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Abstract 
One of the influential aspects during the economic embargo is the psychological dimension and its 

negative effects on the economic structure of society, which can be controlled by recognizing the 

principles of consumer behavior. Therefore, this study aimed to provide a model of anxiety 

management in consumer behavior during the economic sanctions on Iran. The approach of this 

research is mixed in terms of exploratory purpose and method. The statistical population of this study 

includes academic experts, government economic managers and business owners .Sampling was 

performed using non-probabilistic and purposeful snowball method and data collection was performed 

by conducting 20 semi-structured interviews to achieve theoretical saturation. In order to qualitatively 

analyze the interviews from the method of data analysis of systematic foundation and open, pivotal and 

selective coding, the main concepts emerged in the form of causal, contextual, pivotal, intervening, 

actions, strategies and consequences. The identified indicators are validated by fuzzy Delphi method 

and prioritized by fuzzy ride method. Findings have shown that economic and cultural variables as the 

main variables that cause anxiety in consumer behavior on marketing strategies and research and 

marketing strategies and marketing research results also affect consumer knowledge management and 

value creation with the consumer, which leads to learning and managing the consumer experience. In 

this way, anxiety in consumer behavior during economic sanctions can be controlled and managed. 

Also, the index of increasing people's purchasing power with increasing incomes, provided prices are 

stable, has the greatest degree of importance in managing consumer behavior anxiety. 
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 چکیده
امعه است که جشدت اثرگذار در دوران تحریم اقتصادی، بعد روانی و اثرات منفی آن بر ساختار اقتصادی های بهجنبه یکی از

 تیریمد ارائه مدل کننده به کنترل آن پرداخت. بنابراین این مطالعه با هدفتوان از طریق شناخت اصول رفتار مصرفمی
نظر هدف، اکتشافی مرویکرد این پژوهش از  ت.انجام شده اس رانیا یاقتصاد میکننده در زمان تحراضطراب در رفتار مصرف

و صاحبان  ادی دولتیاقتص و از نظر شیوه انجام، آمیخته است. جامعه آماری این پژوهش، شامل خبرگان دانشگاهی، مدیران
مصاحبه  20ها با انجام ردآوری دادهبرفی و گوش غیراحتمالی و هدفمند گلولهرگیری با استفاده از ها است. نمونهوکارکسب

مند و نظام بنیادها، از روش تحلیل دادهی مصاحبه. جهت تحلیل کیفصورت گرفت یبه اشباع نظر دنیتا رسیافته ساختارنیمه
 و هابرداقدامات و راهگر، مداخله محوری،، ای، زمینهشرایط علی اصلی در قالب کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مفاهیم

اند. بندی شدهولویتاعتبارسنجی و با روش سوارای فازی ا شده با روش دلفی فازیهای شناساییشاخص پیامدها پدیدار شد.
ار عنوان متغیرهای اصلی ایجادکننده اضطراب در رفتها نشان داده است که متغیرهای اقتصادی و فرهنگی بهیافته

بر مدیریت دانش  های بازاریابی و نتایج تحقیقات بازاریابی نیزبی و استراتژیها و تحقیقات بازاریاکننده بر استراتژیمصرف
شوند. به کننده میگذارند که موجب یادگیری و مدیریت تجربه مصرفکننده اثر میآفرینی ارزش با مصرفکننده و هممصرف

ص شاخترل و مدیریت نمود. همچنین حریم اقتصادی کنکننده را در زمان تر رفتار مصرفدتوان اضطراب این ترتیب می
ار ضطراب رفتا تیریر مدد تیاهمدرجه  نیشتریاز ب هامتیدرآمدها به شرط ثبات ق شیمردم با افزا دیقدرت خر شیافزا

 کننده برخوردار است.مصرف
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 مقدمه .1
. هستند خرید رفتاری الگوهای کننده تعیین افراد، فردی تصاویر که است واقعیت این کننده بیانگررفتار مصرف

 ،دارند ذهن در آنان آنچه با مشابهی نمادین تصویرهای که خرندمی را برندهایی و محصوالت کنندگان مصرف
 کننده بینی پیش و دهنده می تواند توضیح این موضوعخرید که  تصاویر تجانس همان واقع در یعنی باشند؛ داشته
و حفظ  جادیا .(Yadegari, Hakami Sefat & Yaghoubi, 2016) باشد کنندهمصرف رفتار گوناگون هایجنبه

 انیکه مشتر لیدل نایبه .است یامروزهای فعالیت سازماندر  یاساس فیاز وظا یکی ،روابط موفق و بلندمدت
 ,Hegner) کنندشرکت عمل می انیعنوان حام و بهارند، بیشتر می خرند د دیبه خر یشتریب لیوفادار تما

Franziska & Ringle, 2018). (Fundin & Elg 2010)  ضایتی از مشتریان، بازخورد ناربیان کردند بررسی
 ,Hellebrandt, Hiene & Schmittو خدمات، مناسب باشد  مداوم در توسعه محصول یریادگی یبراتواند می

2018).) 
 

های دهد که محدودیتان میعدم قطعیت محیطی نشو عوامل اقتصادی،  های مالیمحدودیت بر اساس دیدگاه
ند که شود افراد احساس کنکنند. تجربه عدم قطعیت محیطی باعث میرا محدود می یبینی محیطپیشمالی قابلیت 

سترس ناشی از ا ایجاد در موارددارد.  چون عدم قطعیت داللت بر کنترل ناپذیری ،طور موثر پاسخ دهندتوانند بهنمی
ید آنها و تصمیم گیری خرمصرف  برهای عدم قطعیت اقتصادی، است که نشانهعدم قطعیت، نشان داده شده

کنندگان با احساس ، مصرفعنوان عدم قطعیت محیطیهای مالی بههنگام تفسیر محدودیتتأثیرگذار است. 
ها با تالش برای برقراری مجدد کنترل و کنند. آندهند و فقدان کنترل را احساس میمینشان استرس واکنش 

گیری شان شوند و آن به بخشی از تفکر و تصمیممیسازگار ودیت این محد کنند باسعی میافزایش اطمینان، 
 محققان خاص طوربه(. (Hamilton, Mittal, Shah, Thompson & Griskevicius, 2019 شودتبدیل می

.. . و اضطراب و اعتماد آنالین، هایکانال از استفاده افزایش انزوا، انباشت، محصول، کمبود ابهام، اند کهدریافته
د شومی هاآن توسط حصوالتم مصرف و کنندگانمصرف خرید نحوه در مدتطوالنی و فوری تغییر باعث چگونه

(Laato, Farooq & Dhir, 2020).  

ر تصو ینکها یلدل بعضاً به یاشاره دارد که مصرف شخص یتئور ینا کننده بهاضطراب مصرفدر این راستا 
د ود. وجواب فرد شقضاوت کنند، ممکن است باعث اضطر یمنف دیداز  یدرباره انتخاب مصرف و یگراندکند می

از جمله  یو شخص یعموم یدد ازکننده های مصرفیوهکه ش شوداز این نگرانی ناشی میکننده اضطراب مصرف
ه ک یر حالدقرار دارد.  یگرانضاوت ددر معرض ق ،گیردرا دربرمی یزندگ یفضا یامو  ، مدلی، آراستگسبک لباس

 یبایی، زیعاد بصراب و استوار است یو گروه یدر بستر تعامالت فرد یابیارز یاقضاوت  یندهایبه فرآ یتئور ینا
تواند بر ضطراب میا یزانم ( Zarie & Naseri, 2019). گیرددر بر میرا  یاجتماع یزندگ یو اخالق یشناخت

 فراطی وس خرید امقیادو  ینبسطح فروش همواره است که  یهیبد. بگذارد یرتأث یمصرف یفروش کاالها یزانم
 یزیرگز چه بودن، مضطرب یلیخ یاترس  یلدلکننده بهمصرف یاس،مق یانتها یکدر  - یردگقرار می عدم خرید

به  یازین امل( کهک رانینگعدم  یعنیدارد ) یت، فرد آنقدر رضایاسمق ینا یگرد یکند. در انتهاینم یداریرا خر
  (.Woodward 2011 ,)دیگر ندارد  هایبرندمصرف 

به  ای ییبه تنها گر،یکشور د هیکشور عل کی یکه از سو شودیگفته م یبه اعمال یالمللنیب میتحراز طرفی 
 ایمبادالت  یها از انجام برخساختن آناهداف محروم کشورها، با نیمجازات ا یو برا گرید یکمک کشورها
جهت  یعنوان ابزاربه میهاست که تحرقرن .شودین و مهم اجرا میمع ییهنجارها رشیپذ ها بهوادارساختن آن
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ها و استیدر س لیتعد ای رییمنظور تغبه المللنیتابعان حقوق ب یکشورها، از سو بر یو اقتصاد یاسیاعمال فشار س
 میتحر یهاستمیس .Fashandi & qaderi, 2017)) ردیگمورد توجه و عمل قرار می شونده،ی کشور تحریمرفتارها

امر درک  نیآورد. اوجود میمردم به انیعدم اعتماد در م که کندیعمل م یطینشانه مح کیعنوان  به
 یریگمیتصم یآت یو بر الگوها دهدیم رییوکار درون شبکه تغکسب جیرا یرا در مورد هنجارها رندگانیگمیتصم

در چند سال اخیر، کشور ایران تحت  .(,Nair, Constantin, Thomas & Choi (2018 گذاردیم ریتأث
بر تاثیری که بر کل اقتصاد کشور گذاشته است، بر المللی متعددی قرار گرفته است که این عالوههای بینتحریم

کنندگان نیز تأثیرگذار بوده است. ناتوانی در خرید برندهای معروف و جهانی، کاهش قدرت خرید، گذار رفتار مصرف
طلبانه، افزایش وسواس در انتخاب محصوالت، نگرانی راجع به های منفعتسمت ارزش جویانه بههای لذتانگیزه از

در اثر  های رفتاری مشتریان هستند کهدسترس برای خرید و غیره همگی ازجمله واکنشکیفیت محصوالت در
با توجه به تعامالت  Ghaffari Ashtiani, Mozaffari & Al Mojtaba, 2014).) آیندوجود میها بهتحریم

تواند منجر به اضطراب در ها، این ارتباطات میکنندگان با محیط و عوامل مختلف تأثیرگذار بر آنگسترده مصرف
 یادیتا حد ز تواندیم ،اطالعات یابیپردازش و ارز یشان براییافراد مضطرب هستند، سطح توانا یوقتها شود. آن

بهبود تصمیم گیری و تواند منجر بههد. بهبود اطالعات مشتریان در شرایط اضطراب میاضطراب را کاهش د
تنها نظر در مورد نه دیتجدبه ازیدر جامعه و ن یباز گردد. فروش شیافزا ایو  یو وفادار یمشتر تیرضا شیافزا

از  کیها با هر نقش نیمتقابل ا، بلکه ارتباط یک شریک تجاری ایکننده،کارمند، شهروند عنوان مصرفرفتار ما به
همراه با  یابیخود ارز ندیفرآ نیا (.(Alessandri, De Longis, Golfieri & Crocettii, 2021ها وجود دارد آن

 یرفتن برخ نی، باعث از بیجعل مهین ای یاز حد در معرض اخبار جعل شیبمداوم و قرار گرفتن  یهاتیمحدود
طور های عملیاتی خاص ممکن است بهطراحی گزینه. (Naeem, 2021)شده است  یرفتار مصرف یالگوها

در این د کهکنند. برخی دیگر ممکن است اثرات اضطراب را جبران کننرا تحریک کنندهمصرفغیرعمدی اضطراب 
کنندگان تأثیرگذار باشد. بنابراین الزم است از ابزارها و بین ممکن است عوامل مختلفی بر اضطراب مصرف

ها، استفاده ی آنکنندگان و کاهش رفتارهای تحریک شدههای مناسب برای مدیریت اضطراب مصرفتکنیک
که  ییرهایتأث نیکنندگان و همچنمصرف دیبازار و قدرت خر طیبا درنظرگرفتن شرا .Shell & ) (Buell, 2019کرد

اضطراب و اتخاذ  تیریگذارد، مدها میآن ماتیکنندگان و تصمآن بر مصرف ندهیبازار و آ طیاز شرا یاضطراب ناش
 ،نخواهد شد سریم امر نیاست و ا تیحائز اهم اریبس یاسیو س یاقتصاد طیشرا نیتریدر بحران یمنطق ماتیتصم

 یبرا یاضطراب و آمادگ تیریکننده و مدهای مؤثر بر اضطراب در رفتار مصرفو بهتر مؤلفه شتریمگر با شناخت ب
کننده در زمان اضطراب در رفتار مصرف تیریارائه مدل مدت. بنابراین، هدف پژوهش حاضر درس ماتیاتخاذ تصم

 است. ادیبنداده کردیبا رو رانیا یاقتصاد میتحر
 

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2

 کنندهرفتار مصرف. 2-1

، استفاده )مصرف( و دفع انتخاب یها برااست که آن ییندهاآیکنندگان و فرمطالعه مصرف ،کنندهرفتار مصرف
کنند. رفتار کنندگان استفاده میمصرف یو رفتار ی، ذهنیهای عاطفمحصوالت و خدمات از جمله پاسخ

، و اقتصاد است شناسیجامعه، یسشنا ستی، زیاز علوم از جمله روانشناس یهای مختلفدهیکننده شامل امصرف
رفتارها و نیات ها ادراک بهتری راجع بهه که امروزه مدیران شرکتها موجب شدشکلی که تلفیق این ایدهبه
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جهت مهم است که از  نیکننده از امطالعه رفتار مصرف. (Morales, Amir & Lee, 2017)مشتریان پیدا کنند 
فتار گذارد. مطالعه رمی ریکننده تأثمصرف دیخر ماتیبر تصم یزیچتوانند درک کنند چهمی ابانیبازار قیطر نیا

ارائه  یکه چگونه محصوالت خود را به شکل رندیبگ میکند تا تصمکمک می ابانیبه بازار نیکننده همچنمصرف
ها را آن حاتیدر رفتار و ترج رییکنندگان اساس تغکننده بگذارد. تجارب مصرفرا بر مصرف ریدهند که حداکثر تأث
 تیریو مد یابیدر دست یاصل مز، ریمشتر دیرفتار خردرک . پس (Sheth, 2020) دهدیم لیدر دراز مدت تشک

 & Elhoushy) کندمی بیشرکت خاص ترغ کیاز  دیخر یها را برااست و آن انیارتباط و جلب نظر مشتر

Lanzini, 2020). 
 دیخر یفرد برا زهیانگ ثرگذار بر رفتار فرد واعوامل از  یگوناگون لیدلکننده بهتنوع رفتار مصرفتفاوت و 

شود. لذا درک شرکت محسوب می کی تیعدم موفق ای تیموفق یاصل دیعنوان کلکننده بهباشد. امروزه مصرفمی
کننده مصرف دیخر میتصم .(Pour mohammad, 2018) برخوردار است یادیز تیکننده از اهمرفتار مصرف

 ،یعوامل فرهنگ مانند ی. عواملردی، قرار گهستند یرونیب ایو یدرون ایکه  یعوامل مختلف ریتواند تحت تأثمی
در نظر  یتوان جزء عوامل خارجمی راستند نیقدرت شرکت  طهیکه در ح یو عوامل یقانون و یاسیس ،یاقتصاد

شخص سر چشمه  اتیاز درون فرد هست وهعوامل که منحصر ب لیقب نیاز ا و تی، ادراک، شخصزهیگرفت. انگ
مرجع در  یهاو نقش گروه ریثأت یرهگذر بررس نیشوند. از امی یبندگذار طبقهریتأث یعوامل درونعنوان به رد،یگمی

 Samadi, Nouraei, Mozaffari & Haji برخوردار است یاریبس تیکننده از اهمو رفتار مصرف دیخر میتصم

Karimi, 2020).) گیرییمتصم یستماتیکمدل سکنندگان، رفتار مصرفکننده یفتوص یهامدل ینتراز جامع یکی 
 یرونیعوامل ب تریناز جمله مهم .باشدیم یرونیب مدل شامل عوامل مؤثر ینا یورود یهاکننده است. مؤلفهمصرف
اقدامات  یرشامل: س یابیبازار یختۀآم هاییها در قالب استراتژسازمان یابیبازار هاییتفعال به توانیمدیگر 

کننده اشاره مصرف به کنندهیدتول انتقال محصوالت از یبرا یعتوز یهاو انتخاب کانال ذاریگیمتق یاستس یعی،ترف
باشند که یمو تأثیرات اجتماعی  فرهنگفرهنگ و خرده ی،اجتماع ۀطبق یرنظ ینوع دوم عوامل هاییکرد. ورود

 Ahmed, Shaista). دهدیقرار م رأثیتتحترفتار را این در نظر گرفت که  یعنوان عوامل خارجرا به هاتوان آنمی

& Muhammad, 2018: 2) ادراک ،یزشمانند انگ یمدل شامل عوامل اثرگذار درون ینپردازش در ا یهامؤلفه، 
پردازش شامل سه  ۀکننده در مرحلمصرف گیرییمعمل تصم ین،. همچنباشدیو نگرش م یتشخص ،یادگیری

 در کنندهمصرف مراحل است که ین. پس از اهاینهگز یابیارزو  یدقبل از خر یجستجو یاز،ن یصاست: تشخ رحلهم
  (.,Cunningham & Kwon 2003)پردازد مجدد می یدخر یت،نهاو در یدداد، به خربرون ۀمرحل

یابد. در در شرایط نرمال که مشتری قدرت انتخاب زیادی دارد، سطح آرامش مشتری در خرید افزایش می
کننده وجود دارد، اضطراب مشتری افزایش های محدودی برای مصرفقطعیت که انتخابتحت شرایط عدممقابل، 

 ,Bujisic, Bogicevic, Yang دارد انیاضطراب مشتر زانیبازار بر م طیشرا میمستق ریثأنشان از تاین  که یابدمی

Cobanoglu & Bilgihan, 2017).) اما  مشاغل است، یبرا یاساس یهااز چالش یکیکننده اعتماد مصرفعدم
 ,Nikishina) ندکیطلبانه فراهم مرفتار فرصت یو حاو تیشفاف شیافزا یرا برا یدیجد یهافرصت تالیجیبستر د

2020 ). 
کننده با انتظار این موضوع که دیگران شود. در برخی موارد، مصرفاضطراب در اثر عوامل مختلفی ایجاد می

شود. همچنین این تلقی که محصول مورد نظر، ارزش بدانند، دچار اضطراب میبی محصولی که وی خریده را
 ,Lindner, Miloff) شودکیفیت مورد انتظار را نخواهد داشت نیز باعث ایجاد اضطراب در بین مشتریان می
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Hamilton, Reuterskiold, Andersson, Powers & Carlbring, 2017 .)نی مععبارت دیگر، اضطراب بهبه
. بنابراین لذت خرید مشتری را تحت "مشکلی در بازار وجود دارد"کنندگان است که ایجاد این تلقی در بین مصرف

دهد. در چنین داری کاهش میشکل معنیالشعاع قرار داده و بدین ترتیب، احساس خوشایند ناشی از خرید را به
بازاریابی برای حمایت از مشتری بیشتر احساس عنوان یک ابزار شرایطی نیاز به مدیریت اضطراب مشتری به

  (.Bry, Chou, Miguel & Comer, 2018)شود می

 

 کننده رفتار مصرف یالگوها. 2-2
 یامدهایپبه تیها است که در نهاآن انیم یلعو روابط  ییربنایز یهاکننده شامل مقولهرفتار مصرف الگوی

کنندگان بینی، پایش و هدایت رفتار مصرفتوان به پیشالگوی دقیق میبا استفاده از یک . شودیمنجر م یرفتار

ها مدل نیا (.Khazraei, 2018) گیری بهتری برای بازارهای مصرفی کاالها و خدمات ارائه کردپرداخت و تصمیم

 حیکننده و توضفر مصرمؤثر بر رفتا یشناخت عوامل درون یندهایو فرا یرونیبر عوامل ب یشرح مختصر و متفاوت
ات ارائه ها و خدمو انتخاب کاال یابیزار ندآیفر یهاتفاوت نیکننده و همچنرفتار مصرف ییدرباره چرا یمختصر

بازاریابی  ه مدیریتشناسی دارند اما الگوهای بیرونی در حوز. الگوهای درونی بیشتر ریشه در حوزه رواندهندیم
ه مورد بررسی قرار می دهیم کرا بیرونی کننده رفتار مصرفالگوهای  با توجه به موضوع پژوهش، اند. لذاارائه شده

 ییهالدوم مد گروهی،ندیو فرآ ییمحتوا یهاگروه اول مدل: کرد یبندمیتقس یدر سه گروه اصلآن ها را  توانیم
 ندیفرآ کنندهفیوصهستند که ت ییهادارند و گروه سوم مدل یادیز دیکننده تأککه بر عوامل مؤثر بر رفتار مصرف

 (. (Namamian, Hassani & Moeini, 2017 د که در جدول ذیل آمده استباشنیپردازش اطالعات م

 
  کنندهرفتار مصرف . الگوهای بیرونی(1)جدول 

 شرح مختصر عنوان انواع

الگوهای 
 ییمحتوا

و 
 یندیفرآ

 ایکوزین مدل
 قیراز ط یآن مشتر یکه ط باشدیکننده مکننده و سازمان عرضهمصرف نیدهنده ارتباط بمدل نشان نیا

 .کندمی برقرار ارتباطسازمان با …و غاتیمثل تبل امیمنبع پ

 ثش -هوارد مدل
ا توجه به را ببرند  کیمختلف  یهانهیها و گزبرند  نیکننده از باست که فرد مصرف یریادگیمدل  کی

 .کندیانتخاب م یریادگیعامل 
 –انگل  مدل

 ولبلک – کوالت
 ارد.کننده تمرکز دمصرف یریگمیتصم ندآیمتفاوت فر یهااست که بر گام یشناختمدل متقابل روان کی

چندگانه  مدل
 کننده پالمرمصرف

 .دیخر ندآیفر لیو تحل هیکننده در تجزاست بر اساس ادراکات مصرف یمدل چارچوب نیا

 ص می باشدخا با برندکاال  کی دیهنگام خرکننده بهمصرف یریگمیتصم ندآیفر کنندهفیمدل توص نیا استانتون مدل

 الگوهای
عوامل 
موثر بر 

 رفتار

 اندرسن مدل
 یکاال کی دیکننده در موقع خرمصرف یریگمیتصم یدر مورد چگونگ یمقدمات یهایدهنده بررسنشان

 .باشدیم دیجد
و  یاجتماع مدل

 آلپورت یروانکاو
 .دهدیکننده مورد مطالعه قرار مرا بر رفتار مصرف یرونیو ب یعوامل درون ریتأث

 کاتلر مدل

 ید بررسدارند را مور ریتأث داریخر اهیکه بر جعبه س هاییمحرک و است رفتار واکنش –مدل محرک  کی
کننده شده مصرف اهیها وارد جعبه سمحرک ریهمراه با سا ،یابیبازار یهامدل محرک نی. در ادهدیقرار م

چه  اهیبه سجع نیا انند که دربد دیبا ابانیر. بازاشودیم «اهیجعبه س» نیدر ا ییهاسبب بروز واکنش نیو ا
 .دهدیرخ م
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 والتر مدل
ک مار ایکاال  کی دیعدم خر ای دیکننده خرخصاست که مش یو اجتماع یشناسکننده عوامل روانادغام
 .باشدیم خاص

الگوهای 
 ندیفرآ

پردازش 
 اطالعات

پردازش  مدل
 مناطالعات بت

کننده صورت ندگانه رفتار مصرفاست که جهت ساخت تمام الگوهای چ ییهاتر از کوششگام عقب کی
 رقرا یرسمورد بر دیکننده را قبل از خرمصرف یابیاطالعات و ارز یآورمدل جمع نیگرفته است. ا

 .دهدیم
پردازش  مدل

اطالعات فوگزال 
 تیو گلدسم

 .شودیده ممدل شرح دا نیکننده در ااطالعات توسط مصرف یابیمراحل جستجو و ارز

 

 کنندگان . اضطراب مصرف2-3
 (2010) Jackson  در حالت اضطراب ثابت یا کنندگان امروزه در دوران اضطراب مصرفنیز معتقد است که
است  یندیناخوشا یحالت عاطف ،است. اضطراب و روزمره شده یعاد تیوضع کیتبدیل به نیا و کنندیم یزندگ

. دهدیبا هدف حفاظت از خود رخ م یدیعنوان تهدو در واکنش به شودیممشخص  یکه با تنش، هراس و نگران
دارد، فاقد  دیترد یآت دادیرو کیبالقوه مضر  یامدهایکه در آن فرد در مورد پ شودیم جادیا یطیاضطراب در شرا

 ,Darrat, Darrat & Amyx) کندیرا درک م ییباال دیتهد نیاست و بنابرا دادهایرو ریمس رییدر تغ یخودکارآمد

کنندگان شود، فقدان تواند باعث ایجاد اضطراب در بین مصرفشکل بالقوه میاز جمله عواملی که به .(2016
 است.  کاالهای مورد نظر او در اثر بروز تحریم

 (2006 )Hill افراد موجب  یریگمیتصم طیدر مح گرانیدنظرات  تیتعداد و اهم شیافزا گزارش کرد که
 1یارتباط اضطراب با پردازش اطالعات به صورت منحن ن،یا عالوه بر شود.اضطراب می ییسطح باال شیافزا

 کی یکل اطالعات و حالت پردازش انتخاب شده توسط افراد ط زانیکه نشان دهنده م رسدمعکوس به نظر می
به این  دیکننده و اهداف خراضطراب مصرفنیز در بررسی  Lee, Kim & Vohs (2011. )است یریگ میتصم

است.  دیاز اضطراب شد یخارج از گروه )در مقابل گروه( ناش یاز اعضا دیبه خر لیعدم تمانتیجه رسیدند که 
(2014) Weinstein, Mezig, Mizrachi & Lejoyeux  طور به یاجبار دیکه اضطراب بر خرگزارش کردند

 دیخر و وسواسی رفتارهرچه اضطراب باالتر باشد،  نیبنابرا مثبت است. یهمبستگ یبوده و دارا رگذاریتأث یمعنادار
کننده مصرف یرفتارها موثر بری عوامل روانشناختدر بررسی  Vainikka( 2015) باالتر خواهد بود. هم یاجبار

( 2016. )گذاردمی ریثأت کنندهبر رفتار مصرفو نگرش  تیشخص ،احساسات زه،یانگ ،یداخل راتیثأتدریافتند که 
Darrat et al.,  در پژوهش خود دریافتند که از جمله شرایطی که بر شیوه خرید تأثیرگذار است، اضطراب

کننده از خرید موجه و بر اساس نیاز و ذائقه کننده سبب فرار مصرففکننده است. در حقیقت اضطراب مصرمصرف
 کند. شده و آن را تبدیل به خرید اجباری می

 

 . تحریم اقتصادی 2-4
اند. هدف از گرفته شده رکابه یخارج استیس عنوان ابزاربه رومندین یمعموأل توسط کشورها یهای دولتمیتحر

 هامیتحر نیا نیباشد. بنابراشان مییخارج استیس یدر رفتارها رییتغدولت هدف بهها وادار کردن میگونه تحر نیا

                                                           
1 U-shaped 
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ممکن است جزء و .....  ینظام ای یاجتماع ،یاسیبه اهداف س یابینند، بلکه دستکیرا دنبال نم یاهداف اقتصاد صرفا
 نیاگرچه در گذشته ا .Fashandi, Nooban & Qaderi, 2018)) باشد کننده میهای کشور تحرزهیها و انگبرنامه

الملل  نیقواعد حقوق ب امروزه بر اساس کنیل د،یگردمی یکشورها مجاز تلق تیها به استناد اصل حاکممینوع تحر
 یاز سو که یالملل نیهای بمیکشورها، حق توسعه و ... تحر یو خارج یاز جمله اصل عدم مداخله در امور داخل

 تحریمباشد. می دیآن مورد ترد تیبوده و مشروع رمجازیگردند، غال میاعم گرید یکشورها هیکشورها برعل

در  نکهیاکه با توجه به گفت دیالبته با .شودمی تلقی قهریه قوه اعمال و جنگ جایگزین عنوانبه اغلب اقتصادی
است،  مشروع یطیالملل با شرا نیناقض حقوق ب یالملل توسل به اقدامات متقابل در مقابل کشورهانیحقوق ب

 (.Zamani & Gharib Abadi 2018 ,) ندیعنوان اقدام متقابل استفاده نماها بهمیتوانند از تحرکشورها می
Ghaffari Ashtiani et al., (2014)  در یک مطالعه میدانی در بین مشتریان ایرانی دریافتند که رفتار

های بین المللی تغییر یافته و گرایش به محصوالت داخلی بیشتر شده است. همچنین کنندگان در اثر تحریممصرف
اثر  یرانیا یکاالبر نگرش نسبت به یرانیکننده ا دیتول ییو توانا تیفیک ت،یادراک از قماین تحقیق نشان داد که 

های اقتصادی بر اقتصاد روسیه نشان نیز در بررسی تأثیر تحریم Gurvich & Prilepskiy (2015). مثبت دارد
ای در رفتار خرید مشتریان ایجاد شده است. همچنین این محققان نشان دادند که دادند که تغییرات قابل مالحظه

 Ezzati نیز که توسط د خرید شده است. در تحقیقی دیگرکاری مشتریان در فرآینها باعث افزایش محافظهتحریم

& Salmani (2017) ها عالوه بر این که سطح رفاه ها نشان دادند که تحریمانجام شد با بررسی تاثیرات تحریم
کنندگان ایرانی را به شکلی منفی تحت تاثیر قرار داده است، قدرت خرید و سطح انتخاب اقتصادی مصرف

 . شتریان را نیز متأثر ساخته استمحصوالت توسط م

مورد  هانهیزمبرخی کننده در مصرفاضطراب کننده، مصرفحوزه رفتار مطالعات انجام شده در  یدر راستا
که  یادهای اقتصمیحراز جمله ت یاثرات عوامل کالن اقتصاد نیب نیاما در ا گرفته است،قرار  لیو تحل هیتجز

که  یمانز را کهچاست.  مطالعه قرار داده نشده موردمهم و مورد توجه امروز کشور ما بوده است،  اریموضوع بس
 یسته بنددناخت و رد. شکنندگان اثر بگذابر رفتار مصرف یادیممکن است عوامل ز ،نامساعد باشد یاقتصاد طیشرا

های ها و واکنش العملکند تا بتوانند عکسکمک می ها ابیبه بازار طیشرا نیکنندگان در اکردن رفتار مصرف
 یاقتصاد ینه خبرها. انتشار روزارندیدر نظر بگ ایهای جداگانهبرنامه کیهر  یکرده و برا ینیب شیرا پ انیمشتر

ها و مشکالت با چالش هاابیبازار لیدل نیهمشود. بهکنندگان میدر رفتار مصرف یاعمده راتییبد موجب تغ
کننده در زمان صرفمراب در رفتار اضط تیریمدل مد مطالعه به ارائه نیمنظور در ا نیشوند. بدمواجه می یادهیعد

 شود.می هپرداخت رانیا یاقتصاد میتحر
 

 شناسی پژوهش. روش3
کیفی( انجام شده است. از منظر بازه زمانی -پژوهش حاضر یک مطالعه اکتشافی است که با رویکرد آمیخته )کمی

دلیل نو و جدید بودن موضوع همچنین به مقطعی قرار دارد.-های پیمایشیها در دسته پژوهشگردآوری داده
ساختاریافته و پرسشنامه های نیمههای پژوهش، مصاحبهها ابزار اصلی گردآوری دادهمنظور کشف دادهپژوهش و به

ل خبرگان نظری و تجربی است. خبرگان نظری شامپژوهش  ی اینجامعه آمارباشد. دلفی فازی و سوارای فازی می
 نیدر ا شناسی و روانشناسی هستند کهبازاریابی، اقتصاد، جامعه -مدیریت بازرگانی دانشگاه در حوزه  دیاساتشامل 

خبرگان تجربی نیز شامل مدیران  اند.بودهدر قالب کتاب و مقاله  یعلم فاتیتألهای متعدد و پژوهشدارای  نهیزم
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حداقل  فعالیت در دوران تحریم اقتصادی هستند کهدر بدنه دولت و صاحبان کسب و کارهای مشغول بهاقتصادی 
تا  5 نیمعموالً ب شوندیو مصاحبه انجام م یفیکه با روش ک یدر مطالعاتدارند. حجم نمونه  ییسال سابقه اجرا 15
نفر از  20این پژوهش از نظرات  که ،Alwani ) (& Budlai, 2012; Jalali, 2012شده است هینفر توص 25

و  یراحتمالیغ یهاخبرگان روش یریگنمونه جهت نی. همچنخبرگان تا رسیدن به اشباع نظری بهره برده است
از آنجایی که هدف پژوهش حاضر طراحی مدل  Naderifar, Goli & Qaljai (2017)شده است  هیهدفمند توص

باشد و موضوعی است که تاکنون مورد تحریم اقتصادی ایران می کننده در زمانمدیریت اضطراب در رفتار مصرف
رسد در این زمینه خأل نظری وجود دارد، لذا جهت کدگذاری متون نظر میتوجه جدی قرار نگرفته است و به

مند یا سیستماتیک استفاده شده است که با این روش، نظام بنیاد(مصاحبه، از روش گراندد تئوری )نظریه داده
 روشی است که بنیاد داده کننده شناسایی گردیدند. تئوریهای اصلی و فرعی مدیریت اضطراب رفتار مصرفهمقول

و در نهایت با سه  شوندصورت تجربی گردآوری و تحلیل میبه ها دارد کهمند نظریه از بطن دادهاشاره به تولید نظام
آوری شده می پردازد تا های کیفی جمعتحلیل دادههمرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی ب

. (Beigmoradi, Rousta & Doshmanziyari, 2020گردد )شده ارائه در نهایت تصویری عینی از نظریه خلق
شود که این رهیافت برای تدوین نظریه در می بنیاد با روش استراوس و کوربین شناختهمند تئوری دادهرهیافت نظام

کار ها را بهسیستماتیک از رویه ایکل، مجموعه صورت استقرایی و با حرکت از جزء بهیک پدیده بهرابطه با 
گیرد تا نظریه و تصویری عینی مبتنی بر استقراء درباره پدیده موردنظر ایجاد کند. سپس با استفاده از روش دلفی می

نهایت با استفاده از روش سوارای فازی،  شده، اعتبارسنجی و غربالگری شدند. درهای شناساییفازی شاخص
استفاده شده  MaxQDAافزار بنیاد از نرمبرای انجام روش داده بندی شدند.های نهایی پژوهش اولویتشاخص

 است و محاسبات دلفی فازی و سوارای فازی نیز با کدنویسی در محیط متلب انجام گرفته است. 
و  دییتأ تیانتقال، قابل تیاعتبار، قابل تیقابلاز چهار معیار کمی شامل  ها،همچنین جهت بررسی روائی و پایائی داده

درصد »یا  (PAO)ی استفاده شده است. میزان همبستگی دیدگاه خبرگان با محاسبه ضریب هولستی ریپذنانیاطم
برخوردار های پژوهش از اعتبار کافی دهد دادهبه دست آمده است که نشان می 821/0« 1شدهتوافق مشاهده

اسکات نیز روشی برای بهبود روش هولستی ارائه کرده است که در تحقیقات کیفی مورد  . (Frisby, 2016)است
 ,Wang,2011; Abedi, Taslimi, Faqihi & Sheikh, 2011; ) (Rangriz, Ebrahimiگیرداستفاده قرار می

2017Arasteh & Soltanieh, . دست آمده است. در نهایت نیز از آلفای به 79/0نیز  2اسکاتشاخص پی
 (.,Krippendorff 2018)برآورد گردیده است  82/0کرپیندروف استفاده شده است و میزان آن در این مطالعه 

 
 

 های پژوهش. یافته4
نفر از  20از دیدگاه  ،رانیا یاقتصاد میکننده در زمان تحراضطراب در رفتار مصرف تیریارائه مدل مد جهت

ذکر خبرگان دولتی، دانشگاهی و فعالین حوزه کسب و کار مرتبط با موضوع پژوهش استفاده شده است. الزم به
بوده صورت هدفمند بهگیری غیراحتمالی و است انتخاب خبرگان جهت شرکت در مصاحبه با استفاده از روش نمونه

که  داداین حالت زمانی رخ  .افتیادامه  یبه اشباع نظر دنیتا رسلیه جهت شناسایی کدهای او یریگنمونه ندآیفر و

                                                           
1 Percentage of Agreement Observation, PAO 

2 Scott’s pi 
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. در این نگردیدداده بیشتری که سبب توسعه، تعدیل، بزرگتر شدن یا اضافه شدن به تئوری موجود به پژوهش وارد 
یا پیشنهادی برای ایجاد طبقه  نداده و بندی موجود را تغییرطبقه شد،وضعیت داده جدیدی که به پژوهش وارد می

 Strauss) رسندیمقوالت هستند که به اشباع م نیا نیتراوس و کوربسطبق نظرات ا قتیدر حق نکرد.جدید ایجاد 

& Corbin, 1997). ارائه شده است. 1شناختی خبرگان در جدول آمار توصیفی و مشخصات جمعیت 
 

 آمار توصیفی خبرگان (.2) جدول

 تجربه کاریشغل و زمینه  تحصیالت سن جنسیت ردیف

 سال 23 معاون دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت کارشناسی ارشد بیولوژی 54 زن 1
های بازرگانی عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش دکترای اقتصاد 42 زن 2

 وزارت صمت و پژوهشگر
 سال 16

 سال 19 خودرویی وزارت صمتعامل دفتر صنایع  مدیر از آمریکا DBAدکتری  42 مرد 3
 سال 15 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی دکتری بازاریابی 49 مرد 4
دکتری مدیریت  41 مرد 5

 بازرگانی

 سال 12 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

دکتری مدیریت  50 مرد 6
 بازرگانی

 سال 13 عالمه طباطباییاستادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه 

 کنندگان سازمان حمایت از حقوقمدیرکل امور مصرف لیسانس کشاورزی 54 مرد 7
 ت صمتکنندگان وزارتولیدکنندگان و مصرف

 سال 18

 سال 22 های توزیع اقتصادی وزارت صمتمدیر کل شبکه دکترای علوم سیاسی 58 مرد 8
دکتری مدیریت  55 مرد 9

 بازرگانی

امل ع ریمد دک،یعامل شرکت مزدا  ریصنعت خودرو مدفعال در 
فروش  ریمد زل،یشرکت بهمن د رعاملیمد ساز،یشرکت شاس

 عامل شرکت کوکریگروه بهمن و در حال حاضر مد

 سال 28

 سال 18 مدیر کل نظارت بر کاالهای سرمایه ای وزارت صمت دکترای مدیریت 53 مرد 10
دانشجوی دکترا و  51 زن 11

ارشد کارشناس 
 جغرافیای اقتصادی

 یهای بازرگانموسسه مطالعات و پژوهش یعلم ئتیعضو ه
 وزارت صمت

 سال 20

 سال 33 مشاور ارشد مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت کارشناس ارشد صنایع 66 مرد 12
 کینیعامل کل ریکرمانشاه و مد یدانشگاه راز یعلم اتیعضو ه دکتری اقتصاد 52 مرد 13

 زانیانگمشاوره کسب و کار دل
 سال 27

 سال 12 تدانشگاه و فعال در حوزه اقتصاد و تجار یعلماتیعضو ه اقتصاد یدکتر 40 مرد 14
ارشد  یکارشناس 42 مرد 15

 کیمکان یمهندس

 سال 25 وتوسعه استان کرمانشاهقیانجمن تحق سییصنعتگر و ر

 سال 23 علمی دانشگاههیئتاستادیار و عضو  دکتری روانشناسی 59 زن 16
 سال 20 علمی دانشگاهاستادیار و عضو هیئت شناسیدکتری جامعه 62 مرد 17
دکترای مدیریت و  39 زن 18

ارشد کارشناس
 روانشناسی

 سال 12 علمی دانشگاهعضو هیئت

 سال 14 علمی دانشگاهاستادیار و عضو هیئت بازاریابی دکتری 44 زن 19
 سال 17 علمی دانشگاهدانشیار و عضو هیئت شناسیجامعهدکتری  56 مرد 20
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ین امصاحبه  رآیندفدر این مرحله پیش از شروع مصاحبه، شش سوال باز در نظر گرفته شده است و در طول 
و گستره  با عمق پژوهشگر نکهیا یبراده است که سواالت جدیدی نیز مطرح شود. شبینی در نظر گرفته پیش

و  یعانم یها به صورت فعال )جستجوها و خواندن دادهمکرر داده یبه بازخوان اقدامها آشنا شود داده ییمحتوا
 گردیده است.الگوها( 

 سواالت مصاحبه (.3)جدول 

 سواالت ردیف

 کنندگان در دوران تحریم اقتصادی کدامند؟مدیریت اضطراب مصرف یاصل یهامولفه 1
 کنندگان در دوران تحریم اقتصادی کدامند؟ازدارنده( در مدیریت اضطراب مصرفب-کنندهلیگر)تسهمداخله طیشرا 2
 حریم اقتصادی کدامند؟کنندگان در دوران تمدیریت اضطراب مصرف یعل طیشرا 3
 کنندگان در دوران تحریم اقتصادی کدامند؟در مدیریت اضطراب مصرف سازنهیبستر و زم یهامولفه 4
 کنندگان در دوران تحریم اقتصادی کدامند؟و اقدامات کارآمد در مدیریت اضطراب مصرف راهبردها 5
 ریم اقتصادی کدامند؟کنندگان در دوران تحمدیریت اضطراب مصرف یامدهایپ 6

 
بار ها چندینتحلیل قرار گرفت. برای این منظور متن مصاحبهوبنیاد مورد تجزیهها با روش دادهنتایج مصاحبه

 ی. گاهدیها استخراج گرداز آن هیاول یبار مطالعه و کدها نیها چندهر کدام از مصاحبهدر ادامه، طالعه و مرور شد. م
 یهااز جمله یمتن، برخ ۀشدند. در ستون نمون انیب یصورت استعاربه هیاول یانتقال بهتر موضوع، کدها یبرا

منظور حفظ الزم به ذکر است به اند.دست آمده است، آمدهکه با پاسخ به آن متن به یو سؤال هیاول یمُعرف کدها
نمایش  2با کد ام آی ایکس1شوندگانکنندگان در امر مصاحبه پژوهش حاضر، هر یک از مصاحبهاطالعات مشارکت

دادن مصاحبه و حرف آی برای نشان دادن شماره مصاحبه و حرف ایکس برای داده شده است. حرف ام برای نشان
 .3ای است که از متن مصاحبه استخراج شده استدن شماره کد اولیهنشان دا

 
 ای از کدگذاری متون مصاحبهنمونه (.4)جدول 

 مراجع فراوانی کدهای توصیفی های کالمی(نمونه متن )گزاره
 شیمردم با افزا دیقدرت خر شیافزا... به نظر من، 

 شیافزاو همچنین  هامتیدرآمدها به شرط ثبات ق
 تیریمدرکن اصلی در  کنندهو آرامش مصرف تیرضا

 باشد.می کنندهاضطراب در رفتار مصرف
اضطراب در رفتار  تیریدمطورکلی عامل مهم در ... به

 رفاهح ی و افزایش سطارزش پول مل حفظ، کنندهمصرف
 ی است.عموم یاجتماع
 یافض جادیادر جامعه و  نمودن سطح اشتغالحفظ... با 

های اضطراب توان بر چالشمی لمتقاب تیحما یکل
 کننده غلبه نمود.مصرف

 انیبن تیتقوی و اجتماع هیسرما شیافزا... ببینید با 

درآمدها  شیمردم با افزا دیقدرت خر شیافزا
 هامتیشرط ثبات قبه

 کنندهو آرامش مصرف تیرضا شیافزا

 یارزش پول مل حفظ

 یعموم یاجتماع رفاه

 نمودن سطح اشتغالحفظ

 متقابل تیحما یکل یفضا جادیا

 یاجتماع هیسرما شیافزا

 اقتصاد کالن انیبن تیتقو

چرخه عرضه و تقاضا و  حیصح تیریمد
 بازار یریگنوسان

14 

},417M} 
}115,M{ 
}21,M} 
}119,M{ 

                                                           
1interviewee 

2 MIX 

 باشد.از این مصاحبه می 4و شماره کد  3نشاندهنده مصاحبه شونده شماره  3,4Mبرای مثال 3
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 مراجع فراوانی کدهای توصیفی های کالمی(نمونه متن )گزاره

توان به اهداف پژوهشی مدنظر شما می اقتصاد کالن
 دست یافت.

 چرخه عرضه و تقاضا و حیصح تیریمد... بدیهی است 
 در ی نقش مهمیاقتصاد تیامن جادیاو  بازار یریگنوسان

 کنند.ایفا می کنندهاضطراب در رفتار مصرف تیریمد

 یاقتصاد تیامن جادیا

ده در سازن راتییتغ جادیاکنم با ... من فکر می
و  حاکم بر جامعه یو تجار یومقررات اقتصادنیقوان

کت ار)مشیاقتصاد اسالم یاقتصاد کشور بر مبنا یزیرهیپا
توان تا است که می (دیو جهش تول تیهمه در امر تقو

 کننده را کاهش داد.حدودی اضطراب مصرف
 طیدر شرا دیعدم خر مردم به قیتشو... به نظر من با 

 محدود کننده جهت طیشرا جادیاو  و احتکار یمیتحر
اضطراب در رفتار توان می هاحقوق در ثبت نام یتساو

 را مدیریت نمود. کنندهمصرف
و  یگذارمتیق جهت یمراجع رسم تیریو مد جادیا... با 

قطعات  نیتام یساماندهو  حیو نظارت صح یکارشناس
 دجایعوامل ا کاهشدستیابی به  کنندگان کشوردیتول یبرا

 کاالها فروش شیدر بازار و در پ متیکننده شکاف ق
 پذیر خواهد بود.امکان

ومقررات نیسازنده در قوان راتییتغ جادیا
 حاکم بر جامعه یو تجار یاقتصاد

اقتصاد  یاقتصاد کشور بر مبنا یزیرهیپا
و جهش  تی)مشارکت همه در امر تقویاسالم

 (دیتول

و  یمیتحر طیدر شرا دیعدم خرمردم به قیتشو
 احتکار

حقوق  یکننده جهت تساومحدود طیشرا جادیا
 هادر ثبت نام

 متیق جهت یمراجع رسم تیریو مد جادیا
 حیو نظارت صح یو کارشناس یگذار

کنندگان دیتول یقطعات برا نیتام یسامانده
 کشور

ر در بازا متیکننده شکاف ق جادیعوامل ا کاهش
 کاالها فروش شیو در پ

8 

},52M} 
}1620,M{ 
}227,M} 
}119,M{ 

اضطراب  تیریمد عنوان مانع درنظر من عواملی به... به
کاهش ها نوجود دارند، یکی از آ کنندهدر رفتار مصرف

 المللنیباقتصاد  یرفتار راتییتغی و بانک یهاسود سپرده
 است.

 لیدل واردات به تیموارد ممنوع یو در برخ کاهش... 
 زا دراز جمله عوامل چالش دولت یکمبود منابع ارز

 هستند. کنندهاضطراب در رفتار مصرف تیریمد
 یباال تورم و نرخ ها،میتحر... بدیهی است که وضعیت 

 ای کیتوسط  یدیمحصول تول کیبودن  یانحصارو  ارز
ی همراه ارزش پول مل کاهشکه با  چند شرکت محدود

 کننده کاهش یابد.است، اجازه نمیدهد اضطراب مصرف
 وجودبا  کنندهاضطراب در رفتار مصرف تیریمد ...
 طیشرای و اجتماع یهاشبکه و هاتیسادر وب عاتیشا
 دشوار است. نشدهتیریمد یاسیس

 یبانک یهاکاهش سود سپرده

 الملل نیاقتصاد ب یرفتار راتییتغ

واردات  تیموارد ممنوع یو در برخ کاهش
 دولت یکمبود منابع ارز لیدلبه

 ارز یتورم و نرخ باال ها،میتحر

توسط  یدیمحصول تول کیبودن  یانحصار
 چند شرکت محدود ای کی

 یارزش پول مل کاهش

 یهاو شبکه هاتیسادر وب عاتیشا وجود
 یاجتماع

 نشدهتیریمد یاسیس طیشرا

17 

},1410M} 
}188,M{ 
}1219,M} 
}226,M{ 

 هیسرما هیکردن آموزش اولیاتیعملکنم با ... من فکر می
 یانسان

، تبع آنی و بهو فرهنگ کیآگاهانه، استراتژ راتییتغ جادیا
در  یروان تیامن جادیو ا تیفینظام کنترل ک تیتقو

توان به اهداف پژوهشی مدنظر شما می کنندهمصرف
 دست یافت.

 یانسان هیسرما هیکردن آموزش اول یاتیعمل

 یو فرهنگ کیآگاهانه، استراتژ راتییتغ جادیا

 ینروا تیامن جادیو ا تیفینظام کنترل ک تیتقو
 کنندهدر مصرف

انع و ق قیانتخاب، درک، تحق یهامهارت تیتقو
 کنندهدر مصرف یکنندگ
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 مراجع فراوانی کدهای توصیفی های کالمی(نمونه متن )گزاره

 تیتقوبا  کنندهاضطراب در رفتار مصرف تیریمد ...
در  یکنندگو قانع قیانتخاب، درک، تحق یهامهارت
زش و جهت آمو دیجد یراهکارها جادیاو  کنندهمصرف

 گردد.ی تسهیل میگذار هیمردم در سرما حیصح تیهدا

 تیجهت آموزش و هدا دیجد یراهکارها جادیا
 یگذار هیمردم در سرما حیصح

نظارت بر  ها ویاز افراد متخصص جهت بازرس... باید 
 تیشفافاستفاده شود. همچنین  و نرخ ارز یگذارمتیق
استا رنیز در این  هاشنیکیو اپل هاتیدر وبسا یگذار متیق

 الزامی است.
 حفظبا  کنندهاضطراب در رفتار مصرف تیریدم... 

 نیدر ب یمکارهو  ها و روابط خودها، رزومهمهارت
 سازیقابل پیاده و در حال توسعه افتهیتوسعه  یکشورها

 است.
 منظور تعادل در رشدبه یوربهره شیافزاطورکلی ... به

 تیبه موفق یابیدستو  بودن منابعو دردسترس یاقتصاد
ار اضطراب در رفت تیریمد ی منجر بهدر علوم و فناور

 شوند.می کنندهمصرف

 ها ویاستفاده از افراد متخصص جهت بازرس

 و نرخ ارز یگذارمتینظارت بر ق

و  هاتیدر وبسا یگذارمتیق تیشفاف
 هاشنیکیاپل

 ها و روابط خودمهارتها، رزومه حفظ

و در  افتهیتوسعه  یکشورها نیدر ب یهمکار
 حال توسعه

منظور تعادل در رشد به یوربهره شیافزا
 بودن منابعو دردسترس یاقتصاد

 یدر علوم و فناور تیبه موفق یابیدست
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}147,M{ 
}364,M} 
},159M} 
}1710,M} 
}227,M{ 

 تاراضطراب در رف تیریمد ... یکی از ارکان اولیه در
 کننده و رفع آنهامصرف یازهاین ییشناسا، کنندهمصرف

 شود.می ی نیز گفتهمداریمشتراین مهم، است. به
 رونینظر گرفتن عواطف و احساسات د در... به نظر من، 

حس کنجکاوی، تفکر و حل  کیتحرو  کنندهمصرف
ب اضطرا تیریمد تاثیر زیادی در کنندهمسئله در مصرف
 دارد. کنندهدر رفتار مصرف
کنندگان به عنوان با مصرف مشارکت... بدیهی است 

دانش از  وستهیپ تیهدای و سازندگان ارزش سازمان
ورد و دانش در م شناختتوام با  کنندگانشرکت به مصرف

 او یآت یهاو خواسته یکنون یازهایکننده، نمصرف
 اضطراب در تیریمد ع موجود برسر راهتواند بر موانمی

 غلبه نماید. کنندهرفتار مصرف

 هاکننده و رفع آنمصرف یازهاین ییشناسا

 یمداریمشتر

نظرگرفتن عواطف و احساسات درونی مصرف در
 کننده

حس کنجکاوی، تفکر و حل مسئله در  کیتحر
 کنندهمصرف

 کنندگان به عنوان سازندگانبا مصرف مشارکت
 یارزش سازمان

نش از شرکت به دا وستهیپ تیهدا
 کنندگانمصرف

 یازهایکننده، نو دانش در مورد مصرف شناخت
 او یآت یهاو خواسته یکنون
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، تمهارت توسعه خدما... من فکر میکنم عواملی نظیر 
و استقرار  اطالعات یفناور مهارتی، مهارت ارتباط

اضطراب در رفتار  تیریمد ی درسازمانفرهنگ
 کننده باشند.تاحد زیادی کمک کنندهمصرف

 مهارت توسعه خدمات

 یمهارت ارتباط

 اطالعاتیفناور مهارت

 یسازمان فرهنگ
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مدد روش گراندد شده بههای انجامپژوهشگر از مصاحبه شده براساس برداشت و استنتاجهای شناساییشاخص
 6کد شناسایی گردید که با مالحظات انجام شده به  413درنهایت، در مرحله کدگذاری باز  تئوری بوده است.

شده های شناساییبرای حصول اطمینان از صحت شاخص شاخص دست پیدا کردیم. 47مقوله اصلی و  8پارادایم، 
سازی دیدگاه خبرگان، از طیف از رویکرد دلفی فازی استفاده شده است. برای فازی ییهای نهاو انتخاب شاخص

 استفاده شده است. جدول هفت درجه مطابق 
 

 هاگذاری شاخصارزشدرجه فازی برای طیف هفت (.5)جدول 

عبارت 
 کالمی

کامال 
 بااهمیت

خیلی  بی اهمیت متوسط بااهمیت خیلی بااهمیت
 اهمیتبی

کامال 
 اهمیتبی

معادل 
 فازی

(0.9, 1, 

1) 
(0.75, 0.9, 

1) 
(0.5, 0.75, 

0.9) 
(0.3, 0.5, 

0.75) 
(0.1, 0.3, 

0.5) 
(0, 0.1, 

0.3) 
(0, 0, 0.1) 

 
ازی دیدگاه خبرگان ف، میانگین 1خبره پیرامون هر شاخص گردآوری شد و با استفاده از رابطه  20دیدگاه 

فاده شده ( است2ه سطح )رابطزدایی مقادیر حاصل از تجمیع دیدگاه خبرگان، از روش مرکز محاسبه شد. برای فازی
 است.

 : میانگین فازی1رابطه 
F̃AVE = (L, M, U) =  

∑ li
k

n
,
∑ mi

k

n
,
∑ uk

i

n
  

 
 زدایی به روش مرکز سطح: فازی2رابطه 

DFij =
[(uij − lij) + (mij − lij)]

3
+ lij 

 

 

مورد  7/0شده بزرگتر از زدائیدرنظر گرفته شده است. بنابراین مقدار فازی 7/0 1در این مطالعه آستانه تحمل
. براساس نتایج مرحله (Wang، 2011شود )داشته باشد تائید می 7/0قبول است و هر شاخصی که امتیاز باالی 

؛ «یبانک یهاکاهش سود سپرده»؛ «اقتصادکالن انیبن تیتقو»؛ « حفظ نمودن سطح اشتغال»های نخست شاخص
های حذف شدند. شاخص« ها و روابط خودها، رزومهحفظ مهارت»و « یانسانهیسرما هیکردن آموزش اول یاتیعمل»

شاخص براساس دیدگاه خبرگان مورد ارزیابی  42اند. در این مرحله باقی مانده در گام دوم مورد استفاده قرار گرفته
قرار گرفت. اگر چه در گام دوم هیچ شاخص جدیدی حذف یا اضافه نشد با این وجود برای حصول اطمینان بیشتر 

طور کلی یک رویکرد برای پایان دلفی آن است که میانگین امتیازات دو مرحله یک مرحله دیگر نیز ادامه یافت. به
( کوچکتر باشد در این 2/0پیاپی باهم مقایسه شوند. در صورتیکه اختالف بین دو مرحله از حد آستانه خیلی کم )

ک دلفی . خالصه نتایج تکنی(Danaeifard, Alwani & Azar, 2019)شود صورت فرایند نظرسنجی متوقف می
 ارائه شده است. 6جدول فازی در 

  

                                                           
1 Threshold  
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 به روش دلفی فازی کنندهمدیریت اضطراب رفتار مصرف های. اعتبارسنجی شاخص(6)جدول 

 نتیجه اختالف 3 گامنتیجه  2 گامنتیجه  هاشاخص ابعاد

مد
یری

 ت
ف

صر
ب در رفتار م

ضطرا
ا

کننده
 

 هاافزایش قدرت خرید مردم با افزایش درآمد
 هاقیمتشرط ثبات به

 توافق 014/0 (0.669,0.827,0.919) (0.735,0.885,0.965)

 توافق 036/0 (0.642,0.827,0.942) (0.565,0.781,0.912) کنندهافزایش رضایت و آرامش مصرف

 توافق 012/0 (0.727,0.881,0.958) (0.688,0.865,0.962) حفظ ارزش پول ملی

 توافق 036/0 (0.719,0.885,0.969) (0.65,0.823,0.931) رفاه اجتماعی عمومی

 توافق 012/0 (0.573,0.785,0.919) (0.627,0.827,0.946) ایجاد فضای کلی حمایت متقابل

 توافق 054/0 (0.642,0.827,0.942) (0.712,0.862,0.946) افزایش سرمایه اجتماعی

مدیریت صحیح چرخه عرضه و تقاضا و 
 نوسان گیری بازار

 توافق 043/0 (0.623,0.815,0.935) (0.646,0.838,0.954)

 توافق 056/0 (0.685,0.854,0.95) (0.642,0.819,0.923) ایجاد امنیت اقتصادی

استراتژ
ی

ها
 ی

بازار
ابی

 ی

 اتایجاد تغییرات سازنده در قوانین و مقرر
 ...اقتصادی و 

 توافق 012/0 (0.577,0.777,0.915) (0.696,0.862,0.95)

ریزی اقتصاد کشور بر مبنای اقتصاد پایه
 ... اسالمی

 توافق 0/0 (0.75,0.896,0.958) (0.696,0.869,0.969)

تشویق مردم به عدم خرید در شرایط 
 تحریمی و احتکار

 توافق 055/0 (0.681,0.842,0.938) (0.715,0.881,0.977)

ایجاد شرایط محدود کننده جهت تساوی 
 هانامحقوق در ثبت

 توافق 072/0 (0.642,0.827,0.942) (0.688,0.865,0.962)

ایجاد و مدیریت مراجع رسمی جهت قیمت 
 ...گذاری و 

 توافق 01/0 (0.615,0.812,0.927) (0.631,0.831,0.938)

ن ساماندهی تامین قطعات برای تولیدکنندگا
 کشور

 توافق 056/0 (0.585,0.773,0.904) (0.746,0.9,0.985)

کاهش عوامل ایجاد کننده شکاف قیمت در 
 ....بازار و 

 توافق 006/0 (0.631,0.819,0.942) (0.604,0.804,0.927)

تحر
می

 
صاد

اقت
 ی

 توافق 028/0 (0.696,0.862,0.95) (0.677,0.838,0.946) المللتغییرات رفتاری اقتصاد بین

کاهش و در برخی موارد ممنوعیت واردات 
... 

 توافق 041/0 (0.738,0.888,0.958) (0.665,0.842,0.942)

 توافق 025/0 (0.708,0.877,0.969) (0.615,0.812,0.927) ها، تورم و نرخ باالی ارزتحریم

 توافق 066/0 (0.688,0.846,0.946) (0.665,0.842,0.942) ...انحصاری بودن یک محصول تولیدی 

 توافق 015/0 (0.638,0.815,0.931) (0.712,0.869,0.965) کاهش ارزش پول ملی

های ها و شبکهسایتوجود شایعات در وب
 اجتماعی

 توافق 029/0 (0.696,0.862,0.95) (0.688,0.865,0.962)

 توافق 031/0 (0.623,0.815,0.935) (0.662,0.831,0.931) نشدهشرایط سیاسی مدیریت

افزا
ی

ی ش
ادگ

ری
 ی

در 

ف
صر

م
کننده

 

تقویت نظام کنترل کیفیت و ایجاد امنیت 
 کنندهروانی در مصرف

 توافق 027/0 (0.669,0.854,0.954) (0.685,0.854,0.95)

ایجاد تغییرات آگاهانه، استراتژیک و 
 فرهنگی

 توافق 002/0 (0.777,0.912,0.973) (0.658,0.827,0.938)

های انتخاب، درک، تحقیق و تقویت مهارت
.... 

 توافق 012/0 (0.596,0.8,0.919) (0.696,0.85,0.954)



 

 186 بنیادداده درویکر با ایران اقتصادی تحریم زمان در کنندهمصرف رفتار در اضطراب مدیریت مدل ارائه

 

 نتیجه اختالف 3 گامنتیجه  2 گامنتیجه  هاشاخص ابعاد

 توافق 067/0 (0.727,0.888,0.977) (0.7,0.854,0.946) ....ایجاد راهکارهای جدید جهت آموزش و 

تحق
ی

ت
قا

 
بازار
ابی

 ی

ها و استفاده از افراد متخصص جهت بازرسی
.... 

 توافق 005/0 (0.719,0.885,0.969) (0.777,0.919,0.992)

ها و گذاری در وبسایتشفافیت قیمت
 هااپلیکیشن

 توافق 035/0 (0.642,0.827,0.942) (0.65,0.823,0.931)

یافته و در همکاری در بین کشورهای توسعه
 حال توسعه

 توافق 049/0 (0.769,0.915,0.985) (0.65,0.842,0.946)

 افزایش بهره وری به منظور تعادل در رشد
 ...اقتصادی و 

 توافق 001/0 (0.696,0.862,0.95) (0.665,0.85,0.962)

 توافق 053/0 (0.696,0.869,0.969) (0.712,0.881,0.962) دستیابی به موفقیت در علوم و فناوری

مد
یری

 ت
ف

صر
تجربه م

کننده
 

 توافق 035/0 (0.677,0.858,0.962) (0.742,0.888,0.973) کننده و رفع آنهاشناسایی نیازهای مصرف

 توافق 02/0 (0.708,0.877,0.969) (0.658,0.846,0.954) مداریمشتری

در نظر گرفتن عواطف و احساسات درونی 
 کنندهمصرف

 توافق 014/0 (0.677,0.858,0.962) (0.742,0.9,0.969)

مسئله کنجکاوی، تفکر و حلتحریک حس
 کنندهمصرفدر 

 توافق 047/0 (0.723,0.888,0.962) (0.65,0.823,0.931)

مد
یری

 ت
ف

صر
ش م

دان
کننده

کنندگان به عنوان مشارکت با مصرف 
 سازندگان ارزش سازمانی

 توافق 065/0 (0.588,0.785,0.915) (0.719,0.885,0.969)

هدایت پیوسته دانش از شرکت به 
 کنندگانمصرف

 توافق 01/0 (0.769,0.915,0.985) (0.642,0.827,0.942)

کننده، شناخت و دانش در مورد مصرف
 نیازهای کنونی و آتی او

 توافق 024/0 (0.75,0.904,0.977) (0.627,0.827,0.946)

هم
آفر
نی

 ی
ش با 

ارز

ف
صر

م
کنند

ه 
 توافق 035/0 (0.615,0.812,0.927) (0.688,0.846,0.946) مهارت توسعه خدمات 

 توافق 031/0 (0.715,0.881,0.977) (0.592,0.796,0.927) یمهارت ارتباط

 توافق 014/0 (0.662,0.838,0.95) (0.688,0.865,0.962) اطالعاتیفناور مهارت

 توافق 005/0 (0.662,0.838,0.95) (0.581,0.781,0.908) یسازمان فرهنگ

 
است، بنابراین  2/0مشخص گردید که در تمامی موارد اختالف کوچکتر از  6جدول براساس نتایج مندرج در 

ها در صشاخص انتخاب شده است. این شاخ 42این ترتیب در نهایت توان راندهای دلفی را به پایان برد. بهمی
ر دکننده های الگوی مدیریت اضطراب رفتار مصرفبندی شده است. شاخصهای اصلی و فرعی دستهقالب مقوله

 ارائه شده است. 7جدول بنیاد در روش تئوری دادهها به مستخرج از مصاحبه دوران تحریم اقتصادی
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 کننده در دوران تحریم اقتصادیمدیریت اضطراب رفتار مصرفهای الگوی شاخص (.7)جدول 

 مقوله فرعی مقوله اصلی
 آرامش و تیارضافزایش ها، متیشرط ثبات قدرآمدها به شیمردم با افزا دیقدرت خر شیافزا کنندهرفتار مصرف مدیریت اضطراب در

 تقابل،م تیحما یکل یفضا جادی، ایعموم ی، رفاه اجتماعی، حفظ ارزش پول ملکنندهمصرف
 جادیبازار، ا یریگعرضه و تقاضا و نوسان چرخه حیصح تیری، مدیاجتماع هیسرما شیافزا
 یاقتصاد تیامن

ی اقتصاد ایه ریزپعه، حاکم بر جام یو تجار یو مقررات اقتصاد نیقوانایجاد تغییرات سازنده در  ریابیهای بازااستراتژی
عدم ردم بهم قی(، تشویدو جهش تول یت)مشارکت همه در امر تقوکشور برمبنای اقتصاد اسالمی

ثبت  ق درحقو یمحدود کننده جهت تساو طیشرا جادیاو احتکار،  یمیتحر طیدر شرا دیخر
، یحظارت صحو ن یو کارشناس یگذاریمتق جهت یمراجع رسم یریتو مد یجادها، انام

ر د متیق کافکننده شجادیکنندگان کشور، کاهش عوامل ایدتول یقطعات برا ینمأت یسامانده
 کاالها فروش شیبازار و در پ

بود کم لیدلبه واردات تیموارد ممنوع یکاهش و در برخالملل،  نیاقتصاد ب یرفتار راتییتغ تحریم اقتصادی
توسط  یدیمحصول تول کیبودن  یانحصار، ی ارزنرخ باال وتورم ها، تحریمدولت،  یمنابع ارز

 یهاها و شبکهتیسادر وب عاتیوجود شا، کاهش ارزش پول ملیچند شرکت محدود،  ای کی
 نشده تیریمد یاسیس طی، شرایاجتماع

 یروان تیامن جادیاو  تیفینظام کنترل ک تیتقو، یو فرهنگ کیآگاهانه، استراتژ راتییتغ جادیا  کنندهمصرفافزایش یادگیری در 
 جادیاکننده، در مصرف یکنندگو قانع قیانتخاب، درک، تحق یهامهارت تیکننده، تقودر مصرف
 یگذاریهمردم در سرما یحصح یتجهت آموزش و هدا یدجد یراهکارها

 تیشفافو نرخ ارز،  یگذارمتینظارت بر ق ها وبازرسی استفاده از افراد متخصص جهت بازاریابیتحقیقات 
 ر حالدو  هافتیتوسعه  یکشورها نیدر ب یهمکار، هاشنیکیها و اپلتیدر وبسا یگذارمتیق

به  یابیستد نابع،مو در دسترس بودن  یمنظور تعادل در رشد اقتصادبه یوربهره شیافزاتوسعه، 
 یدر علوم و فناور تیموفق

حساسات عواطف و ادر نظر گرفتن ، مداریمشتری، کننده و رفع آنهاشناسایی نیازهای مصرف کنندهمدیریت تجربه مصرف
 کنندهمصرف در مسئلهتفکر و حلایجاد حس کنجکاوی، تحریک کننده، درونی مصرف

شرکت  انش ازدهدایت پیوسته ، سازمانیبه عنوان سازندگان ارزش  انگکنندمشارکت با مصرف کنندهمدیریت دانش مصرف
 ی اوآت یهاخواسته و یکنون یازهاین ،کنندهدانش در مورد مصرفشناخت و ، کنندگانبه مصرف

 یناطالعات، فرهنگ سازمای، مهارت فناوریمهارت توسعه خدمات، مهارت ارتباط کنندهآفرینی ارزش با مصرفهم

 

اند که عبارتند از: بندی شدهدر قالب هشت مقوله اصلی دستهکننده مدیریت اضطراب رفتار مصرفهای شاخص
در  یریادگی شیافزا ،یاقتصاد میتحر ،یابیبازار یهایکننده، استراتژاضطراب در رفتار مصرف تیریمد

ارزش با  ینیآفرکننده، همدانش مصرف تیریکننده، مدمصرف تجربه تیریمد ،یابیبازار قاتیکننده، تحقمصرف
کننده در دوران مدیریت اضطراب رفتار مصرفپارادایمی  بندی انجام شده، مدل. با توجه به سطحکنندهمصرف

 نمایش داده شده است.  شکل مذکور در  قابل طراحی است. مدل پارادایمی تحریم اقتصادی
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 کننده در دوران تحریم اقتصادیمدیریت اضطراب رفتار مصرف مدل پارادایمی (.1)شکل 
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 پیامدها

 راتییتغ ،یبانک یهاکاهش سود سپرده
 ردموا یالملل، کاهش و در برخ نیاقتصاد ب یرفتار

، دولت یکمبود منابع ارز لیدلواردات به تیممنوع
 کیودن ب یارز، انحصار یتورم و نرخ باال ها،میتحر

چند شرکت محدود،  ای کیتوسط  یدیمحصول تول
 هاتیسادر وب عاتیوجود شا ،یکاهش ارزش پول مل

 شدهن تیریمد یاسیس طیو شرا یاجتماع یهاو شبکه

 گرمداخله طیشرا
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ین نظریه، باشد. در ابنیاد استراوس و کوربین میشکل مذکور براساس مدل پارادایمی مطرح شده در نظریه داده
گر در تعامل است. پذیرد و با شرایط مداخلهای و شرایط علی تأثیر میپدیده محوری پژوهش از شرایط زمینه

ر نهایت با گذارد و دمی هداف پژوهش نیز تاثیرهمچنین پدیده محوری بر راهبردها و اقدامات الزم جهت پیشبرد ا
 پذیر خواهد شد. سازی راهبردها، دستیابی به پیامدهای مثبت امکانپیاده

ر ذکر است با توجه به این که هدف پژوهش مورد نظر کنترل و مدیریت اضطراب دهمچنین الزم به
ژوهش، پاقدامات شناسایی شده در این  وامل باشد از بین شرایط، عوریمی ایران میکنندگان در شرایط تحمصرف

سازی و نمندعبارتی مشارکت همگانی در امر تقویت، تواریزی اقتصاد کشور بر مبنای اقتصاد اسالمی و یا بهپایه
مبود و کها در شرایط کنندگان کشور و تخصیص ارز به آنتولید، مدیریت و نظارت صحیح بر ساماندهی تأمینجهش

قررات موانین و قعدم خرید در شرایط تحریمی و عدم احتکار، ایجاد تغییرات سازنده در مردم بهتحریم، تشویق 
کنندگان، ر مصرفمسأله داقتصادی و تجاری حاکم بر جامعه منطبق با شرایط تحریم، تقویت مهارت و توانایی حل

ته ناشی از ام گسیخم لجمرج و تور تغییرات رفتاری دولت در اقتصاد بین الملل و در سیاست خارجی، کنترل هرج و
کنندگان و کنترل گذاری در راستای ایجاد امنیت روانی در مصرفهای نظارتی در امر قیمتتحریم، تقویت سیستم

ن در هیجا شایعات در این زمینه، مدیریت چرخه عرضه و تقاضا و در نهایت حفظ آرامش و کنترل سطح
 رسد. تر به نظر میعه ضروریحاکم بر جام کنندگان با توجه به شرایط تحریمیمصرف

ها شده است. برای کننده اقدام به تعیین وزن آنهای مدیریت اضطراب رفتار مصرفپس از شناسایی شاخص
یا روش تحلیل نسبت ارزیابی  1کننده از روش سواراهای مدیریت اضطراب رفتار مصرفتعیین وزن شاخص

گیری چندمعیاره است که توسط های جدید تصمیمدهی تدریجی استفاده شده است. روش سوارا یکی از روشوزن
Keršuliene, Zavadskas & Turskis (2010)  .سوارای فازی روشمعرفی شد fuzzy Swara  یاSwara-F 

 یهارا محاسبه نمود و وزن ارهایتوان وزن معیبه کمک آن م یعن. یکندیعمل م (Swara)همانند روش سوارا 
ترتیب جهت انجام این روش، در ابتدا معیارهای مورد نظر براساس میزان اهمیت به هستند. یفاز زیروش ن نیا

 یرند.گتر قرار میهای پایینتر در ردههای باالتر و معیارهای کم اهمیتشوند و مهمترین معیارها در ردهنوشته می
شود. در فرایند روش سوارا این نسبت به معیارهای قبلی مشخص می (S𝑗)در ابتدا اهمیت نسبی هر معیار 

شود. اهمیت هر هم براساس دیدگاه خبرگان تعیین میشود. وزن نسبی معیارها نسبت بهنشان داده می jSمقدار با 
 سازی شده است. تعیین و فازی جدول عنصر نسبت به معیار زیرین خود با عبارات کالمی مندرج در 

 
 عبارات کالمی و معادل فازی مثلثی آنها (.8)جدول 

 مقدار فازی مثلثی عبارات کالمی

 (0.3 ,0 ,0) خیلی کم

 (0.5 ,0.25 ,0) کم

 (0.7 ,0.5 ,0.3) متوسط

 (1 ,0.75 ,0.5) زیاد

 (1 ,1 ,0.7) خیلی زیاد

 

                                                           
1 Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis  
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سازی شده است. دیدگاه هریک از خبرگان پیرامون اهمیت نسبی معیارها فازی 8جدول براساس طیف فازی 
شود برای تجمیع دیدگاه خبرگان از روش میانگین حسابی فازی )رابطه چون از دیدگاه چندین کارشناس استفاده می

 شود.پس از آن ضریب ارزش، وزن فازی و وزن نهایی معیارها تعیین می ( استفاده گردیده است.1

 jK: ضریب ارزش  3رابطه 

𝐾𝑗 = {
1̃ 𝑗 = 1

𝑆𝑗 + 1̃ 𝑗 > 1
 

 ( است.1و1و1مقدار ) (1̃)منظور از عدد فازی یک 

شود. در این رابطه باید توجه داشت که وزن معیار محاسبه می 2از طریق رابطه  (𝑄𝑗)وزن اولیه هر معیار 
 شود.در نظر گرفته می 1نخست که مهمترین معیار است برابر 

 : وزن اولیه معیارها4رابطه 

𝑄𝑗 = {

1̃ 𝑗 = 1
𝐾𝑗−1

𝐾𝑗
 𝑗 > 1

 

 قیگردد از طرمی محسوب زیکه وزن نرمال شده ن معیارهای اصلی ییگام از روش سوآرا وزن نها نیدر آخر
 شود.روش خطی ساده انجام میسازی به. نرمالشودمحاسبه می 3رابطه 

 : تعیین وزن نرمال شده نهایی5رابطه 

𝑊𝑗 =
�̃�𝑗

∑ �̃�𝑗

 

نرمال که میانگین دیدگاه خبرگان محاسبه شد، ضریب ارزش، وزن اولیه و وزن پس از آن

شده فازی زدایی شوند. خالصه نتایج شود. در نهایت باید اوزان محاسبهنهایی محاسبه می

 کنندههای مدیریت اضطراب رفتار مصرفتعیین وزن شاخص

 ارائه شده است.9جدول در  جدول 

 

 ارای فازیبا روش سو کنندهمدیریت اضطراب رفتار مصرفهای بندی شاخصرتبه (.9)جدول 

وزن  Qj Wj متوسط اهمیت نسبی هاشاخص

 نهایی

افزایش قدرت خرید مردم با افزایش 
 ...درآمدها 

(1,1,1) (1,1,1) (0.074,0.176,0.319) 0.1026 

افزایش رضایت و آرامش 
 کنندهمصرف

(0.067,0.179,0.448) (0.691,0.848,0.938) (0.051,0.149,0.299) 0.0901 

 0.0788 (0.035,0.123,0.279) (0.469,0.699,0.875) (0.071,0.214,0.471) حفظ ارزش پول ملی

 0.0699 (0.023,0.1,0.264) (0.317,0.57,0.828) (0.057,0.226,0.481) یاجتماع هیسرما شیافزا

جهت  یمراجع رسم تیریو مد جادیا
 و ... یگذار متیق

(0.09,0.262,0.519) (0.209,0.452,0.759) (0.015,0.08,0.242) 0.0608 

و  نیسازنده در قوان راتییتغ جادیا
 و ... یمقررات اقتصاد

(0.057,0.214,0.471) (0.142,0.372,0.718) (0.01,0.066,0.229) 0.0550 
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وزن  Qj Wj متوسط اهمیت نسبی هاشاخص

 نهایی

 0.0495 (0.007,0.053,0.214) (0.096,0.303,0.67) (0.071,0.226,0.481) ارز یتورم و نرخ باال ها،میتحر

 0.0467 (0.005,0.046,0.208) (0.067,0.263,0.652) (0.029,0.155,0.424) یکاهش ارزش پول مل

و  هاتیدر وبسا یگذار متیق تیشفاف
 هاشنیکیاپل

(0.086,0.226,0.481) (0.045,0.214,0.6) (0.003,0.038,0.192) 0.0419 

 0.0389 (0.002,0.032,0.181) (0.032,0.184,0.568) (0.057,0.167,0.433) یفرهنگ سازمان

شناخت و دانش در مورد 
 کننده، ...مصرف

(0.1,0.286,0.529) (0.021,0.143,0.516) (0.002,0.025,0.165) 0.0345 

 0.0308 (0.001,0.02,0.15) (0.014,0.114,0.469) (0.1,0.25,0.5) الملل نیاقتصاد ب یرفتار راتییتغ

دانش از شرکت به  وستهیپ تیهدا
 کنندگانمصرف

(0.1,0.262,0.51) (0.009,0.091,0.426) (0.001,0.016,0.136) 0.0275 

در نظر گرفتن عواطف و احساسات 
 کنندهدرونی مصرف

(0.086,0.214,0.471) (0.006,0.075,0.393) (0,0.013,0.125) 0.0250 

کنندگان به عنوان مشارکت با مصرف
 یسازندگان ارزش سازمان

(0.081,0.214,0.462) (0.004,0.061,0.363) (0,0.011,0.116) 0.0229 

استفاده از افراد متخصص جهت 
 ها و ....یبازرس

(0.014,0.107,0.386) (0.003,0.055,0.358) (0,0.01,0.114) 0.0224 

 تیموارد ممنوع یکاهش و در برخ
 واردات ....

(0.081,0.19,0.443) (0.002,0.047,0.331) (0,0.008,0.106) 0.0206 

و  هاتیسادر وب عاتیوجود شا
 یاجتماعیهاشبکه

(0.1,0.214,0.486) (0.001,0.038,0.301) (0,0.007,0.096) 0.0186 

 0.0171 (0,0.006,0.089) (0.001,0.032,0.28) (0.076,0.214,0.467) و ... تیفینظام کنترل ک تیتقو

جهت آموزش  دیجد یراهکارها جادیا
 و ....

(0.171,0.333,0.552) (0.001,0.024,0.239) (0,0.004,0.076) 0.0145 

 0.0133 (0,0.003,0.071) (0,0.019,0.221) (0.081,0.238,0.495) یمدار یمشتر

 0.0118 (0,0.003,0.063) (0,0.015,0.197) (0.124,0.274,0.524) یاقتصاد تیامن جادیا

چرخه عرضه و تقاضا  حیصح تیریمد
 و ...

(0.11,0.286,0.533) (0,0.012,0.177) (0,0.002,0.057) 0.0106 

 0.0092 (0,0.002,0.05) (0,0.009,0.155) (0.143,0.298,0.538) یعموم یرفاه اجتماع

 0.0083 (0,0.001,0.045) (0,0.007,0.14) (0.105,0.25,0.51) متقابل تیحما یکل یفضا جادیا

 دیتول یقطعات برا نیتام یسامانده
 کنندگان کشور

(0.11,0.25,0.49) (0,0.006,0.127) (0,0.001,0.04) 0.0075 

کننده شکاف  جادیعوامل ا کاهش
 در بازار و .... متیق

(0.067,0.19,0.457) (0,0.005,0.119) (0,0.001,0.038) 0.0070 

 یدیمحصول تول کیبودن  یانحصار
... 

(0.09,0.238,0.5) (0,0.004,0.109) (0,0.001,0.035) 0.0064 

 و کیآگاهانه، استراتژ راتییتغ جادیا
 یفرهنگ

(0.043,0.167,0.433) (0,0.003,0.104) (0,0.001,0.033) 0.0061 

 0.0056 (0,0,0.03) (0,0.003,0.095) (0.095,0.262,0.5)حس کنجکاوی، تفکر و حل  کیتحر
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وزن  Qj Wj متوسط اهمیت نسبی هاشاخص

 نهایی

 کنندهمصرفمسئله در 

محدودکننده جهت  طیشرا جادیا
 هاحقوق در ثبت نام یتساو

(0.138,0.262,0.514) (0,0.002,0.084) (0,0,0.027) 0.0049 

منظور تعادل در به یبهره ور شیافزا
 و ... یرشد اقتصاد

(0.081,0.226,0.486) (0,0.002,0.077) (0,0,0.025) 0.0045 

 0.0043 (0,0,0.024) (0,0.001,0.074) (0.048,0.167,0.429) یدر علوم و فناور تیبه موفق یابیدست

کننده و رفع مصرف یازهاین ییشناسا
 هاآن

(0.119,0.31,0.543) (0,0.001,0.066) (0,0,0.021) 0.0038 

انتخاب، درک،  یهامهارت تیتقو
 و .... قیتحق

(0.038,0.19,0.457) (0,0.001,0.064) (0,0,0.02) 0.0037 

توسعه  یکشورها نیدر ب یهمکار
 و در حال توسعه افتهی

(0.029,0.214,0.471) (0,0.001,0.062) (0,0,0.02) 0.0036 

 0.0035 (0,0,0.019) (0,0.001,0.06) (0.038,0.167,0.438) مهارت توسعه خدمات

 0.0032 (0,0,0.018) (0,0.001,0.055) (0.076,0.19,0.448) یمهارت ارتباط

 0.0030 (0,0,0.016) (0,0,0.051) (0.076,0.238,0.486) اطالعات یمهارت فناور

 یاقتصاد کشور بر مبنا یزیرهیپا
 ... یاقتصاد اسالم

(0.138,0.274,0.524) (0,0,0.045) (0,0,0.014) 0.0026 

 طیدر شرا دیمردم به عدم خر قیتشو
 و احتکار یمیتحر

(0.076,0.238,0.486) (0,0,0.042) (0,0,0.013) 0.0024 

 0.0024 (0,0,0.013) (0,0,0.041) (0.014,0.083,0.367) نشده تیریمد یاسیس طیشرا

  
از  هامتیت قرط ثبادرآمدها به ش شیمردم با افزا دیقدرت خر شیافزانتایج تحلیل نشان داده است شاخص 

امش و آر تیرضا شیافزاکننده برخوردار است. شاخص بیشترین اهمیت در مدیریت اضطراب رفتار مصرف
ینه ر این زمدهای بااهمیت ی نیز از دیگر شاخصحفظ ارزش پول ملنیز در اولویت دوم است. شاخص  کنندهمصرف
 هستند.
 

 گیری. بحث و نتیجه5
 

 جملهاز  گوناگونی ملاعو ثیرأت تحت که ستا یابیزاربا صلیا مباحثاز  یکی خرید رفتاو ر هکنندفمصر رفتار
 به فقط ف،مصر یلگوهاو ا خرید به تمایل گذشتهدارد. در  ارقر شناختیو روان شخصی ،جتماعیا فرهنگی ملاعو

 ف،مصرو  خرید وزیمرا معاجودر  ماا ،شدمی ودمحد کپوشاو  راکخو رینظ ساسیا یهازنیا قلاحد تأمین
 نیزآن  که ستا دمتعد یلگوهادارای ا ادفرا دنکر خرید. اندتعریف قابل جدید یلگوهاا با که باشندمی هاییهپدید
 جتماعیامحیطو  عاطفی بطروا دی،قتصاا ضعیتو ت،تحصیال انمیز مانند: جتماعیو ا دیفر یهایژگیاز و متأثر

 تشددر  نداتومی نیروا ملاعو دنبر ربکاو  جدید یهالمدو  هانگاز ر دهستفاا ،محیطی ملاعو ت،تبلیغا. ستا
 هاآن. ندادهکر اپید رتقدو  هشد هگاآ گذشتهاز  بیش ارانخرید وزهمرا نی. همچنشدبا موثر هنگیزا ینا به نبخشید

و  نقشبه نسبتو  میکنند یپیگیر قتدبهرا  هاآن رفتار ،شرکتها خدماتیو  کاالیی ییاامز سیربر بر وهعال
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 با منفی بانیز تبلیغ بر وهعال شرکتها رفتار بر شتناگذ تأثیر ایبرو  نداهشد ترسحسا جامعهدر  هاآن رحضو
  .نددار شرکتها ریفتار حصالدر ا دخو رتقد یشافزدر ا سعی مصرفی یهاوهگرو  کمپینها تشکیل

 کردیبا رو رانیا یاقتصاد میکننده در زمان تحراضطراب در رفتار مصرف تیریمد در این مطالعه به ارائه مدل
عنوان متغیرهای ایجادکننده پرداخته شده است. براساس مدل پارادایمی ارائه شده، متغیرهای اقتصادی به ادیبنداده

 گذارند. در نتایج مطالعهها و تحقیقات بازاریابی تأثیر میکننده شناخته شدند که بر استراتژیاضطراب رفتار مصرف

Elhoushy & Lanzini (2020) ی اشاره شده است که از این منظر با ابیبازار قاتیو تحق هایاستراتژمؤلفه  نیز به
های بازاریابی و نتایج حاصل از تحقیقات نتایج پژوهش حاضر سازگار است. همچنین مشخص شد، استراتژی

گذارند و به ایجاد یادگیری و کننده اثر میآفرینی ارزش با مصرفکننده و همبازاریابی نیز بر مدیریت دانش مصرف
 ,.Weinstein et alو  Lindner et al., (2017)شوند. در نتایج مطالعات منتهی میکننده مدیریت تجربه مصرف

کننده اشاره شده است که از این منظر تجربه مصرفکننده و مدیریتدانش مصرفهای مدیریتنیز به مولفه (2014)
سازنده در  راتییتغ جادیابا  یمسئوالن دولت شودیم شنهادیپخوانی دارد. بر این اساس با نتایج پژوهش حاضر هم

مشارکت  )یاقتصاد اسالم یاقتصاد کشور بر مبنا یزیر هیحاکم بر جامعه و پا یو تجار یمقررات اقتصادونیقوان
مردم  قیتشو نیکننده باشند. همچن( قادر به کاهش اضطراب در رفتار مصرفدیو جهش تول تیهمه در امر تقو

 ریپذها امکانحقوق در ثبت نام یمحدودکننده جهت تساو طیشرا جادیو احتکار با ا یمیتحر طیدر شرا دیعدم خربه
و نظارت  یو کارشناس یگذارمتیق جهت یمراجع رسم تیریو مد جادیبا ا توانندیمذکور م رانیخواهد شد. مد

از ارکان مهم در کاهش  یکی. ندینما فایا یکننده نقش مهمو کنترل اضطراب در رفتار مصرف تیریدر مد حیصح
کننده  جادیکنندگان کشور و کاهش عوامل ادیتول یقطعات برا نیتام یکننده، ساماندهاضطراب در رفتار مصرف

 .باشدیکاالها م فروش شیدر بازار و در پ متیشکاف ق
 هیآموزش اولکردن و کاربردی یاتیبا عمل که مسئولین مربوطه شودیم شنهادیپ آمدهدستبراساس نتایج به

 نی. در اندیمان جادیا کنندگان رامصرف یبرا یو فرهنگ کیآگاهانه، استراتژ راتییتغ جادیمقدمات ا ی،انسان هیسرما
، درک، انتخاب یهامهارت تیهمراه تقوکننده بهدر مصرف یروانتیامن جادیو ا تیفینظام کنترل ک تیتقو ان،یم

 ربطیذ رانی. مدکننده خواهد شداضطراب در رفتار مصرف تیریسبب کنترل و مد یدر و یکنندگو قانع قیتحق
 یریطور چشمگهب یگذارهیمردم در سرما حیصح تیجهت آموزش و هدا دیجد یراهکارها جادیقادر خواهند بود با ا

 ها بکاهند.آن یرفتار باز اضطرا
دارد.  دییاز نماز به زنیا رکشودر  دموجو مسائل ساختنمرتفعاذعان داشت،  توانیم یاقتصاد میتحر دوران در

 دخو بهرا  جوهیو عموضو ینا دبعااز ا ریبسیاو در  دهبو تحریم عموضو ،ستا جهاموآن  با رکشو که مسائلیاز  یکی
 دهبو مدنظر ارههمو هارکشو جیرخاو  خلیدا افهدا دپیشبردر  رجباو ا رفشا اربزا انعنوبه تحریم. هددمی صختصاا
و  خلیدا مسائل بر تحریمها ثیرتأ. ستا دهبو تبیااد ترینغیرقطعیو  نگیزترینابحثاز  یکی نیزآن  تبیاو اد ستا

 ی،بانک یهاکاهش سود سپرده رینظ میتحر یامدهایاست. پ رشکاآ ایمساله رکشو خلدر دا نکنندگافمصر زاربا
اضطراب در  جادیاز ارکان مهم در ا یکیدولت  یکمبود منابع ارز لیدل واردات به تیموارد ممنوع یبرخ رکاهش و د

 ای کیتوسط  یدیمحصول تول کیشدن یارز سبب انحصار یتورم و نرخ باال نی. همچنباشدیکننده مرفتار مصرف
و  هاتیسادر وب عاتیو وجود شا للالمنیاقتصاد ب یرفتار راتییمهم با تغ نیچند شرکت محدود شده است و ا

 یاسیس طیشرا لیدل . در حال حاضر بهگرددیکننده ماضطراب در رفتار مصرف شیسبب افزا یاجتماع یهاشبکه
که این  میکننده هستاضطراب در رفتار مصرف تیریشاهد فقدان مد ی،نشده و کاهش ارزش پول ملتیریمد
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در اقتصاد جامعه صورت با توجه به شرایط حاکم صورت جدی پیگیری و مرتفع گردد، در غیر اینموضوع بایستی به
 .هاست، با رکود و تورم روز افزون مواجه خواهیم شدکه ناشی از نتایج منفی تحریم

 یاطالعات یهاستمیس یریکارگو به یدانش و فناور تیریمربوطه به مد رانیمدکه  شودیم شنهادیپهمچنین 
 یسازکسانیا بدهند.  ود قرارخ یتیریمد یهاو آن را در کانون توجه و برنامه دهیمبادرت ورز شیاز پ شیب یتیریمد
 یهاها و سازمانشرکت ،یسازمان یهااستیو س هایمشخط یسازادهیسازمان به پ ازیدانش و ن تیریمد هیرو
 ر رفتاردراب کاهش اضط یگرفته و در راستا یشیخود پ یخواهند توانست از رقبا یراحتفعال، به یدیتول

همراه هب یدیتول یهامانمستمر در ساز یابیو ارزش یابیبه ارز ستیبایم نیبردارند. همچن یکننده گام مهممصرف
موارد  رایزگردد.  یشتریب دیتاک زیکننده نکاهش اضطراب در رفتار مصرف یهایاستراتژ یابیاصالح و ارز ،یبازنگر

. در ادامه رودیشمار مکننده بهاضطراب در رفتار مصرف تیریدر مد رگذاریتاث کیمذکور ازجمله ارکان مهم و استراتژ
فعال  یهارکتش ندهیآ توانیکننده مدانش ارتباط با مصرف یسازادهیبه همراه پ کیو اهداف استراتژ دگاهید ارائهبا 

 ستمیس رداطالعات  یفناور لیبدیاز نقش مهم و ب دیراستا نبا نیدر ا که را روشن نگهداشت. الزم به ذکر است
 سازمان غافل ماند. کیاستراتژ
راب در اضط نندابتو بهتر تا میکند کمک یدیتول عیفعاالن صنا به هشوپژ ینا ییافتههازم به ذکر است، ال

 اساییشن با تا میکند کمک یدیتول عیصنا به یافتههااز  برخی. ندینما مدیریتکاهش و کننده را رفتار مصرف
 یایافتهه. دهند شیرا افزا مهم نیکننده شده و او کاهش اضطراب در رفتار مصرف تیریسبب مد یکلید ملاعو

 به رتصو بهترین بها ر منابع نندابتو تا میکند کمک زین یدیتول عیو فعال در صنا عالی انمدیر به هشوپژ ینا
 بر دنامیتو مدیریت ی،یدکل ملاعو شناسایی با همچنینو  هندد صختصاکننده اکاهش اضطراب در رفتار مصرف

 .نمایند لکنترو  رتنظا یخوب به را هانو آ دهکر تمرکز ملاعو ینروی ا
 

 

 سپاسگزاری:
اضر حای پژوهش همکاری در اجر خاطر حمایت واز معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی مرکز همدان به

 شود.سپاسگزاری می
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  .61-33 ،(19) 5 ران،یا تیریعلوم مد ی.نیدر مطالعات کارآفر یدارشناسی(. پد1391حسن ) ،یبودل ی ومهد ،یالوان

برند در صنعت  تیبراساس شخص یمشتر یوفادار نیی(. تب1399) اریاسفند ،یاریو دشمن ز رضایرضا؛ روستا، عل ،یمرادگیب

  .144-130 (،1) 7، کنندهمطالعات رفتار مصرف. ادیبنداده یتئور کردیبراساس رو یلوازم خانگ

  .320-310 ،(4 )1 ،یدر علوم بهداشت یفیک یهاقیتحق ی.فیک یهاقیدر تحق یریگ(. نمونه1391رستم ) ،یجالل

کنندگان و مصرف یدر مورد روانشناس یقیکننده: حقامطالعات رفتار مصرف ای ی(. مطالعات مشتر1397حسام ) ،ییخضرا

 .رمندیانتشارات هتهران:  د،یخر
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  .49-9(، 96) 6 ،یآموزش تیریمدی. موضوع لیبا استفاده از روش تحل یکارکرد

با واسطه  یرفتار یهاواکنشکننده بر رفتار مصرف تیوضع ریتأث ی(. بررس1398زهره ) ،یاشتران یناصر و میعظ ،یزارع

ر طالعات رفتا. مکنندگان روغن الدن در تهران(: مصرفی) مطالعه موردی عاطف یهاشده و پاسخدرک یهاارزش
 . 20-1(، 2) 5، کنندهمصرف



 
 کنندهمطالعات رفتار مصرف 1400، شماره سوم، دوره هشتم 195

 
ها در زمینه حمایت از حقوق المللی دولتهدات بینها به مثابه نقض تع(. تحریم1396آبادی، کاظم )غریب و زمانی، سیدقاسم

 . 135-111 ،(40)11، یحقوق پزشکبشر، 

تهران: ع، جام یکردی: روتیریدر مد یفیک شناسی پژوهشروش .(1398آذر، عادل ) ی ومهد ،یالوان ؛فرد، حسنییدانا

 .انتشارات صفار

در  دارانیرفتار خر عوامل موثر بر ری(. تاث1399) ابکب ،یمیکریحاج حمد مهدی وم ،ی؛ مظفرحمودم ،یی؛ نوراحمودم ،یصمد

  .228-213(، 59) 20 ،ییایعلوم جغراف یکاربرد قاتیتحق ی.شهر تیریباتوجه به اصول مد رانیا نهیبه دیمراکز خر

ساده و  یمضمون و شبکه مضمون: روش لی(. تحل1390محمد ) خ،یابوالفضل و ش ،یهیفق ؛دیسع ،یمیتسل ؛حسن ،یعابد

  .198-151(، 10) 5 ،یراهبرد تیریمد شهیاند. یفیک یهاالگوها در داده نییتب یکارآمد برا

 تیری. مدیاقتصاد میتحر یکننده در پرفتار مصرف راتیی(. تغ1393) هراز ،یمجتبآلمین و ا ،ی؛ مظفریمانپ ،ی آشتیانیغفار
  .17-1(، 24) 9 ،یابیبازار

 های هوشمند علیه ایران و تاثیرات برجام بر این(. بررسی مبانی حقوقی وضع تحریم1396قادری، بابک ) و فشندی، نوبان

 . 172-135(، 2) 2، قانون یارها. تحریم

 ی.فیک یهاقیاز تحق یریگروش هدفمند در نمونه کی یبرف(. گلوله1396آنجل ) ،یقلج و دهیحم ،یگل ن؛یفر، مهینادر

  .121-101(، 41) 14، یپزشک مراحل رشد در آموزش

 .انشجوانتشارات دها(، تهران: کننده )مدل(. رفتار مصرف1396) دهیسپ ،ینیمع و دیحم ،یحسن ؛دیفرش ان،ینمام

 در یمال یهابر شاخص یاقتصاد یهامیتحر ریتاث ی(. بررس1395) یمهد ،یعقوبیو  داهللیصفت،  یحکم ن؛یحس ،یادگاری

 کرمان، ان،ریا یدارو حساب تیریاقتصاد، مد یمل شیهما نیاول .بورس اوراق بهادار تهران شده دررفتهیپذ یهاشرکت

 .3دوره  گستران، شیهما
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 نویسندگان این مقاله:

 

ی و تحقیق و بازاریاب در مرحله دفاع نهایی(، مدیربازاریابی ) -دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانیفائزه عباسی؛ 

ه می کاربردی گروجامع عل شگاهتوسعه هلدینگ ایثار کرمانشاه )وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران(، مدرس دان
 ای و مراکز دولتی و بخشو حرفهیمه، سازمان صنعت و معدن، سازمان فنی وکار و مدیریت بمدیریت کسب

المللی، مجری و کنفرانسی بین ISCمقاله علمی پژوهشی،  10خصوصی استان کرمانشاه، مؤلف بیش از 
گواهینامه  23وکار در استان کرمانشاه، کسب بیش از های کسبهای پژوهشی و مشاور بازاریابی بنگاهطرح

 ی ارشد.ع کارشناسوکار، کسب رتبه اول دانشگاه در مقطو کسبآموزشی در زمینه مدیریت بازرگانی، بازاریابی 

تاکنون،  83از  ؛ دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه عالمه طباطباییفردکتر وحید ناصحی

خلی و همایشی و ، علمی پژوهشی داISIمقاله  80، تألیف بیش از DBAو  MBAهای مدرس و سخنران دوره
روژه پ 10وکار، مدیر پروژه و مجری بیش از کتاب در زمینه مدیریت بازرگانی و کسب 7کتاب و ترجمه  25

نامه کارشناسی ارشد و نپایا 200تحقیقاتی ملی و کسب عنوان طرح پژوهشی برتر، استاد راهنما و مشاور بیش از 
، کسب سوابق اجرائی 75 رساله دکتری. کسب رتبه اول آزمون دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی در سال 20بیش از 

   یت و ... .الت استار ه شرکچون مشاور معاون وزیر بازرگانی، رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران، رئیس هیأت مدیر

 

ی سب سوابقکمی، ؛ استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالدکتر تحفه قبادی لموکی

سی ارشد، های مقاطع دکتری و کارشنانامهدانشگاه، استاد راهنما و مشاور پایانچون مدیریت گروه آموزشی در 
ی میته داورکهای آموزشی، عضویت در مؤلف کتب و مقاالت متعدد داخلی و خارجی، مدرس و سخنران کارگاه

 های تجاری و ... .نشریات مختلف، مشاور بازاریابی شرکت

 بیش مؤلف همدان، یناس بوعلی دانشگاه مدیریت گروه علمی هیأت وعض و استادیارراد؛ رضایی مصطفی دکتر

 چند بازاریابی مشاور ن،همدا مرکز صداوسیمای وکارکسب کارشناس خارجی، و داخلی پژوهشی علمی مقاله 30 از
 استان هنر و رهنگف دانشگاه پژوهشی و آموزشی معاونت پژوهشی، پروژه 6 اجرایی مدیر و همدان استان بانک

 . سال دو مدت به همدان

 
 


