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تأثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصرف کنندگان الستیک با نقش 
میانجی هوشیاری کارآفرینانه

he effect of market exchange rate on the buying behavior of rubber 
consumers with the mediating role of entrepreneurial awareness

مدیریت: تأثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید   ...

چکیده:

نرخ ارز به عنوان یکی از کانال های ارتباط اقتصاد ملی با محیط بین الملل از مهم ترین متغیرهای اقتصادی 
به جساب می آید. انحراف این متغیر از مقدار تعادلی آن تقریبا در اکثر کشورها مشاهده می شود. اما این 
موضوع به عنوان یک پدیده مزمن در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران بسیار مشهود است. از طرفی 
شناخت اندکی درباره رفتار مصرف کننده بخصوص رفتار انتخاب مصرف کننده در برابر خرید در کشورهای 
درحال توسعه وجود دارد. در نتیجه لزوم بهره گیری از هوشیاری کارافرینانه را در جهت موفقیت در این 
تقابل هر چه بیشتر آشکار می کند. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری داده ها، 
کمی است. جامعه آماری این پژوهش شامل  80 نفر از مشتریان شرکت کیان تایر در استان قزوین می باشد. 
 SPSS و PLS حجم نمونه آماری این تحقیق  66 نفر به دست آمده است. برای تجزیه وتحلیل از نرم افزار
استفاده شد. براین اساس به منظور بررسي پایایي مدل اندازه گیري پژوهش، به بررسي ضرایب بارهاي 
عاملي، ضرایب آلفاي کرونباخ و پایایي ترکیبي، روایي همگرا و روایي واگرا  استفاده شد. نتایج پژوهش 
نشان می دهد که هوشیاری کارآفرینانه می تواند بر نرخ ارز اثرگذار باشد اما نرخ ارز بر هوشیاری کارآفرینانه 

نقشی ندارد و متغیر هوشیاری نقش میانجی را بین نرخ ارز و رفتار خرید ایجاد نمی کند.
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مقدمه 
را درگیر خود کرده  ارز مدت هاست که جامعه    بازار  نوسانات   
بر معیشت مردم وارد  اقتصادی  بُعد  اثرات آن، هم در  و  تبعات  و 
اجتماعی  و  سیاسی  مقوله های  نظیر  ابعادی  در  هم  و  است  آمده 
دامن گیر آحاد ملت شده است. اگر نرخ ارز روند سقوط را در پیش 
بگوییم  بتوانیم  نزدیک شود، شاید  ارقام سابق خویش  به  و  گیرد 
اقتصادی ممکن است حتی بدتر هم بشود؛ چراکه منشأ  وضعیت 
مشکالت اقتصادی ما نرخ ارز نیست، بلکه انباشت نقدینگی فراتر از 
ظرفیت اقتصادی مان است. سیاستگذاران و صاحبنظران اقتصادی 
باید در تعیین سطح نرخ ارز و نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای 
و  )کهنسال  باشند  داشته  بیشتری  حساسیت  اقتصادی  کالن 
محمودی،۱۳۹۹(؛ نوسانات ایجاد شده در اقتصاد جهانی از راه های 
از  یکی  دهد  می  قرار  تاثیر  تحت  را  کشورها  اقتصاد  مختلفی 
مهم ترین متغیرهای اقتصاد کالن که نوسانات جهانی را به اقتصاد 
کشورها منتقل می کند، نرخ ارز است. تغییرات این متغیر سیاسی 
این قابلیت را دارد که تصمیمات دولت، مصرف کننده، تولیدکننده، 
واردکننده، صادرکننده و در نهایت رفتار کل اقتصاد را تحت تاثیر 
مؤثری  کلیدواژه  تولید،  )رحیمی،خداویسی،۱۳۹۸(؛  دهد.  قرار 
است که برای محل جاری شدن نقدینگی می توان در نظر گرفت. 
اگر نقدینگی به جای تبلور در بازار ارز در صنعت و تولید داخلی 
جاری می شد، امروز حتما تنگناهای کمتری در اقتصاد و معیشت 
مردم کشورمان می داشتیم. ما نیاز داریم که بسترهای تولیدمان با 
مؤلفه های سرمایه گذاری صحیح مردمی سازگار شود و حجم انباشته 
سرمایه ها به جای رشد شخصی، به رشد عمومی منجر شود. نرخ ارز 
به عنوان یکی از راه های ارتباط اقتصاد ملی با محیط بین الملل از 
مهم ترین متغیرهای اقتصادی به حساب می آید. انحراف این متغیر 
از مقدار تعادلی آن تقریبا در اکثر کشورها مشاهده می شود اما این 
موضوع به عنوان یک پدیده مزمن در کشورهای درحال توسعه و 
ازجمله ایران بسیار مشهود است )مزیننی و قربانی،۱۳۹۸(. اهمیت 
تکانه های تقاضا)مانند سیاست های پولی و مالی( در برابر تکانه های 

ساختاری(  اصالحات  و  کار  نیروی  عرضه  بهره وری،  )مانند  عرضه 
)یپز  بینی شود  پیش  اقتصاد کالن  متنوع  متغیرهای  با  تواند  می 
،20۱7 و شلدن ،20۱7(. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول 
خارجی برحسب واحدهای پول داخلی، تأثیر مهمی بر متغیرهای 
کالن اقتصادی، تولید، صادرات و تراز پرداختها دارد )سکات ،20۱۶ 

و خلیقی و فدایی ،20۱7(. 
کارآفرینان دارای درک عمیق از شناسایی فرصت ها به واسطه 
می  کارآفرینانه  بودن  هوشیار  جمله  از  خود  خاص  های  ویژگی 
تحول  شخصیتی،  های  ویژگی  همچون  گوناگونی  عوامل  باشند. 
به  دستیابی  پیشین،  دانش  پیشین،  تجارب  پیرامونی،  محیط  در 
اطالعات و مسائل روان شناختی برای تشریح چگونگی شناخت و 
توسعه فرصت های جدید توسط افراد کارآفرین به ویژه با هویت 
هوشیارانه از دید محققان این حوزه در سالیان اخیر مد نظر قرار 
گرفته است )شین و ونکاتارامن، 2000; شفرد و همکاران، 20۱0(. 
در سال های اخیر مفهوم هوشیاری کارآفرینانه به ساختار کلیدی 
و همکاران،  )تانگ  است  تبدیل شده  کارآفرینی  پژوهش های  در 
20۱2 (. مفهوم هوشیاری کار آفرینانه که از ویژگی های کارآفرینان 
فرصت گرا است، به عنوان مفهوم اساسی در حوزه کارآفرینی مطرح 
می باشد)صفا و همکاران، ۱۳۹5(. کرزنر اولین کسی بود که از واژة 
براي تشخیص فرصت کارآفرینانه استفاده کرد )طالبی  هوشیاري 
و همکاران، ۱۳۹7(. آردیچویلی و همکاران و کرزنر بیان می دارند 
تشخیص  در  عوامل  ترین  مهم  از  یکی  کارآفرینانه  هوشیاری  که 
فرصت های کارآفرینی محسوب می شود)بارون ،20۱۴ (. بسیاری 
از محققان موافقند که هوشیاری شامل ذهنیتی بر  پایه چندین 
ظرفیت و فرایند همچون دانش قبلی، مهارت های تشخیص الگو و 

پردازش اطالعات بنا نهاده شده است)کویی، 20۱۹ (.
یکی از موضوعات بحث انگیز در بازاریابی، رفتار خرید مشتري 
است. مدیران و بازاریابان در عرصه توسعه کسب وکار همواره می 
کوشند تا با شناخت هر چه بهتر مشتري، رفتار خرید وي را پیش 
بینی کرده و کاال و خدمات تولیدي خود را در مسیر فرآیند انتخاب و 
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خرید مشتري قرار دهند.)درینی و نامدار،۱۳۹۸(. مصرف کنندگان 
به دالیل مختلفی خرید میکنند، که این دالیل ممکن است شامل 
نیاز به یک فرآورده یا خدمت خاص نباشد. برای مثال آنها ممکن 
یا  اجتماعی  العملهای  تفریح، عکس  به سرگرمی،  نیاز  برای  است 
امروزه  همکاران،20۱5(.  و  کنند.)تورکیلماز  خرید  ذهنی  تحریک 
محققان بازاریابی برای توصیف رفتار مصرف کننده بیشتر بر نظریه 
چرا  عقیقی،20۱۸(  و  اند)سهرابی  کرده  تکیه  هیجانات  شناختی 
کننده،  مصرف  نیازهای  درک  به  نسبت  بهتر  بینش  ایجاد  با  که 
خدمات و فرآورده های با کیفیت تری میتواند ارائه شود و تداوم 
و  زاده  شود)بحرینی  می  تقویت  شرکتها  با  مشتریان  ارتباط 
حسینی،20۱۸(. مطالعه و بررسی عواملی که بر رفتار مصرف کننده 
تاثیرگذار هستند و بررسی میزان تاثیر هر یک از این عوامل بر رفتار 
باعث دستیابی به شناخت و درکی از رفتار مصرفکننده می شود که 
بازاریابان تنها در این صورت قادر خواهند بود فرآورده ای را ارائه 
کنند که با نیازها و خواسته های مصرف کنندگان انطباق بیشتری 
برآیند   که  نمایند  ارائه  را  کاالیی  دیگر  تعبیر  به  یا  و  باشد  داشته 
عوامل موثر بر رفتار  مصرف کنندگان باشد و حداکثر رضایت آنان 
اهمیت  عموماً  ها  مقاله  فتحعلی،20۱5(.  و  کند.)خیری  تامین  را 
بیشتری به اندازه گیری، مدل سازی و پیش بینی کردن نوسانات 
به جای شناسایی و کشف ارتباط عوامل تعیین کننده اساسی داده 
اند. از سوی دیگر، مطالعاتی هر چند اندک وجود دارد که نوسانات 
نرخ ارز را با توجه به هوشیاری کارآفرینانه به کار گرفته اند. بااین 
حال، درک دینامیک و رفتار نوسانات نرخ ارز و بررسی توان آثار 
برونزای آن بر فعالیت های اقتصادی از موضوعات بسیار مهمی می 
باشد. با توجه به این موارد سؤال اصلی تحقیق این است که آیا نرخ 
با نقش میانجی  بر رفتار خرید مصرف کنندگان الستیک  بازار  ارز 

هوشیاری کارآفرینانه اثر دارد یا خیر؟

ادبیات و پیشینه تحقیق
نرخ ارز: نرخ ارز از متغیرهای کالن اقتصادی است که از راه های 

از  بیش  و  گذارد  می  تاثیر  واقعی  و  اسمی  متغیرهای  بر  مختلف 
سایر متغیرها با بخش خارجی ارتباطی تنگاتنگ و مستقیم دارد. 
امروه ارزش پول کشورها نه تنها تحت تاثیر سیاست های داخلی و 
خارجی قرار می گیرد بلکه نوسانات ارزی در بازارهای جهانی نیز بر 
ارزش پول و به تبع آن بر تجارت خارجی آنها نیز موثر می باشد. 
انحراف  و  واریانسی  طریق  از  ارز  نرخ  نوسانات  )عسگری،۱۳۸7(. 
معیار نرخ ارز در یک دوره زمانی مشخص تعریف می شود. اتخاذ 
درحال  کشورهای  در  به خصوص  مناسب،  ارز  نرخ  های  سیاست 
ارز  نرخ  نوسانات  که  است چرا  بوده  برانگیز  بحث  همواره  توسعه، 
در رودررویی با تکانه های داخلی و خارجی متمرکز هستند پس 
کارشناسان با استفاده از آمار سال های گذشته و ایجاد یک مدل 
تاثیر چنین نوسان هایی را بر متغیرهای  مناسب سعی می کنند 
شود  ایجاد  الزم  آمادگی  آنها  برابر  در  و  بسنجند  اقتصادی  مهم 
)توکلی،۱۳۹۱(.  توکلی و سیاح به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر 
فعالیت های اقتصادی کشور پرداختند و به این نتیجه رسیدند که 
نوسان هاي غیرقابل پیش بینی نرخ ارز بر رشد تولید واقعی کشور 
تأثیر ي نداشته است ولی اجزاي تقاضاي کل، نظیر مخارج خانوارها 
و صادرات )غیرنفتی ( با نوسانات غیرمنتظره نرخ ارز واکنش نشان 
داده اند. )توکلی  وسیاح،۱۳۸۹(. ابریشمی به بررسی منابع نوسانات 
طرف  تکانه های  دادند  نشان  نتایج  پرداخت،  ایران  در  اقتصادی 
کوتاه مدت  در  ایران  اقتصادی  نوسانات  در  را  اساسی  نقش  عرضه 
در  همکاران  و  ناجی  )ابریشمی،۱۳۸۱(.  کرده اند  ایفا  بلندمدت  و 
پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر پویای عوامل کالن اقتصادی بر 
نوسانات قیمت مسکن در ایران به این نتیجه رسیدند که متغیرهای 
شاخص  داخلی،  ناخالص  تولید  پول،  حجم  یعنی  اقتصادی  کالن 
این  از آن است که تمامی  ارز  حاکی  قیمت مصرف کننده و نرخ 
دارند  مثبت  و  معنی دار  رابطه  مسکن  قیمت  شاخص  یا  متغیرها 
منابع  بررسی  به  همکاران  و  آقایی  همکاران،۱۳۸۹(.  و  )ناجی 
نوسانات کالن اقتصادی ایران با تاکید بر نرخ واقعی ارز پرداختند. 
نتایج نشان می دهند منابع اصلی نوسانات نرخ واقعی ارز در ایران 

علیزاده مجد و همکاران
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بیشتر از تکانه  های پولی و تکانه  های قیمتی نفت مشتق می شود.
)آقایی و همکاران،۱۳۸7(. غالمی و عباسی تژاد به بررسی اهمیت 
تبیین  در  ایران  بانکی  بخش  بر  افزوده  ارزش  بر  مالیات  اجرای 
نوسانات اقتصادی به این نتیجه رسیدند که وضع مالیات بر ارزش 
افزوده بر بانک ها باعث کاهش هزینه آنها و در نتیجه افزایش منابع 
بانکی شده و قدرت وام دهی آنها را افزایش می دهد و بنابراین عرضه 
اعتبارات، سرمایه گذاری و در نتیجه تولید افزایش می یابد.)غالمی و 
عباسی نژاد،۱۳۹7(. مرادپور و همکاران به بررسی چرخه اقتصادی 
نوظهور  اقتصادهای  و مطالعه  بازار سهام  بازده  متقارن  نوسانات  و 
پرداخته اند. نتایج حاصله بیانگر معنا  داری و توانایی مدل های ارائه 
شده در مدلسازی نوسانات بازار سهام می باشند. همچنین ارتباط 
میان چرخه های اقتصادی و بازده بازار سرمایه در برخی کشورها 
همکاران  و  مهرآرا  همکاران،۱۳۹۸(.  و  است.)مرادپور  شده  تایید 
تسهیالت  بر  اقتصادی  نوسانات  نقش  عنوان  تحت  درپژوهشی 
اعطایی بانک ها از راه سرمایه اضافی بانک به این نتیجه رسیدند که 
تاثیرگذاری مثبت تکانه  های اسمی  به  وجود مازاد سرمایه منجر 
بر ارایه تسهیالت شده است )مهرآرا و همکاران،۱۳۹5(. محمدزاده 
و همکاران به بررسی چگونگی اثرگذاری توسعه مالی بر نوسانات 
نشان  برآورد  از  نتایج حاصل  پرداختند.  اقتصادی  رشد  و  ارز  نرخ 
میدهند که در سطوح باالی توسعه بازارهای مالی، اثر نوسانات نرخ 
ارز بر رشد اقتصادی می تواند بی اثر و یا مثبت باشد درحالی که 
اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در سطوح پایین توسعه مالی 
منفی بوده و احتمال خطر اقتصادی افزایش یافته است )محمدزاده 

و همکاران،۱۳۹5(.

هوشیاری کارآفرینانه
کلمه  از  بار  اولین  برای  که   بود  دانشمندانی  جمله  از  کرزنر   
هوشیاری کارآفرینانه به منظور تحلیل و تبیین در حوزه تشخیص 
که  می کند  اشاره  کرزنر  کرد.  استفاده  کارآفرینی  فرصت های 
می بایست  خود،  متصور  آینده  در  چه  و  حال  در  چه  کارآفرینان 

نسبت به کشف فرصت ها آگاه و هوشیار باشند )کرزنر)۱(، 200۹(. 
او پیش از این نیز معتقد بود هوشیاری کارآفرینانه به توجه نشان 
و  جست  بدون  حتی  شده،  گرفته  نادیده  های  فرصت  به  دادن 
از  برداشت  این   .)۱۹7۹ شود)کرزنر،  می  اطالق  آن ها،  برای  جو 
هوشیاری را شور و شوقی برای شکل بندی تصویری از آینده می 
نامید)کرزنر، ۱۹۸۶(. تانگ هوشیاری کارآفرینانه را از حیاتی ترین 
و هوشیاری  داند  کارآفرینی می  فرصت های  تشخیص  در  عوامل 
برای کسب  است جستجو  داده  قرار  بررسی  مورد  منظر  از سه  را 
و  تحلیل  و  شده  یافت  اطالعات  تمام  دادن  ارتباط  اطالعات، 
ارزیابی اطالعات. در واقع او بیان می کند هوشیاری توانایی ارتباط 
ها  آن  تجمیع  و  پراکنده  اطالعات  از  تکه هایی  بین  برقرار کردن 
در  کارآفرینانه  فرصتی  به  دستیابی  ادامه  در  و  تحلیل  منظور  به 
یابی  فرآیند فرصت  )تانگ و همکاران، 20۱2(.  بازار کار می باشد 
کارآفرینانه توسط افراد هوشیار فرایندی آگاهانه و تیز بینانه است 
و  )المپکین  فرصت می باشد  از  برداری  بهره  و  که شامل شناخت 
مثابه یک منبع  به  کارآفرینانه  لیختنشتاین)2(، 2005(. هوشیاری 
شناختی است که یک کارآفرین از آن بهره می گیرد و در مهارت 
از  بیشتر  بازار  در  کار  و  کسب  ایجاد  فرصت های  شناسایی  های 
سال  در  تانگ   .)  20۱5 پتراگ)۳(،  و  دارد)هلفات  توانایی  دیگران 
20۱2 با مطالعه ی هوشیاری کارآفرینانه به ارایه مدلی بر مبنای 
بر  ارزیابی  و  ها  آن  بین  دادن  ارتباط  اطالعات،  بعد جستجوی   ۳
هوشیاری کارآفرینانه و پی بردن به  اهمیت و نقش آن ها در فرایند 
در  عملگرایی  مطالعه  با   20۱۹ سال  در  ننه)۴(  رسید.  هوشیاری 
هوشیاری کارآفرینانه به این نتیجه رسید که در فرایند هوشیاری، 
و  صفات  بودن،  متعهد  و  عملگرا  و  کارآفرینانه  خالقیت های 
لی)5(  کنند.  می  بازی  را  اساسی  نقش  که  هستند  مشخصه هایی 
و همکاران در سال 20۱۶ با مطالعه هوشیاری کارآفرینانه و تاثیر 
نتیجه رسیدند که هوشیاری  این  به  آن روی کارآفرینی سازمانی 
و  دهد  تمایز  را  کارآفرینانه  سازمانی  رفتار  تواند  می  کارآفرینانه 
می تواند سرعت تصمیم گیری های تیم مدیریتی را باال برد و فرایند 
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شناخت فرصت های کارآفرینانه را بهبود بخشد. صفا و همکارن در 
سال ۱۳۹5 با مطالعه هوشیاری کارآفرینانه به این نتیجه رسیدند 
که مفهوم فرصت گرایی در کارآفرینی در میان کارآفرینان ایرانی 
مطرح و این مفهوم ماهیتا ذاتی و اکتسابی است. طالبی و همکاران 
رابطه ی  و  کارآفرینانه  هوشیاری  ابعاد  مطالعه  با  سال ۱۳۹7  در 
نتیجه  این  به  انسانی  اطالعات  پردازش  رویکرد  مبنای  بر  آن ها 
بازار،  تحلیل  و  پیشین  دانش  بین  معناداری  رابطه ی  که  رسیدند 

تشخیص فرصت و هوشیاری کارآفرینانه وجود دارد. 
رفتار خرید مصرف کننده: در مطالعه متون و نوشته های مرتبط با 
رفتار مصرف کننده تعریف های متفاوتي از رفتار خرید مصرفکننده 
به چشم مي خورد: کسب، مصرف و تمایل به سمت کاال، خدمت، 
زمان و ایده به وسیله واحدهای تصمیم گیری را رفتار مصرف کننده 
می گویند. )جاکوبی و همکاران،۱۹۹۸(. فرایند خرید مصرف کننده 
درنتیجه جست و جو و ارزیابي اطالعات کوچک و بسیار زیادی است 
که مصرف کننده آن را به طور انتخابي موردپردازش قرار می دهد و 
سرانجام در مورد خرید آن نام تجاری خاص تصمیم گیری مي کند. 
مراحل خرید مصرف کننده با توجه به عواملي مانند محدودیت زماني، 
تجربه های قبل از خرید، توصیه های دوستان و غیره تحت تأثیر قرار 
مي گیرد.)حسینی و همکاران،۱۳۹۶(.  رفتار خرید مصرف کننده، 
مطالعه فرآیندهایي را دربردارد که در آن افراد یا گروه ها از کاالها، 
خدمات یا ایده ها به منظور ایجاد رضایت و تأمین نیازها و خواسته 
ها استفاده مي کنند.)سولومون و همکاران،۱۹۹۹(.  الهی و یعقوبی 
به معرفی ابزارهای بازاریابی سبز و تاثیر آن ها بر رفتار خرید مصرف 
کننده پرداختند وضمن بیان فرآیندهای سبز شدن سعی در توضیح 
تاثیر ابزارهای بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان دارند.)الهی 
و یعقوبی،۱۳۹0(. احمدی و همکاران به بررسی تحلیل رفتار خرید 
مصرف کننده نسبت به نشان های خارجی پوشاک ورزشی پرداختند 
و نتایج تحقیق نشان می دهند خودپنداری افراد بر گرایش آنها به 
نشان های خارجی پوشاک ورزشی نقشی ندارد، ولی نیاز به منحصر 
به فرد بودن بر گرایش افراد به نشان مؤثر بوده است. )احمدی و 

همکاران،۱۳۹5(. ترابی و همکاران در پژوهشی تحت عنوان تبیین 
مدل رفتار خرید مصرف کننده در انتخاب فرآورده ها لذت بخش 
با رویکرد آمیخته به این نتیجه رسیدند که نتایج کیفی پژوهش در 
قالب مدل تأیید شده و برازش یافته شامل شش مقوله یا بعد اصلی  
و ۳2  بعد فرعی است . نتایج در بخش کمی نشان داد که انگیزش 
بر  فردی  ویژگی های  فروشگاه،  ویژگی های  لذتبخش،  خرید  های 
همچنین  دارند.  معناداری  و  مثبت  تاثیر  ارتباطات  و  استراتژی ها 
فرآورده  انتخاب  در  مشتریان  وفاداری  بر  ارتباطات  و  استراتژی ها 

های  لذتبخش تاثیر مثبت دارند. )ترابی و همکاران،۱۳۹۸(.

تجربی
روش شناسی

روش  و  ماهیت  اساس  بر  و  کاربردی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
توصیفی– همبستگی است، اطالعات به  دست  آمده در این تحقیق 
از طریق پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری داده های 
میدانی در صنعت مربوطه به  دست  آمده است. به منظور جمع آوری 
استاندارد  پرسشنامه  از  تجزیه وتحلیل  برای  اطالعات  و  داده ها 
استفاده  شده است. پرسشنامه این تحقیق شامل  2۹ سؤال می باشد. 
برای طراحی سؤاالت از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده 
است که یکی از رایج ترین مقایسه های اندازه گیری به شمار می رود. 
جامعه آماری این پژوهش شامل  ۸0 نفر از مشتریان شرکت کیان 
نمونه گیری  روش  تحقیق  این  می باشد.در  قزوین  استان  در  تایر 
تصادفی طبقه ای که زیرمجموعه ای از روش های احتمالی می باشد، 
روش ها  پرکاربردترین  از  یکی  مورگان  جدول  است.  شده  انتخاب 
برای محاسبه حجم نمونه آماری است. برای تعیین نمونه موردنظر 
از فرمول آماری استفاده شده است که در آن سطح اطمینان ٪۹5 
و خطای برآوردی 5٪ لحاظ گردیده است حجم نمونه آماری این 
تحقیق  ۶۶ نفر به دست آمده است. هر پژوهش میدانی به یک مدل 
تحقیق نیاز دارد که در قالب ابزار تحلیلی مناسب، متغیرها و روابط 

بین آن ها را نشان می دهد.

علیزاده مجد و همکاران

مدیریت: تأثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید   ...
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روش های  از  داده ها  تجزیه وتحلیل  براي  تحقیق  این  در 
جزیي،  مربعات  حداقل  روش  و  استنباطي  توصیفي،  آمار  مختلف 
آن  تحلیلي  آمار  در  و   SmartPLS 2 و   SPSS  22 نرم افزارهاي  با 
به منظور آزمون فرضیه هاي تحقیق از مدل معادله های ساختاري 

استفاده  شده است.

نتیجه ها و بحث
برازش مدل های اندازه گیری

بررسي  به  پژوهش،  اندازه گیري  مدل  پایایي  بررسي  به منظور   
ترکیبي،  پایایي  و  کرونباخ  آلفاي  ضرایب  عاملي،  بارهاي  ضرایب 

روایي همگرا و روایي واگرا مي پردازیم.

از 0/۴  یا بیشتر  برابر  بارهاي عاملي  بارهاي عاملي:  ● سنجش 
مؤید این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخص هاي آن از 
واریانس خطاي اندازه گیري آن سازه بیشتر است و پایایي در مورد 

آن مدل اندازه گیري قابل قبول است.

● آلفاي کرونباخ، پایایي ترکیبي: با توجه به اینکه مقدار مناسب 
براي آلفاي کرونباخ و پایایي ترکیبي 0/7 است مطابق با یافته هاي 
جدول ذیل مي توان مناسب بودن وضعیت پایایي پژوهش را تائید کرد.

● روایي همگرا :  با توجه به اینکه مقدار مناسب براي AVE برابر 
0/5 است و مطابق با یافته هاي جدول این معیار در مورد متغیرهاي 
بودن  مناسب  نتیجه  در  اند،  کرده  اتخاذ  را  مناسبي  مقدار  پنهان 

روایي همگراي پژوهش تائید می شود.
 AVE روایي واگرا : براي بررسي روایي واگرا، مقایسه ي جذر ●
هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگي بین سازه ها بررسی می شود. 
همان طور که در جدول ذیل مشاهده مي شود، مقادیر قطر اصلي 
)ضرایب  پایین  مقادیر  از  هرسازه(   AVE ضرایب  )جذر  ماتریس 
همبستگي بین هر سازه با سازه هاي دیگر( بیشتر بوده است و این 

مطلب نشان دهنده ي قابل قبول بودن روایي واگراي سازه هاست.

برازش مدل ساختاری
برازش بخش ساختاري مدل از طریق بررسي مقادیر R2 )واریانس 
تبیین شده( و مقادیر Q2 )قدرت پیش بیني مدل( صورت مي پذیرد.

● معیار R2 : R2 معیاري است که نشان از تأثیر یک متغیر برون زا 
بر یک متغیر درون زا دارد و سه مقدار 0/۱۹، 0/۳۳ و 0/۶7 به عنوان 
مقدار مالک براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي R2 در نظر گرفته 
می شود. مطابق با جدول مقدارR2 براي سازه هاي درون زاي پژوهش 
محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالک،  متوسط بودن 

برازش مدل ساختاري تائید مي شود.

شکل1 مدل تحقیق
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 ها خواسته و نیازها تأمین و رضایت ایجاد منظور به ها ایده یا خدمات کاالها، از ها گروه یا افراد آن در که دربردارد را فرآیندهایی
الهی و یعقوبی به معرفی ابزارهای بازاریابی سبز و تاثیر آنها بر رفتار خرید مصرف   .(۱۹۹۹)سولومون و همکاران،.کنند می استفاده

در توضیح تاثیر ابزارهای بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان  وضمن بیان فرآیندهای سبز شدن سعیکننده پرداختند 
خارجی پوشاک  نشان هایبه بررسی تحلیل رفتار خرید مصرف کننده نسبت به  احمدی و همکاران .(۱۳۹0د.)الهی و یعقوبی،ندار

 ندارد، نقشی ورزشی پوشاک خارجی هاینشان  به آنها گرایش بر افراد خودپنداری دهند می نشان تحقیق نتایجورزشی پرداختند و 
ترابی و همکاران در پژوهشی  .(۱۳۹5.)احمدی و همکاران،است بوده مؤثر نشان به افراد گرایش بر بودن فرد به منحصر به نیاز ولی

 کهرسیدند لذت بخش با رویکرد آمیخته به این نتیجه  فرآورده هاتبیین مدل رفتار خرید مصرف کننده در انتخاب  تحت عنوان
 بخش در نتایج . است فرعی بعد  ۳2و   اصلی بعد یا مقوله شش شامل یافته برازش و شده تأیید مدل قالب در پژوهش کیفی نتایج
 و مثبت تاثیر ارتباطات و استراتژیها بر فردی ویژگیهای فروشگاه، ویژگیهای لذتبخش، خرید های انگیزش که داد نشان کمی

)ترابی و .دندار مثبت تاثیر لذتبخش فرآورده های  انتخاب در مشتریان وفاداری بر ارتباطات و استراتژیها همچنین .دارند معناداری
 .(۱۳۹8همکاران،

 تجربی:

 روش شناسی:

در این تحقیق از  آمده دست بهاطالعات  است، همبستگی –هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی باپژوهش حاضر 
آوری منظور جمعبه است. آمده دست بهی میدانی در صنعت مربوطه هادادهی آورجمعی و اکتابخانهو مطالعات  طریق پرسشنامه

 باشد.سؤال می 2۹ شده است. پرسشنامه این تحقیق شامل  وتحلیل از پرسشنامه استاندارد استفادهها و اطالعات برای تجزیهداده
 رود.گیری به شمار میهای اندازهترین مقایسهاست که یکی از رایج شدهای لیکرت استفاده برای طراحی سؤاالت از طیف پنج گزینه

گیری روش نمونه تحقیق نیا درباشد.می نفر از مشتریان شرکت کیان تایر در استان قزوین 80 جامعه آماری این پژوهش شامل 
ها یکی از پرکاربردترین روش جدول مورگان باشد، انتخاب شده است.های احتمالی میای از روشای که زیرمجموعهتصادفی طبقه

 ٪۹5شده است که در آن سطح اطمینان برای تعیین نمونه موردنظر از فرمول آماری استفاده برای محاسبه حجم نمونه آماری است.
مدل  یک هر پژوهش میدانی به آمده است.دستبه نفر 66 حجم نمونه آماری این تحقیق  گردیده استلحاظ  ٪5و خطای برآوردی 

 .دهدیمرا نشان  هاآن، متغیرها و روابط بین تحقیق نیاز دارد که در قالب ابزار تحلیلی مناسب

 

 

 

 

 
 : مدل تحقیق۱نمایه

 با، ییحداقل مربعات جز روشهای مختلف آمار توصیفی، استنباطی و ها از روشدادهوتحلیل در این تحقیق برای تجزیه
ساختاری  دله هایمدل معا های تحقیق ازفرضیهمنظور آزمون به آندر آمار تحلیلی  و   2SmartPLS و SPSS 22افزارهاینرم

 شده است. استفاده

هوشیاری 
 کارآفرینانه

رفتار خرید  نرخ ارز بازار
کنندهمصرف  
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بار  سؤاالت سؤال
 عاملی

آماره 
T 

سطح 
 پذیرش

 ۴/0 08۳/8 682/0 باشد؟ افزایش نرخ ارز ناشی از تنگناهای اقتصادی می ۱
 ۴/0 ۱8۱/۱6 80۳/0 شود؟ طول سال دستخوش تغییر میآیا افزایش نرخ ارز در  2
 ۴/0 88۳/۳۴ 86۴/0 آیا بین نرخ ارز و رفتار خرید مصرف کننده رابطه ای وجود دارد؟ ۳
 ۴/0 7۴۱/۳6 827/0 گذارد؟ نرخ ارز بر بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اثر می ۴
 ۴/0 6۹5/27 8۹2/0 باشد؟ میافزایش نرخ ارز معموال در جامعه ما بلندمدت  5
 ۴/0 8۳۹/۴۳ ۹۱0/0 خرید می کنید فرآوردهتا چه میزان بعد از شناخت از  6
 ۴/0 ۳۳7/5۱ 887/0 ؟کنید می خرید به اقدام فرآورده های ویژگی درک  از بعد میزان چه تا 7
 رسانی اطالع و تبلیغات)کند می کمک شما ادراک به که شده ارائه اطالعات میزان چه تا 8

 ؟شود می شما خرید به اقدام  موجب(فرآورده
8۳5/0 ۳77/۳۴ ۴/0 

 ۴/0 ۹7۱/2۱ 8۳2/0 کنید؟ خرید تا شود می موجب  نیاز  میزان چه تا ۹
 ۴/0 582/2۱ 85۹/0 ؟شود می شما خرید به منجر رسد می شما به فرآورده مورد در که اطالعاتی  میزان چه تا ۱0
 ۴/0 202/۴6 ۹2۱/0 ؟شود می شما در خرید به منجر جدید فرآورده دریافت شوق  میزان چه تا ۱۱
 ۴/0 ۹2۱/۳ 555/0 ؟شود می شما در خرید به منجر قبلی دانش  میزان چه تا ۱2
 ۴/0 ۹۱۱/۹ 75۱/0 ؟شود می شما خرید به منجر تبلیغات تاثیر  میزان چه تا ۱۳
 ۴/0 ۱۱8/۱۴ 857/0 ؟شود می شما خرید به منجر مصرف فرهنگ وجود  میزان چه تا ۱۴
 ۴/0 ۴5۳/8 5۴6/0 ؟شود می شما خرید به منجر( تقلید فرهنگ) بازاریابی های همچشمی وجود  میزان چه تا ۱5
 ۴/0 26۱/۱۳ 6۹۱/0 ؟شود می شما خرید به منجر تفریح و تفنن عنوان به خرید فرهنگ وجود  میزان چه تا ۱6
 ۴/0 7۱5/۱۱ 658/0 دیگران در ارتباط هستم .دائماً برای کسب اطالعات جدید با  ۱7
 ۴/0 6۴۴/7 ۴۹۳/0 همیشه ایده های تجاری جدید را برای کسب اطالعات بررسی می کنم . ۱8
کسب اطالعات را برای  کسب و کاره های مقالو  ه ها، مجل خبرهاهمیشه به صورت منظم،  ۱۹

 جدید مطالعه می کنم.
۴۱0/0 7۴۱/۳ ۴/0 

 ۴/0 0۹8/28 85۱/0 در اینترنت جستجو می کنم. هر روز  20
 ۴/0 688/۳۱ ۹۳5/0 مند به جست و جوی اطالعات هستم. همیشه عالقه 2۱
 ۴/0 820/20 ۹27/0 ت و جوی اطالعات جدید می پردازم.همیشه فعاالنه به جس 22
 ۴/0 055/۱۴ 876/0 ارتباط بین اطالعات به ظاهر نامرتبط به هم را می بینم . 2۳
 ۴/0 2۳7/۱۴ 85۱/0 من در ارتباط برقرار کردن ، خوب هستم . 2۴
 ۴/0 06۳/۱0 8۱2/0 اغلب ارتباط بین حوزه های اطالعات که قبال  غیرمرتبط بودند، را زیر نظر دارم . 25
 ۴/0 885/۴ ۴۳7/0 احساس عمیقی برای فرصت های بالقوه قائل می شوم . 26
 ۴/0 05۹/۱8 8۹0/0 غیر مفید تفاوت قائل شوم .می توانم بین فرصت های مفید و  27
 ۴/0 822/۱0 8۳5/0 .د به جای فرصت های کم ارزش دارممهارت خاصی برای بررسی فرصت های بسیار ارزشمن 28
 ۴/0 0۴/۱6  6۹۳/0 بهترین آنها را انتخاب کنم.هنگامی که با فرصت های چندگانه ای مواجه می شوم قادرم که  2۹
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  است مطابق با  7/0با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  :کرونباخ، پایایی ترکیبیآلفای
 کرد. دیتوان مناسب بودن وضعیت پایایی پژوهش را تائمیذیل های جدول یافته

 آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی -۲جدول

آلفای  متغیرها
 کرونباخ

پذیرشسطح  پایایی ترکیبی  

872/0 (MER)نرخ ارز بازار  ۹08/0  7/0  
۹۱۱/0 (CBB)رفتار خرید مصرف کننده  ۹۳7/0  7/0  
۹۱8/0 (EA)هوشیاری کارآفرینانه  8۳۴/0  7/0  

 
 با توجه به اینکه مقدار مناسب برای  : روایی همگراAVE  های جدول این معیار در مورد است و مطابق با یافته 5/0برابر

 .شود، در نتیجه مناسب بودن روایی همگرای پژوهش تائید میکرده اندمقدار مناسبی را اتخاذ  پنهانمتغیرهای 

 میانگین واریانس استخراجی -۳جدول

 سطح پذيرش ميانگين واريانس استخراجي متغيرها

 ۵/۰ ۶۶۷/۰ نرخ ارز بازار
 ۵/۰ ۶۱۷/۰ رفتار خرید مصرف کننده

 ۵/۰ ۵۵۱/۰ هوشیاری کارآفرینانه
 

  : ی جذربرای بررسی روایی واگرا، مقایسه روایی واگرا AVE بررسی می هامقادیر ضرایب همبستگی بین سازه هر سازه با 
هرسازه( از مقادیر پایین  AVE ، مقادیر قطر اصلی ماتریس )جذر ضرایبشود مشاهده میجدول ذیل طور که در همان شود.

قبول بودن روایی واگرای ی قابلاین مطلب نشان دهنده و است دیگر( بیشتر بودههای )ضرایب همبستگی بین هر سازه با سازه
 .هاستسازه

 روایی واگرا -۴جدول

 هوشياری کارآفرينانه رفتار خريد مصرف کننده نرخ ارز بازار متغيرها

   ۸۱۶/۰ نرخ ارز بازار
  ۷۸۵/۰ ۶۰۱/۰ رفتار خرید مصرف کننده

 ۷۴۲/۰ ۶۴۷/۰ ۵۴۲/۰ هوشیاری کارآفرینانه
 

 برازش مدل ساختاری

صورت ( بینی مدلقدرت پیش) 2Qریو مقاد (واریانس تبیین شده) 2Rریمقاد یبررس قیمدل از طر یبرازش بخش ساختار
 .ردیپذیم

جدول۳  میانگین واریانس استخراجی

جدول۲ آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

جدول۴ روایی واگرا
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صورت ( بینی مدلقدرت پیش) 2Qریو مقاد (واریانس تبیین شده) 2Rریمقاد یبررس قیمدل از طر یبرازش بخش ساختار
 .ردیپذیم

جدول۵ واریانس تبیین شده 
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 2اریمعR  :2R  67/0و  ۳۳/0، ۱۹/0 زا دارد و سه مقداردرون ریمتغ کیزا بر برون ریمتغ کی ریاست که نشان از تأثمعیاری 
های برای سازه 2Rمطابق با جدول مقدار شود.در نظر گرفته می 2Rی متوسط و قو ف،یضع ریمقاد یمقدار مالک برا عنوانبه

 .شود می تائید یبرازش مدل ساختار بودن متوسط پژوهش محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالک،  یزادرون
  واریانس تبیین شده -۵جدول

 2R متغیرها

 ۳65/0 رفتار خرید مصرف کننده
 7۱۹/0 هوشیاری کارآفرینانه

 2اریمعQ :  2که مقدار یدر صورتQ  نشان از  بیبه ترت ،کندرا کسب  ۳5/0و  ۱5/0، 02/0 زا سه مقدارسازه درون کیدر مورد
 ینیبشینشان از قدرت پ جدول جیدارد. نتاآن را  مربوط به یبرونزا یهاسازه ایسازه  یمتوسط و قو ف،یضع ینیبشیقدرت پ
 .کندرا تائید  یساختار مدلپژوهش دارد و برازش  یدرونزا یهامدل در خصوص سازه متوسط

  بینی مدلقدرت پیش-۶جدول
 SSO SSE 2Q=SSE/SSO -1 متغیرها

 22/0 ۳۴۱۹۱5/565 000000/726 رفتار خرید مصرف کننده
 ۳8/0 22۱562/527 000000/858 هوشیاری کارآفرینانه

 کلیبرازش مدل 
  معیارGof ،  مدل  یو بخش ساختار یریگبرازش بخش اندازهی پژوهشگر پس از بررس ار،یمع نیکه توسط ا بیترت نیبد

ی برا یمتوسط و قو ف،یضع ریعنوان مقادبه ۳6/0و  25/0، 0۱/0 که سه مقدار کندکنترل  زیرا ن یپژوهش، برازش بخش کل
GOF ی با توجه به مقدار به دست آمده برا  شده است. یمعرفGOF یمدل کل )متوسط( برازش مناسب 575/0 زانیبه م 

 شود.د میییتا
 
 

 Gofمعیار  -۷جدول

 
 

 

  
 

 

 

 های پژوهشآزمون فرضیه
نشان   ضریب مسیر اندازهاست. شدهپرداخته روش حداقل مربعات جزئی ی پژوهش بر اساسهاآزمون فرضیهدر این بخش به 

 ۹6/۱ از عدد  مسیرهر آماره تی  الزم است مقدار بودن ضریب مسیر معنادار برایبوده و بین دو متغیر  قدرت و قوت رابطه دهنده
 بیشتر باشد. 

 2R Communalities متغيرها
 ۶۶۷/۰ - نرخ ارز بازار

 ۶۱۷/۰ ۳65/0 رفتار خرید مصرف کننده
 ۵۵۱/۰ 7۱۹/0 هوشیاری کارآفرینانه

 ۰.۶۱۱ ۵۴۲/۰ ميانگين
GOF ۵۷۵/۰ 

جدول۶ قدرت پیش بینی مدل
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  معیارGof ،  مدل  یو بخش ساختار یریگبرازش بخش اندازهی پژوهشگر پس از بررس ار،یمع نیکه توسط ا بیترت نیبد

ی برا یمتوسط و قو ف،یضع ریعنوان مقادبه ۳6/0و  25/0، 0۱/0 که سه مقدار کندکنترل  زیرا ن یپژوهش، برازش بخش کل
GOF ی با توجه به مقدار به دست آمده برا  شده است. یمعرفGOF یمدل کل )متوسط( برازش مناسب 575/0 زانیبه م 

 شود.د میییتا
 
 

 Gofمعیار  -۷جدول

 
 

 

  
 

 

 

 های پژوهشآزمون فرضیه
نشان   ضریب مسیر اندازهاست. شدهپرداخته روش حداقل مربعات جزئی ی پژوهش بر اساسهاآزمون فرضیهدر این بخش به 

 ۹6/۱ از عدد  مسیرهر آماره تی  الزم است مقدار بودن ضریب مسیر معنادار برایبوده و بین دو متغیر  قدرت و قوت رابطه دهنده
 بیشتر باشد. 

 2R Communalities متغيرها
 ۶۶۷/۰ - نرخ ارز بازار

 ۶۱۷/۰ ۳65/0 رفتار خرید مصرف کننده
 ۵۵۱/۰ 7۱۹/0 هوشیاری کارآفرینانه

 ۰.۶۱۱ ۵۴۲/۰ ميانگين
GOF ۵۷۵/۰ 
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مدیریت: تأثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید   ...

Gof جدول۷ معیار

جدول۸ فرضیه 1

جدول۹ فرضیه ۲

جدول1۰ فرضیه ۳
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 کنندگان اثرگذار است.نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصرف  -۱فرضیه 

 ۱ رضیهف 8جدول

 نتیجه (۹6/۱>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر
          CBB                               MER  50۱/0 ۹2۹/2 پذیرش 

 می کندید یتارا  ۱فرضیه ، باشدمی ۹6/۱که بیشتر از مقدار  ،آمدهدستبه و مقدار آماره تی مقدار ضریب مسیر 

 نرخ ارز بازار بر رفتار هوشیاری کارآفرینانه اثرگذار است. -2فرضیه 

 2 رضیهف ۹جدول

 نتیجه (۹6/۱>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر
EA                            MER ۱56/0- 20۴/۱ عدم پذیرش 

 کند.می ردرا  2فرضیه  ،باشدمی ۹6/۱از مقدار  که کمتر ،آمدهدستبه و مقدار آماره تی مقدار ضریب مسیر   

 

 کنندگان اثرگذار است.آفرینانه بر رفتار خرید مصرفارهوشیاری ک -۳فرضیه 

 ۳ رضیهف ۱0جدول

 نتیجه (۹6/۱>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر
CBB                         EA ۱۱8/0 622/2  پذیرش 

 کند. تائید میرا  ۳فرضیه  ، باشدمی ۹6/۱که بیشتر از مقدار  ،آمدهدستبه و مقدار آماره تی  مقدار ضریب مسیر   

 د:نباشهمچنین آثار غیرمستقیم متغیرها به شرح زیر می

برای تعیین شدت کنندگان دارد. هوشیاری کارآفرینانه نقش میانجی را در رابطه بین نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصرف -۴فرضیه 
کند و هرچه این را اختیار می ۱و  0استفاده شد که مقداری بین  VAFای به نام اثر غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی از آماره

از آزمون سوبل    T-Valueتر بودن تاثیر متغیر میانجی دارد. برای محاسبه مقدار  از قوی تر باشد، نشاننزدیک ۱مقدار به 
اگر مقدار آماره آزمون  جهیدرنتاست  0۹۴/۱ در فرمول سوبل  برای این پژوهش  شدهمحاسبهمقدار  استفاده شده است.

میانجی  ریو تأث است شده تایید 05/0این است که فرض صفر، در سطح خطای  دهندهباشد نشان کمتر ۹6/۱  آمده از مقداردستبه
 نیست. داریدر این رابطه معن

 آثار غیرمستقیم ۱۱جدول

 نتیجه (۹6/۱>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر
CBB              EA           MER 0۳7/0 0۹۴/۱  پذیرش عدم 

 

 گیری:نتیجه
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managementمدیریت

نمایه۳ ضریب مسیر

شکل ۲ آماره تی
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همچنین آثار غیرمستقیم متغیرها به شرح زیر می باشند:
فرضیه ۴- هوشیاری کارآفرینانه نقش میانجی را در رابطه بین 
تعیین  برای  دارد.  مصرف کنندگان  خرید  رفتار  بر  بازار  ارز  نرخ 
نام  به  آماره ای  از  میانجی  متغیر  طریق  از  غیرمستقیم  اثر  شدت 
و  می کند  اختیار  را   ۱ و   0 بین  مقداری  که  شد  استفاده   VAF

هرچه این مقدار به ۱ نزدیک تر باشد، نشان از قوی تر بودن تاثیر 
متغیر میانجی دارد. برای محاسبه مقدار  T-Value از آزمون سوبل 
استفاده شده است. مقدار محاسبه شده در فرمول سوبل  برای این 
پژوهش  ۱/0۹۴ است درنتیجه اگر مقدار آماره آزمون به دست آمده 
از مقدار  ۱/۹۶ کمتر باشد نشان دهنده این است که فرض صفر، در 
سطح خطای 0/05 تایید شده است و تأثیر میانجی در این رابطه 

معنی دار نیست.

نتیجه گیری
با  ارتباط  در  گذشته  ادبیات  از  فراوان  بررسی های  به  توجه  با 
همچنین  و  کننده  مصرف  خرید  رفتار  و  بازار  ارز  نرخ  متغیرهای 
هوشیاری کارآفرینانه پژوهشی یافت نشد که این سه متغیر را مورد 
بررسی قرار داده باشد. در ادامه با توجه به اینکه پژوهش حاضر از 
نوع کاربردی و روابط بین متغییر ها به صورت هم خطی می باشد 
نرم افزار  از  استفاده  با  ساختاري  های  معادله  مدل یابي  روش   از 
Smart PLS استفاده شد. روش Smart PLS براي برازش و ارزیابي 

روایي مد  ل هاي معادله های ساختاري، سه بخش را تحت پوشش 
قرار مي دهد: بخش مدل هاي اندازه گیري، مدل ساختاري و بخش 
کلي مدل. همچنین از نرم افزار spss  برای به دست آوردن نتیجه 

کمک گرفته شد.
نتایج نشان داند که نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصرف کنندگان 

اثرگذار است. از نمونه پژوهش هایی که در این حوزه می توان به 
توکلی  و  همکاران ۱۳۹5  و  محمدزاده  پژوهش  به  کرد  اشاره  آن 
تایید  می تواند  تحقیقات  این  آن  نتیجه  که  است   ۱۳۸۹ سیاج  و 
بازار بر رفتار  ارز  این فرضبه را توجیه کند. در فرضیه بعدی نرخ 
با توجه به نتابج بدست آمده  هوشیاری کارآفرینانه اثرگذار است. 
این فرضیه رد شده و پژوهشی مشاهده نشده است که بین این دو 
متعیر رابطه ای ایجاد کرده باشد، همانطور که کرزنر اشاره می کند 
که کارآفرینان چه در حال و چه در آینده متصور خود، می بایست 
نسبت به کشف فرصت ها آگاه و هوشیار باشند و نرخ ارز در این 
متغیر اثرگذار نمی باشد. در فرضیه سوم هوشیاری کارآفرینانه بر 
به  با توجه  این فرضیه  اثرگذار است.  رفتار خرید مصرف کنندگان 
 ،۱۳۹7 همکاران  و  طالبی  پژوهش  همچون  گذشته  پژوهش های 
ترابی و همکاران۱۳۹۸ و ننه درسال 20۱۹ می تواند توجیه کننده 
تایید این فرضیه باشد. در آخر هوشیاری کارآفرینانه نقش میانجی 
را در رابطه بین نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصرف کنندگان دارد 
که این فرضیه رد شده است و طیق آن هوشیاری کارآفرینانه نقش 
و  به مدل  توجه  با  کند.  نمی  ایفا  دیگر  متغیر  دو  بین  را  میانجی 
نتایجی که از فرضیات پژوهش به دست آمد پیشنهادات ذیل ارائه 

شده است:
باید اذعان کرد که در قرن حاضر هیچ شاخصی بیش از نوسانات 
کشورهای  سیاست گذاران  و  اقتصاددانان  تفکر  و  توجه  ارز  نرخ 
زیرا  است،  نکرده  جلب  خود  به  را  توسعه  درحال  و  یافته  توسعه 
نوسانات غیرعادی در سیستم ارزی یکی از معضالت اقتصادی هر 
کشوری است که ثبات اقتصاد را با چالش مواجه می کند و باعث 
بی اعتمادی مردم به پول می شود و کاهش نسبی قدرت خرید در 
مقایسه با موازنه های بین المللی را به همراه می آورد. در ایران  قست 
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 کنندگان اثرگذار است.نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصرف  -۱فرضیه 

 ۱ رضیهف 8جدول

 نتیجه (۹6/۱>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر
          CBB                               MER  50۱/0 ۹2۹/2 پذیرش 

 می کندید یتارا  ۱فرضیه ، باشدمی ۹6/۱که بیشتر از مقدار  ،آمدهدستبه و مقدار آماره تی مقدار ضریب مسیر 

 نرخ ارز بازار بر رفتار هوشیاری کارآفرینانه اثرگذار است. -2فرضیه 

 2 رضیهف ۹جدول

 نتیجه (۹6/۱>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر
EA                            MER ۱56/0- 20۴/۱ عدم پذیرش 

 کند.می ردرا  2فرضیه  ،باشدمی ۹6/۱از مقدار  که کمتر ،آمدهدستبه و مقدار آماره تی مقدار ضریب مسیر   

 

 کنندگان اثرگذار است.آفرینانه بر رفتار خرید مصرفارهوشیاری ک -۳فرضیه 

 ۳ رضیهف ۱0جدول

 نتیجه (۹6/۱>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر
CBB                         EA ۱۱8/0 622/2  پذیرش 

 کند. تائید میرا  ۳فرضیه  ، باشدمی ۹6/۱که بیشتر از مقدار  ،آمدهدستبه و مقدار آماره تی  مقدار ضریب مسیر   

 د:نباشهمچنین آثار غیرمستقیم متغیرها به شرح زیر می

برای تعیین شدت کنندگان دارد. هوشیاری کارآفرینانه نقش میانجی را در رابطه بین نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصرف -۴فرضیه 
کند و هرچه این را اختیار می ۱و  0استفاده شد که مقداری بین  VAFای به نام اثر غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی از آماره

از آزمون سوبل    T-Valueتر بودن تاثیر متغیر میانجی دارد. برای محاسبه مقدار  از قوی تر باشد، نشاننزدیک ۱مقدار به 
اگر مقدار آماره آزمون  جهیدرنتاست  0۹۴/۱ در فرمول سوبل  برای این پژوهش  شدهمحاسبهمقدار  استفاده شده است.

میانجی  ریو تأث است شده تایید 05/0این است که فرض صفر، در سطح خطای  دهندهباشد نشان کمتر ۹6/۱  آمده از مقداردستبه
 نیست. داریدر این رابطه معن

 آثار غیرمستقیم ۱۱جدول

 نتیجه (۹6/۱>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر
CBB              EA           MER 0۳7/0 0۹۴/۱  پذیرش عدم 

 

 گیری:نتیجه
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عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی تامین می شود.
از آنجاکه در اقتصاد ایران، دولت انجصار درآمدهای ارزی و در 
نتیجه قیمت گذاری هر واحد ارز را در اختیار دارد و از سوی دیگر 
می  ارزی،  منابع  میزان  و  درآمدها  این  به  اقتصاد  باالی  وابستگی 
توان انتظار داشت که نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی تاثیر 
بگذارد. گفتنی است که نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز می تواند 
باشد،  داشته  درپی  غیرمستقیم  و  مستفیم  منفی  و  مثبت  نتایج 
ازاین رو براساس نتایج بلندمدت در این تحقیق پیشنهاد می شود 
که سیاست گذاران و صاحب نظران اقتصادی در تعییم سطح نرخ 
ارز و نحوه تاثیرگذاری آن بر متغیرهای کالن اقتصادی حساسیت 

بیشتری داشته باشند.
نرخ ارز واقعی به عنوان معیاری از رقابت پذیری اقتصاد ملی یکی 
از مهم ترین متغیرهای اقتصادی است دراین راستا مدیریت نرخ ارز 
واقعی در محدوده تعادلی آن که مبتنی بر بنیان های اقتصاد ملی 
است یکی از مهم ترین وظایف سیاست گذاران اقتصادی به حساب 
سیاست  های  هماهنگی  مجرای  از  مهم  این  است  بدیهی  می آید. 

پولی، ارزی، تجاری و بودجه ای کشور محقق می شود.
منابع  به  دسترسی  در  محدودیت  دلیل  به  اخیر  سال های  طی 
ارزی دولت نتوانسته به فکر اعمال تغییرات اساسی جهت دستیابی 
به یک نظام ارزی بهینه باشد. در این شرایط افزایش شفافیت بازار 
و  ارز  نرخ  آزاد سازی  از طریق  کاغذی،  ارز  تقاضای  و کاهش  ارز 
مالی  و  پولی  انضباط  کنار  در  ارزش  بورس  مانند  نهادهایی  ایجاد 
تواند در حرکت به طرف  ازجمله راهکارهایی است که می  دولت 
نرخ ارز تعادلی و تاثیری که می تواند بر رفتار خرید مصرف کننده 

داشته باشد راهگشا باشد.
از فرآورده ها  آنها  باالتر رود تمایل خرید  افراد  هرچقدر درآمد 
بکارگیری  و  تخفیف  تبلیغات،  اگر سیاست های  و  می یابد  افزایش 
دانش مشتریان از جانب سازمان به کار گرفته شود می تواند عامل 
در  عملیاتی  استراتژی های  و  باشد  مشتریان  وفاداری  در  مهمی 
بازاریابی همچون تنوع گرایی و ایجاد ارزش بیشتری برای مشتریان 

می تواند به تقویت هر چه بیشتر وفاداری مشتریان و تکرار رفتار 
خرید مشتری منجر شود.

تدوین  و  طراحی  بازاریابی،  مدیران  برای  اساسی  توصیه های 
اراهبرد های اجرایی و کارآمد و ایجاد سازوکارهای نظارتی قدرتمند 
آنها  وفاداری  و  مشتریان  خرید  احتمال  و  جذب  در  توفیق  برای 
مصرف کننده  خرید  رفتار  از  جامعی  الگوی  به  دستیابی  می باشد. 
تا  باشد  می  آنها  خرید  قصد  بر  تاثیرگذار  شاخص های  براساس 
خرید  در  شاخص هایی  چه  ها  فرآورده  از  دسته  هر  برای  دریابند 
مهم تر هستند و چه نوع راهبرد هایی را برای هردسته از فرآورده ها 

به کارگیرند و بر روی چه بازار هدفی سرمایه گذاری کنند.
دارند،  احتیاج  اطالعات  به  تصمیم  اتخاذ  برای  مصرف کنندگان 
کمبود اطالعات باعث می شود مصرف کننده در تصمیم خرید خود 
خودداری کند و در خرید سست شود، همچین اطالعات باید قابل 
به  تفصیلی  اطالعات  دادن  راهبرد  بهترین  نتیجه  در  باشند  درک 

مصرف کنندگان درباره فرآورده است.
تصمیم های مصرف کننده برای خرید تا حد زیادی تحت تأثیر 
برای  ویژه  به  امر  این  دارد.  قرار  بازار  در  اقتصادي موجود  شرایط 
محیط  در  است.  صادق  خانگی  لوازم  و  خانه  نقلیه،  وسایل  خرید 
به  اعتماد  با  کنندگان  مصرف  مثبت  و  ایمن  شرایط  با  اقتصادی 
مالی شخصی  تعهدات  گرفتن  نظر  در  گاهی  و حتی  بیشتر  نفس 

قصد خرید و فروش خواهند داشت.
قدرت خرید مصرف کننده نقش مهمی در رفتار مصرف کننده 
ایفا می کند. به طور کلی مصرف کنندگان قبل از تصمیم گیری 
برای خرید فرآورده ها یا خدمات، میزان قدرت خرید خود راتجزیه 
و تحلیل می کنند. فرآورده ای ممکن است عالی باشد، اما قیمت 
باشد،  نشده  سازی  متناسب  کنندگان  مصرف  خرید  قدرت  با  آن 
فروشی نخواهد داشت یا حداقل به میزان انتظار کیفیت آن فروش 
تاثیر  کنندگان  مصرف  خرید  قدرت  نگرفتن  درنظر  رفت.  نخواهد 
زیادی بر فروش فرآورده  خواهد گذاشت. برای دستیابی به نتایج 
خرید  قدرت  میزان  شناخت  ها  فرآورده  عرضه  و  فروش  در  بهتر 
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مصرف کنندگان الزامی است. و نهایتا این نشان از تاثیری است که 
نرخ ارز بر خرید مصرف کننده دارد.

ارتقای سطح آموزش های  نیز  و  افراد  افزایش تجربه و دانش  با 
مربوط به هوشیاری کارآفرینانه و بازاریابی همچون آگاهی از نحوه 
مشتری،  به  خدمت رسانی  مناسب  نحوه  از  آگاهی  و  مشتری  نیاز 
از  آگاهی  به  توجه  با  مناسب،  بازار  پیش بینی  و  توانایی شناسایی 
هوشیاری  افزایش  موجب  توان  می  بازار،  در  تقاضا  و  عرضه  روند 
کارآفرینانه و تشخیص فرصت های مناسب در حوزه کسب وکارهای 
اولیه  ارکان اساسی و  از اجزاء و  این موارد  ایرانی شد که  بومی و 

شکل گبری فرآیند کارآفرینی هستند.
فرصت های کارآفرینی لزوما نتیجه نوآوری نیستند، بلکه از جنس 
بازار همچون موضوع نرخ ارز  ناکارایی در  فرصت هایی هستند که 
از طریق تشخیص  ارزش  برایجاد  و  است  آورده  به وجود  را  آن ها 
دارند.  تاکید  کارآفرینانه  هوشیاری  نهایی  هدف  عنوان  به  فرصت 
فرصت های کارآفرینانه مستلزم به وجود آوردن فرآورده ، خدمات، 

که  روش هایی  سازماندهی  همچنین  و  است  جدید  خام  مواد  یا 
باعث می شوند خروجی ها با قیمتی بیش از بهای صرف شده برای 
تولیدشان به فروش برسند. فرصت ها عینی هستند و تنها باید به 

وسیله کارآفرینان، کشف، شناسایی و مشاهده شوند.
قابلیت  توانـایي و  این  نـه تنهـا داراي  از مدیراني کـه  استفاده 
زمینـه  در  کـارآفریني  توانـایي  داراي  بلکه  هستند،  مدیریتي 
شناسـایي فرصـت هسـتند؛ یعنـي افـرادي کـه داراي قابلیــتهــا 
باشــند  توجــه و حساســیت بــه اطالعــات دربــاره اهــداف، 
رویدادها و الگوهــاي رفتــاري در محــیط ، توجــه ویــژه بــه 
برآورده  نیازهاي  و  کنندگان  مصرف  و  کنندگان  تولید  مشکالت 

نشده و توانایی ایجاد  ترکیـبهـاي تـازه از منابع موجود .

سپاسگزاری
نویسندگان از حمایت های دانشگاه آزاد اسالمی صمیمانه تشکر 

می کنند 
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Abstract: Exchange rate as one of the channels of communication between the national 
economy and the international environment is one of the most important economic variables. 
Deviation of this variable from its equilibrium value is observed in almost all countries. But 
this is very evident as a chronic phenomenon in developing countries, including Iran. On 
the other hand, there is little knowledge about consumer behavior, especially consumer-
to-consumer behavior in developing countries. As a result, it highlights the need to use 
entrepreneurial vigilance to succeed in this confrontation. This research is practical in terms 
of purpose and quantitative in terms of data collection method. The statistical population of 
this study includes 80 customers of Kian Tire Company in Qazvin province. The statistical 
sample size of this study is 66 people. PLS and SPSS software were used for analysis. 
Accordingly, in order to evaluate the reliability of the research measurement model, factor 
load coefficients, Cronbach's alpha coefficients and combined reliability, convergent 
validity and divergent validity were used. The results show that the exchange rate and 
entrepreneurial awareness can affect the exchange rate, but on the other hand, the exchange 
rate has no role on entrepreneurial awareness and the awareness variable does not mediate 
between the exchange rate and buying behavior.
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