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Abstract

The world has not experienced exceptional conditions like the coronavirus at its scale
since World War II. Most crises in recent decades have been caused by a financial or
economic crisis, but the corona virus Pandemic as a widespread and catastrophic
health event affected the social and economic lives of many people around the world
and disturbed consumption patterns and consumer behaviours. It has influenced the
well-being and welfare of the people thourgh increasing unemployment, poverty and
reducing economic growth. Considering the importance of this issue, this study
examines the effects of corona virus pandemic on household consumption patterns in
the Kurdistan Region of Iraq and compares changes in consumer behavior before the
time of spread and during the outbreak of coronavirus and its impact on household
income and expenditure. This study is cross-sectional in terms of time and method,
focusing on the population of Kurdistan Region of Iraq. The sample size is
determined by the Morgan table. And the data will be collected through survey
questionnaire. In designing the questionnaire, a 5-point Likert scale was used. Data
analysis was performed using two software packages: Excel and SPSS25. The overall
results of the study showed that the corona virus pandemic had a significant effect on
consumer behavior, such that consumer behavior changed before and during the
pandemic, as the spread of the virus reduced income and increased the expenditures
of households.
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چکیده
جهان از زمان جنگ جهانی دوم ،شرایط استثنایی همانند ویروس کرونا را تجربه نکرده است .اکثر بحرانهای اقتصادی در
دهههای اخیر ،ناشی از یک بحران مالی یا اقتصادی بوده است اما همهگیری ویروس کرونا یک رخداد بهداشتی گسترده بود که
زندگی اجتماعی و اقتصادی بسیاری از مردم جهان را تحتتأثیر قرار داده و بر الگوی مصرف ،رفتار مصرفکننده و رفاه مردم
تأثیر گذاشته و باعث افزایش بیکاری ،فقر و کاهش رشد اقتصادی گردیده است .لذا به جهت اهمیت این موضوع ،این پژوهش
به بررسی اثرات همهگیری ویروس کرونا بر الگوی مصرفی خانوارها در منطقه اقلیم کردستان و مقایسه تغییرات رفتار
مصرفکننده قبل از زمان انتشار و در طول شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر درآمد و هزینههای خانوار پرداخته است .این مطالعه
از نظر زمانی ،مقطعی و از نظر روش ،مقایسهای بوده و جامعهی آماری ،اقلیم کردستان عراق است که حجم نمونه آماری آن،
براساس جدول مورگان تعیین گردیده و بهمنظور گردآوری اطالعات و دادهها ،از روش کتابخانهای و روش میدانی پرسشنامه و
بهمنظور طراحی سؤاالت پرسشنامه ،از طیف لیکرت  5امتیازی استفاده شده است .تجزیهوتحلیل دادهها ،با دو نرمافزار اکسل و
 SPSS25صورت گرفته است .نتایج کلی پژوهش ،نشان داد که همهگیری ویروس کرونا ،تأثیر معنیداری بر تغییر رفتار
مصرفکننده داشته است بهطوریکه رفتار مصرفکننده قبل از همهگیری و در طول شیوع همهگیری ،دستخوش تغییر قرار
گرفته است و شیوع این ویروس ،باعث کاهش درآمد و افزایش هزینه خانوار گردیده است.
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 .1مقدمه
سیر تکامل تمدن بشری ،مشکالت جدی را توسط پاندمیها ،جنگها ،فجایع و پدیدههای طبیعی دربرداشته که
منجر به بروز مشکالت اقتصادی و تجاری متعدد شده است ( .)Jarus, 2020این اپیدمیها ،متأثر از ابعاد و متغیرهای
گوناگون است و بر بسیاری از حوزههای علوم بشری تأثیر میگذارند .بنابراین با توجه به پیامدهایی که یک بحران
در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و زیستمحیطی بر جای میگذارد ،بررسی ابعاد مختلف آن حائز
اهمیت میباشد ).(Rahman Nassab, Amiri & pourezat, 2017
وقتی از اپیدمی صحبت میشود؛ ریسک ،حادثه و فوریت در ذهن ما تداعی میشود .اپیدمی ،ویژگیهای مشخصی
دارد اما ما را با شرایط مبهمی روبهرو میکند و در بسیاری از موارد هم قابل پیشبینی نیستند .به همین دلیل ،در
مواجه با اپیدمیها اقدام سریع از جانب افراد ،شرکتها یا یک کشور بسیار حائز اهمیت است .بحران میتواند حیات
اجتماعی را به خطر بیاندازد زیرا باعث خسارت مالی میشود و در تولید کاال و خدمات وقفه ایجاد مینماید که این
امر خود موجب تلفات انسانی و مشکالت اجتماعی میگردد .پس در مقابله با بحران ،باید اقدامات صفر تا صدی انجام
شود .بحرانها همواره پیامدهای جدی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی دارند و به روند توسعه جامعه لطمه
شیوع و همهگیری ویروس کووید 19-نیز مسئلهای است که هم .میزنند و باعث ازدسترفتن منابع حیاتی میشوند
در سطح فردی ،هم سازمانی و هم جهانی بهطور ناخواسته رخ داده است .بحرانی که غیرقابل پیشبینی بود و کشورها
درک درستی از آن نداشتند و از آنجا که در آینده نیز ممکن است اتفاقها و بحرانهایی شبیه به این بهوجود آیند ،لذا
با توجه به وضعیت جدید پیشآمده در سراسر .جامعه جهانی باید آمادگی الزم را در مواجه با این بحرانها داشته باشد
جهان ،شناسایی تغییرات رفتاری مصرفکنندگان ،تولیدکنندگان ،بازاریابان و سایر ذینفعان در فرآیند تولید و توزیع
کمک میکند رفتارهایی را که هنگام خرید انجام میدهند ،درک کرده و برای آنها برنامهریزی نمایند .این برنامهریزی
در راستای تبدیل تهدیدها به فرصتهای جدید ناشی از بحران کرونا ،اقدامی بسیار راهبردی و ضروری میباشد.
سال  ،2019پزشکان بیمارستانی در شهر ووهان چین ،متوجه بیماری غیرمعمولی شبیه به بیماری ذاتالریه شدند.
بررسیهای بعدی نشان داد که منشأ این بیماری از بازار غذاهای دریایی ،طیور و حیوانات زنده شهر ووهان بوده است.
بعد از گمانهزنیهای گسترده درباره عامل این بیماری ،سرانجام بخش چینی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ،عامل
این بیماری را یک ویروس جدید به نام کووید  19اعالم نمود ( .)Gralinski & Menachery, 2020چند ماه طول
نکشید که شیوع این ویروس ،همهچیز را در جهان مختل کرد.
میتوان شیوع ویروس کرونا را بهعنوان یکی از نقاط عطف تاریخ بشر درنظر گرفت و انتظار میرود که بعد از
این ،جهان به دو دوره پیش از کرونا و پساکرونا تقسیم گردد .شیوع سریع و دور از انتظار این ویروس ،باعث شد که
بیماری کرونا جهان را دچار بحران نماید و بسیاری از پژوهشگران و دانشمندان بهویژه دانشمندان حوزه بهداشت و
سالمت ،به این باور رسیدهاند که انسان باید بهتدریج همزیستی با این ویروس را بیاموزد و نقش این ویروس در سایر
شئونات زندگی را بپذیرد .ویروس کرونا همچون دیگر بیماریها ،در وهله اول صرفاً در ارتباط با بهداشت و سالمت
افراد و جوامع ،قابلبررسی و تحلیل است ،اما چون کنشهای مردم در موارد ضروری مانند تأمین مایحتاج زندگی و
انجام فعالیتهای اقتصادی و شاید در موارد غیرضروری مانند شرکت در مراسم و بهجاآوردن برخی مناسک مذهبی
و اجتماعی در بستر جامعه روی میدهد ،پس میتوان گفت این ویروس در مراحل بعدی ذهن دیگر محققان و
پژوهشگران را عالوهبر محققان حوزه سالمت درگیر کرده است .به عبارتی بهتر ،میتوان گفت که شیوع ویروس
کرونا ،پیامدهایی فراگیر ،چندبعدی و پیچیده در حوزههای مختلف خواهد داشت که شاید ملموسترین آن ،حوزه
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نیستند ) Eskandarian,

سالمت باشد اما دیگر حوزهها ازجمله حوزه اقتصادی ،از این پیامدهای پیچیده مصون
.(2020
در این بحران ،بخش عرضه و تقاضا هر دو با چالشهایی مواجه شده است؛ ازجمله آن میتوان به کاهش تقاضا
و موارد منجر به آن اشاره نمود که شامل:
 )1کاهـش تقاضای مصرفی خانوارها ناشی از عدم تمایل خرید (عمدتاً برای بخشهای خدماتی) بهدلیل
مالحظات بهداشتی.
 )2کاهش تقاضای مصرفی خانوارها ناشـی از کاهـش درآمد )برای خانوارهایی که شـغل آنها در این شرایط
آسیبدیده است).
 )3کاهـش تقاضای مصرفی خانوارها بهخصوص برای کاالهای بادوام و افزایش پسانداز احتیاطی بهدلیل
نااطمینانی از شرایط آینده.
 )4کاهش صادرات بهدلیل مالحظات بهداشـتی کشورهای طرف تجاری.
در کنار شوک تقاضای کل ،اقتصاد با شوک عرضه کل نیز مواجه شده است که در موارد زیر تجلی مییابد:
 )1تعطیلی اجباری بخش عمدهای از خدمات از جمله فعالیتهای گردشگری ،ورزشی و تفریحی و  ...جهت
اجرای سیاست فاصلهگذاری اجتماعی.
 )2افزایش هزینه و سختشدن واردات مواد اولیه.
 )3آسیبدیدن زنجیره تولید کاالها بهدلیل موارد فوقالذکر ).(Taheri Nia & Hassanvand, 2021
بهعبارتی ،شوک کرونا از طرفی یک شوک به عرضه نیروی کار است (بهدلیل سیاستهای قرنطینه خانگی که
برای کنترل شیوع بیماری ضروری است) و از طرفی شوک به تقاضای کاالها و خدمات (هم از جهت کاهش تقاضای
کل و بهتعویقافتادن خریدهای غیرضروری و هم از جهت جابهجایی تقاضا بین صنایع مختلف) قلمداد میشود.
مهمترین موضوع در شوک سمت عرضه ،جلوگیری از اختالل در زنجیره تأمین است که نیازمند سیاستهای تأمین
سرمایه در گردش و ساماندهی نیروی کار است .از سوی دیگر ،بهترین راهکار برای جلوگیری از کاهش تقاضای کل،
از یکسو جلوگیری از بیکاری کارگران و ایجاد انگیزه برای پرداخت حقوق ماهیانه آنها و از سوی دیگر ایجاد چتر
حمایتی از اقشار ضعیف است.
در دوران همهگیری ویروس کرونا ،هزینههای متعددی بر زندگی افراد جامعه بهوجود آمده و از طرفی نیز سود
بسیاری از کسبوکارها از بین رفته است .بنابراین میزان نقدینگی موردنیاز برای زندگی روزمره ،کاهش یافته و بهدنبال
آن ،تقاضا بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است .با توجه به اینکه سرمایه و درآمد افراد کاهش یافته اما حداقل مصرف
وجود داشته و زندگی در جریان بوده است و این موضوع تمام معادالت شکلگرفته از اقتصاد رفتاری مشتریان و
مصرفکنندگان را تحتتأثیر قرار داده است ( .)Jabal Ameli, 2021کاهش فروش محصوالتی که در سبد مصرفی
خانوار ،کاالی اساسی محسوب نمیگردد و افزایش فروش و مصرف برخی محصوالت سالمتی و تندرستی (ماسک،
دستکش ،محصول ضدعفونیکننده و  ،)...برای حفظ هرچه بیشتر سالمتی ،بهصورت همزمان مشاهده میشود .بخش
عرضه با کاهش توان زنجیره تأمین ،تعطیلی واحدها ،کاهش فروش ،کاهش بهرهوری مواجه است و بخش تقاضا با
تغییر رفتار خرید مشتریان مواجه شده است ( .)Davari, Hosseininia & Jafarzadeh, 2021بعضی کاالها نایاب
و دور از دسترس قرار گرفتند ولی اغلب کاالها از اولویت سبد خرید خارج شدند که یا بهدلیل عدم کاربرد در زمان
زندگی در قرنطینه بوده است و اینکه مردم دسترسی به خرید کاالی جدیدی را ندارند و دیگری تغییر سیاستگذاری،

مطالعات رفتار مصرفکننده

دوره نهم ،شماره سوم1401 ،

37

هزینهکردن افراد است ،بهخاطر اینکه درآمد منظم آنها ،در ریسک قرار گرفته است و به همین دلیل با وسواس
بیشتری هزینه خواهند کرد.
اقتصاد رفتاری بر مبنای اولویتبندی نیاز ،برنامههای روتین زندگی افراد ،فرهنگ مصرف ،عادات رفتاری،
فرهنگهای اجتماعی و کنشهای وسواسی نظافت ،دغدغههای خرید و عواملی از این قبیل شکل میگیرد اما اتفاق
مهم این است که بسیاری از این موارد تغییر یافته و هنوز هم شکل ثابتی را به خود نگرفتهاند تا بتوان تغییرات آنها
را مدلسازی نمود یا برای آنها تعابیری را صورت داد و همین غیرقابلپیشبینیبودن رفتار آینده ،کار را سختتر
خواهد نمود (.)Jabal Ameli, 2021
از دیدگاه علم اقتصاد ،خسارتهای اقتصادی ناشی از اپیدمی ویروس کووید  ،19تا حد زیادی بهدلیل کاهش
تقاضاست ،به این معنی که مصرفکنندهای برای خرید کاال و خدمات موجود در اقتصاد جهانی وجود ندارد .این تأثیر
را میتوان بهوضوح در صنایع تحتتأثیر مانند خطوط هوایی و جهانگردی مشاهده کرد که کشورها برای کاهش
سرعت انتشار ویروس ،محدودیتهایی را در سفر ایجاد کردهاند که این امر منجر میشود خطوط هوایی ،درآمد
برنامهریزیشده را از دست دهند و ناگزیر با کاهش تعداد پروازها ،هزینههای خود را کاهش دهند یا حتی مجبور به
کاهش نیروهای خود و اخراج کارمندان خواهند بود .این چرخه تأثیر ،در مورد سایر صنایع هم قابل مشاهده است که
شرکتها برای جبران درآمدهای ازدسترفته خود ،شروع به تعدیل نیروهای خود میکنند و کارگر بیکارشده ،از آنجا
که قادر به خرید کاالها و خدمات نمیباشد ،مارپیچی معکوس و نزولی در اقتصاد ایجاد میشود .برای مثال در صنعت
خردهفروشی ،کاهش نرخ اشتغال ،باعث بستهشدن فروشگاهها شده که خود منجر به کاهش فروش میشود و این
بحران کاهش فروش میتواند به بخش خردهفروشی آنالین نیز سرایت کند که در مراحل اولیه بحران ،رشد نسبی
داشته است و این مارپیچ نزولی اقتصاد ،اقتصاددانان را به این نتیجه میرساند که اپیدمی کووید  ،19میتواند به رکود
جهانی در مقیاس یک رکود بزرگ منجر شود ) .)Duffin, 2020از طرفی هم مصرف ،هدف اصلی در چرخه اقتصادی
و برنامههای توسعه در همه کشورها است و بررسی عوامل مؤثر بر مصرف از اهمیت بهسزایی برخوردارند.
لذا این پژوهش ،با توجه به اهمیت این موضوع ،بهدنبال بررسی تأثیر همهگیری ویروس کرونا بر رفتار
مصرفکننده در اقلیم کردستان عراق و مقایسه رفتار مصرفکننده قبل و در حین شیوع ویروس کرونا ،همچنین اثر
این ویروس بر درآمد و هزینه خانوارها است .در بخش دوم و سوم ،به بیان مبانینظری و مروری بر ادبیات گذشته
پرداختهشده ،در بخش چهارم روش پژوهش ارائه شده و بخش پنجم ،جمعبندی نتایج و نتیجهگیری این مطالعه را
به خود اختصاص داده است.
 .2مبانی نظری
مردم جهان ،با ویروسها و بیماریهای همهگیر مختلفی که باعث تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیتهای
اقتصادی شده روبهرو گردیدهاند ،برای مثال ،میتوان به ویروس سارس در سال  2003و همچنین ویروس وبا اشاره
نمود ( .)Abdul Latif, 2020بیماریهای زیادی همانند دو مورد ذکرشده در سراسر جهان در طول تاریخ بر روی
انسانها تأثیر گذاشتهاند ،مورخان زیادی در طول تاریخ از سه اپیدمی مهم در طول تاریخ نام بردهاند که طاعون
ژوستینیان در قرن ششم ،طاعون سیاه در قرن چهاردهم و آنفوالنزا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم گسترش
یافت .بهدلیل گسترش اقتصاد در جهان ،ارتباطات در دنیا افزایش یافته است و این خود باعث انتقال ویروسها در
بین کشورهای مختلف شده و بهراحتی میتواند آن را به یک اپیدمی جهانی در یک مدتزمان کوتاه تبدیل کند .ماه
پایانی سال  ،2019با رویدادی مواجه شد که تبدیل به نقطه عطفی در جهان گردید که حامل یک بیماری و ویروس
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ناشناخته به نام ویروس کرونا بود و با سرعت میزبان تمام مردم کره خاکی شد و جهانی گردید و بر فعالیتهای
اقتصادی جهان تأثیر منفی گذاشت و به یک بحران جهانی تبدیل شده است.
کرونا ،روند اقتصادی جهان را با مشکل زیادی روبهرو کرده و تمامی مراحل :تولید ،توزیع و مصرف را با اختالل
مواجه ساخته است .برخالف بحرانهای قبلی که در سالهای  1998 ،1987 ،1929و  2009به دالیل خاص مالی
اقتصادی و در برخی مناطق خاص رخ داده بودند ،اما ویروس کرونا در کل جهان گسترش یافته است ( Elsabaawy,
.)2020
همانطورکه ذکر شد ،از ویژگیهای بارز ویروس کرونا ،تبدیل به بحران جهانیشدن این ویروس میباشد که
پس از تالش و تجربه سیاستهای مختلف برای مهار و کنترل آن ،بسیاری از محققان در حوزه سالمت به این باور
رسیدهاند که جهان میبایست بهتدریج همزیستی با این ویروس را بیاموزد و در تجربه زندگی روزمره خود جایی را
برای آن لحاظ نمایند.
اکثر مطالعات اقتصادی ،به بررسی و تجزیهوتحلیل مصرف (تقاضا) میپردازند زیرا مصرف ،اصلیترین دغدغه
زندگی بشری است و نیازها و خواستههای انسان ،نقطه شروع انواع فعالیتهای اقتصادی و یکی از ارکان اصلی
اقتصادی است و نیز تجسمبخش تصمیمات نهایی برای (بهکارگیری) کاالها است و حجم کلی مصرف در یک دوره،
نشاندهنده سطح عمومی رفاه اقتصادی است .بهدلیل باالرفتن مصرف از یکسو و ضرورت تنظیم مصرف بهعنوان
یکی از الزامات اقتصادی از سوی دیگر ،این امر اقتصاددانان را وادار به اهتمام نظری و عملی جدی نسبت به آن کرده
است .نظریههای اقتصادی از یکسو با تعیین عوامل مؤثر بر مصرف و رفتار مصرفکننده با هدف دورکردن خطر
تورم و رکود تورم ناشی از تفاوت عمیق بین (عرضه و تقاضا) و تأمین پساندازهای الزم برای روند توسعه اقتصادی
از سوی دیگر ،بین عرضه کلی کاال و خدمات و تقاضای آنها تعادل (ثبات) ایجاد میکند زیرا منطقیکردن مصرف،
به معنای افزایش پسانداز ،سرمایهگذاری و سپس رشد اقتصادی و غیره است.
به علت اهمیت مصرف ،در نظریههای اقتصادی جایگاه ویژهای دارد و هدف نهایی هر فعالیت اقتصادی ،مصرف
است و این امر نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد .مصرف ،آن بخش از درآمد است که توسط افراد جامعه جهت تأمین
کاالها و خدمات مستقیماً خرج میشود .مصرف ،عبارت است از خرجکردن درآمد برای بهدستآوردن کاالها و خدماتی
که در کوتاهمدت استفاده میشود بهعنوانمثال ،مصرفکردن مواد غذایی ،یا خرید لباس و ماشین ( & Hussein
 .)Saeed, 2004بهعبارتدیگر ،مصرف به دسترسی کاالها و خدمات برای تأمین نیازهای مختلف گفته میشود و
مصرفکننده نیز هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در جهت تأمین نیازهای حال و آینده خود و خانواده درخواست
کاال یا خدمات کند (.)Alsaman, 2002
منظور از رفتار مصرفکننده ،رفتاری است که مصرفکننده با هدف بهدستآوردن کاالها ،خدمات ،ایدهها و یا
کسب تجربیات و همچنین برای رفع نیازها و خواستههایش و براساس قدرت خرید خود انجام میدهد .رفتار
مصرفکننده منشأ فعالیت اقتصادی است و فردی که براساس اصول و مبانی عقلی عمل میکند .تئوری رفتار
مصرفکننده ،بیان میکند که چگونه یک مصرفکننده درآمد محدود خود را به کاالها و خدمات اختصاص میدهد؛
بهطوریکه حداکثر مطلوبیت یا رضایتخاطر را بهدست آورد (.)Obeidat, 2004
مطالعه رفتار مصرفکننده ،عبارت است از درک نیاز مشتری که نشاندهنده خواستهها و نیازهای وی بوده و از
اهمیت ویژهای برخوردار است .بههمیندلیل ،تولیدکنندگان براساس تمایالت مصرفکنندگان ،رغبت بیشتری به
استفاده از فناوری مدرن در تولید و فروش و همچنین برآوردهکردن نیازها و خواستههای مصرفکنندگان دارند .تولید
محصوالتی که باعث کاهش آلودگی و حامی انجمنهای حفاظت از محیطزیست باشد ،میتواند باعث افزایش تمایالت
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مصرفکنندگان به این محصول در داخل و خارج از کشور شود ( .)Ahmad, 2002همچنین مطالعه رفتار
مصرفکننده ،به تعیین سیاستهای بازاریابی مناسب کمک میکند (.)katler, 1994
ازجمله عوامل مؤثر بر رفتار مصرفکننده :عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،فردی ،روانی ،اقتصادی ،سیاسی و از همه
مهمتر بیماریها و اپیدمیها میباشد .بهعبارتی ،اپیدمی یک بیماری کلی است که توسط یک علت اصلی مشترک
ایجاد شود ،همانند همهگیری ویروس کرونا.
تغییرات ناشی از پاندمی کووید  ،19استرسزا است خصوصاً اینکه منابع استرس جدید است و پیامدهای درازمدتی
مرتبط به ویروس بر سالمتی و جامعه وارد است و مشخص نیست که این بیماری همهگیر چه تأثیری بر سبک زندگی
در آینده خواهد گذاشت و چه موقع میتوانیم زندگی عادی خود را از سر بگیریم ،درنتیجه برنامهریزی برای آینده
دشوار میشود ).(Abbasi & Hatami, 2022
شیوع سریع ویروس کرونا در سراسر جهان ،منجر به تغییر اساسی در رفتار مردم شده است که ازجمله تأثیرات
این ویروس بر رفتار مصرفکننده ،میتوان به تغییر الگوی هزینهها و الگوی مصرف در بازارهای مختلف اشاره کرد
بهطوریکه افراد تمایل دارند با کاهش خرید لوکس و تمرکز بر خرید کاالهای مصرفی مانند غذا ،حداقل 25درصد از
درآمد خود را پسانداز کنند .بهدلیل پسانداز؛ مردم به سینما ،خرید و رستوران نمیروند و در خانه خود غذا آماده
میکنند و این منجر به تغییر الگوی مصرف آنها و افزایش تقاضا برای محصوالت غذایی گردیده است ( Gharir
.)& Arabia, 2020
بهطور کلی ،همهگیری ویروس کرونا ،بر اقتصاد محلی کشورهایی که از آن رنج میبرند ،تأثیر زیادی داشته
ازجمله:
 -1مانع فعالیتهای اقتصادی از طریق ایجاد مانع در تولید ،خدمات ،حملونقل ،گردشگری و بازاریابی شده که
باعث تضعیف عرضه و تقاضا گردیده است.
 -2هزینههای زیاد ناشی از صرفهجویی ،حمایت و اقدامات مربوط به بخش بهداشت و بقیه بخشهای اقتصادی
و اجتماعی را بهدنبال داشته است.
 -3عدم قطعیت و سردرگمی ،منجر به کاهش سرمایهگذاری ،گردشگری و سقوط قیمت نفت گردید که تأثیر
منفی بر سرمایهگذاران داشته ،زیرا چین اولین واردکننده نفت است و این امر باعث کاهش رشد جهانی و رکود
اقتصادی شده است (.)Al-Sabawi, 2020
همانند تمام کشورها و مناطق دنیا ،همهگیری ویروس کرونا در منطقه اقلیم کردستان عراق نیز گسترش یافت.
اقلیم کردستان عراق ،از طرفی بهدلیل جنگ با داعش با مشکل مواجه شده و از طرفی با ظهور و گسترش ویروس
کرونا که اثر مستقیمی بر روی اشخاص و فعالیتهای تجاری داشته و باعث توقف فعالیتهای اقتصادی و تجاری و
بستهشدن گذرگاههای مرزی شده است ،مشکالت این منطقه مضاعف گردیده است .انتشار ویروس کرونا و قرنطینه
بر رفتار مصرفکننده ،روش مصرف و نیازمندیهایش تأثیر گذاشته و باعث ایجاد تغییراتی در آنها شده است .بهدلیل
ترس از بیماری یا انتقال عفونت یا کمبود کاال و همینطور تعطیلی بازارها ،مغازهها ،رستورانها ،کارخانهها ،کارگاهها
و توقف یا کاهش رفتوآمد بین شهرها ،کاهش سطح درآمد فردی و خانوادگی و حتی بیکاری گسترده در سطح
جامعه شده است .با این وجود اپیدمی کووید  ،19ماهیتی پیچیده و چندگانه دارد و بیتردید پیامدهایی فراگیر در
حوزههای مختلف ازجمله رفتار مصرفکننده دارد .بنابراین ،پژوهش حاضر بهدنبال پاسخ این پرسش است که
همهگیری ویروس کرونا چه تأثیری روی رفتار مصرفکننده در اقلیم کردستان عراق دارد.
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 .3پیشینه پژوهش
) Eskandarian (2021در پژوهشی به بررسی پیامدهای بحران کرونا بر سبک زندگی با تأکید بر الگوهای
مصرف فرهنگی پرداخته است که جهت نگارش این پژوهش ،از روش اسنادی استفاده شده و نتایج این پژوهش،
نشان داده که بحران ویروس کرونا و شرایط قرنطینه ،پیامدهای مثبت و منفی متعددی بر الگوی مصرف فرهنگی
خانوادههای ایرانی داشته است و موجب شده است که مصرف در حوزه کاالهای فرهنگی ،الگوهای مصرف دیداری
و شنیداری تقویت شود .الگوی مصرف مکتوب ،تغییرات مثبتی داشته است ،هرچند این الگو برخالف انتظار ،رشد
چشمگیر نداشته است .در حوزه انجام فعالیتهای فرهنگی ،فعالیتهای مبتنی بر روابط خارج از خانه با محدودیتهای
جدی مواجه شده و در مقابل تعامل و گپ و گفت با اعضای خانواده ،بهعنوان یک فرصت در کانون توجه قرار گرفته
است .هر چند این فرصت ،تهدیدهای جدی را نیز بههمراه داشته است .الگوی مصرف مجازی با بروز قابلیتهای
بسیار ،در سبد مصرف فرهنگی جایگاه ویژهای یافته است.
) Shahabi, Azar, Faezy Razi & Fallah Shams (2021در مطالعهای تاثیر شیوع ویروس کرونا بر پذیرش
و توسعه بانکداری دیجیتال را با استفاده از پویاییشناسی سیستمها شبیهسازی نمودهاند که نتایج نشان داده که با
اجرای سیاست کاهش تعداد شعب ،سیاستهای تشویقی بانک و افزایش بودجه بانک در بخش فناورری اطالعات،
میزان پذیرش و استفاده از فناوریهای دیجیتالی توسط مشتریان ،افزایش یافته و شیوع ویروس کرونا از طریق
افزایش نرخ پذیرش به عنوان یک عامل مثبت در پذیرش و توسعه بانکداری دیجیتال عمل میکند.
) Mohammadifar & Amiri (2020در مطالعهای به بررسی رفتار خرید مصرفکنندگان در شرایط بحران
(بحران کووید  )19با استفاده از روشهای بررسی پایگاههای اطالعات تخصصی و انجام مصاحبه پرداختهاند که نتایج
حاصل نشان داده که مدل پیشبینی وضعیت تقاضا برای کاالها یا خدمات پس از کرونا ،به سطح درآمد
مصرفکنندگان و ماهیت کاال یا خدمات و میزان تعامل انسانی در مبادله بستگی دارد .همچنین حذف کامل،
بهتأخیرانداختن خرید ،جانشینسازی خرید و کاهش نسبی خرید ،رفتارهایی است که مصرفکنندگان در زمان بحران
کرونا اتخاذ میکنند.
) Ramezani, Mahmoodzadeh & Hakimpur (2020در پژوهش خود به تأثیر بحران کرونا بر فلسفه
بازاریابی و رفتار مصرفکننده پرداخته و نشان دادهاند که بیماری ویروس کرونا بهشدت بر زندگی ،خرید و مصرف
تأثیر گذاشته است و عملکرد بازاریابی را تحتتأثیر قرار داده است ،از طرف دیگر ،این ویروس بهشدت رفتار
مصرفکنندگان را نیز تحتتأثیر قرار داده است .بازاریابی نیز تحتتأثیر این بیماری همهگیر قرار گرفته و تغییر نموده
است.
) Jafari, Najarzadeh, Golestaneh & Deer Gandom (2018در مطالعهای به بررسی اثر متغیرهای ایجاد
انگیزه سفر ،جستوجوی اطالعات و کیفیت خدمات گردشگری الکترونیک بر رفتار مصرفکنندگان ،در سنین  20تا
 40سال شهر تهران پرداختند .شرکتکنندگان 182 ،نفر از جوانان شهر تهران ( 46نفر مرد 105 ،نفر زن) بودهاند که
براساس روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردیدهاند .دادهها را از طریق مدل تحلیل مسیر و با استفاده از
نرمافزار لیزرل تحلیل نمودهاند .نتایج پژوهش ،نشان داده که ایجاد انگیزه سفر با میانجیگری کیفیت خدمات بر رفتار
مصرفکننده خدمات گردشگری الکترونیک ،بهصورت غیرمستقیم اثری معنادار داشته است و رابطه بین ایجاد انگیزه
سفر و جستوجوی اطالعات با واسطه کیفیت خدمات یک رابطه غیرمستقیم بوده است و رفتار مصرفکننده خدمات
گردشگری الکترونیک را تحتتأثیر قرار داده است.
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) Torabi, Rahiminik, Esmaeilpour & Vedadi (2019در مطالعهای به بررسی و طراحی مدل مفهومی
رفتار خرید مصرفکننده در انتخاب محصوالت لذتبخش براساس عوامل مؤثر بر خرید پرداختهاند .رویکرد این
پژوهش ،آمیخته بوده و از لحاظ هدف ،کاربردی ،طوریکه در بخش کیفی ،دادهها از طریق مصاحبه نیمهساختاریافته
گردآوری و از استراتژی نظریه دادهبنیاد مشتمل بر کدگذاری باز ،محوری و انتخابی (روش نمونهگیری گلوله برفی را
که جزو روشهای نمونهگیری هدفمند میباشد) استفاده نمودهاند .برای بخش کمی ،دادهها را از طریق پرسشنامه
گردآوری و روش توصیفی پیمایشی با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری برای تحلیل و تبیین مدل پیشنهادی
استفاده کردهاند .نتایج کیفی پژوهش در قالب مدل تأیید شده که شامل شش بعد اصلی (انگیزشهای خرید لذتبخش،
ویژگیهای فروشگاه ،ویژگیهای فردی ،استراتژیها ،ارتباطات و وفاداری مشتری) بوده است .نتایج بخش کمی،
نشان داده که انگیزشهای خرید لذتبخش ،ویژگیهای فروشگاه ،ویژگیهای فردی بر استراتژیها و ارتباطات تأثیر
مثبت و معناداری داشته و نیز استراتژیها و ارتباطات بر وفاداری مشتریان در انتخاب محصوالت لذتبخش تأثیر
مثبت داشته است.
) Amini Nejad, Zamani Moghaddam & Vazifeh Doost (2021در پژوهشی به شناسایی عوامل ،ابعاد،
مؤلفهها و شاخصهای اثرگذار بر رفتار خرید آینده مصرفکننده در کاالها با درگیری ذهنی باال پرداختهاند .یافتههای
تحقیق نشان داده که شاخصهای بازخورد از سوی فروشندگان و توجه به تغییرات محصوالت از مؤلفه اثرات اجتماعی،
پراهمیتترین و شاخص گروههای محیطی از مؤلفه هنجارهای ذهنی ،کماهمیتترین شاخص پژوهش بودهاند.
) Sharifipour, Hosseinzadeh & Pouya (2021به بررسی ویژگیها و رفتار مصرفکننده و تأثیر آن بر
خرید آنی در فروشگاههای زنجیرهای شهر مشهد از منظر بازاریابی اخالقی پرداختهاند .جهت انجام این پژوهش ،از
روش تحقیقی پیمایشی با هدف ،کاربردی-توسعهای استفاده نمودهاند .جامعه آماری این پژوهش ،مشتریان
فروشگاههای زنجیرهای شهر مشهد است و روش نمونهگیری آن ،خوشهای بوده که جهت جمعآوری اطالعات ،از
پرسشنامه استاندارد و برای تحلیل دادهها ،از روش حداقل مربعات جزئی و نرمافزار  Smart PLSاستفاده کردهاند.
براساس این تجزیهوتحلیل ،عوامل مؤثر شامل ویژگیهای فردی ،ویژگیهای موقعیتی ،ویژگیهای انگیزشی و
ویژگیهای محصول شناسایی شده و نتایج پژوهش نشان داد که تأثیر همه عوامل فوق ،بر رفتار خرید آنی مشتریان
از فروشگاههای زنجیرهای شهر مشهد مبتنی بر ویژگیها و رفتار مصرفکننده بوده است که در این میان ،ویژگیها
و عوامل فردی و موقعیتی ،بیشترین تأثیر را بر رفتار خرید آنی مشتریان از فروشگاههای زنجیرهای داشته است.
) Aladdin Ali (2021در پژوهشی ،اثربخشی اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با بحرانهای جهانی در کاهش
ترس از خرید آنالین با استفاده از مطالعه میدانی با کاربر بر روی جوانان مصری از طریق پرسشنامه انجام داده است.
کنترل فرآیند خرید و دالیل اتکا به خرید و اعتماد محصوالت و خدمات ارائهشده در اینترنت و خرید از طریق اینترنت،
نگرانیهایی در مورد ایمنی ،کیفیت و قیمت ایجاد کرده است .با همه اینها ،ضرورت این نوع خریدها و ماهیت تالش
خریداران برای تطبیق با این نوع خریدها برای بهدستآوردن لوازم خود در دوران بحران کرونا را به اثبات رسانده
است.
) Bayad Jamal (2020در پژوهش خود ،تأثیر ویروس کووید  19و سازگاری بین صاحبان مغازهها و خریداران
در عراق را بررسی نموده که از اطالعات دو سال قبل از کووید  19و یک سال پس از کووید  19بهروش مقایسه
استفاده نموده است .نتایج نشان داده که رفتار مصرفکنندگان تغییر میکند و شیوع بیشتر ویروس کووید  ،19منجر
به افزایش خریدهای الکترونیکی میشود .مصرفکنندگان برای خرید غذاهای محلی ،مواد ذخیرهسازی و محصوالت،
به بازاریابی الکترونیکی تکیه میکنند.
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) Lakhdar (2020در پژوهش خود ،به تأثیر اپیدمی کرونا بر رفتار مصرفکننده پرداخته است .مطالعه تحلیلی
نظرات نمونهای از مصرفکنندگان در ایالت تموچنت/الجزایر ،نشان داده که الگوی مصرف افراد مطابق با اولویتهایی
در مواد غذایی و مواد بهداشتی نشان داده شده است و رفتار مصرفکننده در طول همهگیری ،یک رفتار مشروط است
که با ازبینرفتن علل آن ناپدید میشود .اپیدمی کرونا ،بر سیستم اقتصادی و مالی تأثیرگذار بوده است و تأثیر مستقیم
بر الگوی مصرف و رفاه مردم داشته است.
) Hamadan (2020در مطالعهای ،تغییرات رفتاری در محل کار پس از ویروس کووید  19را بررسی نموده که
یک مطالعه تحلیلی با جامعه آماری اندونزی میباشد .این پژوهش ،به بررسی تغییراتی که شرکتها از ابتدای تعطیلی
با آن روبهرو بودهاند ،پرداخته است و بیان میکند که شیوع ویروس ،تأثیر قابلتوجهی بر حجم شرکتها و تغییر
استراتژی و اهداف ساکنان اندونزی داشته است .بنابراین ،مصرفکننده مجبور به تغییر رفتار خود بوده و از روشهای
مختلفی برای تأمین کاال و خدمات موردنیاز خود استفاده کرده است که این تغییر رفتار ،شامل حرکت از خرید مستقیم
به خرید غیرمستقیم و اینترنتی بوده است .لذا شرکتها و نمایندگان فروش ،باید استراتژی خود در برخورد با خریداران
را تغییر دهند.
) Jagdish Sheth (2020در پژوهشی ،به مطالعه اثرات کووید  19بر رفتار مصرفکننده با استفاده از روش
توصیفی پرداخته است که نتایج نشان داده بعد از گسترش ویروس کووید  ،19عادتهای مصرفی و ذخیرهسازی مواد
مصرفکنندهها بهطورکلی مختل شده و در حال یادگیری عادتهای جدید هستند و بعد از مهار کرونا ،مصرفکنندهها
به عادتهای پیشین خود روی میآورند اما با پیشرفت فناوری و روشهای ابتکاری ،میتوان این عادتهای جدید را
پایدار کرد و با آن کنار آمد.
) Nuno Fernandes (2020در مطالعهای ،تأثیرات اقتصادی انتشار ویروس کووید 19بر اقتصاد جهانی را بررسی
نموده است .در این مطالعه ،شیوع این ویروس و تأثیر آن بر میزان تولید ناخالص داخلی را برای  30کشور با تأثیر
گسترش ویروس کرونا بر بخش گردشگری بررسی نموده است .بهویژه برای کشورهایی که اقتصاد آنها به بخش
جهانگردی بستگی دارد ،بسیار حائز اهمیت است .نتایج بهدستآمده ،نشان داده که شیوع ویروس کرونا از طریق
کاهش گردشگری ،باعث کاهش تولید ناخالص داخلی کشورها گردیده است.
) Menti (2019در پژوهشی ،به بررسی اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی با بررسی و تحلیل آمار و اطالعات
منتشرشده از منابع معتبر (تحلیل نموداری) جهانی درباره وضعیت ویروس کرونا ،اثرات منفی این ویروس بر بخشهای
مختلف اقتصادی را تحلیل کرده است و در این پژوهش ،بهمنظور شناخت راهکارهای مختلف اقتصادی مدیریت
اثرات این بحران ،بهصورت اجمالی به بررسی سیاستهای اقتصادی کشورهای مختلف دنیا در مواجه با اپیدمی کرونا
ویروس پرداخته شده است.
 .4روششناسی پژوهش
پژوهش ،عملی است منظم که در نتیجه آن پاسخهایی برای سؤالهای موردنظر و مطرحشده در موضوع پژوهش
بهدست میآید ( .)Sarokhani, 2007پایه هر پژوهش علمی ،روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش هر علمی ،به
روش شناختی مبتنی است که در آن علم بهکار میرود .براساس هدف اصلی پژوهش که بررسی تأثیر ویروس کرونا
بر روی رفتار مصرفکننده در اقلیم کردستان عراق است ،باید رویکردی مناسب با این هدف اصلی مدنظر قرار گیرد
که رویکرد کمی ،مناسبترین رویکرد است .با توجه به وجود راهبردهای مختلف در رویکرد کمی و درنظرگرفتن
هدف اصلی و شرایط پژوهش ،طرح پیمایشی بهعنوان مناسبترین راهبرد انتخاب شد و روششناسی پژوهش
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پرسشنامه محققساخته و استفاده از روشهای تحلیل آماری است .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی ،از نظر زمان،
مقطعی و از نظر محیط ،میدانی است.
 .4-1جامعه آمار پژوهش
جامعه آماری پژوهش ،افراد ساکن در اقلیم کردستان عراق است که طبق آمار وزارت برنامهریزی اقلیم کردستان
عراق برای سال  ،2021حجم جامعه آماری 6170000 ،نفر است.
 .4-2حجم نمونه و روش نمونهگیری
حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران به شرح زیر است:
(فرمول )1

)𝑝 𝑁 × 𝑝(1 −
])𝑝 [{𝑁 − 1 × (𝑑 2 ÷ 𝑧 2 )} + 𝑝(1 −

=𝑛

در رابطه باال ،حروف  ،Nنماد اندازه جامعه ،Z ،نمره استاندارد مربوط به سطح اهمیت ( )0/95و برابر ( ،d ،)1/96میزان
خطا برابر ( ،P ،)0/05نسبت دردسترسبودن مشخصه و خنثی برابر ( )0/50را نشان میدهند.
)𝑝 𝑁 × 𝑝(1 −
])𝑝 [{(𝑁 − 1) × (𝑑 2 ÷ 𝑧 2 )} + 𝑝(1 −
)6170000 × 0.5(1 − 0.5
=𝑛
])[{(6170000 − 1) × (0.052 ÷ 1.962 )} + 0.5(1 − 0.5
1542500
=𝑛
][{(6169999) × (0.00065)} + 0.25
1542500
=𝑛
= 384.136
401525 + 0.25

(فرمول )2

=𝑛

حداقل حجم نمونه موردنیاز با توجه به فرمول باال 385 ،نفر است که برای اطمینانخاطر بیشتر 400 ،نفر انتخاب شده
است .انتخاب ،به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم انجام گرفته است که سهم هر استان در جدول
( )1آمده است.
جدول ( .)1حجمنمونه تخصیصیافته به تفکیک استان
استان

حجمنمونه تخصیصیافته

اربیل

150

سلیمانیه

118

دهوک

99

حلبچه

33

جمع

400
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 .4-3روش و ابزار گردآوری اطالعات
جهت گردآوری اطالعات و دادهها ،از روش پیماش میدانی استفاده گردیده است .ابزار مورداستفاده ،پرسشنامه
محققساخته میباشد که برای طراحی سؤاالت پرسشنامه ،از مجموعه پنج گزینهای لیکرت که یکی از محبوبترین
مقیاسهای اندازهگیری است ،استفاده شده است .پرسشنامه طراحیشده ،از نوع پنج ارزشی لیکرت بهصورت زیر درنظر
گرفته شده است:
 -5خیلی زیاد
 -4زیاد
 -3تا حدودی
 -2کم
 -1خیلی کم
 .4-4روایی و پایایی ابزار پژوهش
بهطور خالصه ،روایی یعنی «آیا واقعاً همان چیزی را میسنجیم که قصد سنجش آن را داریم؟» .مقصود از روایی آن
است که وسیله اندازهگیری ،بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازهگیری کند .اهمیت روایی ،از آن جهت است که
اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد ( .)khaki, 2005به عبارت
دیگر ،آیا آنچه اندازهگیری میکنیم ،همان متغیری است که موردنظر ما است یا خیر؟
پایایی ،یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است .سادهترین تعریف پایایی ،عبارت است از میزان همسانی
نتایج سنجش مکرر .به عبارت دیگر ،در پایایی دنبال آن هستیم که بدانیم اگر فردی پرسشنامه را دو بار و در زمانهای
متفاوت تکمیل کند ،نتیجه دوباره تکمیلکردن ،دارای ثبات و همگونی خواهد بود یا خیر و در صورت تکرار پرسشنامه،
آیا میتوان به نتایج مشابهی دست یافت یا خیر؟ بنابراین بهدرستی میتوان گفت که پایایی شاخصی است دال بر
اینکه تا چه حدی سنجه دارای خطاهای تغییرپذیری است ( .)Sarokhani, 2007مفهوم یادشده با این امر سروکار
دارد که ابزارهای اندازهگیری در شرایط یکسان ،تا چه اندازه نتایج یکسانی بهدست میدهند و یا به عبارت دیگر،
قابلیت اعتماد بر ثبات اندازهگیری داللت دارد و یک مقیاس قابلاعتماد ،مقیاسی است که در آن افراد در موقعیتهای
زمانی مختلف ،امتیاز یکسانی بهدست آورند.
در یک پژوهش ،پرسشنامه زمانی دارای پایایی است که نمرههای بهدستآمده روی آزمودنیهای یکسان در
زمانهای متفاوت ،دارای همبستگی باالیی باشد و یا دارای نمرههای یکسان باشد .برای سنجش پایایی پرسشنامه
انتخابی ،از روش آلفای کرونباخ1استفاده شد ( .)Mansourfar, 2007آلفای کرونباخ ،بین صفر و یک نوسان میکند.
اگر یک باشد ،نشانه پایایی کامل ابزار اندازهگیری است و درصورتیکه صفر باشد ،نشانه عدم پایایی کامل آن است.
این عدد اعشاری بهدستآمده بهصورت درصد بیان میشود و هرچقدر درصد بهدستآمده به 100درصد نزدیک باشد،
بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است .ضریب آلفای کرونباخ از فرمول زیر بهدست میآید:
(فرمول )3
2
2





st   si
2

st


 
k 1 
k

2

که در آن ( αآلفای کرونباخ) ،برآورد ضریب اعتبار آزمون از نوع همگونی درونی ،نشاندهنده تعداد پرسشها و

si

2

معرف واریانس پرسش iام S t ،معرف واریانس کل پرسشنامه است.
1. Cronbach's alpha
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ضریب آلفا کرونباخ برای همه سؤاالت بهطورکلی بهصورت زیر است:
جدول ( .)2آلفای کرونباخ
ضریب آلفا کرونباخ

تعداد سؤاالت

نتیجه

0/736

29

پایایی خوب

جدول  ،2بیانگر تائید پایایی پرسشنامه پژوهش است.
 .4-5روش تجزیهوتحلیل اطالعات
جهت تجزیهوتحلیل اطالعات ،از آمار توصیفی در قالب جدول فراوانی و نمودارهای آن و همچنین آمار استنباطی با
استفاده از آزمون  Paired Samples Testدر نمونههای زوجی استفاده شده است .نرمافزار مورداستفاده برای تحلیل
دادهها نیز  SPSS25و اکسل بوده است .الزم به ذکر است که در این پژوهش ،متغیر همهگیری ویروس کرونا
بهعنوان متغیر اصلی و متغیر رفتار مصرفکننده (الگوی مصرف) ،بهعنوان متغیر وابسته اصلی استفاده شده که عالوهبر
آن ،متغیرهای فرعی دیگر ازجمله درآمد ،شکل خرید ،نوع کاال و خدمات ،میزان مصرف و وضعیت زمانی قبل از
شیوع ویروس و در حین ویروس بررسی شده است.
 .4-6محتوای پرسشنامه
در این پژوهش ،بهدلیل تازگی این بحران (ویروس کووید ،)19-عدم وجود آمار رسمی و دقیق در مورد الگوی رفتار
مصرفکننده برای افراد و خانوارها در اقلیم کردستان عراق و همچنین عدم وجود منابع کافی دردسترس ،از پرسشنامه
استفاده شده است.
این پرسشنامه در اقلیم کردستان (شامل  4استان) توزیع گردید و چهار محور ذیل را دربرمىگیرد:
محور اول ،عبارت است از سؤاالت عمومی مانند جنسیت ،سن وضعیت تأهل ،تعداد افراد خانواده ،تحصیالت و منابع
درآمد خانواده.
محور دوم ،درباره ارزیابی رفتار مصرفکننده قبل از شیوع ویروس کرونا که شامل  13سؤال است.
محور سوم ،درباره ارزیابی رفتار مصرفکننده در خالل شیوع ویروس کرونا و قرنطینه که شامل  16سؤال است.
محور چهارم ،نظر پرسششوندگان را در مورد مقایسه تأثیر شیوع ویروس کرونا با بحرانهای مالی و اقتصادی بیان
میکند که  1سؤال است.
 .5یافتهها
 .5-1تفاوت بین نوع خرید (آنالین و مستقیم) قبل و حین شیوع ویروس کرونا
طبق تحلیل سؤاالت پرسشنامه ،گرایش اکثر مصرفکنندگان به خرید مستقیم قبل و حین انتشار ویروس کرونا با
تفاوتهای جزئی در هر دو نوع (الکترونیکی و مستقیم) همراه بوده است و خرید مستقیم در طول شیوع ویروس کرونا
18درصد کاهش یافته است و این به دالیل پیشگیری و قرنطینه خانگی برای مصرفکنندگان است یا آنها نیازهای
خود را از طریق دیگری رفع و تأمین میکنند.
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جدول ( .) 3تفاوت بین شکل خرید (الکترونیکی و مستقیم) قبل و حین انتشار ویروس کرونا

Paired Samples Test

میانگین حسابی تفاوتها
-0/04

انحراف استاندارد تفاوتها
0/578

آماره T

-1/384

درجه آزادی
399

سطح معنیداری
0/167

جدول فوق ،نشاندهنده تفاوت بین شکل خرید (الکترونیکی و مستقیم) قبل و حین انتشار ویروس کرونا با استفاده از
آزمون نمونههای زوجی است .با توجه به آماره آزمون و سطح معنیداری ( ،)0/167که بزرگتر از ( )0/05است ،فرض
برابری میانگینها رد نمیشود و نشان میدهد که هیچ تفاوت معنیداری بین دو شکل بازاریابی (الکترونیکی و
مستقیم) قبل و حین انتشار ویروس کرونا وجود ندارد ،به این معنی که شیوع ویروس کرونا بر رفتار مصرفکنندگان
تأثیر معنیداری نمیگذارد .این امر به این دلیل است که بازارهای الکترونیکی در کردستان ،بازارهای ابتدایی هستند
و از طرفی عدم گسترش کارتهای اعتبار بانکی ،باعث عدم اعتماد به بازارهای الکترونیکی و وابستگی مصرفکننده
به بازار اصلی شده است.
 .6-2دالیل خرید الکترونیکی قبل و حین شیوع ویروس کرونا
طبق نتایج بهدستآمده )85/3( ،درصد افراد نمونه قبل از گسترش ویروس کرونا ،خرید الکترونیکی انجام نمیدادند
که حین شیوع ویروس کرونا این رقم به ( )69/3درصد کاهش پیدا کرده است ،یعنی ( )16درصد افراد نمونه پس از
شیوع ویروس کرونا به خرید الکترونیکی روی آوردهاند.
جدول ( .) 4آزمون تفاوت بین دالیل خریدن الکترونیکی قبل و حین انتشار ویروس کرونا
Paired Samples Test

میانگین حسابی تفاوتها
-0/848

انحراف استاندارد تفاوتها
2/926

آماره T

-5/793

درجه آزادی
399

سطح معنیداری
0/000

جدول فوق نشاندهنده تفاوت بین دالیل (انگیزه) خرید الکترونیکی قبل و حین انتشار ویروس کرونا با استفاده از
آزمون نمونههای زوجی است .با توجه به آماره آزمون و سطح معنیداری ( )0/000که کوچکتر از ( )0/05است،
فرض برابری میانگینها رد میشود و نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین دالیل خرید قبل و حین انتشار ویروس
کرونا وجود دارد ،به این معنی که شیوع ویروس کرونا بر رفتار مصرفکنندگان تأثیر معنیداری گذاشته است ،یعنی
گسترش ویروس کرونا در افرایش خرید الکترونیکی تأثیرگذار بوده است.
 .5-3کاالهای ترجیحی (موردنظر) در خرید الکترونیکی قبل و در طول شیوع ویروس کرونا
طبق نتایج حاصل از پژوهش ،تقریباً 15درصد افراد قبل از شیوع ویروس کرونا بهصورت الکترونیکی خرید میکردند
که این درصد ،حین شیوع کرونا تقریباً دو برابر شده و به 31درصد افزایش پیدا کرده است .خرید غذا ( ،)1نوشیدنیها
( ،)1/5لباسها ( ،)1/7لوازمآرایشی ( ،)0/7مواد شوینده ( ،)0/5وسایل ارتباطی و وسایل الکترونیکی ( )0/8و سایر
ملزومات ( )10/5درصد افزایش ولی لوازمخانگی ( )0/2درصدکاهش داشته است که میتوان گفت این به دلیل آگاهی
مصرفکنندگان از افزایش احتمال آلودهشدن به ویروس کرونا بوده و خرید الکترونیکی بهمنظور افزایش اقدامات
احتیاطی پیشگیرانه بوده است.
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جدول ( .)5آزمایش تفاوت میل مصرفکنندگان به کاالها در خرید الکترونیکی بین قبل و حین انتشار ویروس کرونا
Paired Samples Test

میانگین حسابی تفاوتها
-1/602

انحراف استاندارد تفاوتها
5/412

آماره T

-5/922

درجه آزادی
399

سطح معنیداری
0/000

جدول فوق ،نشاندهنده تفاوت تمایل مصرفکنندگان به خرید الکترونیکی کاالها قبل و حین انتشار ویروس کرونا با
استفاده از آزمون نمونههای زوجی است .با توجه به آماره آزمون و سطح معنیداری ( )0/000که کوچکتر از ()0/05
است ،فرض برابری میانگینها رد میشود و نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین تمایل مصرفکنندگان قبل و
حین انتشار ویروس کرونا وجود دارد ،به این معنی که شیوع ویروس کرونا بر تمایل مصرفکنندگان تأثیر معنیداری
گذاشته است ،یعنی گسترش ویروس کرونا باعث افزایش تمایل مصرفکنندگان به خرید الکترونیکی شده است.
 .5-4دالیل انتخاب خرید مستقیم قبل و حین شیوع ویروس کرونا
جدول ( .)6آزمون تفاوت بین دالیلی که مصرفکنندگان خرید مستقیم را قبل و در طول شیوع ویروس کرونا
انتخاب میکنند
Paired Samples Test

میانگین حسابی تفاوتها
-0/035

انحراف استاندارد تفاوتها
2/349

آماره T

-0/298

درجه آزادی
399

سطح معنیداری
0/766

جدول فوق ،نشاندهنده تفاوت بین دالیل انتخاب مستقیم خریداران قبل و حین انتشار ویروس کرونا با استفاده از
آزمون نمونههای زوجی است .با توجه به آماره آزمون و سطح معنیداری ( )0/766که بزرگتر از ( )0/05است ،فرض
برابری میانگینها رد نمیشود و نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین دالیل انتخاب مستقیم خریداران قبل و حین
انتشار ویروس کرونا وجود ندارد ،به این معنی که شیوع ویروس کرونا بر دالیل انتخاب مصرفکنندگان برای خرید
مستقیم تأثیر قابلتوجهی ندارد.
 .5-5کاالهای ترجیحی (موردنظر) در خرید مستقیم قبل و در حین انتشار ویروس کرونا
طبق اطالعات حاصل از توزیع پرسشنامه ،در نمونه موردمطالعه و پس از مقایسه نتایج ،مصرفکنندگانی که پس از
افزایش ویروس کرونا ،بازاریابی مستقیم انجام نمیدهند ( )3/8بوده که این به دلیل آگاهی و اقدامات پیشگیرانه
مصرفکنندگان است اما برای کاالهایی مانند (غذا ،نوشیدنیها ،مواد شوینده ،ماسک ،دستکش و داروها) افزایش
یافته است ولی تمایل مصرفکنندگان برای خرید (لباس ،لوازمآرایشی ،لوازمخانگی و مسافرت به داخل و خارج)
کاهش یافته است .این به دلیل عالقه مصرفکنندگان به کاالهای ضروری پس از شیوع ویروس و اقدامات پیشگیرانه
امنیتی و بهدور از کاالهای غیرضروری و لوکس و تغییر رفتار مصرفکننده آنها بهدلیل قرنطینه خانگی و تعطیلی
رستورانها ،مدارس ،دانشگاهها ،مکانهای سفر و گردشگری و حتی حملونقل بین شهرها است که بهعنوان بخشی
از اقدامات امنیتی و پیشگیرانه بوده است.
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جدول ( .)7آزمون برای تفاوت تمایل مصرفکنندگان به کاالها در خرید مستقیم بین قبل و حین شیوع ویروس
کرونا
Paired Samples Test

میانگین حسابی تفاوتها
0/982

انحراف استاندارد تفاوتها
5/042

آماره T

3/897

درجه آزادی
399

سطح معنیداری
0/000

جدول فوق ،نشاندهنده تفاوت تمایل مصرفکنندگان برای خرید مستقیم کاال بین قبل و حین انتشار ویروس کرونا
با استفاده از آزمون نمونههای زوجی است .با توجه به آماره آزمون و سطح معنیداری ( )0/000که کوچکتر از ()0/05
است ،فرض برابری میانگینها رد میشود و نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین تمایل مصرفکنندگان به خرید
کاال در خرید مستقیم بین قبل و حین انتشار ویروس کرونا وجود دارد ،به این معنی که شیوع ویروس کرونا ،دالیل
تمایل مصرفکنندگان به خرید مستقیم داشته است.
 .5-6قیمت کاالها و محصوالت غذایی قبل و حین شیوع ویروس کرونا و قرنطینه
شیوع ویروس کرونا و قرنطینه بهدلیل بسیاری ازجمله افزایش تقاضای مصرفکننده برای کاالها و خدمات ضروری
و اینکه منطقه کردستان یک منطقه صنعتی نیست و عمدتاً به واردات از خارج وابسته است ،همچنین بستهشدن
گذرگاههای مرزی که منجر به قطع حملونقل تجاری بین شهرها ،منطقه و جهان خارج ،ترس مصرفکنندگان از
قیمت باال و عدم دسترسی به مایحتاج ضروری زندگی روزمره ،همه مصرفکنندگان به انبار مواد ضروری روی آوردند.
جدول ( .) 8آزمون تفاوت قیمت کاالها و محصوالت غذایی قبل و حین شیوع ویروس کرونا و قرنطینه
Paired Samples Test

میانگین حسابی تفاوتها
-0/878

انحراف استاندارد تفاوتها
0/933

آماره T

-18/819

درجه آزادی
399

سطح معنیداری
0/000

جدول فوق ،نشاندهنده تفاوت بین نظرات مصرفکنندگان در مورد قیمت کاالها و محصوالت غذایی قبل و حین
شیوع ویروس کرونا با استفاده از آزمون نمونههای زوجی است .با توجه به آماره آزمون و سطح معنیداری ()0/000
که کوچکتر از ( )0/05است ،فرض برابری میانگینها رد میشود و نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین نظرات
مصرفکنندگان در مورد قیمت کاالها و محصوالت غذایی قبل و حین انتشار ویروس کرونا وجود دارد ،به این معنی
که شیوع ویروس کرونا بهطور قابلتوجهی روی قیمت کاالها و محصوالت غذایی تأثیر معناداری داشته است.
 .5-7کاالها و محصوالت بهداشتی (داروها ،ماسک و دستکش) قبل و حین شیوع ویروس کرونا
و قرنطینه
شیوع ویروس کرونا و قرنطینه ،به دالیل زیادی ازجمله افزایش تقاضای مصرفکننده و به دلیل واردات این محصوالت
از خارج از کشور و عدم وجود کارخانههای کافی در اقلیم کردستان برای تولید لوازم بهداشتی در آن زمان و بستهشدن
گذرگاههای مرزی که منجر به قطع حملونقل تجاری شد و ترس مصرفکنندگان از اتمام این منابع ،منجر به افزایش
چشمگیر قیمتها شده است.

49

دوره نهم ،شماره سوم1401 ،

مطالعات رفتار مصرفکننده

جدول ( .)9آزمون تفاوت قیمت کاالها و محصوالت بهداشتی قبل و حین شیوع ویروس کرونا و قرنطینه
Paired Samples Test

میانگین حسابی تفاوتها
-1/540

انحراف استاندارد تفاوتها
1/256

درجه آزادی
399

آماره T

-24/524

سطح معنیداری
0/000

جدول فوق ،نشاندهنده تفاوت بین نظرات مصرفکنندگان در مورد قیمت کاالها و محصوالت بهداشتی (داروها،
ماسکها و دستکشها) قبل و حین شیوع ویروس کرونا با استفاده از آزمون نمونههای زوجی است .با توجه به آماره
آزمون و سطح معنیداری ( )0/000که کوچکتر از ( )0/05است ،فرض برابری میانگینها رد میشود و نشان میدهد
که تفاوت معنیداری بین نظرات مصرفکنندگان در مورد قیمت کاالها و محصوالت بهداشتی (داروها ،ماسکها و
دستکشها) قبل و حین انتشار ویروس کرونا وجود دارد ،به این معنی که شیوع ویروس کرونا بهطور قابلتوجهی روی
قیمت کاالها و محصوالت بهداشتی (داروها ،ماسکها و دستکشها) تأثیر معناداری داشته است.
 .5-8میزان تأثیر انتشار ویروس کرونا بر (درآمد خانواده ،هزینههای خانواده و تغییر رفتار
مصرفکننده)
جدول ( .)10میانگین حسابی موزون از تأثیر شیوع ویروس کرونا بر (درآمد خانواده ،هزینههای خانواده و تغییر
رفتار مصرفکننده)
سؤاالت
تأثیر شیوع ویروس کرونا بر کاهش
درآمد خانواده چقدر بوده است؟
تأثیر شیوع ویروس کرونا بر افزایش
مخارج خانواده چقدر بوده است؟
تأثیر شیوع ویروس کرونا بر تغییر رفتار
مصرفکننده چگونه بوده است ؟

کم

خیلی کم

میانگین
وزنی

11

4/11
3/99
3/71

خیلی زیاد

زیاد

تا حدودی

161

155

63

10

131

173

68

19

9

86

165

106

34

9

نتیجه
باال
باال
باال

جدول باال ،میانگین حسابی وزنی را با توجه به مقیاس لیکرت برای قیاس تأثیر شیوع ویروس کرونا بر (درآمد خانواده،
هزینههای خانواده و تغییر رفتار مصرفکننده) نشان میدهد که:
 -1از آنجا که میانگین حسابی سؤال (مقدار تأثیر شیوع ویروس کرونا بر درآمد خانواده) براساس مقیاس پنجدرجهای
لیکرت برابر ( )4/11است ،پاسخ مصرفکنندگان نشان میدهد که شیوع ویروس کرونا بر درآمد خانواده تأثیر باالیی
داشته است ،به این معنی که شیوع ویروس کرونا تأثیر معناداری در کاهش درآمد خانوارها داشته است.
 -2از آنجا که میانگین حسابی سؤال (تأثیر انتشار ویروس کرونا بر مخارج خانواده) براساس مقیاس پنجدرجهای
لیکرت برابر ( )3/99است ،پاسخ مصرفکنندگان نشان میدهد که شیوع ویروس کرونا بر مخارج خانواده تأثیر داشته
است ،به این معنی که شیوع ویروس کرونا تأثیر معناداری در افزایش مخارج خانوارها داشته است.
 -3از آنجا که میانگین حسابی سؤال (تأثیر شیوع ویروس کرونا بر تغییر رفتار مصرفکننده) براساس مقیاس
پنجدرجهای لیکرت برابر ( )3/71است ،پاسخ مصرفکنندگان نشان میدهد که شیوع ویروس کرونا بر تغییر رفتار
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مصرفکننده تأثیر زیادی داشته است ،به این معنی که شیوع ویروس کرونا باعث افزایش تمایل به خریدهای
الکترونیکی در خانوارها داشته است.
 .5-9رفتار مصرفکننده و نظرات آنها در مورد تأمین لوازم موردنیاز در بازار در زمان شیوع
ویروس کرونا
جدول ( .)11میانگین حسابی وزنی مطابق مقیاس پنجدرجهای لیکرت برای سؤاالت رفتار مصرفکننده در بازار در

سؤاالت
در حین ویروس کرونا من فقط کاالها و ملزومات
ضروری را خریداری کردم و هزینههای روزانه را
کاهش داده بودم؟
در طول شیوع ویروس کرونا و قرنطینه حجم
خرید در مقایسه با روزهای عادی افزایشیافته
بود؟

زمان شیوع ویروس کرونا
کامالً
بینظر
مخالف
مخالف

موافق

کام ً
ال
موافق

میانگین
وزنی

نتیجه

13

23

104

175

85

3/74

موافق

42

125

153

58

22

2/73

مخالف

* تهیهشده توسط محقق براساس دادههای پرسشنامه و با استفاده از برنامه spss

جدول باال ،میانگین حسابی وزنی را با توجه به مقیاس پنجدرجهای لیکرت برای سؤاالت رفتار مصرفکننده در بازار
در هنگام شیوع ویروس کرونا نشان میدهد:
 -1از آنجا که میانگین حسابی سؤال (در حین ویروس کرونا من فقط کاالها و ملزومات ضروری را خریداری
میکردم و هزینههای روزانه را کاهش داده بودم؟) مطابق مقیاس پنجدرجهای لیکرت معادل ( )3/74است که نشان
میدهد اکثریت پاسخدهندگان در حین شیوع ویروس کرونا ،هزینههای زندگی خویش را کاهش دادهاند.
 -2میانگین حسابی سؤال (در طول شیوع ویروس کرونا و قرنطینه حجم خریداری در مقایسه با روزهای عادی
افزایشیافته بود؟) براساس مقیاس پنجدرجهای لیکرت برابر ( )2/73است ،نشان میدهد که اقلیت پاسخدهندگان
موافق هستند که میزان خرید تا حدی افزایش یافته بود ،به عبارتی دیگر ،میتوان گفت حجم خرید در حین شیوع
ویروس کرونا و قرنطینه تا حدی نسبت به روزهای معمول کاهش یافته است .یافته بهعلت (نیازهای فراوان آنها به
داروها و مواد تنظیفی در زمان شیوع ویروس کرونا و قرنطینه نسبت بهروزهای معمول و برای اندازهگیری نیازهای
روزانه آنها به دلیل تعطیلی رستورانها ،کافهها و نانواییها و .)...
 .6نتیجهگیری
شیوع ویروس کرونا ،با سرعت زیاد و ابتالی مردم و افزایش مرگومیر ناشی از این ویروس و در نتیجه توقف تولید
و فعالیتهای تجاری و بستهشدن مرزهای خارجی به روی رفتوآمد و تجارت ،منجر به ایجاد یک رفتار جدید در
مصرفکننده شده است که به دلیل ترس از انتقال و گسترش ویروس کرونا ،قابلانتظار نبود و باعث کمبود مایحتاج
زندگی و نیز افزایش وابستگیهای اقتصادی به دیگر کشورها شده است .ظهور اپیدمی کرونا و گسترش آن در تمام
مناطق جهان ،ممکن است بسیاری از سبکهای زندگی ،رفتارهای بهرهوری و جهتگیری اقتصادی را تغییر دهد.

مطالعات رفتار مصرفکننده

دوره نهم ،شماره سوم1401 ،

51

همهگیری کرونا ،هنوز ادامه دارد و مشخص نیست چه زمانی این همهگیری ،حتی با وجود تولید واکسنها و نیز
تأثیرات این ویروس بر تغییر شیوه زندگی و رفتار مصرفکننده پایان مییابد .به همین دلیل است که ما باید با
پیشگیری و همزمان با ترس از این بیماری به زندگی خود ادامه دهیم ،بنابراین مصرف و رفتار اقتصادی
مصرفکنندگان برای اقتصاددانان ،جامعهشناسان ،صاحبان سرمایه ،شرکتهای خصوصی و دولتی و حتی دولتها
حائز اهمیت است .برخی از بنگاهها به اخراج کارگران پرداختند ،حجم تولید خود را کاهش دادند و برخی دیگر بیش
از این تحمل نکردند و ورشکست شدند .ایجاد اختالل در سیستم خرید ،توازن عرضه و تقاضا را برهم زد و باعث
کاهش تجارت جهانی شد .در مقایسه با رکود بزرگ  1929و بحران جهانی  ،2008بحران ویروس کرونا باعث ایجاد
زنگ خطر در اقتصاد جهان و بهعنوان بحران بزرگی تعریف شد که تا به امروز جهان تجربه نکرده بود .دولتها مجبور
شدهاند بهمنظور کاهش تعداد ورشکستگی ،جلوگیری از بیکاری ،جلوگیری ازدستدادن درآمد و جلوگیری از سایر
تخریبها در اقتصاد ،جریان فوری نقدینگی را به بازار وارد کنند .در این زمینه ،کشورها در مواجهه با بحران بهسرعت
سیاستهای اقتصادی انبساطی را اجرا کردند .با اعمال سیاستهای اقتصادی باز هم اثرات منفی این ویروس در حال
افزایش است.
مطابق با نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات انجامگرفته در این زمینه ،هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار و
کاال تحتتأثیر قرار گرفته است .همچنین تعطیلی و کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی ،منجر به تعدیل نیرو و کاهش
تقاضا و عرضه شده است و کسبوکارهای زیادی مستقیماً از بحران کرونا متأثر شدهاند و رفاه خانوارهای زیادی را
تحتتأثیر قرار داده است .نتایج بررسیها و مطالعات مختلف نشان داده که تحت سناریوهای مختلف بین  7/5تا
11درصد از ستانده اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است.
نتایج این پژوهش ،نشان میدهد که پدیده کرونا چندبعدی و پیچیده است و شیوه زندگی مصرفکنندهها را در
اقلیم کردستان عراق را تحتتأثیر قرار داده است و حتی دولت نیز تغییر رفتار داده است .مطابق با نتایج پژوهش
میتوان نتیجه گرفت که:
 )1ویروس کرونا روی رفتار مصرفکننده (روش و میزان خرید) در اقلیم کردستان عراق تأثیر معنىدار دارد.
 )2رفتار مصرفکننده در اقلیم کردستان عراق قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا متفاوت است.
 )3ویروس کرونا باعث کاهش درآمد خانوارها در اقلیم کردستان عراق شده است.
 )4ویروس باعث افزایش مخارج خانوارها در اقلیم کردستان عراق شده است.
که نتایج حاصلشده از این پژوهش با مطالعه )،Ramezani, Mahmoodzadeh & Hakimpur (2020
) Eskandarian (2021و ) Mohammadifar & Amiri (2020همسو بوده و این ویروس بهشدت رفتار
مصرفکنندگان ،درآمد ،هزینهها و مخارج مصرفکننده را تحتتأثیر قرار داده است.
همچنین براساس نتایج حاصل از پژوهش ،میتوان پیشنهاداتی ازجمله ایجاد زمینهها و زیرساختهای تجارت
الکترونیکی در قلمرو سرزمینی اقلیم کردستان عراق ،اصالح و بهبود سیستم بانکی در جهت افزایش استفاده از
خریدهای الکترونیکی ،تدوین و اجرای سیاستهای جایگزین بهجای تکیه فقط بر صادرات نفت ،تهیه و ارائه
برنامههای تلویزیونی و رسانهای با هدف افزایش آگاهی مصرفکننده جهت مقابله با بحران کرونا ،تدوین و اجرای
سیاستهای سهلگیرانه گمرکی برای واردات کاالهای بهداشتی و سایر کاالهای ضروری که در دوران کرونا افزایش
تقاضای واقعی داشتهاند ،اصالح فرآیند تولید کاالهای بهداشتی و سایر کاالهای مربوطه .با توجه به کاهش
ظرفیتهای مالیاتستانی از فعالیتهای اقتصادی و کاهش قیمت نفت ،اقدامات موردنیاز برای حمایت از کسبوکارها
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و افراد آسیبدیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان ،کسری بودجه دولت باید افزایش یابد،
را ارائه نمود.
منابع
اخوی ،احمد ( .)1380اقتصاد کالن .تهران ،شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
اسکندریان ،غالمرضا ( .)1399ارزیابی پیامدهای ویروس کرونا بر سبک زندگی (با تأکید بر الگوی مصرف فرهنگی) .ارزیابی
تأثیرات اجتماعی.65-85 ،)2(1 ،
امینی نژاد ،ایلیا؛ زمانی مقدم ،افسانه و وظیفه دوست ،حسین ( .)1399پیشبینی رفتار مصرفکننده :مدل آیندهپژوهی رفتار آتی
خرید با استفاده از روش پژوهش ترکیبی .پژوهشنامه بازرگانی.133-175 ،97 ،
ترابی ،فاطمه؛ ودادی ،احمد و اسماعیلپور ،حسن ( .)1398تبیین مدل خرید رفتار مصرفکننده در انتخاب محصوالت لذتبخش
با رویکرد آمیخته ( موردمطالعه فروشگاههای زنجیرهای همواره تخفیف) .مطالعات رفتار مصرفکننده.104-81 ،)1(6 ،
جبل عاملی ،محمدحسین ( .)1399تأثیر کرونا بر رفتار اقتصادی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ،سایت اقتصاد برتر.
جعفری ،سکینه؛ نجار زاده ،محمد؛ گلستانه ،رضوان و دیر گندم ،نرجس ( .)1396رفتار مصرفکننده در خدمات گردشگری
الکترونیک .مطالعات اجتماعی گردشگری.193-228 ،10 ،
حمد مروان السمان ،محمد ظافر محبک ،احمد زهیر شامیه .)1992( .مبادئ التحلیل ألقتصاد الجزئى والکلى ،دار الثقافه ،عمان،
.97،99
خاکی ،غالم رضا ( .)1383روش تحقیق در مدیریت (با رویکرد پیمایشی) ،انتشارات فوژان
داوری ،علی .حسینینیا ،غالمحسین و جعفرزاده ،مهدی .)1399( .بحران کرونا و اقدامات ابتکاری شرکتها وکسبوکارها.
دانشگاه تهران ،دانشکده کارآفرینی.
رحمان نسب امیری ،نسیم و پورعزت ،علی اصغر .)1396( .ضرورت خطمشی گذاری برای مشارکت بخش خصوصی در حل
بحران آب :نقش شرکت های فراملی در تحقق حق بر آب به منزله یکی از حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر .فصلنامه
مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی.91 -112 ،)4( 9 ،
رمضانی ،فهیمه؛ محمود زاده واشان ،مهدی و حکیم پور ،حسین ( .)1399بررسی تأثیر بحران ویروس کرونا ()COVID-19
بر فلسفه بازاریابی و رفتار مصرفکننده ،دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد.
ساروخانی ،باقر ( .)1385روش های تحقیق در علوم اجتماعی :اصول و مبانی ،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی.
السمان ،احمد حمداهلل ( ،)2002مدخل فی مبادىء علم االقتصاد،کلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة ،جامعة القاهرة ،دار الثقافة للنشر
و التوزیع ،قطر.
شریفی پور ،عباس؛ حسین زاده ،علی و پویا ،علیرضا ( .)1399ویژگیها و رفتار مصرفکننده و تأثیر آن بر خرید آنی (مطالعهی
موردی فروشگاههای زنجیرهای مشهد) .پژوهشهای اخالقی.153-172 ،41 ،
شهابی ،وحید؛ آذر ،عادل؛ فائزی رازی ،فرشاد و فالح شمس ،میر فیض ( .)1400مدلسازی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر پذیرش
و توسعه بانکداری دیجیتال .مطالعات رفتار مصرفکننده.92-113 ،)2( 8 .
طاهری نیا مسعود ،حسنوند علی .)1399( .پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کووید 19-بر اقتصاد ایران؛ با تأکید بر اشتغال.
فصلنامه مدیریت پرستاری.58-43: )3( 9 .
عباسی ،عباس و حاتمی ،لیال ( .)1400طراحی چارچوب مدیریت رفتار مصرفکننده در دوران شیوع بیماریهای دنیاگیر (مطالعه
موردی :کوید  .)19مطالعات رفتار مصرفکننده.107-131 ،)4( 8 ،
عبیدات ،محمد ابراهیم ( ،)2004سلوک المستهلک مدخل استراتیجی ،الطبعة الرابعة ،دار وائل للنشر ،االردن ،ص ص.16-15
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 فاعلیة االجراءات االحترازیة المتخذة لمواجهة األزمات العالمیة فی تقلیص مخاوف الشراء عبر.)2021(  نرمین،عالءالدین علی
 مجلة البحوث االعالمیة تصدر عن جامعة،56 العدد، دراسة میدانیة بالتطبیق على عینة من الشباب المصری-االنترنت
.262 ،2021  ینایر، الجزء االول، کلیة االعالم/االزهر
، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة االولى، مقدمة فی التحلیل االقتصاد الکلی،)2004( عفاف عبدالجبار سعید،مجید علی حسین
.127 ،2004،االردن
 با تأکید بر: رویکرد میان رشتهای به رفتار خرید مصرفکنندگان در شرایط بحران.)1399(  صبا، یوسف؛ امیری،محمدیفر
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نویسندگان این مقاله:

بختیار جواهری؛ دانشآموخته دکتری رشته علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس و
هماکنون استادیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه کردستان میباشد .حوزههای پژوهشی
موردعالقه ایشان مدلهای تعادل عمومی ،اقتصاد مالی ،پولی و محیطزیست است.
یونس علی احمد؛ دانشآموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه پوترا مالزی است و در حال
حاضر استاد تمام گروه اقتصاد دانشگاه سلیمانیه میباشد .حدود  16سال تجربه کاری در
حوزههای مختلف اقتصادی (اقتصاد کالن  -اقتصاد گردشگری) را دارا میباشند .وی بیش
از  50پژوهش به زبانهای عربی ،انگلیسی و کردی در زمینههای اقتصادی ،گردشگری،
پولی و مالی را در کارنامه خود دارد و همچنین  3کتاب منتشر نموده است.
ئاشتی عبداهلل محمود؛ دانشآموخته بینالملل کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی
دانشگاه کردستان میباشد و هماکنون در دانشگاه سلیمانیه عراق فعالیت دارند.
سمیرا محمدی؛ دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه کردستان میباشد
و دارای  2مقاله علمی-پژوهشی هستند.

