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چکیده
هنگامی که محصوالت مصرف شدند ،قدم بعدی تصمیمگیری در خصوص چگونگی کنارگذاری
آنهاست .استفاده مجدد ،تعمیر ،بازسازی ،بازیافت و ...گزینههای مختلف کنارگذاری کاال هستند که
مصرفکننده با آنها روبرو خواهد بود .لذا کنارگذاریِ محصولِ اکتساب شده ،بخش بنیادینِ فرآیند
تصمیمگیری مصرفکننده میباشد که دانستنِ رفتار مصرفکننده در کنارگذاری محصوالت ،پیامدهای
خوبی برای مصرفکننده ،کسبوکار ،اجتماع و محیط زیست خواهد داشت .لذا در این تحقیق که یک
پژوهش بنیادی است سعی شده با تشریح روش کیفی "شبکه خزانه" کلیه عوامل تأثیرگذار بر کنارگذاری
کاال تبیین گردد .با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و مصاحبه با تعداد  02نفر از متخصصان در این
حوزه ،مدلی مفهومی در خصوص عوامل کنارگذاری کاال ارائه شد .از نتایج حاصل از رویکرد شبکه خزانه،
تعداد  002سازه بدست آمد .در انتها با استفاده از روش آماری خوشهبندی سلسلهمراتبی و نظر
متخصصان ،کل سازهها به  02خوشه (عوامل وضعیتی ،عوامل روانشناختی ،نظریه اسنادی ،تمایل به
نوآوری ،قصدخرید ،کانال کنارگذاری ،تمایل به ذخیرهسازی ،عوامل اجتماعی ،عوامل اقتصادی4p ،
بازاریابی) ،تقسیم و نامگذاری گردید.

کلمات کلیدی
کنارگذاری محصول ،روش کیفی ،شبکه خزانه ،پارادایم تفسیری ،رفتار مصرفکننده
-0گروه مدیریت ،واحد شهرقدس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانHamed.ghobakhloo@yahoo.com .
-0گروه مدیریت ،واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)elfar58@icloud.com .
-3گروه مدیریت ،واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانsharif58@gmail.com .
-4گروه مدیریت ،واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانn.gharibnavaz@yahoo.com .
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مقدمه
رفتار مصرفکننده میتواند به عنوانِ فرآیند مبادله ،یعنی کسب ،مصرف و کنارهگذاری 0کاال یا خدمات
و یا یک ایده ،به وسیلهی واحد تصمیمگیر خرید 0،تعریف شود .در سال های اخیر ،این زمینه تحقیقات
(پژوهش در خصوص کنارگذاری محصول) با رشد قابل مالحظهای روبرو شده است .با این حال ،تالش
برای ساماندهی دانش موجود کمیاب بوده است (کروز و پاترشیو .)0202،
اما چه عواملی باعث میشود که افراد تصمیم بگیرند تا کاالیی را کنار بگذارند یا آن را نگه دارند .به
عبارت دیگر چه عواملی فرآیند کنارگذاری کاال را تسریع و یا کند مینماید؟ چگونه میتوان به این عوامل
دست پیدا نمود؟ دانستن سازه فکری افراد در این خصوص میتواند شناخت ما را از چگونگی کنارگذاری
کاال بهبود بخشد .کنارگذاریِ آنچه اکتساب شده ،بخش بنیادینِ فرآیند تصمیمگیری مصرفکننده
میباشد ،که تحقیق معدودی در این حوزه به عمل آمده است (اردستانی .)0321 ،بیشتر پژوهشها در
حوزه مفاهیم رفتار مصرفکننده بر مرحله اکتساب تمرکز کردهاند .نوعِ کنارهگذاری محصول پیامدهایی
را برای مصرفکننده ،کسبوکار ،اجتماع و محیط زیست خواهد داشت .حذفِ محصوالتِ ناخواسته از
خانوارها سالمتِ روانی مصرفکنندگان را افزایش میدهد (بروکشیر و هوجز .)0222 ،همچنین کنارگذاری
محصول با خریدِ محصولِ جدید ارتباطِ تنگاتنگ دارد که برای کسبوکار این موضوع بسیار اهمیت خواهد
داشت .چگونگی و دالیل کنارگذاری محصول مشخص میکند که آیا محصول همچنان در میان سایر
مصرفکنندگان دستبهدست میشود یا به صورت زباله دفع خواهد شد .بنابراین برای اجتماع و محیط
زیست نیز اهمیت خواهد داشت (بیانچی و برت ویستل.)0202 ،
یکی دیگر از بحث های کنارگذاری محصول ،کنترل زباله تولید شده از خریدهای مصرفی است .در
حقیقت پرداختن به خطرات محیط زیست مانن ِد کوههای زباله تولید شده ،خود یک نگرانی بزرگِ همگانی
میباشد .مصرفکنندگان معموال نگرش مثبت از برنامههای کاهش زباله همچون بازیابی ،تقلیل زباله و
تبدیل آن به کود دارند (اردستانی .)0321 ،بررسیِ فرآیندِ مربوط به کنارگذاری کاال میتواند شناختِ
بهتری از رفتار شکایت آمیز بعد از خرید و رضایت و به تبع آن وفاداری مشتریان ،به مدیران بدهد .در
صورتِ مشخص شدن متغیرهایی که در این مرحله از فرآیند مبادله دخیل هستند حتی میتوان در تعیین
میزان کیفیت کاال نیز کارکرد داشتهباشد .با توجه به اینکه پژوهش حاضر به دنبالِ کشف مدلِ مفهومی
در خصوص کنارگذاری کاال میباشد این تحقیق از لحاظ هدف اکتشافی بوده و بدنبال کشف سازه فکری
افراد در خصوص چگونگی کنارگذاری محصول با استفاده از رویکرد شبکه خزانه در دیدگاه تفسیری
میباشد .با تمرکز بر اینکه افراد چگونه دنیای پیرامون خود و پیامدهای آن را درک میکنند ،مفهومِ
389

فصلنامه مدیریت کسب و کار -شماره چهل و هشتم -زمستان 9911
کنارگذاری کاال به عنوانِ سازهای در ذهن افراد ،کشف میگردد .بنابراین پرهیز از اتخاذ رویکردهای اثبات
گرایانه ،که محصول ِ انعکاس منفعالنه نظریههای موجود در حوزه کنارگذاری است ،ضرورتِ بازتابِ
نظریههای شخصی افرادی که در بطنِ مصرف ِ کاال قرار دارند و از دیدگاه خود کنارگذاری کاال را تفسیر
و ادراک میکنند برجسته میسازد .لذا اتخاذ این رویکرد واجد این مزیت خواهد بود که اوال به درکی
عمیق و فهمی بومی از مفهوم ِ کنارگذاری کاال منجر میشود و ثانیا امکان ارتقاء کارکرد آن را فراهم
میکند.
پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی
کنارگذاری محصول ،قسمتی از فرآیند رفتار مصرفکننده میباشد که تحقیقات بسیار کمی در این
حوزه انجام شده است (کروز و پاترشیو  .)0202،در خصوص تحقیقات داخلی حتی یک پژوهش نیز در
این حوزه انجام نشده و سوابقی برای عوامل کنارگذاری و نحوه تصمیمگیری در این زمینه موجود
نمیباشد .اولین محقق خارجی در این زمینه ،ج .جاکوبای میباشد که عوامل مختلف تأثیر گذار بر
کنارگذاری محصول را در پژوهشی شناسایی نمود .بررسی ادبیات منتشر شده در این زمینه ،نشان میدهد
که به جز تعداد کمی از مقاالت مربوط به بسته بندی و دفع زبالههای جامد ،تقریبا هیچ کار مفهومی یا
تجربی برای این موضوع انجام نشده است (ج .جاکوبای .)0222 ،جاکوبای نشان داد که شخصیت افراد
روی استراتژی کنارگذاری و رفتار آنها تأثیرگذار است .برخی از مطالعات کیفی ،دیدگاههای بسیاری را در
مورد اهمیت عاطفی ،عوامل شیوه زندگی ،فرآیند روانشناختی ،خودپنداره و ویژگی های شخصی به عنوان
مقدمات کنارگذاری محصول ارائه دادند .بنابراین کنارگذاری محصول به وسیله محققین متعدد در
موضوعات متنوع بررسی گردیده است (یوشا .)0201 ،جاکوب و دیگران مفهوم کنارهگذاری محصول را
در ذهن افراد طبقهبندی نمودند .هنگامی که مصرفکنندگان یک محصول به مرحله کنارگذاری کاال
میرسند ،سه انتخاب برای آنها وجود دارد-0 :کاال را نگه میدارند  -0برای همیشه از آن خالص
میشوند -3.بهطور موقت آن را کنار میگذارند .اگر تصمیم بگیرند که محصول را نگه دارند سه گزینه
دارند -0 :با همان هدفِ اولیه که محصول را خرید نمودهاند ،استفاده از آن را ادامه میدهند -0 .آن را به
محصولِ دیگری تبدیل میکنند (یعنی هدفِ اولیه استفاده از محصول را عوض میکنند) و استفاده از آن
را ادامه میدهند -3 .محصول را انبار میکنند تا در آینده آن را استفاده نمایند .اگر تصمیم بگیرند که
برای همیشه از آن محصول خالص 3شوند  ،میتوانند -0 :آن را بیرون بیاندازند و یا آن را رها کنند.
 -0آن را به دیگران ببخشند -3 .آن را بفروشند -4 .آن را با کاالی دیگری مبادله کنند .در پایان ،اگر
تصمیم بگیرند موقتا آن را کنار بگذارند ،میتوانند -0 :آن را به صورت امانت به دیگری بدهند -0 .یا آن
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را به شخص ِ دیگری اجاره دهند .طبقهبندی ارائه شده به صورتِ پایهای میباشد ،لذا میتوان آن را
مفصلتر عنوان نمود .برای مثال فروشِ محصول میتواند به زیر مجموعههای زیر نیز تقسیم شود:
الف -مستقیم به مشتری دیگر بفروشد .ب -از طریق ِ دالل این فروش را انجام دهد .ج -به خودِ دالل
محصول را بفروشد همچنین هر سه قسمتِ مربوط به بخشیدنِ کاال ،تجارت کاال و فروش کاال میتواند
به دو زیر مجموعهای که محصول توسط دریافت کننده آن فروخته میشود و یا استفاده میشود ،تقسیم
گردد.
یکی از یافته های جالب تحقیق مذکور ،مربوط به این سوال است که چرا افراد محصول ِ جدید را طلب
میکنند در حالی که محصولی که دارند هنوز به خوبی کار میکند؟ سه جواب برای این سوال در کل
وجود دارد -0 :محصول ِ جدید ویژگی دارد که محصول قدیمی ندارد (برای مثال نبودِ سنسورِ سنجشِ
ل تغییر هماهنگ نمیباشد( .برای مثال
ضربانِ قلب در ساعت های قدیمی مچی) -0با محیط ِ در حا ِ
یخچال ِ قبلی رنگِ مناسبی برای منزلِ جدید نخواهد داشت) -3با ترجیحات و خودانگاره افراد سازگار
نمیباشد .همچنین بعضی مواقع عدمِ عملکردِ صحیح ا ز یک جنبه از یک محصول که قابل تعمیر است،
بهونه ای است برای اینکه یک محصول به طور کامل عوض شود .مشخص کردنِ دالیلی مانندِ این در
خصوص ِ کنارگذاری محصول میتواند برای استراتژیهای توسعه محصول و یا ترفیع محصول مفید باشد.
یک مطالعه کالسیک که توسط ایبید 4انجام شد به تفحص در زمینه تصمیمات کنارگذاری توسط
مصرف کنندگان راجع به شش محصول مختلف پرداخت .یک الگوی کامال مشخص این بود که هر چه
ارزش کاال باالتر باشد ،احتمال بیشتری وجود دارد که مصرفکننده به طریقی محصول را کنار گذارد که
بازدهی را حداکثر کند.
کرتی و شروم 1در سال  0224به خطرات محیط زیست در نوع کنارگذاری کاال پرداختند که خود
یک نگرانی همگانی بزرگ است .مصرفکنندگان عموما نگرش مثبت از برنامههای کاهش زباله همچون
تبدیل زباله دارند لیکن همیاری در برنامه های کاهش زباله از جایی به جایی دیگر بسیار متفاوت است.
این محققین عوامل برانگیزاننده نیات مصرفکننده به کاهش زباله را بررسی کردهاند ،دریافتند که
نگرشهای فردی مصرفکننده ،نیات او در این راه در حدی وسیعتر از عقاید دیگر مردم ،پیشبینی
نمینمودند .عالوه بر این ،هر چه ادراک فرد از این عمل بازیافت دارای منافع اجتماعی است بصیرتر باشد،
قصد او در عمل استوارتر میگردید.
بروکشیر و هوجز در پژوهشی نشان دادند که نوعِ کنارگذاری محصول پیامدهایی را برای مصرفکننده،
کسبوکار ،اجتماع و محیط زیست خواهد داشت .حذفِ محصوالتِ ناخواسته از خانوارها سالمتِ روانی
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مصرفکنندگان را افزایش میدهد (بروکشیر و هوجز .)0222 ،چگونگی و دالیل کنارگذاری محصول
مشخص میکند که آیا محصول همچنان در میان سایر مصرفکنندگان دستبهدست میشود یا به به
صورت زباله دفع خواهد شد( .بیانچی و برتویستل.)0202 ،
شیفمن و ویزنبلیت عوامل کنارگذاری را به دو گروهِ عواملِِِ خرد و کالن  6تقسیم نمودند .اگرچه
این عوامل کنترل پذیر نیستند ،ولی این عوامل بر کنارگذاری کاال تأثیر میگذارند.
عوامل محیطی کالن ،عوامل گستردهای هستند که بر مصرفکننده به صورت ِ غیرمستقیم تأثیر
میگذارد؛ در مقابل ،عوامل خرد به طور مستقیم تأثیر گذار هستند .فرهنگ یک عامل ِکالن است که در
کنارگذاری محصول تأثیرگذار میباشد (شیفمن و ویزنبلیت .)0201 ،در جوامع فردگرا برتری در اهداف
فردی وجود دارد ،از طرفِ دیگر در جوامع جمعگرا اهداف گروهی اولویت بیشتری دارد .بیشتر مطالعات
انجام شده در جوامع فردگرا نشان داده است که افراد این جوامع بیشتر از اهدا نمودنِ کاال برای کنارگذاری
استفاده مینمایند (فرچونا و دیان ماندوگلو 0202،؛ هارل و مکونوکا .)0220 ،در میان عوامل خرد،
خانواده به عنوان عاملی ابتدایی در کنارگذاری کاال محسوب میگردد .خانواده میتواند نقش مهمتری را
در جوامعِ جمعگرا جهت کنارگذاری کاال داشتهباشد (جرجکروز و پاترشیو .)0202 ،عامل مهمِ خُردِ بعدی
مربوط به شبکه اجتماعی است که فرد به آن تعلق دارد .شبکههای اجتماعی پتانسیل زیادی دارد تا
موجب شود که کاالیی از صاحب اصلی آن به فرد جدید انتقال یابد .همچنین در عوامل خرد ،محیطی
فیزیکی 2مشتری را در برگرفته است و میتواند به دو دسته فیزیکی خانه 8و زیر بنای بازیافت 2تقسیم
گردد که هنگام کنارگذاری کاال با مصرفکننده تعامل میکند .فضای فیزیکی موجود در خانه یکی از
بزرگترین دالیل برای کنارگذاری کاال است .کنارگذاری کاال برای فرد نظم ،فضا و نظافت را به همراه دارد.
(کروز کاردناس و دیگران)0202 ،
در کل در تحقیقات مختلف انجام شده ،سه مدل کنارگذاری کاال وجود دارد-0 :انتخاب روش
کنارگذاری کاال -0فروانی (تعداد) کنارگذاری کاال -3مقدار کنارگذاری کاال .شکل زیر مدلی از رفتار
کنارگذاری کاال را نشان میدهد .این مدل بر اساس مدل عمومی رفتار مصرفکننده بوده و بسیار ساده
است .از یک یا چند انگیزاننده ،فرآیندِ تصمیمگیری در خصوص کنارگذاری کاال شروع میگردد (قسمتِ
مرکزی شکل زیر) .مصرفکننده در طی این پروسه با تعدادی عامل خارجی تعامل میکند (قسمت چپ ِ
شکل) .این عوامل عبارتند از خرد و کالن محیطی ،محصول به عنوان دارایی ،و تأثیرات بازاریابی.
خصوصیات شخصی و روانشناختیِ مصرفکننده (قسمتِ مرکزی شکل) میتواند به عنوانِ عواملِ تأثیرگذارِ
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داخلی در طی فرآین ِد تصمیمگیری در نظر گرفته شود .از طرف دیگر ،نتایج مدل (قسمتِ راستِ شکل
زیر) کنارگذاری کاال و پس از کنارگذاری کاال میباشد.

شکل  : 9مدل رفتارمصرف کننده در کنارگذاری کاال (کروز کاردناس)2492 ،

مدلِ ارائه شده در شکل باال میتواند زمینه خوبی برای تحقیقات بر روی تأثیرات عوامل ِ خرد و سطح
محرکِ عواملِ بازاریابی باشد در اینجا تحقیقات بیشتر با محوریتِ خانواده نیاز است (کروز کاردناس،
 .)0202پژوهشهای مختلف نشان داده ات که در بحث گنارگذاری کاال عوامل ِ زیادی دخیل هستند.
اصلیترین آنها مصرفکننده ،شرکت ،اجتماع و محیط میباشد .شرکتها با دانستن چگونگی کنارگذاری
کاال به فروش بیشتردست پیدا خواهند نمود زیرا کنارگذاری کاال ارتباط مستقیم با خرید کاالی جدید
دارند .افرادی که به کاالها دسترسی ندارند ،دریافتکننده کاالهای کنارگذاشته شده میشوند (جرج کوروز
و پاتریشیو .)0202 ،همچنین تحقیقات نشان داد کسبوکار هم میتواند در هدایت رفتار کنارگذاری کاال
موثر باشد .بدین صورت که پذیرش محصول مورد استفاده به عنوان بخشی از قیمت محصول جدید،
میتواند به غلبه بر احساس تنفر از اسراف کمک کند که مانع مهمی برای خرید های جدید است (اکادا،
.)0220
روش تحقیق
این پژوهش یک تحقیق ِ بنیادی بوده از بع ِد هدف اکتشافی میباشد .در این تحقیق با استفاده از
شبکه خزانه که یک روش کیفی است به ساختار ذهنی افراد خواهد رسید و از مزیتهای این روش این
است که روش کیفی و کمی به طور همزمان بهرهبرداری میشود .این روش نوعی خاص از مصاحبه
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ساختارمند میباشد که ادراکات و تفسیرهای مشارکتکنندگان نسبت به موضوع کنارگذاری کاال را
مشخص میکند و با استفاده از تحلیل خوشهای و تحلیل محتوا در شبکه خزانه ساختار روابط بین عناصر
و سازهها مشخص میشود .برای بدست آوردن این ابعاد از روشِ شبکه خزانه میتوان استفاده نمود که از
جمله روشهای کیفی مورد استفاده در پارادایم تفسیری میباشد .این تکنیک به اقتباس از نظریه جرج
کلی به دنبال حداقل رساندن مداخالت و سوگیریهای احتمالی محقق میباشد .با این روش میتوان به
درک پدیدهها آنگونه که دیگران به آنها معنا میخشند ،دست پیدا نمود (حسن داناییفرد .)0322،خروجی
حاصل از این روش ،ماتریسی از عناصر ،سازههای شخصی و درجهبندی عناصر بر حسب سازهها است و
توصیفات دقیقی از سازه ذهنی و نوع تفسیر افراد از موضوع مورد مطالعه را فراهم میآورد (وودرو و
همکاران.)0200 ،
رویکرد شبکه خزانه
فرآیندِ اجرای شبکه خزانه به منظور کشف سازه فکری افراد دارای سه مرحله اصلی میباشد-0 :
انتخاب عناصر -0استخراج سازه -3ارتباط عناصر به سازهها
 -0انتخاب عناصر :محقق عناصر را بر اساس پیشینه دانشی خود انتخاب میکند .هنگامی که محقق،
موضوعی را انتخاب میکند ،باید بداند چگونه از طریق عناصر ،میتواند آن را به بهترین وجه بیان نماید.
بنابراین ،این خطر وجود دارد که برخی از عناصر که برای مصاحبه شونده مهم تلقی میشوند ،از جانب
محقق نادیده گرفته شوند .عناصر در این تحقیق برای بدست آوردن سازهی کنارگذاری کاال ،با توجه به
پیشینه پژوهش به صورت زیر انتخاب شدند .جهت بدست آوردنِ مدل یا همان سازه فکری ،این عناصر
در طیفی از کاالهایی که به سرعت مصرف و کنار گذاشته میشوند ،تا کاالهایی که به طور مادام نزد
مصرفکننده باقی میمانند ،می باشند .لذا عناصر این پژوهش به صورت زیر در جدول شبکه خزانه قرار
داده میشوند-0 :کاالیی که دور میاندازد-0 .کاالیی که میفروشد یا مبادله میشود-3 .کاال را بازیافت
میکند-4 .کاالیی که آن را میبخشد-1 .کاالیی که آن را قرض یا اجاره میدهد-6 .هدف استفاده از کاال
تغییر داده میشود و از آن دوباره استفاده میکند-2 .برای همیشه آن را پیش خود نگه میدارد (انبار
میکند یا با هدف اولیه از آن استفاده میکند)
در اینجا هفت عنصر وجود دارد .در خصوص تعداد عناصر ،چیزی که اهمیت دارد دامنهای است که
این عناصر آن را پوشش میدهد و منتج به ایجاد سازههای کاملتری خواهد بود 6 .الی  00عنصر برای
شبکه خزانه مطلوب دانسته شده است و بیش از  02عنصر ،تحقیق را سخت و دشوار میکند و اعتبار ِ
سازههای استخراج شده را کاهش میدهد (داناییفرد و دیگران.)0323 ،
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 -0استخراج سازه :دو روش برای استخراج سازه وجود دارد :استخراج دوتایی و استخراج سهتایی .در
این پژوهش از استخراج دوتایی استفاده شده است .روش استخراج دوتایی به مقایسه دو به دوی عناصر
میپردازد و تشابهات و تفاوتهای میان آنها شناسایی میشود .یعنی هر بار دو عنصر به مصاحبهشونده داده
میشود و از او خواسته میشود که ویژگی های متفاوت و مشابه را برای این دو عنصر ارائهشده مشخص
کند .در روش دوتایی ،دو عنصر به مصاحبه شوند ارائه میشود و این سوال مطرح میگردد که این دو
عنصر چگونه به هم شباهات یا تفاوت دارند؟ اگر تفاوت بین آن دو بیان شود این تفاوت به عنوان قطب
سازه تلویحی سازه در نظر گرفته می شود .اما اگر به تشابه اشاره شود در این صورت ،از مصاحبهشونده
خواسته می شود که برای پیدا کردن ِ عنصری که تفاوت را بازنمایی کند سایر عناصر را باقی مانده را
بررسی نماید .پس از اجرای این روشها (سهتایی یا دوتایی) دو قطب برای سازه شبکه استخراج میشود.
آن قطب سازه که دو عنصر شبیه به یکدیگر را توصیف میکند قطب نوظهور 02و آن قطبی که عنصر مقابل
را شرح میدهد قطب تلویحی 00نامیده میشود.
 -3ارتباط عنصرها به سازهها :پس از انتخاب عناصر و استخراج سازهها ،برای به دست آوردنِ اطالعات
درباره ساختار ِ سیستم سازهای هر فرد باید میان عناصر و سازههای شبکه ارتباط برقرار شود به طوری
که مشا رکت کننده ،هر عنصر را برحسب سازه مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد .از این طریق مشخص
میشود که افراد چگونه بین عناصر تمایز قائل میشوند .در این شرایط از مصاحبهشونده خواسته میشود
که هر عنصر را برحسب هر سازهی دو قطبی ،ارزیابی کند .ارتباط عناصر به سازهها در این پژوهش از
روش ِ درجهبندی استفاده شده است .در این روش مصاحبهشونده عناصر را بر اساس این که کدام عنصر
بیش از سایرین بر حسب قطب نوظهور یا قطب تلویحی آن توصیف میشود به ترتیب رتبهبندی میکند.
این رتبهبندی میتواند از دو نمره ای تا  06نمرهای انتخاب شود ،که در این پژوهش مقیاس ِ از مقیاس
 2تایی ِ استفاده میگردد.
جامعه آماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه
در این پژوهش از نمونهگیری غیراحتمالی استفاده میشود که از نوع نمونهگیری هدفمند میباشد.
در این نوع نمونهگیری افرادی برای نمونه انتخاب میشوند که برای ارائه اطالعات مورد نیاز در بهترین
موقعیت قرار دارند (نیومن  .)0382،تعداد نمونه از روش رسیدن به اشباع در بدست آوردنِ سازهها
استفادهگردید که تعداد  02الی  01نمونه برای شبکه خزانه مناسب است و در این پژوهش از تعداد 02
نمونه برای مصاحبه استفادهشد.
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روایی و پایایی
روایی ،به برآوردهشدنِ هدف آزمون اشاره میکند .در نتیجه در شبکهخزانه هر چقدر شبکه قادر به
انعکاس شرح دقیقتری از تفسیرهای افراد باشد از روایی باالتری برخوردار خواهد بود .یا به بیان دیگر آیا
شبکه خزانه به طور کارا میتواند الگوها و روابط را آشکار نماید (داناییفرد .)0323 ،بنابراین برای روایی
و پایایی در تحقیق حاضر از تطبیق سازه استخراج شده با نظر مشارکتکنندگان در هنگام مرحله استخراجِ
سازه و اجرای تحلیل محتوا با نظر اساتید این رشته و همچنین بازبینی مجدد توسط متخصصین در حوزه
رفتار مصرفکننده ،مورد بررسی قرار گرفت.
اجرای مصاحبه
پس از انجام تمام مصاحبهها  002سازه شخصی بدست آمد .برای نمونه ،از بین  02مصاحبه انجام
شده ،یکی از مصاحبهها در اینجا بهمراه ِ شبکه خزانه آورده شدهاست .همانگونه که در جدول  0مشاهده
مینمایید تعداد  01سازه از طریق مصاحبه با نفر اول بدست آمد و از طیف  2تایی لیکرت برای امتیاز
دهی به ارتباط عناصر با سازههای بدست آمده ،استفاده شد .پس از جمعبندی کلیه مصاحبههای انجام
شده ،از امتیازات مذکور برای خوشهبندی سازهها با برنامه  ، spssبهرهبرداری گردید.

396

طراحی مدلِ مفهومی کنارگذاری محصول با/...قباخلو ،فریدچهر ،احمدیشریف و غریبنواز

محصوالت قدیمی هستند

2

1

6

4

4

1

3

محصوالت به روز هستند

بیشتر از این به محصول نیاز نیست 2

1

1

4

4

3

0

برای همیشه به آن نیاز است

نظم و ترتیب را افزایش میدهد

2

6

6

1

4

3

3

باعث بی نظمی میشود.

فضای زیادی را اشغال میکند

2

2

1

4

4

3

0

فضای کافی وجود دارد.

تعمیر آن راحت نیست.

2

1

6

4

3

3

0

به راحتی تعمیر میشود

نگهداری کاال هزینه دارد

2

1

1

4

4

0

0

نگهداری آن بدون هزینه است.

بازیافت نمیشود

6

1

0

4

4

3

3

قابلیت بازیافت دارد.

عمر محصول کوتاه است

2

1

4

3

3

3

0

عمر طوالنی دارد.

کانال توزیع مناسبی وجود ندارد.

2

1

4

4

1

4

4

کانال توزیع برای بازیافت کاالی وجود دارد

بازار دست دوم سخت پیدا میشود2 .

3

6

4

3

1

1

بازار دست دوم مناسبی وجود دارد

محصول ارزش نمادین ندارد.

2

6

6

1

6

3

0

محصول ارزش نمادین دارد

قابلیت ارتقا ندارد.

2

1

6

4

4

0

0

محصول قابلیت ارتقا دارد

کاالیی که دور میاندازد.

کاالیی که میفروشد یا مبادله میشود.

کاال را بازیافت میکند.

کاالیی که آن را میبخشد.

عناصر

هدف استفاده از کاال تغییر داده میشود و از آن دوباره

وابستگی وجود ندارد

2

6

6

4

1

3

0

از نظر احساسی به محصول وابسته میشوم.

استفاده میکند.

با محصول جدید جایگزین میشود

2

1

4

4

4

3

0

جایگزینی برای آن وجود ندارد.

برای همیشه آن را پیش خود نگه میدارد (انبار میکند یا با
هدف اولیه از آن استفاده میکند)

محصول درست کار نمیکند

2

1

6

0

3

1

3

محصول به درستی کار میکند

کاالیی که آن را قرض یا اجاره میدهد.

جدول  : 9شبکه خزانه مصاحبهشونده اول

منبع :یافتههای پژوهشگر
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بوجود آمدن سازههای ثانویه
بعد از اتمام مصاحبه تعداد  002سازه بدست آمد و به وسیله تحلیل محتوا این سازهها با یکدیگر
ترکیب شده و به تعداد  32سازه تقلیل پیدا نمود .سپس با روش خوشهبندی سلسلهمراتبی در این زمینه
این  32سازه به تعداد  04سازه دستهبندی گردید .نمودار درختی زیر تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی
شبکه خزانه را با برنامه  spssنشان میدهد.

نمودار  : 9خوشهبندی سلسلهمراتبی

منبع :یافتههای پژوهشگر
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در نمودار درختی که در باال از طریق برنامه  spssبدست آمدهاست تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی
بوده که نشان میدهد ما در چه فاصلهای میتوانیم این  32سازه را با هم ترکیب کنیم .اگر خط عمودی
در نمودار درختی باال در فاصله کمتر از  1رسم کنیم خوشههای ما بدست خواهد آمد به عنوان مثال
"هنجار اجتماعی"" ،تأثیر افراد بر مصرفکننده" و "هزینه نگهداری" در یک خوشه قرار میگیرند .پس
از بازبینی مجدد توسط خبرگان در زمینه رفتار مصرف کننده این خوشهبندی دوباره مورد تصحیح قرار
گرفت که در نهایت  32سازه به  02دسته کلی تقسیم و نامگذاری شد .نمودار نجومی زیر گویای این
دستهبندی میباشد.

نمودار  -2مدل نهایی پژوهش

منبع :یافتههای پژوهشگر
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نتایج و پیشنهادها
عوامل روانشناختی
در مدل بدست آمده از پژوهش ،عوامل روانشناختی شامل  6سازه میباشد .این عوامل همانند
دیدگاه روانکاوی متوجه فرایندهای درونی است .در این دیدگاه روابط بین هیجانها انگیزشها و
فرایندهای شناختی و در نتیجه همپوشی میان دیدگاه شناختی و دیگر رویکردها نیز آشکار میشود.
نجاریان و همکاران .)0322،در پژوهش جاکوبای عوامل ِ بسیاری را میتوان نام برد که با تأثیرِ این عوامل
مصرفکننده تصمیم می گیرد که کاالیی را کنار بگذارد .این عوامل در سه دسته کلی قرار میگیرد که
یکی از گروههای تعریف شده با پژوهش حاضر در این بخش نیز همسویی دارد.
در درگیری ذهنی با کاال ،یکی از مهمترین متغیر روانشناختی و شخصی میباشد که در پیشبینی
رفتار خرید موثر است .اهمیت احساسات و عواطف در کنارگذاری کاال مشهود میباشد لذا درکل افراد
ترجیح می دهند تا کاالهایی را که ارزش عاطفی برایشان دارد را نگه دارند .افرادی که دارایی خود را بدین
صورت کنار میگذارند به دنبالِ کسانی هستند که ارزش کاالی آنها را درک کند (روستر.)0220 ،
همچنین با گذشت زمان ،تغییرات تدریجی در

خودانگاره00

باعث میشود که محصول در معرض

س باال
ی مهم خود را از دست میدهند .همچنین افراد با عزتِ نف ِ
کنارگذاری قرار گیرد ،زیرا داراییها معان ِ
بیشتر احتمال دارد کاال را تبدیل کنند و یا مستقیم به دیگران بفروشند .خریدهای بیبرنامه 03و همچنین
خریدهای تنوع طلبانه 04در دستهی خریدهای هیجانی میتواند قرار میگیرد .در این نوع خریدها افراد
توجه زیادی به عواقب تصمیم ندارند .این نوع از هیجانات در کنارگذاری کاال موثر بوده و میتواند فرآیند
کنارگذاری را تسریع نماید .لذا دستهبندی عوامل روانشناختی بخش بزرگی از فرآیند چگونگی کنارگذاری
کاال را در بر خواهد داشت.
آمیخته بازاریابی
در این دستهبندی کلیه عوامل آمیخته بازاریابی به چشم میخورد .به عنوان مثال هنگامی که محصول
در دسترس فرد باشد این مسئله دغدغه ذهنی را برای کنارگذاری کاال به نوعی کاهش میدهد و شاید
بتوان گفت که مصرفکننده فرآیند پیچیدهای را برای کنارگذاری کاال طی نخواهد نمود .قیمتی که
شرکتها برای محصوالت خود انتخاب میکنند ،یک متغیر تأثیرگذار است .مصرفکنندگان در ذهن خود
مقدار ارزشِ باقیمانده از یک کاال را محاسبه میکنند .حتی وقتی که به کاالیی احتیاج ندارند ،اگر قیمت
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محصول باال باشد ،مصرف کننده آن کاال را نگه میدارند .هر چه محصول گرانتر باشد روشهای کنارگذاری
متنوع تری خواهد داشت.
ترفیع و ارتباطات 01ابزار قدرتمندی است که میتواند مصرفکننده را متقاعد کند و آموزش دهد تا
چگونه محصول را کنار بگذارد .بازاریابان با در نظر گرفتن ِ تصمیمات مربوط به کنارگذاری کاال ،میتوانند
تصور از برند 06را در ذهن مشتریان ارتقا دهند.
همچنین با توجه به اینکه چرخه محصول نیز در این دستهبندی قرار گرفتهاست مشخص نمودنِ این
موضوع که محصول ما در کدام مرحله چرخه عمر قرار دارد میتواند کمک بسیاری در چگونگی کنارگذاری
کاال داشتهباشد و این دستهبندی با تحقیقات راغوان در سال  0202همخوانی دارد (راغوان.)0202 ،
همچنین محصوالتی که زیبایی ماندگار دارند معموال نگهداری میشوند لذا جهت مواجه با مشکالت و
مسایل طراحی باید به تحلیل و پردازش بازار پرداخت (سلیمانی ،حلیمی.)0322 ،
وجود کانال کنارگذاری مناسب
این بُعد از کنارگذاری کاال را میتوان در زیر مجموعه بُعد قبل یعنی  4pبازاریابی قرار داد .بر اساس
خوشه بندی و اعمال نظراتِ متخصصین ،این متغیر به صورت مستقل در دستهبندی جداگانه در نمودار
نجومی بدست آمده در این پژوهش قرار گرفتهاست .علت این دستهبندی جداگانه این است که برای
توزیع کاال انتخاب کانال مناسب یکی از ابزارهای بازاریابی در اختیار شرکتها میباشد ،لیکن داشتن کانال
کنارگذاری مناسب برای دستیابی به نحوه مطلوبِ مشتری برای کنارگذاری محصول ،دارای اهمیت بوده
و به نوعی برعکسِ کانال توزیع در دستهبندی قبل ( )4pعمل میکند .این بدان معنی است که میبایست
کانالی وجود داشته باشد که از سمت مشتریان به سمت شرکت باشد .ظهور کانالهای آنالین ،مشتریانی
را که نیاز فروش کاالهای قدیمی خود به صورت آنالین دارند تا بتوانند محصوالت جدید بخرند را ساده
مینماید .تعیین سازوکار کنارگذاری محصول برای شرکتها میتواند در ایجاد وفاداری و افزایش رضایت
مشتری تأثیرگذار باشد .شرکتها تأکید زیادی بر طراحی کانالی برای توزیعِ محصوالت از خود به سمت
مشتری هستند .به هر حال بخشی از این زیر ساخت میتواند برای بازیافت محصوالتی که مصرفکنندگان
به آن احتیاج ندارند به کار گرفته شود (پادن و استل .)0221 ،شواهد نشان میدهد که نبودِ لجستیک
بمنظورِ کنارگذاری کاال ،یک مانع برای دفع کاال بحساب میآید (بوید و مکونوکا )0226 ،بنابراین میتوان
گفت که کانال کنارگذاری محصول ،اثرِ مثبت بر تمایل به کنارگذاری خواهد داشت.
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تمایل به نوآوری
تمایل به نوآوری شامل زمان پذیرش نوآوری و تمایل به استفاده از تکنولوژی جدید و سرعت تغییر
مُد میباشد .ماهیت نوآوری ،ایجاد تغییر در محصوالت یا خدمات و یا روش خلق و عرضه آنها ،با هدف
پاسخگویی به بازارهای جدید و نیازهای متغیر مشتریان است .در پژوهش یوشا در سال  0201این بُعد
جز یکی از ابعاد هفتگانه مربوط به عوامل کنارگذاری کاال قرار گرفته است .مولفه حاضر (تمایل به استفاده
از نوآوری) در تقسیمبندی پژوهشِ جاکوبای ،در دستهی عوامل مربوط به ماهیت محصول قرار گرفته
است .همچنین از نظر پادن و استل "به دنبال نوآوری" یک ویژگی شخصیتی است که بر تمایالت دفع
اثر میگذارد .به گفته آنها ،نوآوران ،افرادی که اولین بار محصوالت جدیدی را امتحان میکنند ،احساس
شدیدی دارند تا کاالهای منسوخ شده را رها کنند و در نتیجه محصوالت "جدید" را خریداری نمایند.
مولفه بعدی زمان پذیرش تکنولوژی است .این مولفه با مولفه قبل که توضیح داده شد متفاوت است .بدان
معنی که ممکن است فردی تمایل به تکنولوژی داشته باشد ولی اینکه این نوآوری را از بقیه جلوتر
استفاده کند ،اهمیت چندانی برای او نداشته باشد.
تمایل به ذخیرهسازی
با توجه به نمودار نجومی بدست آمده در این پژوهش ،بُعد بعدی از کنارگذاری کاال ،مربوط به ذخیره
محصول میباشد .اینکه مشتری آیا فضای ذخیره سازی و تمایل به ذخیره کاال را دارد ،و یا اینکه هنگام
ذخیرهسازی خطری او را تهدید نمیکند ،بر روی فرآیند کنارگذاری کاال تأثیرگذار خواهد بود .در تحقیق
جاکوبای این مولفه (تمایل به ذخیره سازی) در عوامل موقعیتی قرار گرفته است .پژوهش جاکوبای نشان
داد هنگامی که فضای انبارِ زیادی برای یک فرد موجود است ،احتمالِ اینکه فرد محصول را نگه دارد
بیشتر خواهد شد و احتمال ِ بیرون انداختنِ کاال کاهش مییابد .در پژوهش یوشا در سال  0201این بعد
از کنارگذاری کاال در یکی از  6بُعد دستهبندی شده قرار دادهاست .در نبود تسهیالتِ مربوط به انبار،
مصرفکنندگانی که می خواهند دارایی خود را کنار بگذارند ،تمایل دارند که به دلیل محدودیت انبار
دارایی خود را دور بریزند .بنابراین میتوان گفت که داشتن ِفضای نگداری رابطهی منفی با کنارگذاری
کاال خواهد داشت (یوشا.)0201 ،
عوامل وضعیتی
عوامل وضعیتی ،زمینهای که محصول در آن استفاده میشود را تبیین میکند و خصوصیات محصول
ل مفهومی در
درخواست شده از طریق مصرفکننده را شکل میدهد .هانسون 02در سال  0282مد ِ
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خصوصِ تصمیمگیری بمنظور کنارگذاری کاال را به تصویر کشید .سه عامل برجسته ارائه شده در این
مدل شامل وضعیت ،هدف و شخص 08است که در فرایند تصمیمگیریِ کنارگذاری نقش دارند .ویژگی
وضعیتی زمان که عموما مصرفکننده را تحت تأثیر قرار میدهد دسترسپذیری آن است .مقدار زمانی
که مصرف کننده برای انجام یک وظیفه در اختیار دارد مانند خرید یک محصول ،راهبرد بکار گرفتهشده
برای انتخاب و خرید آن را تحت تأثیر قرار میدهد.
حاالت پیشین 02آن حالتهای موقت خلقی و فیزیولوژیکی هستند که برای مصرفکننده وضعیت
مصرف را بهوجود می آورد .مصرف کنندگان در حاالت خلقی متفاوت نحوه کنارگذاری مختلفی دارند.
برای مثال وقتی که فرد دارای احساس خوبی است ،تمایل به سخاوتمند بودن در رابطه خود دارد
(اردستانی و سعدی .) 0321،لذا حاالت خلقی و فیزیولوژیکی نیز از جمله مواردی است در کنارگذاری
کاال میبایست مد نظر قرار گیرد.
نظریه اسنادی
مصرفکنندگان دنبال فهم علت عمل هستند .آنها میتوانند بدانند که چرا محصول باعث عدم رضایت
میگردید .تبیین فرآیندهایی که مردم از طریق آن اینگونه به دنبال تعیین علیت عمل هستند را نظریه
اسنادی میگویند (اردستانی .)0321،یک مصرفکننده ممکن است بپرسد آیا تأیید کننده ،محصول را
به این خاطر توصیه کرد که چون خودش آن را دوست داشت (اسناد درونی )02و یا اینکه برای توصیه آن
کاال به او پول دادهاند (اسناد بیرونی) .با توجه به نمودار نجومی علیت خرید کاال (نظریه اسنادی) میتواند
بر روی کنارگذاری کاال تأثیرگذار باشد .وضعیت عملکردی محصوالت در تصمیمگیری درباره کنارگذاری
محصول تأثیر زیادی دارد .هزینه زیاد تعمیر و نبود قطعات یدکی برای محصوالت باعثِ کنارگذاری و
جایگزینی آنها به صورت خریدهای اجباری 00میشود.
در بعضی مواقع کنارگذاری هنگامی اتفاق میافتد که در زمان دفع کاال ،محصول به خوبی کار میکند.
تحقیقات نشان میدهد که تمایل به دور انداختن ِ کاال زمانی اتفاق میافتد که فرد اولین نقص را در کاال
مشاهده میکند .لذا اگر افراد فکر کنند که مسبب خرید بیشتر محیط بوده تا تمایالت واقعی آنها ،در
نوع و فرآیند کنارگذاری تأثیر گذار خواهد بود .وقتی مصرفکنندگان تبلیغاتی را نگاه میکنند تمایل
دارند که پیام را کاهش داده و اسناد بیرونی را برقرار سازند .بنابراین نوع تبلیغات (باورکردنی یا غیر قابل
باور) و مشکالت محصول (علت را درونی یا بیرونی بداند) و تأثیر گذاری افراد میتواند ،فرآیند کنارگذاری
را متأثر سازد.
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عوامل اجتماعی
محیطهای اجتماعی شامل فرهنگی میباشد که فرد در آن تحصیل کرده و آموزش دیده است و یا
افراد و مؤسساتی که با آنها تعامل دارند .در تقسیمبندی جاکوبای ،عوامل اجتماعی (طبقه اجتماعی و
شعورِ اجتماعی) در دستهی "ویژگیهایِ روانشناختیِ تصمیمگیرنده" قرار گرفتهاست .همچنین یک مدل
مفهومی توسعه یافته توسط ون نس ( )0202بیان میکند که نیاز به جایگزینی یک دارایی ،توسط
چندین عامل مختلف ایجاد میشود .یکی از این عوامل ویژگیهای محصول میباشد که "ارزش اجتماعی"
در این دسته قرار میگیرد .افرادِ کمتر مادیگرا ،ترجیح میدهند صرف تجربه هزینه کنند ،به بیان دیگر
برای بهبود تجربیات زندگی خود پول خرج کنند .این مصرفکنندگان در فروش مجدد آنالین به دلیل
مزایای اجتماعی شرکت میکنند (بلک  .)0288 ،دستهبندی کاالها و همچنین چگونگی کنارگذاری کاال
بستگی به اطالعات و بصیرت نسبت به داراییها دارد .این اطالعات و بصیرت با تغییر کالس اجتماعی،
سن ،درآمد و غیره ،در اینکه چه نگاهی نسبت به قابل استفاده بودن ،کاربرد محصول و یا کهنه شدنِ کاال
وجود دارد ،تغییر میکند (ویلهلم و دیگران .)0200 ،از نظر هال ( )0220نیز یکی از معیارهای اصلی برای
انتخاب گزینههای جایگزین کنارگذاری کاال مسئولیت اجتماعی شرکت میباشد .بنابراین شرکتها از
طریق بازاریابی سبزتر و مسئوالنه تر ،مسئولیت اجتماعی بهتری به نمایش میگذارند (رغوان.)0202 ،
عوامل اقتصادی
نمونههایی از عوامل اقتصادی عبارتند از درآمد سرانه ،تعادل پرداخت ،تعادل تجارت ،نرخ تورم ،تولید
ناخالص داخلی ،مالیاتها ،عوارض ،سهمیهبندیها ،ممنوعیت برخی محصوالت ،از جمله عوامل اقتصادی
میباشند .برای مثال ،در مواقعی که بحران اقتصادی وجود دارد روشهای کنارگذاری کاال مانندِ فروشِ
داراییها به وسیله مالکین ،بیشتر میشود (گرین و دیگران .)0220،در مدل سوراب  0206عوامل
کنارگذاری کاال به سه دسته کلی منافع اقتصادی ،منافع محیط زیست و مسئولیت اجتماعی تقسیم
شدهاست .در پژوهش های انجام شده عوامل اقتصادی اغلب در یکی از دستهبندیهای اصلی قرار گرفته
شدهاند که در کنارگذاری کاال نقش اساسی را دارند .چکیده یافتههای علمی حاصل از پژوهش های
صورت گرفته در رفتار مصرفکننده به وضوح نشان دادهاست که تصمیمهای مصرفکننده برای خرید تا
حد زیادی تحت تأثیر شرایط اقتصادی موجود در بازار قرار دارد .لذا پژوهش حاضر نیز این مهم را تأیید
مینماید.
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قصد خرید
بر اساس مدل پژوهش حاضر افراد کاال را با هدفی خاص خرید مینمایند .آنها از طریق کاال ارزش
الزم را کسب میکنند و یا با قصد و نیت فروش مجدد و یا هدیه دادن و یا بخشیدن آن را تهیه مینمایند.
البته کسب ارزش میتواند با نیت خرید همپوشانی داشتهباشد .دانستن علت یا هدف از خرید کاال میتواند
کمک زیادی در نحوه کنارگذاری آن نماید .مصرفکنندگان تمایل دارند تا خود را با داراییهایی که
مطابق با تصویر ذهنی مورد نظرشان است ،احاطه کنند .از آنجا که ،اموال می تواند به ایجاد هویت
شخصی 00کمک کند ،داراییهایی که دیگر با اهداف انسان سازگار نیست ،احتماالً کنارگذاشته میشوند.
از این رو ،داشتن اهداف میتواند منجر به دست آوردن امالک مناسب و دور ریختن کاالهای نامناسب
شود.
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