آن را داریم به شخص دیگر به
مشتری را دربرگرفته است  1اینترنت این انتقال مالکیت صورت پذیرد. همچنین در بین عوامل خُرد، محیط فیزیکی

کننده، گردد که هنگام کنارگذاشتن محصول با مصرفتقسیم می  3و زیربنای بازیافت 2لذا به دو طبقه  فیزیکی خانه
گذاری کاال است. ها بمنظورِ کنارترین دلیلزیکی در خانه یکی از اصلیتعامل خواهد داشت. وجود فضای فی

(. Cardenas & Gonzalez, 2017همراه دارد )کننده، نظافت، فضا و نظم را بکنارگذاری کاال برای مصرف
کننده را تشویق کند تا رفتار تواند مصرفهمچنین زیربنای عمومی برای کنارگذاری کاال و بازیافت آن می

ها برای بازیافت کنارگذاری خاص مانند اهدانمودن کاالی خود را داشته باشد )مانندِ دیوار مهربانی یا سطل آشغال
 کاال(. 

شوند. دو نوع شود در آنجا نگهداری میها استفاده نمیانبار، محلی در خانه است که کاالها برای مدتی که از آن
 . 4ل و انبار غیرفعالانبار در این رابطه وجود دارد: انبار فعا

ایل دارند که به خواهند دارایی خود را کنار بگذارند، تمکنندگانی که میدر نبود تسهیالت مربوط به انبار، مصرف
حصول رگذاری می فیزیکی یک محصول بر کنادلیل محدودیت انبار دارایی خود را دور بریزند. همچنین اندازه

ال فضای یک یخچ ، ولیه تمایل زیادی دارند تا یک محصول را نگه دارندتأثیرگذار است. برای مثال، افرادی ک
 کننده سخت است.   کند به همین دلیل است که نگهداری این کاالها برای مصرفزیادی را اشغال می

Boyd & McConocha (1996) رآیند تار و فمدلی به نام سیستم لجستیک خانگی پیشنهاد نمودند که فهم رف
 نماید.کننده را براساس انبارنمون و کنارگذاری کاالهای غیرفعال ساده میمصرفگیری تصمیم
 

 
 کنندهلسجتيک خانگی مصرف (.3)شکل 

                                                           
1 physical environment 

2 household 

3 infrastructure for recycling 

4 active storage and inactive storage 

 (Disposition) کنارگذاری انبار (Acquisitionکسب کاال )

 استفاده 

(Usage) 
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کند، کاالیی بعدا  نیاز پیدا میکننده از اینکه به یک کند تا ترس مصرفسازی کمک میوجود فضای ذخیره
منفی با  طهاری، رابه داشتن فضای نگهدنشان دادند ک دارد. همچنینکاهش پیدا کند و به همین دلیل آن را نگه می

 (.USHA, 2015کنارگذاری کاال خواهد داشت )
 

  1. رفتار کنارگذاري و پس از کنارگذاري4-2
د( کنارگذاری فروانی )تعدا-2نارگذاری کاال کانتخاب روش  -1در کل، سه مدل کنارگذاری کاال وجود دارد: 

ساس مدل دهد. این مدل برااری کاال. شکل زیر مدلی از رفتار کنارگذاری کاال را نشان میمقدار کنارگذ-3کاال 
ص گیری درخصوانگیزاننده، فرآیند تصمیماده است. از یک یا چند سکننده بوده و بسیار عمومی رفتار مصرف

خارجی  کننده در طی این پروسه با تعدادی عاملگردد )قسمت مرکزی شکل زیر(. مصرفکنارگذاری کاال شروع می
أثیرات رایی و تکند )قسمت چپ شکل(. این عوامل عبارتنداز خرد و کالن محیطی، محصول به عنوان داتعامل می

تواند به عنوان عوامل کننده )قسمت مرکزی شکل( میو روانشناختی مصرف بازاریابی. خصوصیات شخصی
کل زیر( شود. از طرف دیگر، نتایج مدل )قسمت راست شگیری درنظرگرفته تأثیرگذار داخلی در طی فرآیند تصمیم

 باشد. کنارگذاری کاال و پس از کنارگذاری کاال می
 

 
 اري کاالکننده در کنارگذمدل رفتار مصرف (.4)شکل 

 

تواند زمینه خوبی برای پژوهش بر روی تأثیرات عوامل خرد و سطح محرک شده در شکل باال میمدل ارائه
 ,Cardenas & Gonzalezهای بیشتر با محوریت خانواده مورد نیاز است )عوامل بازاریابی باشد. در اینجا پژوهش

کننده، شرکت، اجتماع و ها مصرفترین آن(. در بحث گنارگذاری کاال، عوامل زیادی دخیل هستند. اصلی2017
ها با دانستن چگونگی کنارگذاری کاال به فروش بیشتر دست پیدا خواهند نمود، زیرا باشد. شرکتمحیط می

                                                           
1 Disposal and postdisposal behaviors 
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کننده االها دسترسی ندارند، دریافتکنارگذاری کاال ارتباط مستقیم با خرید کاالی جدید دارد. افرادی که به ک
نمودن منافع روانشناختی و تواند برجستهشوند. برای مثال یکی از این موارد میشده میکاالهای کنارگذاشته

تواند منافع اجتماعی را برای افراد، مانند تقویت روابط، اگر کاال به کننده باشد. همچنین میعملکردی برای مصرف
وکار در هدایت رفتار (. کسب Cárdenas & Patricio, 2017و ... داده شود، برجسته گردد )آشنایان، دوستان 

 جدید، محصول قیمت از قسمتی عنوان به مورد استفاده محصول کنارگذاری کاال موثر است. بدین شکل که، قبول
 (. Okada, 2001است ) ددمج خریدهای برای مهمی مانع که کند یاری احساس تنفر از اسراف بر غلبه به تواندمی

 

 . روش پژوهش3
ها شامل کند. این پارادایمهایی برای پژوهش وجود دارد که چارچوبی را برای نگاه به پژوهش تعیین میپارادایم

 & Faghihiباشد )و یا رویکردهای نوینی مانند فمینیست می 1گرایی، فلسفه انتقادی، رویکرد تفیسریاثبات

Aghaz, 2011 های زندگی خود را براساس نظرات خود دیدگاه تفسیری، این اعتقاد وجود دارد که افراد واقعیت(. در
رو این پژوهش از بایست ذهنیت افراد را بیرون کشید. ازاینسازند. بنابراین با روشی مینسبت به یک پدیده می

برای درک این موضوع از روش شبکه  کند. بنابراینرویکرد تفسیری برای معنا بخشیدن به ذهن افراد استفاده می
 گردند.ها از طریق این روش معناکاوی میشود، زیرا پدیدهخزانه استفاده می

باشد و از بُعد هدف، اکتشافی است که با استفاده از شبکه خزانه که یک این پژوهش، یک پژوهش بنیادی می
طور این روش این است که روش کیفی و کمی بههای نماید. از مزیتروش کیفی است به ذهن افراد دست پیدا می

باشد که ادراکات مصاحبه شود. این روش نوعی خاص از مصاحبه تقریبا ساختارمند میبرداری میزمان بهرههم
ای و تحلیل محتوا در شبکه کند و بوسیله تحلیل خوشهشوندگان، نسبت به موضوع کنارگذاری کاال را مشخص می

 یدانیصورت مهش حاضر بهپژوشود. ها مشخص میده، ساختار روابط بین عناصر و سازهخزانه نهایی بدست آم
 برای .دیاستفاده گرد یااز روش کتابخانه زین پژوهش اتیمطالب مربوط به ادب یآورانجام شده و در خصوص جمع

 در مورداستفاده کیفی هایروش جمله از که نمود استفاده توانمی خزانه شبکه روش از ابعاد، این آوردندستبه
 محقق احتمالی کاهش مداخالت کِلی و بدنبال جرج نظر از اقتباس به تکنیک این. باشدمی تفسیری پارادایم

 Danaei) شودپرداخته می دهند،می معنا آن به دیگران که گونهآن هاپدیده درک به روش شبکه خزانه با. باشدمی

Fard & Mortazavi, 2011) .بندی های شخصی و درجهخروجی حاصل از این روش، ماتریسی از عناصر، سازه
ها است و توصیفات دقیقی از سازه ذهنی و نوع تفسیر افراد از موضوع موردمطالعه را فراهم عناصر برحسب سازه

جربیات ها، انتظارات و تگوید که هر فرد براساس ارزششخصی مینظریه سازه  (.Raghavan, 2010آورد )می
 (.USHA, 2015کند )ها و رویدادهای پیرامون خود را تفسیر میسازد و پدیدهخود، فرضیات خود را می

 باشد: یمفرآیند رویکرد شبکه خزانه، به منظور کشف سازه فکری افراد دارای سه مرحله اصلی 
 ها. رتباط عناصر به سازها-3ستخراج سازه ا-2نتخاب عناصر ا-1

کند. هنگامی که محقق، موضوعی ر: محقق عناصر را براساس پیشینه دانشی خود انتخاب میانتخاب عناص -1
تواند آن را به بهترین وجه بیان نماید. بنابراین، این خطر کند، باید بداند چگونه از طریق عناصر، میرا انتخاب می

جانب محقق نادیده گرفته شوند.  شوند، ازشونده مهم تلقی میوجود دارد که برخی از عناصر که برای مصاحبه

                                                           
1 positivism, post-positivism, critical theory 
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کنارگذاری کاال، با توجه به پیشینه پژوهش به صورت زیر انتخاب  آوردن سازهدستعناصر در این پژوهش برای به
سرعت مصرف و کنار آوردن مدل یا همان سازه فکری، این عناصر در طیفی از کاالهایی که بهدستشدند. جهت به

باشند. لذا عناصر این پژوهش مانند، میمیکننده باقی طور مداوم نزد مصرفی که بهشوند تا کاالهایگذاشته می
فروشد یا کاالیی که می -2اندازد. کاالیی که دور می -1شوند: صورت زیر در جدول شبکه خزانه قرار داده میبه

االیی که آن را قرض یا اجاره ک -5بخشد. کاالیی که آن را می -4کند. کاال را بازیافت می -3شود. مبادله می
برای همیشه آن را پیش  -7کند. شود و از آن دوباره استفاده میهدف استفاده از کاال تغییر داده می -6دهد. می

کند(. در اینجا، هفت عنصر وجود دارد. درخصوص کند یا با هدف اولیه از آن استفاده میدارد )انبار میخود نگه می
های دهند و منتج به ایجاد سازهای است که این عناصر آن را پوشش میکه اهمیت دارد، دامنهتعداد عناصر، چیزی 

عنصر، پژوهش را  10عنصر برای شبکه خزانه مطلوب دانسته شده است و بیش از  12الی  6تری خواهد شد. کامل
 (. Danaei Fard & Mortazavi, 2011دهد )شده را کاهش میهای استخراجکند و اعتبار سازهسخت و دشوار می

تایی. در این هه: دو روش برای استخراج سازه وجود دارد: استخراج دوتایی و استخراج ساستخراج ساز -2
پردازد و می دوی عناصرپژوهش از استخراج دوتایی استفاده شده است. روش استخراج دوتایی به مقایسه دوبه

شود و از او شونده داده میشود. یعنی هر بار دو عنصر به مصاحبهمیها شناسایی های میان آنتشابهات و تفاوت
شده مشخص کند. در روش دوتایی، دو های متفاوت و مشابه را برای این دو عنصر ارائهشود که ویژگیخواسته می

یا تفاوت گردد که این دو عنصر چگونه به هم شباهات شود و این سوال مطرح میشونده ارائه میعنصر به مصاحبه
 به تشابه اشاره شود. اما اگردرنظرگرفته می دارند؟ اگر تفاوت بین آن دو بیان شود، این تفاوت به عنوان قطب سازه

ند، سایر کشود که برای پیداکردن عنصری که تفاوت را بازنمایی شونده خواسته میشود در این صورت، از مصاحبه
بکه استخراج شتایی یا دوتایی( دو قطب برای سازه ها )سهاجرای این روشعناصر باقیمانده را بررسی نماید. پس از 

 شود. می
آوردن اطالعات درباره دستها، برای بهها: پس از انتخاب عناصر و استخراج سازهها به سازهارتباط عنصر -3

کننده، که مشارکتطوریههای شبکه ارتباط برقرار شود بای هر فرد، باید میان عناصر و سازهساختار سیستم سازه
نه بین راد چگوشود که افهر عنصر را برحسب سازه، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد. از این طریق مشخص می

دو  شود که هر عنصر را برحسب هر سازهمیشونده خواسته شوند. در این شرایط از مصاحبهعناصر تمایز قائل می
این روش  بندی استفاده شده است. درها در این پژوهش از روش درجهبه سازهقطبی، ارزیابی کند. ارتباط عناصر 

های آن توصیف های سازهشونده عناصر را براساس اینکه کدام عنصر بیش از سایرین برحسب قطبمصاحبه
ر این دکه ای انتخاب شود، نمره16ای تا نمره2تواند از بندی میکند. این رتبهبندی میشود، به ترتیب رتبهمی

 تایی استفاده گردید.7پژوهش از مقیاس 
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 دهد. ، مفاهیم و ارتباط عناصر و سازه را در روش شبکه خزانه نشان می4شکل  
 

 
 
 

         

         

         

       

 . نماي کلی شبکه خزانه(5)شکل 

 

 گيري و حجم نمونه . جامعه آماري، روش نمونه4
 یریگنمونهباشد. می 1گیری هدفمندشود که از نوع نمونهاحتمالی استفاده میگیری غیردر این پژوهش، از نمونه

گیری در نمونه کنندهشرکت. رودیکار مبه یفیک یهادر پژوهش باشد کهگیری میهای نمونهیکی از روش ،هدفمند
 ,Jalali) شود که قادر به کشف دیدگاهی مشخص از رفتار مربوط به پژوهش استدلیل انتخاب می ه آنب هدفمند

د در نتوانیکند که میمطالعه انتخاب م یرو براینافراد و مکان مطالعه را ازا ژوهشگرپ که معناستینبداین  .(2013
گیری افرادی برای تر در این نوع نمونهیا به زبان ساده مطالعه موثر باشند یمحور یدهئله پژوهش و پدفهم مس

شوند که برای ارائه اطالعات موردنیاز در بهترین موقعیت قرار دارند. تعداد نمونه از روش رسیدن نمونه انتخاب می
نمونه برای شبکه خزانه مناسب است.  15الی  10ها استفاده گردید که تعداد آوردن سازهدستدر به 2اشباعنقطه  به

بنیاد و ...( روش معمول برای تعیین حجم نمونه رسیدن به های کیفی )مانند روش دادهدر شبکه خزانه و دیگر روش
دست نیاید که در این موقعیت، ما ای بهتازه هباشد. بدین معنی که با انجام مصاحبه جدید، هیچ سازنقطه اشباع می

کننده( تا رسیدن به نقطه ایم. بنابراین مصاحبه با اساتید این حوزه )رفتار مصرفبه نقطه اشباع در نمونه خود رسیده
 دست آمد.نمونه، نقطه موردنظر )نقطه اشباع( به 20این پژوهش با تعداد  اشباع انجام گردید که در

 احبهاجراي مص .5
شده، یکی از مصاحبه انجام 02سازه بدست آمد. برای نمونه، از بین  229ها، پس از انجام تمام مصاحبه    
 15شود، تعداد مشاهده می 1است. همانگونه که در جدول  ها در اینجا به همراه شبکه خزانه آورده شدهمصاحبه

های ازهسناصر با امتیازدهی به ارتباط ع یکرت برایدست آمد و از طیف لسازه از طریق مصاحبه با نفر اول به
بندی ی ذکر شده برای خوشهشده، از امتیازهاهای انجامبندی کلیه مصاحبهآمده، استفاده شد. پس از جمعدستبه

 ، استفاده شد.SPSSافزار ها با نرمسازه

                                                           
1  Targeted Sampling 

2  saturation point 

های سازهقطب های سازهقطب   

 محل قرارگرفتن عناصر

 

ها از طریق محل اتصال عناصر به سازه

 اعداد )طیف لیکرت(
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 شونده اول. شبکه خزانه مصاحبه(2)جدول 

محصول خوب کار 
 کند نمی

 کندمحصول خوب کار می 3 5 3 2 6 5 7

بامحصول جدید قابل 
 جایگزین است

 جایگزین کمی ندارد. 2 3 4 4 4 5 7

 اهمیتی ندارد که به آن دلبسته شود 1 3 5 4 6 6 7 شودفرد به آن وابسته می
 است بروز کاال 3 5 4 4 6 5 7 قدیمی است کاال 

بیشتر از این به محصول 
 نیاز ندارد

 برای مدت بیشتری به آن نیاز دارد 1 3 4 4 5 5 7

 شود.نظمی میموجب بی 3 3 4 5 6 6 7 موجب نظم میگردد 
 گیردجای زیادی را نمی 1 3 4 4 5 7 7 گیرد جای زیادی می

راحتی صورت تعمیر آن به
 پذیردمی

 تعمیرات آن سخت است 2 3 3 4 6 5 7

هزینه نگهداشتن آن پر
 است.

 دزیادی برای انبار کردن ندار هزینه 2 2 4 4 5 5 7

 شودبازیافت نمی 3 3 4 4 1 5 6  بازیافت آن آسان است
عمر آن بسیار کوتاه می 

  باشد
 .دارد باالیی عمر 1 3 3 3 4 5 7

وضعیت خوب کانال 
 توزیع 

کانال توزیع برای برگشت جنس  4 4 5 4 4 5 7
 وجود ندارد. 

دوم زیادی  بازار دست
 دارد

 بازار دست دوم آن کم است. 5 5 3 4 6 3 7

 دارای ارزش نمادین است 1 3 6 5 6 6 7 کاال ارزش نمادین ندارد
 محصول قابلیت آپدیت ندارد 2 2 4 4 6 5 7 قابلیت آپدیت ندارد
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 هاي پژوهشگرمنبع: یافته

 
ها با یکدیگر ترکیب گردند و دست آمد و بوسیله تحلیل محتوا این سازهسازه به 229بعد از اتمام مصاحبه، تعداد 

سازه  14مراتبی، این سی و هفت سازه به تعداد بندی سلسلهسازه کاهش یافتند. بعد با روش خوشه 37به تعداد 
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اجرا گردیده  SPSSافزار ای شبکه خزانه را که با نرمبندی گردید. نمودار ذیل، نمودار درختی تحلیل خوشهدسته
 دهد. است، نشان می

 

 
 یمراتبسلسله يبند. خوشه(1)نمودار 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

مراتبی بوده که ای سلسلهدست آمده است، تحلیل خوشهبه SPSSافزار در نمودار درختی که در باال از طریق نرم
سازه را با هم ترکیب کنیم. اگر خط عمودی در نمودار درختی  37توانیم این ای میدهد ما در چه فاصلهنشان می

افراد تأثیر "، "هنجار اجتماعی"دست خواهد آمد. به عنوان مثال های ما بهرسم کنیم خوشه 5باال در فاصله کمتر از 
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پس از بازبینی مجدد توسط خبرگان در گیرند. در یک خوشه قرار می "هزینه نگهداری"و  "کنندهبر مصرف

 3بندی دوباره به شرح جدول ذیل مورد تصحیح قرار گرفت. جدول کننده این خوشهزمینه رفتار مصرف

بندی( خوشه )دستهدهد که متخصصان به چه تعداد موافق به قرارگرفتن یک سازه در یک نشان می

 باشند.می SPSSافزار نرمانجام شده توسط 
 

 ها با نظر متخصصان )تعداد فراوانی موافق(بندي خوشهتقسيم (.3)جدول 

خوش سازه

 ه

1 

خوش

 ه

2 

خوش

 3ه

خوش

 ه

4 

خوش

 ه

5 

خوش

 ه

6 

خوش

 ه

7 

خوش

 8ه

خوش

 ه

9 

خوش

 10ه

خوش

 11ه

خوش

 12ه

خوش

 13ه

خوش

 14ه

 هنجارهای وجود

 عدم – اجتماعی

 اجتماعی هنجار

 بله 7

 

      بله 1 بله 2      

 مصرف بر افراد تأثیر

 عدم -کاالی جدید 

 مصرف افراد بر تأثیر

 جدید کاالی

 

 بله 2

 

     بله5 بله 1   بله1   بله1 

 باالی هزینه

 هزینه -نگهداری

 نگهداری پایین

        1بله  2بله   بله 6 بله2

 تکنولوژی از  استفاده

 تکنولوژی -جدید

 قدیمی

 بله2          بله7   بله1

 عاطفی پیوند برقراری

 وجود عدم -کاال با

 عاطفی پیوند

     بله 1  بله 2  بله 5   بله 1  بله1

 فضای – کم فضای

 کافی

      بله1 بله1   بله7   بله1 

 مالی جنبه اهمیت

 عدم -محصول

 مالی جنبه اهمیت

      بله1 بله1 بله2   بله1  بله 4 بله1

 -کاال از رضایت عدم

 کاال از رضایت

     بله1 بله2  بله4     بله3 

 نفس به اعتماد

 به اعتماد -پایین

 باال نفس

      بله 1 بله 1  بله 8     

 فروش از پس خدمات

 خدمات - نامناسب

 مناسب فروش از پس

     بله 1 بله  1  بله 6      بله2 

 کاال خرید علت

 خرید علت -درونی

 بیرونی کاال

     بله6   بله 1  بله 1  بله 2  

 -خرید برای کم زمان

 برای کافی زمان

 خرید

      بله 1 بله 1    بله 1 بله2 بله 5 

     بله 1   بله 4 بله2  بله  2   بله 1 عدم -ماندگار زیبایی
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خوش سازه

 ه

1 

خوش

 ه

2 

خوش

 3ه

خوش

 ه

4 

خوش

 ه

5 

خوش

 ه

6 

خوش

 ه

7 

خوش

 8ه

خوش

 ه

9 

خوش

 10ه

خوش

 11ه

خوش

 12ه

خوش

 13ه

خوش

 14ه

 ماندگار زیبای

 وضعیت تغییر

 عدم -کاال از استفاده

 وضعیت تغییر

 کاال از استفاده

      بله 1    بله1 بله1 بله7  

 -اولیه پذیرنده

 پذیرش در ماندهعقب

 کاال

 بله 2      بله1 بله1  بله 5   بله 1 

 عدم -نظم به تمایل

 نظم به تمایل

    بله 1  بله 1   بله 4 بله4    

 -کاال به منفی نگرش

 کاال به مثبت نگرش

    بله 1   بله 1 بله 4 بله 2   بله1  بله 1

 نگهداری به تمایل

 به تمایل عدم -کاال

 نگهداری

 بله1        بله4 بله 5    

 -گراجمع شخصیت

 فردگرا شخصیت

       بله 2  بله 5   بله 1  بله 2

 -خرید در هیجانات

 در هیجان وجود عدم

 خرید

 

     بله 1 بله 1  بله 1 بله 4   بله  2  بله 1

 – معمولی کاالی

 خاص کاالی

     بله 1   بله 6    بله 1 بله 2 

 قیمت -باال قیمت

 محصول پایین

  بله 1      بله 5    بله 1 بله 3 

 آسان یادگیری

 -جدید محصوالت

 سخت یادگیری

 جدید محصوالت

     بله 1 بله 1 بله 1 بله 4 بله 2   بله 1  

 از قبلی دانش وجود

 -کاال مجدد قروش

 دانش وجود عدم

     بله 2 بله 4  بله 1 بله 1   بله 2  

 به آسان دسترسی

 دسترسی -محصول

 مشکل

 

   بله 3    بله 3 بله 4      

 – اقتصادی شکوفایی

 اقتصادی رکود

 

      بله 1  بله 2    بله 1 بله 6 

 با هماهنگی عدم

 – خودانگاره

 با هماهنگی

 خودانگاره

     بله 1 بله 1 بله 1  بله 6   بله 1  

 زیاد تبلیغات وجود

 کاالی خرید در

     بله 4 بله 1  بله 4      بله 1



 

 130 خزانه شبکه رویکرد با محصول کنارگذاری مفهومی مدل طراحی
  

خوش سازه

 ه

1 

خوش

 ه

2 

خوش

 3ه

خوش

 ه

4 

خوش

 ه

5 

خوش

 ه

6 

خوش

 ه

7 

خوش

 8ه

خوش

 ه

9 

خوش

 10ه

خوش

 11ه

خوش

 12ه

خوش

 13ه

خوش

 14ه

 وجود عدم -جدید

 تبلیغات

 در ایمنی

 عدم -سازیذخیره

 نگهداری در ایمنی

    بله 1   بله 1  بله 1 بله 6  بله 1  

 عدم -ارزش کسب

 ارزش کسب

      بله 4   بله 1 بله 2  بله 3  

 طبقه باالرفتن

 -اجتماعی

 طبقه آمدنپایین

 اجتماعی

     بله 2    بله 1   بله 1 بله 1 بله 5

 – صحیح کارکرد

 صحیح کارکرد عدم

 بله 1 بله 1   بله 4    بله 3   بله 1  

 – محیط با خوانیهم

 با خوانیهم عدم

 محیط

      بله 1  بله 2 بله 2 بله 2  بله 3  

 کانال وجود

 -مناسب کنارگذاری

 کنال وجود عدم

   کنارگذاری

 بله 1  بله 4   بله 1  بله 3  بله 1    

 درآمد -باال درآمد

 پایین

      بله 1    بله 1  بله 1 بله 5 بله 2

سرعت باال در تغییر 

ر سرعت پایین د-مد

 تغییر مد

 بله 2 بله 2         بله 6   

 عمر پایین چرخه

چرخه  – محصول

 محصول عمر باالی

 بله 1     بله 2 بله 1 بله 4 بله 1 بله 2 بله 1   

 

 بنديتعداد مناسب خوشه .6
های مختلفی برای ها را مشخص کنیم. روشبندی آن است که تعداد خوشهیک از ارکان مهم در مسئله خوشه

که بر پایه ماتریس عدم تشابه بنا شده است، ابزاری  1رخ ها ارائه شده است.  شاخص نیمتعیین تعداد بهینه خوشه
باشد،  5/0تر از است. اگر ضریب این شاخص پایین 1الی  -1باشد. دامنه این ضریب از بندی میبرای کیفیت خوشه

باشد و شاخص باالتر از عدد مذکور ساختار قابل قبول را نشان دهنده ساختار ضعیف و مصنوعی پیداشده مینشان
رو، دهد. ازاینبندی نشان می، این شاخص را در تعدادهای مختلف خوشه4(. جدول Momeni, 2018د )دهمی

 از لحاظ این شاخص مناسب است. خوشه 10تعداد 

  

                                                           
1 Silhouette index 
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 بنديرخ در خوشهضرایب شاخص نيم. (4)جدول 

Silhouette Statistics  Silhouette Statistics 

Cluster 
Statistics 

Cluster 
Statistics 

Mean Minimum Maximum Mean Minimum Maximum 

2 0.291 -0.113 0.468 7 0.394 0.15 1 

3 0.297 0.038 0.547 8 0.438 0.18 1 

4 0.207 -0.238 0.471 9 0.533 0.29 1 

5 0.267 0.017 1 10 0.582 0.017 1 

6 0.283 0.039 1     

Dissimilarity measure = Euclid   

 

 

ه در کبندی دوباره مورد تصحیح قرار گرفت کننده، این خوشهپس از بازبینی مجدد توسط خبرگان رفتار مصرف
 باشد.می بندی نهاییگذاری شد. نمودار نجومی زیر، گویای این دستهدسته کلی تقسیم و نام 10سازه به  37نهایت 

 

 
 . مدل نهایی پژوهش(2)نمودار 
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 روایی و پایایی .7
 آیا هدنبال این موضوع هستیم کب خزانه، شبکه در نتیجه در. کندمی اشاره آزمون هدف شدنبرآورده به روایی،

 روایی (. لذاDanaei Fard & Mortazavi, 2011) نماید را آشکار روابط و الگوها تواندمی کارا طوربه خزانه شبکه
هم از که این م .گرفت قرار ررسیب مورد سازه استخراج زمان در متخصصان، نظر بر اساس این پژوهش در پایایی و

 لحاظ کارشناسان این امر مورد تأیید واقع گردید.

 

 . نتایج و پيشنهادها8
سته د 10آمده، از روش شبکه خزانه در پژوهش حاضر، مدل کنارگذاری محصول به دستبراساس نمودار به   

  گردد:شده، تشریح میبندی انجامرو، نتایج و پیشنهادات این بخش براساس تقسیمبندی گردید. ازاینکلی، تقسیم
التی که انند محصووجود آورند تا مشتریان بتوفت کاالهای خود فرآیندی را ببایست بمنظور بازیاها میشرکت  

امر  نع مهم برای این، یک ماراحتی کنار بگذارند. دارند. نبود کانالی جهت کنارگذاری کاالبه آنها نیازی ندارند را به
د. بایست. لذا باید بخشی از تسهیالت مربوط به کانال توزیع بدین منظور بکار گرفته شورو میآید، ازاینبحساب می

ضایت را در اری و رتواند وفادتعیین سازوکاری بمنظور یاری رساندن به مشتریان در چگونگی کنارگذاری کاال، می
 ایشان افزایش دهد.

باشد. متغیرهای روانشناختی اهمیت سازه می 6آمده از پژوهش، عوامل روانشناختی شامل دستدر مدل به
 شودمی باعث 1خودانگاره در تدریجی تغییرات زمان، گذشت با دارند.بینی چگونگی کنارگذاری کاال زیادی در پیش

 عزت با افراد .کندها در ذهن فرد، تغییر میمعنی و مفهوم دارایی زیرا گیرد، قرار کنارگذاری معرض در محصول که
و همچنین  2برنامهبیخریدهای  .بفروشند دیگران به مستقیم یا و کنند تبدیل را کاال دارد احتمال بیشتر باال، نفس
گیرد. در این نوع خریدها، افراد توجه زیادی به عواقب خریدهای هیجانی قرار می در دسته 3طلبانههای تنوعخرید

تواند فرآیند کنارگذاری را تسریع نماید. تصمیم ندارند. این نوع از هیجانات در کنارگذاری کاال موثر بوده و می
روانشناختی بخش بزرگی از فرآیند چگونگی کنارگذاری کاال را دربرخواهد داشت. درکل  بندی عواملرو دستهایناز

دهند تا کاالهایی را که ارزش عاطفی برایشان دارد را نگه دارند. افرادی که دارایی خود را افراد ترجیح می
 .  (Roster, 2001)ها را درک کند گذارند، به دنبال کسانی هستند که ارزش کاالی آنصورت کنار میبدین

بندی بعدی در مدل پژوهش قرار گرفت. هنگامی که محصول دردسترس فرد عوامل آمیخته بازاریابی در دسته
توان گفت که در این مواقع دهد و میباشد، این مسئله دغدغه ذهنی را برای کنارگذاری کاال به نوعی کاهش می

کنندگان در ذهن خود مقدار ارزش کاال طی نخواهد نمود. مصرف ای را برای کنارگذاریکننده فرآیند پیچیدهمصرف
کنند. حتی وقتی که به کاالیی احتیاج ندارند، اگر قیمت محصول باال باشد، باقیمانده از یک کاال را محاسبه می

اشت. تری خواهد دهای کنارگذاری متنوعتر باشد، روشدارند. هرچه محصول گرانکننده آن کاال را نگه میمصرف
کننده را متقاعد کند و آموزش دهد تا چگونه تواند مصرف، ابزار قدرتمندی است که می4همچنین ترفیع و ارتباطات

 محصول را کنار بگذارد. 

                                                           
1 self-image 

2 Impulse purchase 

3 Variety seeking purchase 

4 promotion and communication 



 
 کنندهمطالعات رفتار مصرف 1400شماره دوم، دوره هشتم،  133

 

ر تواند کمک بسیاری دنمودن این موضوع که محصول ما در کدام مرحله چرخه عمر قرار دارد، میمشخص 
 کند که محصولی منسوخمی کدر چرا و موقع چه کنندهمصرف . اینکهاشدب فهم چگونگی کنارگذاری کاال داشته

نین کند و همچ کمک مناسب رعم چرخه با محصوالت طراحی در تولیدکنندگان و بازاریابان به تواندمی شده است،
 ها را کاهش دهد.ضایعات و هزینه

د مت تغییر و سرع تکنولوژی جدیدتمایل به نوآوری، شامل زمان پذیرش نوآوری و تمایل به استفاده از 
 شدهسوخمن کاالهای تا دارند شدیدی احساس کنند،می امتحان را جدیدی محصوالت باراولین که باشد. افرادیمی
 ش تکنولوژی است،مولفه بعدی، زمان پذیر. نمایند خریداری را "جدید" محصوالت نتیجه در و کنند رها را

ر استفاده قیه جلوتباشد ولی اینکه این نوآوری را از ل به تکنولوژی داشته بمعنی که ممکن است فردی تمایبدان
 کند، اهمیت چندانی برای او نداشته باشد.   

سازی و تمایل خیرهذباشد. اینکه مشتری آیا فضای بُعد بعدی از کنارگذاری کاال، مربوط به ذخیره محصول می
ارگذاری کاال رآیند کنکند، بر روی فسازی خطری او را تهدید نمیبه ذخیره کاال را دارد و یا اینکه هنگام ذخیره

ل را نگه رد محصوفینکه اتأثیرگذار خواهد بود. هنگامی که فضای انبار زیادی برای یک فرد موجود است، احتمال 
از  ، این بُعدUSHA ( 2015)یابد. در پژوهش انداختن کاال کاهش میدارد، بیشتر خواهد شد و احتمال بیرون

کنندگانی صرفنبار، ماط به کنارگذاری کاال را به عنوان یکی از شش بعد اصلی دانسته است. در نبود تسهیالت مربو
ا دور بریزند. یی خود رخواهند دارایی خود را کنار بگذارند، تمایل دارند که به دلیل محدودیت انبار، داراکه می

 (.USHA, 2015منفی با کنارگذاری کاال خواهد داشت ) هرابط توان گفت که داشتن فضای نگهداری،بنابراین می
کند و خصوصیات محصول شود را تبیین میای که محصول در آن استفاده میعوامل وضعیتی، زمینه

کننده را تحت تأثیر دهد. ویژگی وضعیتی زمان که عموما مصرفکننده را شکل میشده از طریق مصرفدرخواست
کننده برای انجام یک وظیفه در اختیار دارد، مانند پذیری آن است. مقدار زمانی که مصرفدهد، دسترسقرار می

 & Ardestaniدهد )شده برای انتخاب و خرید آن را تحت تأثیر قرار میگرفتهکارخرید یک محصول، راهبرد به

sadi, 2016  .) 
کننده وضعیت مصرف را برای مصرفهای موقت خلقی و فیزیولوژیکی هستند که ، آن حالت1حاالت پیشین

کنندگان در حاالت خلقی متفاوت، نحوه کنارگذاری مختلفی دارند. برای مثال وقتی که فرد آورد. مصرفوجود میبه
رو حاالت خلقی و فیزیولوژیکی نیز از دارای احساس خوبی است، تمایل به سخاوتمندبودن در رابطه خود دارد. ازاین

 بایست مدنظر قرار گیرد.در کنارگذاری کاال میجمله مواردی است که 
کنندگان دنبال فهم علت عمل هستند. تبیین فرآیندهایی که مردم از طریق آن به دنبال تعیین علیت مصرف

کننده ممکن است بپرسد آیا تأییدکننده، محصول را به این گویند. یک مصرفعمل هستند را نظریه اسنادی می
( و یا اینکه برای توصیه آن کاال، به او پول 2خودش آن را دوست داشت )اسناد درونی خاطر توصیه کرد که چون

تواند بر روی کنارگذاری کاال اند )اسناد بیرونی(. با توجه به نمودار نجومی علیت خرید کاال )نظریه اسنادی( میداده
تأثیر زیادی دارد. هزینه  محصول کنارگذاری درباره گیریتصمیم در محصوالت عملکردی تأثیرگذار باشد. وضعیت

 3صورت خریدهای اجباریها بهزیاد تعمیر و نبود قطعات یدکی برای محصوالت، باعث کنارگذاری و جایگزینی آن

                                                           
1 Antecedent State 

2 Internal Attribution 

3 distress purchases 
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کند. افتد که در زمان دفع کاال، محصول به خوبی کار میشود. در بعضی مواقع کنارگذاری هنگامی اتفاق میمی
افتد که فرد اولین نقص را در کاال مشاهده ایل به دورانداختن کاال زمانی اتفاق میدهد که تمها نشان میپژوهش

ها، در نوع و فرآیند رو اگر افراد فکر کنند که مسبب خرید بیشتر محیط بوده تا تمایالت واقعی آنکند. ازاینمی
، تمایل دارند که پیام را کاهش داده کنندکنندگان تبلیغاتی را نگاه میکنارگذاری تأثیرگذار خواهد بود. وقتی مصرف

و اسناد بیرونی را برقرار سازند. بنابراین نوع تبلیغات )باورکردنی یا غیر قابل باور( و مشکالت محصول )علت را 
 تواند، فرآیند کنارگذاری را متأثر سازد. درونی یا بیرونی بداند( و تأثیرگذاری افراد می

 و افراد یا و است دیده آموزش و کرده تحصیل آن در فرد که باشدیم فرهنگی شامل اجتماعی، هایمحیط
بندی کاالها و همچنین چگونگی کنارگذاری کاال، بستگی به اطالعات و دسته. دارند تعامل هاآن با که مؤسساتی

ها دارد. این اطالعات و بصیرت با تغییر کالس اجتماعی، سن، درآمد و غیره، در اینکه چه بصیرت نسبت به دارایی
 & Schiffman)کند شدن کاال وجود دارد، تغییر میبودن، کاربرد محصول و یا کهنهنگاهی نسبت به قابل استفاده

Wisenblit, 2015)از نظر .Hall, Hazen & Hanna, (2012) انتخاب برای اصلی نیز یکی از معیارهای 
 بازاریابی طریق ها ازبنابراین شرکت .باشدشرکت می اجتماعی مسئولیت جایگزین کنارگذاری کاال، هایگزینه
افزایش آگاهی از  .(Hall et al., 2012)بگذارند نمایش به توانندمیبهتری  اجتماعی مسئولیت تر،مسئوالنه و سبزتر

کننده گذاشته و بازار محصول سبز با سرعت قابل توجهی در محیط زیست تا به حال تأثیر عمیقی بر رفتار مصرف
کننده اهمیت زیادی پیدا نموده است حال افزایش است، از این رو توجه به مسائل محیط زیست برای مصرف

(Javidi, forozandeh dehkordi, hosseini & Parhizgar, 2020.) 
عادل رداخت، تعادل پتدرآمد سرانه، بعد دیگر از عوامل کنارگذاری کاال، مربوط به عوامل اقتصادی است. 

ز جمله ، اوالتی محصممنوعیت برخ و هابندیها، عوارض، سهمیهمالیات، تولید ناخالص داخلی ،تجارت، نرخ تورم
 در دارد. وجود کاال کنارگذاری رب اقتصاد تأثیر خصوص در کمی هایباشند. پژوهشامل اقتصادی میعو

 که مواقعی در مثال، برای است؛ه دیده شد کاال کنارگذاری بر اقتصاد چرخه تأثیر از شواهدی شدهانجام هایپژوهش
شود می بیشتر مالکین، وسیله به هادارایی فروش مانند کاال کنارگذاری هایروش دارد، وجود اقتصادی بحران

(Green, Mandhachitara & Smith, 2001) .شده، عوامل اقتصادی اغلب در یکی از های انجامدر پژوهش
 اری کاال نقش اساسی را دارند. اند که در کنارگذهای اصلی قرار گرفتهبندیدسته

باشد. یعنی افراد کاال را با چه هدفی خریداری خرید میبراساس مدل پژوهش حاضر، آخرین بعد مربوط به قصد 
دادن و یا کنند و یا با قصد و نیت فروش مجدد و یا هدیهها از طریق کاال ارزش الزم را کسب مینمایند. آنمی

هدف  باشد. دانستن علت یا پوشانی داشتهتواند با نیت خرید همنمایند. البته کسب ارزش میبخشیدن آن را تهیه می
 با را خود تا دارند تمایل کنندگانتواند کمک زیادی در نحوه کنارگذاری آن نماید. مصرفاز خرید کاال می

 هویت ایجاد به تواندمی اموال کنند. ازآنجاکه، احاطه است، تصویر ذهنی موردنظرشان با مطابق که هاییدارایی
  .شوندکنار گذاشته می احتماالً نیست، ازگارس انسان اهداف با دیگر که هاییدارایی کند، کمک 1شخصی

 

 
 

  

                                                           
1 self-identity 
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 منابع
 دانش نگاه . تهران:کنندهرفتار مصرف (.1395) حسین و جلیلیان، رحیممحمد ،اسفیدانی

 یدو استخراج عوامل مؤثر بر رفتار خر ییاسا(. شن1399) میرزاحسن و پرهیزگار، محمدمهدی اهلل؛ حسینی،جاویدی، مهری؛ فروزنده، لطف
 .73-48(، 2) 7، کنندهطالعات رفتار مصرف. میبکنندگان با استفاده از روش فراترکسبز مصرف

 .320-310 (،4) 1، تحقیقات کیفی در علوم سالمت. های کیفیگیری در پژوهش(. نمونه1391جاللی، رستم )
ی کنندگان؛ بررسفهای اجتماعی بر رفتار مصررسانهثیر بازاریابی أت(. 1397)خدادادحسینی، سیدحمید؛ سمیعی، نیلوفر و احمدی، پرویز 

 .59-37(، 1) 5، کنندهفمطالعات رفتار مصرارزش ویژه برند، کیفیت رابطه برند و نگرش نسبت به برند.  شنق
مجله نتایج.  و نیازها یشپ برند: به کنندگانمصرف عاطفی (. وابستگی1392پور، محمد )نصر، محمود و عظیمخیری، بهرام؛ سمیعی

 .65-49(، 20) 8، مدیریت بازاریابی
 17 ،انسانی علوم شناسیروش هشیپژو علمی فصلنامه سازمان. عرصه در معنابخشی نحوه فهم .(1390) لیال ،حسن و مرتضوی ،فرددانایی

(66 ،)27-51. 
نشر اثر ) بازاریابی انتشاراتمترجم(. تهران:  ،کننده: خریدن، داشتن و بودن )کامبیز حیدرزاده(.  رفتار مصرف1394سولومون، مایکل.آر )

 (2011اصلی 
 و نسانیا علوم پژوهشگاهول. (. رهیافت های زیبایی شناسی به مثابه طراحی و توسعه محص1390سلیمانی، بهزاد و حلیمی، محمدحسین )

 .92-79(، 16) 8، فرهنگی مطالعات
 .ان: ترمهتهرتماعی رویکرد کمی و کیفی، های پژوهش اج(. روش1390فقیهی، ابوالحسن و آغاز، عسل )

 .، مترجمان(کننده عوامل درونی و بیرونی. )عباس صالح اردستانی و محمد رضا سعدی. رفتار مصرف( 1395)  موون، جان و مینور، مایکل
 (.2008آیالر )نشر اثر اصلی تهران: 

 انتشارات مولف.ای(، تهران: ها )تحلیل خوشهبندی داده(، خوشه1397مومنی، منصور )
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 نویسندگان این مقاله:

 

  ؛ حامد قباخلو
یشان در مطالعات ا باشند.می دانشگاه آزاد واحد شهر قدس یبازرگان یریتمد دانشجوی دکترای

همچنین در  بوده است. spssتحلیل آمار و استفاده از  کننده،رفتار مصرف یابی،بازار هایحوزه
تألیف  spssاند و کتابی را در زمینه استفاده از های متعددی را انجام دادههای مذکور، پژوهشحوزه
 اند.نموده

  الهام فریدچهر؛

 باشند.می سنشگاه آزاد واحد شهر قددا یعلم یئتو عضو ه یبازرگان یریتگروه مد یاراستاد
یقات م و تحقزاد واحد علوآدانشگاه  یدر مقطع دکتر بازرگانی یریترشته مد گی ایشان درآموختدانش

کتب  ری،نام تجا یابی، ارتباطات واستراتژیک بازار یریتمد کننده،رفتار مصرف یهاحوزه بوده است. در
 اند.های متعددی را تالیف نمودهو پژوهش

 

 

  محمود احمدي شریف؛

ر حال باشند. دمی استادیار گروه مدیریت بازرگانی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
ستند. دمت هخی در دانشگاه مذکور مشغول منابع انسان یریتمعاون توسعه و مدحاضر به عنوان 

لی مالی دفاع عدکتری و در دانشگاه ر رشته مدیریت راهبردی )دانش( در مقطع دآموختگی ایشان دانش
ت آوری و نوآوری در صنعهای کارآفرینی، مدیریت منابع انسانی، فنبوده است. ایشان در حوزه

 اند.های متعددی را انجام دادههای مختلفی را تألیف نموده و پژوهشکتاب

 نواز؛نادر غریب
باشند. دانش یدس مقاه آزاد واحد شهر استادیار گروه مدیریت بازرگانی و عضو هیئت علمی دانشگ 

های وزهحاند. آموخته رشته مدیریت بازرگانی در مقطع دکتری در دانشگاه شهید بهشتی بوده
های فروش است که در این ها و تکنیکهای بازاریابی، مهارتموردمطالعه ایشان بازاریابی، استراتژی

 هستند.هایی متعددی را دارا ها تألیفات و پژوهشزمینه
 

 
 

 
 
 


