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رویکردی میانرشتهای به رفتارخرید مصرفکنندگان در شرایط
بحران :با تأکید بر بحران کوویدـ19
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یوسف محمدیفر* ،1صبا امیری
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چکیده

ظهور برخی بحرانه ی مهم سفی سفی ،اقهصف دی ،ااهم وی و بیولوییکی نقه مهمی در ترییر رفه ر ا م
انسف نی دارد .اقدام پیگفریران و کنهر کننده بحران ویروس کرون  ،ک نی ز ب رویکردی ا مع ،نظ ممند و
ُ
چندب دی دارند ،منجر ب بروز ترییراتی در رفه ر خرید مصففر کنندگ ن شففدهاند .آنچ اهمیت دارد ،لزوم
بهرهگیری از نر هی می نرشفه ای (اقهصف د ،مدیریت ،ب زاری بی ،روانشفن سفی و ا م شفن سفی) برای در
این پفدیفده پیچیفده اسفففت .بف همینمنظور ،این مقف لف بف رویکرد کیوی و بف هفد مفد سفف زی رفهف ر خریفد
مصففر کننفدفگ ن در شففرایط بحران کروفن (کوویفد )19-فب نرف هی چن ُ
فدب فدی انجف م شففده اسففت .اهفت
گردآوری دادهه از روشه ی بررسففی پ یر هه ی اطالو تخصففصففی ،مگ ف هده و انج م مص ف ا ه ی
ومیق بف  28نور از افراد کلیفدی مللع کف روایی و پف یف یی آنهف مورد تفأییفد قرار گرفهف بود ،اسففهوف ده گردیفد .بف
اخهصف ر نه ی نگف ن داد ،مد پیهبینی وضف یت تق ضف برای ک اه ی خدم پا از بحران کرون ب دو
شفف خم همف هیفت کف ا یف خفدمفتن و همیزان ت ف مفل انسفف نی در ماف دلف ن و همچنین هسففل درآمفدن
ک مل ،ب تأخیر انداخهن خرید ،ا نگففینسفف زی خرید و
مصففر کنندگ ن بسففهری دارد .همچنین
ک هه نسفای خرید ،چه ر دسفه رفه ری اسفت ک مصفر کنندگ ن در زم ن بحران کرون اتخ ذ میکنند و
این مفد بف مهریرهف ی مخهلوی بسففهری دارد .درنهف یفت ،پیگففنهف دا ازم اهفت مفدیریفت بحران کرونف بف
رویکردی مهفأرر از وزههف ی مخهل؛ دانگففی ،در راسففهف ی ترییرا آمیخهف بف زاریف بی (محصففو ،
قیمتگ اری ،توزیع و تروی ) در ق لب یک مد ارائ گردید.
کلیدواژهها :رفه ر خرید ،مدیریت بحران ،ویروس کرون  ،کوویدف ،19رفه ر مصر کننده ،رویکرد می نرشه ای
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

 .1اسه دی ر مدیریت ب زرگ نی ،گروه مدیریت و ک رآفرینی ،دانگر ه رازی ،کرم نگ ه ،ایران (نویسنده مسئو )


 .2دانهآموخه دکهری ک رآفرینی ،دانگر ه رازی ،کرم نگ ه ،ایران


 .1مقدمه

سفیر تک مل تمدن بگفری بحرانه ی ادی را توسفط پ ندمیه  ،انگه  ،فج یع و پدیدهه ی
طای ی ب واود آورده ک منجر ب بروز مگففکال اقهصفف دی و تج ری مه دد شففده اسففت
(ا روس .)2020 ،1بسفی ری از این بحرانه  ،مهأرر از اب د و مهریره ی گون گونی هسفهند و
دروین

بر بسفی ری از وزهه ی ولوم بگفری نیز تأریر میگ ارند .بن براین ب توا ب اینک

شففکفلگیری یفک بحران ،در وزههف ی اقهصففف دی ،ااهمف وی ،سففیف سففی ،فرهنری و
زیسففتمحیلی پی مده یی را بر ا ی میگ ارد و یک مسففئل می نرشففه ای اسففت ،بررسففی
اب د مخهل؛ آن ،ئز اهمیت میب شد (ر م ننسب امیری و پوروز .)94 ،1396 ،

در  29دسف مار سف  ،2019پزشففک ن بیم رسففه نی واقع در شففهر ووه ن 2چین ،مهوا

موارد غیرم مولی از بیم ران ماهال ب ذا الری (پنومونی) شففدند .اولین مورد از این بیم ری
در ت ریخ  12دسف مار مگف هده گردید .بررسفیه ی ب دی نگف ن داد منگفأ این بیم ری ،از ب زار
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غ اه ی دری یی ،طیور و یوان

زنده واقع در شفهر ووه ن در اسفه ن هوب ی 3در مرکز چین

بوده اسففت .پا از آن شففیور غیرم مو موارد ذا الری در ت ریخ  31دسفف مار ب سفف زم ن
بهفداشفففت اهف نی گزارش شفففد .در تف ریخ یکم یانو یف  ،2020بف زار مف کور بسففهف و تحفت
آلودگیزدایی قرار گرففت .ب فد از گمف نف زنیهف ی گسففهرده دربف ره وف مفل مسففافب این بیمف ری،
س فرانج م بخه چینی مرکز کنهر و پیگففریری بیم ری ،4گزارش منهگففر شففده توسففط وا
اسفهریت یورن  5را تأیید و در ت ریخ  9یانوی  ،2020و مل این بیم ری را یک کرون ویروس

ادید ب ن م کوویدف 19اوالم نمود (گرالینسکی و منچری.)135 ،2020 ،6

بحران کرون تأریر بسی ر گسهردهای بر ف لیته ی اقهص دی ،تج ر الکهرونیک ،وض یت

ّفن وری ،مسف فر ه ی تج ری و غیره داشفه است ( سنت و همک ران .)4 ،2020 ،7بن براین،
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

انهظ ر میرود وضف یت تولید ،توزیع و فروش در سفراسففر اه ن دچ ر ترییرا ادی شففود
(لی نگ و لیچر .)2 ،2020 ،1در همین راسففه  ،اقدام

بهداشففهی انج مشففده در پ سففخ ب

ویروس کرون منجر ب اخهال وظیم در ف لیته ی تج ری و افزایه ق بلتوا ودمقل یت
اقهص ف دی ب افزایه قیمت داراییه ی پرریسففک و ک هه چگففمریر نرر بهره بلندمد در
اقهصف ده ی توسف ی فه شفده اسفت (بیلی و همک ران .)2020 ،2این وق یع و شفرایط ب و
ً
ودم اطمین ن و ریسففکه یی میشففود ک کسففبوک ره قاال ب آن روبرو نگففدهاند و برآورد
میشففود پیف مفدهف ی قف بفلتواهی در وملکرد ،ف ف لیفتهف و فراینفدهف ی آنهف داشففهف بف شفففد.
بن براین ،این ا هم واود دارد ک شف هد ّ
تحولی وظیم در اسف س ب وره و رفه ره ی مواود
در اوامع بف شففیم بفدینم نیکف اخهالا ومفده میتواننفد منجر بف ایجف د ترییر و ّ
تحوا

اسف سفی در نررش و وق ید ااهم وی شوند و ب دنا آن زمین برای وضع سی سته ی ادید،
ایجف د ترییراتی در شففیوههف ی کف ری ،نیف زهف و رفهف رهف ی مصففر کننفده و غیره فراهم گردد

(چونگ و همک ران.)216 ،2015 ،3

بحرانه ی ااهم وی میتوانند تأریر م ندگ ری بر الروه ی مصففر نیز داشففه ب شففند
ب ونوانمث  ،شففیور ویروس سف رس در سف  2003در چین ،نررش ب خرید را ترییر داد
ازآنج ک بسففی ری از مردم ،از بیرونرفهن هراس داشففهند ،ب خردهفروشففیه ی آنالین روی
آوردند .گرچ این بحران کوت همد بود ،ام بسففی ری از مصففر کنندگ ن پا از این بحران
همچن ن ب اسهو ده از ک ن ه ی تج ر الکهرونیکی ادام دادند و راه را برای ولیب ب و س یر

اسه رت په ی دیجیه هموار کردند (چو و همک ران.)253 ،2004 ،4

ب توا ب وضفف یت ادید پیهآمده در سففراسففر اه ن ،شففن سفف یی ترییرا رفه ری
مصففر کنندگ ن ب تولیدکنندگ ن ،ب زاری ب ن ،مصففر کنندگ ن و سفف یر ذینو ن در فرایند
تفأمین ،تولیفد ،توزیع و فروش ،کمفک میکنفد رفهف رهف یی را کف هنرف م خریفد انجف م میدهنفد،
در کرده و برای آنهف برنف مف ریزی نمف ینفد .این برنف مف ریزی در راسففهف ی تافدیفل تهفدیفدهف بف
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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فرصفته ی ادید ن شفی از بحران کرون اقدامی بسفی ر راهاردی و ضفروری اسفت .ازم ب
ذکر اسفت قلمرو انج م مق ل  ،کگفور ایران در نظر گرفه شفده اسفت ورود ویروس کرون ب
کگفور ایران ،ب صفور رسفمی در ت ریخ  18فوری  2020از سفوی وزرا بهداشفت تأیید
شفففد .در ایران نیز مف ننفد بسففیف ری از کگففورهف ی دیرر ،ف ف لیفتهف ی اقهصفف دی و تجف ری
تحفتتفأریر مواردی مف ننفد کف هه تردد در سففل شففهرهف و تردد بینشففهری ،افزایه وفدم
اطمینف ن و ا هیف م مصففر کننفدگف ن قرار گرفهنفد و ت لیلی برخی کسفففبوکف رهف ی بف ت ف مفل
ااهم وی ب ا ،ک هه تق ض ف ی بسففی ری از صففن یع و خدم

و مسففدود شففدن مسففیره ی

ارتا طی ب سف یر کگفوره در ادام ب وقور پیوسفت .همچنین اخهال در صف درا در مرزه ی
زمینی ،کف هه ورود و خرو گردشففرران ،کف هه قیمفت و تقف ضفف ی اهف نی نوفت ،کف هه
قیمت محصفوا صف دراتی کگفور و اخهال در تج ر ب شفریک او تج ری کگفور ی نی
چین ،در زمره مهمهرین پی مده ی شیور کرون در وزه تج ر خ رای کگور بود.
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در این مد  ،در ایران شف هد رفه ره ی مهو و و گ ه مهن قضفی از سفوی مردم بودهایم .در
ّ
برخی موارد ،مردم توصفی ه ی بهداشفهی را ادی پنداشفه و بیهازپیه نسفات ب این موضفور
سف سفیت نگف ن دادند برخی نیز بیتواهی کرده و همواره ب مسف فر ه و کسفبوک ره ی
خود ادام دادهاند .در این شفرایط ،مردم ایران ب چه ر دسفه تقسفیم شفدهاند دسفه او  ،افرادی
هسففهند ک ب ترس غیرو دی ابهالب ب بیم ری کرون دچ ر شففدهاند .این افراد از ابهدای شففرور
کرون منز را تر نکرده و ب صفور افراطی و وسواسگون نک
آنه ب شف ی

بهداشهی را رو یت میکنند.

در فضف ی مج زی و رسف ن ه ی غیرم هار توا کرده و اضفلرا ن شفی از ابهالب

ب ویروس در وملکرد روزمره آنه تأریرا منوی دارد دسففه دوم افرادی هسففهند ک برخال
گروه او در خلر منف سففای از ابهالب بف بیمف ری نفدارنفد و یف بف رویکرد تقفدیرگرایف نف بف بیمف ری
کرونف برخورد میکننفد و خواسففت خفدا را دلیفل بر ماهالشففدن یف نگففدن میداننفد .این افراد بف
مسفف فر رفهن ،ت ب یتنکردن از ف صففل گیریه ی ااهم وی و ودم توا ب نک

بهداشففهی

منجر ب انهق آلودگی و بیم ری ب خود و س ف یرین میگردند دسففه سففوم افرادی هسففهند ک
ب صفور منلقی ب این شفرایط برخورد کرده و این زم ن خ ن نگفینی را فرصفهی برای رشفد فردی
و یف دگیری مهف ر هف ی خود میداننفد .همچنین کلیف نکف

بهفداشففهی را پیریری و بف دقفت

رو یت میکنند در نه یت ،دسفه چه رم افرادی هسفهند ک ب واسفل شفرلگف ن ،ن چ ر ب ارائ
خدمت و ضففور در محل ک ر خود هسففهند .این افراد در خلر ب اتری نسففات ب س ف یرین
داشففه و سفف ی دارند از خود در برابر ویروس مح فن کنند و سفف یرین را نیز ب رو یت نک
بهداشفهی تگفویق و ترغیب میکنند (سفیدین .)1399 ،ب شفیور ویروس کرون  ،بخگفی از مردم
شففرور بف ا هکف ر و اناف ر کردن محصففواتی کردنفد کف نیف ز فوری مردم محسففو میشففد،
همچنین برخی افراد نیز بف صففور اناوه از فروشففرف ههف ی زنجیرهای خریفد کردنفد کف الاهف در
ب ضی کگوره ی دیرر نیز رفه ری مگ ب آن دیده شده است.
در مق ل

ضففر ب رویکردی می نرشففه ای ب مد سفف زی رفه ر خرید مصففر کنندگ ن در

شففرایط بحران کرون پرداخه شففده اسففت .ب ون یت ب گسففهردهتر و پیچیدهتر شففدن مسفف ئل و
ا م ف اهف نی ،و نیف ز فب تلویق دانه فه ی مخهل؛ و رکفت در مرز فه ی دانه،
بحران فه ی افدیفد ف
لزوم انج م این مل ل ب دلیل تأریر بر وزهه ی مخهل؛ زندگی شهروندان ضروری است.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

 .2پیشینه تحقیق

در این بخه ب بررسففی دو بحف ضففرور ملف ل ف میف ن رشففهف ای اهت مدیریت بحران
کوویدف 19و مروری بر این بحران بر کسبوک ره پرداخه میشود.

 .2-1ضرورت مطالعه میانرشتهای جهت مدیریت بحران کوویدـ19

تجرب تخصفصفیشفدن بیهازاندازه ولوم در سفدهه ی اخیر ب به ن بهرهمندی از دانه ،منجر
ب بیر نری و هی دشففمنی و رق بت می ن ولوم مخهل؛ شففده اسففت .این رق بت ،دانه را از
هد اصفلی آن ک فهم و تایین پدیدهه سفت دور سف خه و در مسفیری انحرافی قرار داده اسفت.
بدون شک ،راه ل این م ضل ،در ره یی از تخصصیشدن بیهازاندازه و پرداخهن ب رویکرد
ادیدی بود ک از اواخر ده  1950و در ق لب ونوان همی ن رشفهرین خود را ب مح فل ولمی
شن س ند (خورسندی ط سکوه .)61 ،1388 ،می نرشهری در م ن ی و م ههمک ری و همراهی
دیدگ هه ی مخهل؛ رشففه ای ،برای رسففیدن ب نق م اشففهرا  ،فهم از پدیدهه و دسففهرسففی ب
چگماندازه یی غیر از چگمانداز رشه این است .پژوهه می نرشه ای دو مزیت آشک ر دارد:
نخسفت ،ب ب چ له کگفیدن هویته و ایدهه ی پ یرفه شفده پیگفین ،درکی انهق دی و ادید
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ارائف میکنفد دوم ،این فرصفففت را برای دانهپژوهف ن فراهم مینمف یفد کف شففنف خفت بههری از
ف لیت ولمی یکدیرر ب دست بی ورند (ناوی.)60 ،1395 ،
ب ون یت ب این موضفور ک مدیریت صفحی یک بحران ،نی زمند شفن خت و در درسفت
از سف زوک ره و اب د مخهل؛ اررگ ار و اررپ یر از آن مسفئل بحرانآفرین اسفت ت بهوان برای
انج م اقدام

و سفی سفتگ اریه ی دقیق ،ب موقع و مؤرر برن م ریزی کرد ،ضفروری اسفت

هم دانهه و وزهه ی اررگ ار بر آن شن س یی ،مل ل و تحلیل شوند چنین مل ل ه یی
فقط ب رویکرد می ن رشه ای امک نپ یر است.

 .2-2مروری بر تأثیر بحران کوویدـ 19بر کسبوکارها

پ ندمی ویروس کرون  ،یک بحران بهداشفت اه نی اسفت ک اررا مخربی بر اقهصف د اه نی
داشفه اسفت .اولین اطالو

رسفمی از ظهور ویروس ادید در چین خار داد و در پی آن این

ویروس در اروپ  ،اوراسففی و امریک منهگففر گردید (کلینیک م یو .)2020 ،1در
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دود 26میلیون نور در سل اه ن ب این ویروس ماهال شدهاند ک این ت داد در

ضففر

2

افزایه

اسفت .در همین راسفه  ،سف زم ن بهداشفت اه نی ب صفور مداوم و ب منظور کنهر بیم ری

دسففهورال مفلهف یی را صفف در کرده و بف روزرسفف نی مینمف یفد (سفف زمف ن بهفداشففت اهف نی،3
2020ال؛).

مل بق بی نی سف زم ن همک ری و توسف اقهصف دی ،4بر ارر شفیور ویروس کرون  ،اقهصف د
اه نی ب ترییرا اسف سفی در سف خه ر ورضف و تق ضف مواا شفده اسفت .این ترییرا وابسفه ب
ترکیب ام یهی ،میزان سفالمت ومومی ا م  ،سفل درگیری ب بیم ری ،وضف یت اقهصف دی
و سفیسفهم بهداشفت و درم ن از کگفوری ب کگفور دیرر مهو و اسفت (گوپین .)2020 ،5
اقدام

بسفی ری برای محدود کردن شفیور ویروس کرون در بخهه ی مخهل؛ گردشفرری،

خردهفروشفی ،ملونقل ،کگف ورزی و وزه بهداشفت و درم ن صفور گرفت (اسفهو نی و
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

همک ران )2020 ،1ب همیندلیل ،روشه ی مهو وتی برای سف زگ ری ب شفرایط ادید ،توسفط
تولیدکنندگ ن ،توزیعکنندگ ن ،فروشندگ ن و مصر کنندگ ن اتخ ذ گردیده است.
در

ضففر ،شففهروندان ب صففور ادی نرران سففالمهی خ نواده خود و وض ف یت

اقهصف دی ن شفی از تأریر ویروس کرون هسفهند (هو و همک ران )265 ،2020 ،2بر اسف س
گزارش منهگفرشفده توسفط مؤسفسف تحقیق

مصفر کننده 3در آوریل 64 ،2020درصفد از

مگف رکتکنندگ ن (در  15کگفور از امل آلم ن ،فرانسف  ،برزیل ،ک ن دا و  )...نرران سفالمهی
خود هسفهند  82درصفد از آنه نرران سفالمهی دیرران هسفهند 64درصفد از آنه درخصفو
تأریر کرون بر امنیت شفرلی خود نررانی دارند و در نه یت88 ،درصفد ،نرران تأریر کرون بر

اقهصف د هسفهند (رایت و بلکارن )7 ،2020 ،4بر اسف س این گزارش ،شفهروندان در این 15
کگور ب پن دسه تقسیم میشوند:
دسفه او  ،مگفهری ن نرران21( 5درصفد مگف رکتکنندگ ن) :این دسفه از افراد در هنر م
خرید بسی ر مضلر و نرران هسهند و بسی ر اخا ر را دنا میکنند
دسفه دوم ،مگفهری ن تکرو22( 6درصفد مگف رکتکنندگ ن) :این دسفه از افراد ،بیگفهر ب
فکر تأمین مص ر خود هسهند

دسفه سفوم ،مگفهری ن ملیگرا39( 7درصفد مگف رکتکنندگ ن) :این دسفه از افراد ذهن

آرامی دارند و توصی ه ی دولت را ب خوبی اارا میکنند
دسففه چه رم ،مگففهری ن ف

(8درصففد مگ ف رکتکنندگ ن) :این دسففه از افراد ب دنا

م یت از دیرران در ا م هسهند و برای س یرین نیز خرید انج م میدهد
دسففه پنجم ،مگففهری ن بیتو و (11درصففد مگفف رکتکنندگ ن) :این دسففه از افراد
غیرمسئو هسهند و اطالو

و اضلرا کمی دارند (رایت و بلکارن.)2020 ،

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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بر اسفف س مل ل

این مق ل و مل بق ادو شففم ره ( ،)1بزرگهرین ترییر در مصففر

محصفوا بهداشفهی رر داده اسفت .خرید مواد بهداشفهی توسفط مگفهری ن نرران50 ،درصفد
و توسفط مگفهری ن بیتو و 10/4درصفد افزایه ی فه اسفت .همچنین صفن ت مد و صفن ت
دکوراسیون بیه از 20درصد ک هه خریداران را تجرب کردهاند.
جدول شماره ( .)1انواع تغییرات رفتارهای مصرفکنندگان در  15کشور درگیر ویروس کرونا
مشتریان نگران

مشتریان تکرو

مشتریان ملیگرا

مشتریان فعال

مشتریان بیتفاوت

مجموع

( 21درصد)

( 22درصد)

( 39درصد)

(  8درصد)

( 11درصد)

تغییرات

٪ 50

٪ 42/5

٪ 27/4

٪ 29/1

٪ 10/4

٪ 33.7

پ کننده

٪ 42/4

٪ 25/9

٪ 21

٪ 24/4

٪ 5/5

٪ 25.2

غ اه ی کنسرو

٪ 40/4

٪ 26/2

٪ 12/6

٪ 11/1

٪ 5/8

٪ 20.6

مواد غ ایی ت زه

٪ 32/8

٪ 15/1

٪ 13/8

٪ 15/8

٪ 3/4

٪ 17.1

مواد غ ایی یخزده

٪ 25/2

٪ 17/2

٪ 4/4

٪ 8/1

٪ 3/4

٪ 11.7

سرگرمی آنالین

٪ 20/1

٪ 11/2

٪ 5/1

٪ 7/7

٪ 2/8

٪ 9.5

٪ 19/2

٪ 2/8

٪ 4/4

٪ 12/8

٪ - 1/2

٪ 7.2

محصوا مرتاط ب سالمت

٪ 22/8

٪ 6/9

٪ 0/6

٪ 0/9

٪ - 1/8

٪ 6.4

خ نری

٪ 6/3

٪ - 2/2

٪- 6/8

٪-9

٪-0/6

٪-2/5

٪ 8/2

٪-1

٪-7/3

٪-6

٪-1/2

٪-1/9

محصوالت

بهداشهی
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ارتا ط
مراقات از یوان

نوشیدنی غیرالکلی

٪ 3/6

٪-8/2

٪-12/9

٪-15/8

٪-6/1

٪-7/9

مگهری ن الکهرونیکی

٪-4/2

٪-10/8

٪-18/6

٪-25/2

٪-5/8

٪-13

اسا

ب زی و سرگرمی
نوشیدنی الکلی

٪-10/8

٪-17

٪-15/3

٪-16/2

٪-6/7

٪-13/9

زیا یی

٪-12/5

٪-13/2

٪-23

٪-25/2

٪-5/2

٪-16/9

دکوراسیون

٪-12/2

٪-21/5

٪-27/5

٪-34/2

٪-10/4

٪-21/7

مد

٪-23/4

٪-26/2

٪-35/3

٪-44

٪-16/3

٪-29/4

شرح :افزایش بیشتر از  5درصد (طوسی پررنگ) /نرمال (سفید رنگ) /کاهش بیشتر از  5درصد (طوسی کمرنگ)

(رایت و بلکبرن)2020 ،

این دگرگونیه در کگفور ایران ک از مگفکال ن شفی از تحریمه ی اقهصف دی و سفی سفی
مه دد نیز مهأرر اسفت ،ب چگفم میخورد .ترییر در تم یال شفهروندان اهت خرید ی ودم
خرید محصفوا مخهل؛ ،ترییر در نرر بهره ب نکی ،ترییر در قدر خرید مصر کنندگ ن
و الاه از سففوی دیرر ،توسفف ف لیته ی ماهنی بر زیرسفف خته ی آنالین (م نند آموزش

آنالین ی سوپرم رکته ی آنالین) ،ارتق ب سل سرم ی ااهم وی می ن شهروندان ب یکدیرر
و ب ک در بهداشففت و درم ن کگففور و توسف ف لیته ی شففرکته ی دانهبنی ن ب ویژه در
وزه سفالمت و تجهیزا پزشفکی از امل مواردی اسفت ک این روزه نمود بسفی ری در
کگففور ایران دارنفد .بر این اسف ف س ،در مقف لف ب ف ضففر بف مفد سف ف زی رفهف رهف ی خریفد
مصففر کننفدگف ن در ارر بحران کرونف در ایران پرداخهف شفففده اسفففت زیرا در فراینفدهف ی
بک رگرفه شفده توسفط مصفر کنندگ ن در هنر م خرید ،ف کهور بسفی ر مهمی در راهارده ی
ً
مدیریت ب زار تلقی میشفود (راا گوپ  .)171 ،2020 ،1در شفرایط و دی ،م موا تصفمیم
مصفر کننده برای خرید یک محصفو  ،مهأرر از ویژگیه ی ذاتی شفخصفیهی درونی و بیرونی

وی اسفت (اسفیولی و همک ران )270 ،2017 ،2ام ب ظهور شفرایط بحران ،خرید ک اه و

خفدمف

لوکا کف هه مییف بفد و تمف یفل اهفت تفأمین محصففوا ضففروری افزایه پیفدا

میکند (س ف زم ن همک ری و توس ف اقهص ف دی .)2020 ،وض ف یت اقهص ف دی در طی یک
پف نفدمی ،تحفتتفأریر ت لیلی برخی از ف ف لیفتهف  ،کف هه اشففهرف نیروی کف ر و واود
ً
سففرم ی گ اریه ی کالنی اسففت ک مسففهقیمف بودا دولته را تحفتتأریر قرار میدهند
(پ تل و همک ران.)43 ،2015 ،3
در رابل ب ما نی نظری رفه ره ی خریداران ،اب ذری و ک ظمی ( )1384در پژوهگففی ب
ونوان هرویکردهف ی نظری خریفد :از اف م ف شففنف سففی تف ملف ل ف
دسفت ی فهند ک خرید در مل ل

فرهنرین ،بف این نهیجف

فرهنری ،نگف ندهنده رکهی بنی دی در اصفو سف خه ری

ا م از تولیدب مصر است .خرید ،قلمرویی از کنه ااهم وی ،ت مل و تجرب است ک
ت اندازه زی دی رفه ره ی زندگی روزمره مردم شففهری را س ف خت میدهد .بن براین ،ب شففیور
ویروس کرونف  ،امکف ن مراا ف بف مراکز خریفد کف هه یف فهف کف نگف ف ن از کف هه سففل
خریده ی توری گون شهروندان دارد.
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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 .3روش

مق ل

ضففر از نظر هد  ،توس ف ایففففک ربردی ،و از دیدگ ه رویکرد ،کیوی اسففت .اهت

گردآوری دادهه از ترکیب روشه ی که بخ ن ای و مصف ا ه ی ومیق اسفهو ده شفد در روش
که بخ ن ای ب ویژه برای بررسفی ادبی

نظری مواود از پ یر هه ی تخصفصفی گوگلاسفکوار،1

ریسففر گیفت 2و کالریهو آنف ایهیو 3اسففهوف ده شفففده اسفففت .همچنین بف روزترین گزارشهف و

دسففهورال مله ی سفف زم ن بهداشففت اه نی مورد اسففهو ده قرار گرفت .آخرین مل ل ه و
راهاردهف ی شففرکفتهف ی مهخصففم در وزه تحقیقف
دادهه درخصفو

و مفدیریفت بف زار نیز مال گردآوری

رفه ر مصفر کنندگ ن بود .همچنین در روش میدانی ،ب اهت تدوین یک

مد دقیق و موید ک بهواند ق بلیت پیهبینی و مد سف زی من سففای داشففه ب شففد ،از دو روش
مصف ا ومیق و مگف هده مسفهقیم اسفهو ده شفد .بدینمنظور ،یک تیم پژوهگفی برای مگف هده
ً
رفه ر مصفر کنندگ ن در زم ن خرید محصفوا مخهل؛ ،در ب زه زم نی دودا  80روزه (از
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 3م ر  2020ک مق رن ب ت لیال پیه از وید نوروز بود ،ت  15می  ،)2020فروشففر هه
و مراکز خرید مه فدد را از طریق مگفف هده مسففهقیم رفهف ر مصففر کنندگ ن مورد واک وی قرار
دادند ازم ب توضفی اسفت فرایند مگف هده توسفط یک تیم پژوهگفی  5نوره در سف وته ی
زم نی  9الی  12و  14الی  21در سف دسفه مرکز خرید شف مل )1 :فروشفر هه ی زنجیرهای و
ه یپرم رکته ی خرید مصف ر ضفروری غ ایی و بهداشفهی  )2فروشفر هه ی بزرگ خرید
پوشفف

و  )3مراکز خریفد لوازم خف نری و الکهرونیکی انجف م پف یرففت .پا از آن یف فهف هف ی

مگ هده و ضاطشده تحلیل شدند.
بف تفدوین یفک پروتکفل ،بف  28نور از افراد کلیفدی شفف مفل مهخصففصفف ن وزه بف زاریف بی و
فروش ،اسف تید دانگفر ه در وزه مدیریت ب زار ،فروشفندگ ن خاره در وزهه ی مخهل؛ اوم از
ک اه ی ضففروری و ک اه ی لوکا ،مص ف ا ومیق صففور گرفت .این  28نور ترکیای از
مهخصفصف ن ،خریداران و افراد کلیدی مللع بودند ک براسف س روشه ی نمون گیری هدفمند
قضفف وتی و گلولف برفی انهخف

شفففدنفد .بفدینمنظور نخسفففت بف  9نور از طریق نمونف گیری

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

قضفف وتی مصفف ا انج م شففد ،سففپا  19نور دیرر از روش گلول برفی و م رفی نمون ه ی
موردبررسفی انهخ شفدند .تالش شفد ب ولت ا م یت و ُ
چندب دیبودن مسفئل  ،ترکیای از
تخصمه ی مهنور اسهو ده گردد ک ازئی

آنه در ادو شم ره ( )2ارائ شده است.

جدول شماره ( .)2مشخصات جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان
میانگین سن
(سال)

مرد

زن

ضروری

6

42

4

2

لوکا و غیرضروری

3

43

1

2

4

41

4

0

فروشندگ ن ک اه و خدم

ضروری

5

38

3

2

فروشندگ ن ک اه و خدم

لوکا

4

35

2

2

شرح
خریداران ک اه و خدم
خریداران ک اه و خدم

اس تید دانگر ه ص بنظر

تعداد
(نفر)

جنسیت

مهخصصین وزه ب زاری بی و فروش

6

41

5

1

مجموع

28

40

19

9

(ی فه ه ی پژوهه)1399 ،

از مصففف اف بیسفففتوهگففهم بف ب فد ،دادههف اناف تکراری پیفدا کرد ،امف بف اهفت
اطمین نخ طر از اینک دادهه ی ادیدی ب دادهه ی قالی اض ف ف نگففود ،مص ف ا ه ت 28
مص ا ادام پیدا کرد و اشا ر نظری دادهه صل گردید.
ب منظور اوها ربخگففی دادهه ین انج م مصف ا ه  ،سف ی شففد ب مالق ه ی طوانی و
اسفهو ده از تکنیک مثل سف زی ب اوها ر دادهه افزوده شفود .همچنین ب منظور سفنجه پ ی یی ،از
روش پ ی یی ب زآزمون اسففهو ده گردید شفف خم پ ی یی ب زآزمون ب میزان سفف زگ ری طاق بندی
دادهه در طو زم ن اشف ره دارد ک در آن ،دو نور کدگ ار مسفهقل از یکدیرر ،ی یک نور کدگ ار
مسفهقل طی یک ب زه زم نی ،دادهه را کدگ اری مینم یند ک در این مق ل از شفیوه او اسفهو ده
گردید .سففپا ب م ی ر توافق درصففدی هولسففهی ،1میزان تل بق کده ت یین میگردد (شففور و
همک ران .)334 ،2009 ،2فرمو ضریب توافق کدگ اری ب روش هولسهی وا ر است از:

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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در این فرمو  M ،ت داد موارد کدگ اری شفده توسفط دو کدگ ار اسفت ک بین آنه توافق
واود داشفه ب شفد N1 ،ت داد کلی موارد کدگ اری شفده توسفط کدگ ار او و  N2ت داد کلی
موارد کدگ اری شفده توسفط کدگ ار دوم اسفت .درصفورتیک این ودد بیه از 80درصفد
مح سفا گردد ،میتوان ادو کرد ک پ ی یی کدگ اری مصف ا ه موردتأیید اسفت (شفور و
همک ران .)335 ،2009 ،در این مق ل  ،س ف مص ف ا ب صففور تص ف دفی برگزیده شففد و
توسففط دو پژوهگففرر ب صففور مسففهقل ،کدگ اری شففدند (ادو شففم ره  .)3نه ی
ب دسفتآمده نگف ن میدهد میزان پ ی یی ب زآزمون بیه از  80درصفد مح سفا شفده ،بن براین،
پ ی یی کدگ اری مص ا ه ی انج مشده مورد تأیید است.
جدول شماره ( .)3محاسبه پایایی مصاحبههای انجامشده به روش هولستی
شماره مصاحبه
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تعداد کدهای مستخرج

تعداد موارد

درصد پایایی

کدگذار 1

کدگذار 2

مجموع

مشترک

70

61

131

51

78

شم ره 19

80

82

162

68

84

شم ره 27

73

71

144

65

90

مجموع

223

214

437

184

84

شم ره 3

(مناع :ی فه ه ی پژوهه)1399 ،

در نهف یفت ،اهفت تجزیف وتحلیفل دادههف از روش تحلیفل محهوا 1و تحلیفل مضففمون

2

اسفهو ده گردید زیرا از تحلیل مضفمون میتوان ب خوبی برای شفن خت الروه ی مواود در
دادههف ی کیوی اسففهوف ده کرد .بفدینمنظور ،دادههف ی گردآوریشفففده منه از مصفف اف هف ،
مگف هدهه و همچنین دادهه ی که بخ ن ای ،در ق لب مهن پی دهسف زی شفدند و مورد مرور و
دسففهف بنفدی قرار گرفهنفد .مرا فل تحلیفل مضففمون صففور گرفهف در مقف لف واف ر بودنفداز:
آشففن شففدن ب دادهه ایج د کده ی اولی و کدگ اری اسففتواو و شففن خت مض ف مین
ترسیم شاک مض مین تحلیل شاک مض مین و تدوین گزارش .در نه یت ،س ی شده نه ی

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

تجزی وتحلیل مق ل ب صففور گرافیکی ارائ ش فود و در راسففه ی اوها رسففنجی و نزدیکی ب
نه ی ک ربردی ،ب نه ی مل ل

و پژوههه ی تخصصی مرتاط تلایق داده شود.

 .4تجزیهوتحلیل دادهها

در این بخه ب تجزی وتحلیل ی فه ه در ق لب سف ونوان پ ندمی کوویدفف ف 19در اه ن ،در
ایران و مد سف زی رفه ر خرید مصفر کنندگ ن در ایران ن شفی از بحران کوویدففف 19پرداخه
شفده اسفت .از ی فه ه ی گردآوریشفده و دسفه بندیشفده منه از مگف هدهه و مصف ا ه  ،در
بخه سفوم ی فه ه  ،ی نی مد سف زی اسفهو ده گردیده اسفت .ب بی ن دیرر ،پا از گردآوری و
دسففهف بنفدی دادههف ی بف ارزش و ف

دادههف ی گففو و تکراری ،بف روش تحلیفلمحهوا و

تحلیلمضفمون ،مهمترین ی فه ه در ق لب مد ه ی ارائ شفده در تصف ویر  4ت  8گنج نده و
تحلیل شدهاند.

 .4-1وضعیت پاندمی بحران کرونا در جهان

بر اسف س ادیدترین آم ر رسفمی منهگفر شفده توسفط سف زم ن بهداشفت اه نی (تصفویر شفم ره
 )1در ت ریخ  6سفپه مار  ،2020ت داد  26763217نور در سفراسفر اه ن ب ویروس کرون
ماهال شفففدنفد کف از این ت فداد  876616نور فو کردهانفد (سف ف زمف ن بهفداشففهی اهف نی،
.) 2020

تصویر شماره ( .)1وضعیت شیوع ویروس کووید  19در جهان تا تاریخ  6سپتامبر 2020
(س زم ن بهداشت اه نی) 2020 ،
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هم نلورک در تصفویر شفم ره ( )2مگفخم اسفت ،بیگفهرین آم ر ت داد ماهالی ن در ق ره
امریک بوده اسفت ،پا از آن انو شفرقی آسفی  ،ق ره اروپ  ،مدیهران شفرقی ،آفریق و غر
اقیف نوس آرام از ابهفدای فوریف تف  6سففپهف مار  ،2020بیگففهرین ت فداد ماهالیف ن را داشففهف انفد
(س زم ن بهداشت اه نی.) 2020 ،

تصویر شماره ( .)2وضعیت شیوع ویروس کووید  19در جهان به تفکیک مناطق جغرافیایی تا تاریخ  6سپتامبر 2020
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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 .4-2وضعیت پاندمی بحران کرونا در ایران

براسف س آم ر رسفمی منهگفر شفده توسفط وزار بهداشفت ،درم ن و آموزش پزشفکی ایران29 ،
بهمن  1398اولین مورد ویروس کرون در کگففور ایران ب ام یت 84میلیوننور ،موردتأیید
قرار گرفت .طاق آم ر سفف زم ن اه نی بهداشففت (تصففویر شففم ره  ،)3ت ت ریخ ف لی (6
سفپه مار  )2020ت داد  384666نور در ایران ب این ویروس ماهال شفدهاند ک از این ت داد
 22154نور فو کردهاند (س زم ن بهداشت اه نی.) 2020 ،

تصویر شماره ( .)3وضعیت شیوع ویروس کووید  19در ایران تا تاریخ  6سپتامبر 2020

در ایران نیز مف ننفد سففف یر کگففورهف ی درگیر بف ویروس کرونف  ،تمهیفدا درمف نی و
پیگفریران ای در وزهه ی مخهل؛ اهت مدیریت این بحران ،اتخ ذ و اارا گردید .ت لیلی
دانگفر هه  ،مراکز آموزشفی و مدارس ت لیلی مگف غل پرخلر اارای دورک ری در ادارا و
سف زم نه افزایه تولید محصفوا بهداشفهی ضفدووونی کردن ام کن ،وسف یل و سفلو
ومومی توزیع اقالم بهداشفهی و خوراکی در می ن خ نوادهه ی کمبضف وت انج م اقدام
فرهنری از طریق رس ن ه ی ومومی و ااهم وی برای پیگریری توس آموزشه ی آنالین
راهاندازی سف م ن غرب لرری سفالمت و اارای طر ف صفل گ اری ااهم وی و ف صل گ اری
هوشففمنفد برخی از اقفدامف تی بود کف برای کنهر ویروس کرونف تفأریرا مهمی داشفففت و
ضر نیز در

در

اارا است.

م نند دیرر کگفوره  ،این اقدام

پیگفریران و درم نی ،پی مده ی مهمی نیز برای وضف یت

اقهصف دی و کسفبوک ره ی کگفور ایران ب همراه داشفت .شف ی ن ذکر اسفت هرسف ل ب شفرور
فصفل به ر ،هم کگفوره ی ف رسفیزب ن ب ویژه ایران ،وید نوروز را اگفن میگیرند ک در سف
 2020ب دلیل شففیور ویروس کرون  ،مراسففم این وید ب سففه نی اارا نگففد .این مسففئل برای
بسفی ری از اصفن  ،ضفرره ی اقهصف دی فراوان ب همراه داشفت .مجمور این ترییرا  ،منجر ب
شکلگیری ترییراتی در رفه ر خرید مصر کنندگ ن نیز گردید ک در ادام تگری میگردد.
 .4-3مدلسازی رفتار خرید مصرفکنندکان ایرانی ناشی از پاندمی کرونا

تجزی وتحلیل ی فه ه ی صفل از مگف هدهه  ،مل ل

قالی و مصف ا ه نگف ن میدهد

اگر در تصفویر شفم ره ( )4فله افقی را ب ونوان شف خم هم هیت ک ا ی خدمتن در نظر
بریریم ،این ک اه و خدم

در یک طی؛ پیوسففه دوسففوی ق بلتقسففیم هسففهند .در یک

انهه ی طی؛ ،ک اه و خدم

خیلی ضروری قرار میگیرند و در سوی دیرر طی؛ ،ک اه

و خفدمف

قف بفل ف

قرار دارنفد .در میف نف طی؛ نیز ،کف اهف و خفدمف تی کف قف بفلکف هه و یف

تأخیر هسهند ،قرار داده میشوند .ب ونوانمث  ،محصوا بهداشهیففدرم نی و مواد غ ایی
در دسففه محصففوا ضففروری قرار دارند ،و خدم
تجملی و لوکا در زمره ک اه و خدم

ق بل

گردشففرری ،رسففهورانه  ،ک اه ی
دسففه بندی میشففوند .بن براین ،ب ید

برای تحلیل وضف یت هر کسفبوک ر در گ م نخسفت ،ب بررسفی م هیت محصفو از دیدگ ه

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

127
رویکردی میانرشتهای به
رفتارخرید ...

مصفر کنندگ ن ب زار هد پرداخه شفود و مگفخم شفود از دیدگ ه آنه هر ک ا ی خدمت
در کفدام بخه طی؛ قرار دارد آیف یفک کف ای ضففروری اسفففت یف میتوان مصففر آن را
ک هه داد و خرید آن را ب تأخیر انداخت
در صورتی ک خط ومودی طی؛ را ش خم هضرور ت مل انس نی در ما دل ن در نظر
بریریم ک بر اسف س آن ،ما دل برخی محصفوا نی زمند ت مل زی د و برخی محصفوا
نی زمند ت مل کم است ،یک م تریا ب صور تصویر شم ره ( )4ترسیم میگردد:
تعامل انسانی در مبادله

زیاد

منطقه ثبات نسبی
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ضروری

هه
قابلبل ک
ق
کاهش

متوسط

قابل تأخیر

قابل ق بل
حذف

منطقه کاهش نسبی

منطقه رشد

کم

B

D
تصویر شماره ( .)4مدل پیشبینی وضعیت تقاضا برای کاالها /خدمات پس از بحران کرونا
(یافتههای پژوهش)1399 ،

میتوان چه ر بخه مد تصویر شم ره ( )5را ب ترتیب زیر تگری کرد:
در بخه او (منلق  )Aشفف هد ضففور ک اه و خدم تی هسففهیم ک از نظر م هیت،
برای مگففهری ن ب زار هد ق بل

(غیرضففروری) هسففهند و همزم ن در ما دل آن ت مل

انسف نی زی دی نی ز اسفت .ب ونوان مث  ،میتوان از خدم

رسفهورانه ن م برد .درصفورتیک

مصففر کننده بخواهد از این خدم

اسففهو ده نم ید ،نی ز دارد ب مک نی شففلوا (ب امک ن

سفرایت زی د بیم ری) مراا کند بن براین ت مل انسف نی در ما دل این خدمت زی د اسفت و
دروین ف  ،میتوان این خفدمفت را ف

کرد .این بخه در مفد تصففویر شففمف ره ( )5بف

رنگ قرمز نگف ن داده شفده اسفت و پیهبینی م بر این اسفت ک در این بخه هک هه خرید
شدید ی ترمزن مواا ب شیم.
منلق ب دی ش مل موق یت ک ا ی خدم تی است ک محصواته ق بل
ت مل انسف نی در ما دل آن کم اسفت (منلق  Bن رنجی رنگ) .مد مق ل

هسهند ،و
ضر ،این موهوم

را ملر میکند ک درخصفو محصفواتی ک در این منلق قرار میگیرند ،کسفبوک ره
ً
شف هد هک هه نسفای فروشن هسفهند ،م نند خرید وهیق ا ک م موا ضفروری نیسفهند و
ت مل انس نی زی دی هم ندارند.
در منلق سففوم این م تریا (منلق  Cآبی رنگ) سففل روابط انسفف نی در ما دل زی د
ً
اسفت و ک ا یک محصفو ضفروری اسفت م نند خرید ن ن از ن نوایی ،ق ودت برای خرید این
ک ای ضفروری ،افراد میب یسفت ت مل انسف نی را ب فروشفنده و دیرر مگفهری ن داشفه ب شفند.
پیهبینی مد مق ل

ضففر بر این اسففت ک در این منلق منهظر هرا

نسففاین ی ک هه

محدود فروش ب شیم.
در نه یت ،منلق چه رم (منلق  Dسفاز رنگ) منلق ای را شف مل میشفود ک ضفرور
ً
ک ا برای مگفهری ن ب زار هد زی د اسفت لکن سفل ت مل کمی در ما دل نی ز اسفت .مثال
خرید ک اه ی ضفروری در بسفهر و ی از طریق اپلیکیگفنه ی موب یل .پیهبینی میشفود
بر اس س مد  ،محصوا این بخه ب هرشدن فروش مواا گردند.
بر اسف س مل لب بی ن شفده ،مد تصفویر شفم ره ( )5را میتوان در ق لب تصفویر شفم ره
( )6اصففال و ارائ نمود .نکه

ئز اهمیت برای هر کسففبوک ر این اسففت بود ک ک ا ی

خفدمفت آن ،در کفدام منلقف قرار دارد و آیف امکف ن انهقف بف منف طق دیرر امکف نپف یر اسفففت
دراینخصو

ب ید تحلیل و آن لیز ک رشن سی داشه ب شید ،هر دو لت را بررسی نم یید و

در نه یت ،ب یک خروای دست پیدا کنید.
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نیاز به تعامل شدید

ثبات

ضروری

شدید

U
قابل حذف

نیاز به تعامل محدود

رشد

منطقه کاهش

منطقه کاهش
نسبی
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رشد خوب
خوب
رشد

کاهششدید
کاهش
شدید

تصویر شماره ( .)5مدل پیشبینی وضعیت تقاضا برای کاالها /خدمات پس از بحران کرونا با در نظر گرفتن
امکان انتقال (یافتههای پژوهش)1399 ،

ت این بخه ب تقسفیمبندی کسفبوک ره براسف س دو شف خم هم هیت محصفوا ن و
هت مل انسفف نی در ما دل ن پرداخه شففد .در ادام  ،رفه ره ی اصففلی مصففر کنندگ ن در
وضفف یفت بحران کرونف تحلیفل میشففونفد بف طورومفده ،در وزه رفهف ر خریفد کف اهف و
خدم  ،شف هد چه ر رفه ر کلیدی از مگفهری ن هسفهیم (تصفویر شفم ره  .)6این رفه ره ک از
ووامل مه ددی تأریر میپ یرند ،وا ر انداز:
الف) حذف کامل؛

لهی اسفت ک مگفهری ،مصفر کننده ی خریدار ب هیچوا

از خدمت ی ک ای تولیدی اسفهو ده نمیکند .در
در این محدوده قرار دارند.

ضفر ،برخی از مگفهری ن رسفهورانه

ب) به تأخیر انداختن :دومین رفه ر ق بلانهظ ر و صفور پ یرفه توسفط مصفر کنندگ ن در ارر
شفیور ویروس کرون  ،ب تأخیر انداخهن خرید برخی از ک اه و خدم

اسفت ب ونوانمث  ،ب

تأخیر انداخهن خرید لا س ی وس یل منز ک این تأخیر مگکل بزرگی ایج د نمیکند.
ج) جاانشااینسااازی خر یاد :رفهف ر سففومی کف مصففر کننفدگف ن از خود بروز میدهنفد،
ً
ا نگففینسف زی برخی از ک اه و خدم اسففت ک ق ودت خدم و ک اه ی ضففروری،
اف یرزین خفدمف

و کف اهف ی غیرضففروری شفففدهانفد بف ونوانمثف  ،خریفد محصففوا

بهداشهی م نند م سک و دسهکه بر خرید لوازم برقی منز ضرور دارد.
د) کاهش شاادید :چه رمین رفه ر مصففر کنندگ ن ،مربوم ب

لهی اسففت ک خرید

برخی از اقالم ک هه شفدید پیدا میکند .ب ونوانمث  ،در ارر شفیور ویروس کرون  ،خرید از
شیرینی فروشیه ب ولت امک ن انهق ویروس ک هه شدید ی فه است.
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تصویر شماره ( .)6چهار رفتار خرید مصرفکنندگان پس از شیوع ویروس کرونا
(ی فه ه ی پژوهه)1399 ،

ً
در شفرایط ف لی ،م ندگ ری در ب زار ،لزوم م لو تالیر

ّ
خالق ن و هوشفمندان و ارائ

محصفوا ا ا نیسفت رفه ر خرید از مؤلو ه ی دیرری نیز مهأرر اسفت ک از آن امل
میتوان ب درآمد ق بلتصففر  ،سففل ریسففک دری فهی و ا سفف س اوهم د در مورد آینده،
شفخصفیت افراد ،امید ب زم ن پ ی ن بحران و غیره اشف ره کرد .بن براین ،نمیتوان یک نسفخ
قل ی برای تمف م کسفففبوکف رهف م رفی کرد ،بف این وصفف؛ رفهف ر خریفد بسففیف ری از
مصفر کنندگ ن از مد تصفویر شفم ره ( )6تا یت میکند ام شد و ض ؛ این واکنهه
در فرایندی پوی ب ب زار هد و م هیت محصفوا (تصفویر شفم ره  )4بسفهری دارد .منظور
از سفل ریسفک دری فهی این اسفت ک خریدار ت چ اندازه از بروز ریسفک ا سف س نررانی
میکند و چ آیندهای را برای آن مهص ّفور اسفت .هر اندازه میزان ریسفک دری فهی بیگفهر ب شفد،
ا هم خرید توسط مصر کننده ک هه پیدا میکند.
دومین مهریر تأریرگ ار بر رفه ر خرید مصر کننده ،توان م لی و سل درآمد افراد است.
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بسفی ر ئز اهمیت اسفت ک افراد در چ گروه درآمدی قرار دارند ،زیرا رفه ره ی مهو وتی از
خود بروز میدهنفد .بفدینمنظور ،میتوان افدو شففمف ره ( )4را مال تحلیفل قرار داد بف
توا ب تقسیمبندی شهروندان کگور ایران ب 10دهک درآمدی (دهکه ی  1و  2پ یینترین
سففل درآمفدی و دهفکهف ی  9و  10بف اترین سففل درآمفدی) (مرکز آمف ر ایران)1397 ،
میتوان ادو شفم ره ( )4را ب ونوان مد تصفمیمگیری رفه ر خرید مصفر کننده بر اسف س
شف خمه ی وضف یت درآمدی و ضفرور خرید ارائ کرد .ب ونوانمث  ،اگر سفل درآمدی
خریداران ،دهکه ی  9و  10ب شففد و خرید ک ا ی خدمت ضففرور داشففه ب شففد ،رفه ر
خرید هم نند گ شففه ادام پیدا میکند و را

دارد .اگر سففل درآمدی دهکه ی  5و 6

ب شفد و خرید ک ا ی خدمت ت دودی ضفرور داشفه ب شفد ،رفه ر خرید ک هه محدود
پیدا میکند .همچنین اگر سففل درآمدی دهکه ی  1و  2ب شففد و هی اگر خرید ک ا ی
خدمت ضففرور داشففه ب شففد ،خرید ک هه نسففای پیدا میکند .سف یر موارد نیز ب همین
صفور اسفت .بن براین ،هرچ وضف یت درآمدی ضف ی؛تر ب شفد ،ا هم خرید محصفوا
غیرضروری در شرایط بحرانی ن شی از ویروس کرون  ،بسی ر کمهر می شود.

جدول شماره ( .)4مدلسازی رفتار خرید مصرفکنندگان بر اساس وضعیت درآمدی و ضرورت خرید کاال/خدمت
ضرورت
خیلی زیاد

تا حدودی

زیاد

کم

خیلی کم

خو (دهک 10و )9

وضعیت درآمدی

مهوسط ب ا( 8و )7
مهوسط (دهک  5و )6
زیر مهوسط ( 3و)4
ض ی؛ ( 1و )2

کاهش شدید

کاهش نسبی

ثبات نسبی

کاهش محدود

ثبات

(ی فه ه ی پژوهه)1399 ،

سففومین مهریر ،مف هیفت کف ای مورد ماف دلف اسففت کف در بخه قالی بف ونوان یفک مهریر
کلیدی ملر شففد .پ سففخ ب این سففؤا ک از دیدگ ه مصففر کنندگ ن در ب زار هد آی این
کف ا یف خفدمفت ضففروری ،غیرضففروری ،قف بفل ف

یف قف بفلتفأخیر اسففت ،میتوانفد مف هیفت

محصفو را مگفخم سف زد گروه مهریر ب دی شف مل مهریره ی ام یتشفن خهی م نند سفن،
انسیت ،شرل و تحصیال مصر کنندگ ن ب زار هد است تیپ شخصیهی مگهری ن نیز
ب ونوان یک مهریر تأریرگ ار ق بلطر اسفت .اینک مگفهری ن کدام تیپ شفخصفیهی را دارند،
از اهمیت بسفی ری برخوردار اسفت .منظور از تیپ شفخصفیهی ،تقسفیمبندی افراد براسف س
ش ف خم م یرزففف فبریرز اسففت همچنین ،میزان شففرور بیم ری در منلق اررافی یی ب زار
هفد

امیفد بف زمف ن رفع بحران وف دا و رویف هف ی مصففر افراد از املف مهریرهف ی

تأریرگ ار بر رفه ر خرید شهروندان هسهند.
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در مجمور میتوان گوفت کف بف شففکفلگیری بحران کرونف  ،مصففر کننفدگف ن م یف رهف و
اولویته ی سفختگیران ادیدی را ت ری؛ کردهاند (تصفویر شفم ره  .)7وظیو تحلیلگران
و ک رشفن سف ن مدیریت ب زار در کسفبوک ره این اسفت ک داکثر این م ی ره را شفن سف یی و
نقه هریک را در ترییر رفه ر خرید مصر کنندگ ن تایین نم یند.
سطح ریسک دریافتی

تیپ شخصیتی

ماهیت کاالی موردنظر

میزان شیوع بیماری در منطقه

جغرافیای بازار هدف شما
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توان مالی و سطح درامد

سن ،جنس ،شغل
تحصیالت

امید به زمان رفع بحران

عادات و رویههای مصرف

تصویر شماره ( .)7عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری رفتار خرید مصرفکنندگان در زمان بحران کرونا
(ی فه ه ی پژوهه)1399 ،

در پژوهه اسفه نسفیو و همک ران ،)2020( 1رفه ر خرید مصفر کنندگ ن مهأرر از شفیور
ویروس کرونف در رومف نی مورد ملف ل ف قرار گرفهف اسفففت ،کف نهف ی آن نگفف ن میدهفد لزوم
سفرم ی گ اریه ی کالن در وزه سفالمت ،ان ل پ یری سفیسفهم آموزشفی ،اسفهو ده از
ظرفیت کسبوک ره ی کوچک و مهوسط و ارزی بی مجدد سیسهم ملی مواد غ ایی ،از امل
مواردی است ک ب ید مورد توا قرار داده شوند.
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

1. stanciu et al.

پژوهه رایفت و بلکارن ( )2020بف بررسففی تفأریر ویروس کرونف بر ترییرا رفهف ر
مصفر کنندگ ن پرداخه اسفت ک نه ی آن در ما نی نظری پژوهه تگفری شفد و نگف ن داد
توسف دورک ری ،افزایه توا ب سفالمهی ،بهداشفت و ورزش ،افزایه خریده ی آنالین ،و
توس ف ف لیته در شففاک ه ی ااهم وی از امل ف لیته و اقدام تی هسففهند ک در ارر
شیور ویروس کرون توس پیدا کردهاند.
 .5یافتهها

براسف س ترییرا پیهبینیشده در رفه ر خرید مصر کنندگ ن و مد ه ی تایینشده منه از
مگ ف هدهه  ،مص ف ا ه ی ومیق و مل ل

مرتاط ،ضففروری اسففت ترییراتی در ون صففر

آمیخهف بف زاریف بی ( )4Pکسفففبوکف رهف انجف م شففود .این ترییرا بف توکیفک هر وزه
وا ر انداز:

 .5-1تغییرات در حوزه محصول
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اولین ترییری ک در آمیخه ب زاری بی صففل میشففود ،ترییرا در وزه محصففو اسففت:
ترییر سفریع سفاد خرید و الروی مصفر

ترییر م ی ره و تدوین اولویته ی سفختگیران

افدیفد افزایه میفل بف مصففر برخی اقالم بهفداشففهی و غف ایی افزایه میفل بف خریفدهف ی
را ت و سففریعتر از نظر تأمین افزایه سف سففیت ب رو یت اسففه ندارده ی بهداشففهی در
تولید و ارائ محصفو افزایه میل ب ذخیرهسف زی ا هی طی اقالم بهداشفهی ک هه شفدید
ویهرینگردی سفنهی و میل ب و گردی ک هه وف داری مگفهری ن ک هه شفدید خریده ی
نف گهف نی و آنی افزایه منف بع دریف ففت و کسفففب اطالوف

قافل از خریفد افزایه گرایه بف

خرید محصوا ب بسه بندی مدرن و ک هه میل ب خرید از مراکز سنهی.
ب توا ب اینک در شففرایط بحران کرون  ،شفف هد افزایه میل ب خرید برای مصففر ی
ذخیرهسف زی برخی اقالم بهداشفهی و غ ایی هسفهیم ،میل ب ذخیره ا هی طی هم افزایه پیدا
کرده اسفففت .والقف بف خریفدهف ی را فتتر و سففریعتر از نظر تفأمین ،این سففیرنف را بف
ً
کسففبوک ره ارسفف میکند ک سففری ب بهرهگیری از روشه ی مخهل؛ توزیع و تروی
م نند راهاندازی کسبوک ر مج زی و آنالین واکنه نگ ن دهید .افزایه س سیت ب رو یت
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اسففهف نفداردهف ی بهفداشففهی در تولیفد و ارائف محصففو نیز از املف موارد مهم در ترییر رفهف ر
مگفهری ن بوده اسفت .امروز بر اینک کسفبوک ره اسفه ندارده ی بهداشفهی را در تولید و ارائ
محصفو رو یت میکنند ی خیر ،سف سفیت زی دی ایج د شفده اسفت ،بن براین ،در تالیر
الزامی اسففت بر این و مل تأکید شففود و این موهوم من کا گردد ک پ یاند ب رو یت موارد
بهداشهی هسهند و سالمت مصر کنندگ ن بسی ر مهم است.
کف هه ویهرینگردی و افزایه میفل بف و گردی از ترییرا دیرری اسفففت کف صففور
گرفه اسفت .این موضفور مهأرر از موضفوو

مخهل؛ از امل تالیر تی اسفت ک ب وسفیل

وزار بهداشففت انج م میشففود و در شففاک ه ی مج زی ب اشففهرا گ اشففه میشففود.
کسفففبوکف رهف بف یفد بف اهمیفت این موضففور تواف کننفد و برای ون اف یرف ه خود در نزد
مگهری ن و ون سل فروش ب سمت فض ی مج زی و شاک ه ی ااهم وی رکت کنند.
همچنین ک هه شدید خریده ی ن گه نی و آنی از امل ترییرا ایج د شده است .در ارر
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بحران کرون شف هد آن خواهیم بود ک مگفهری ن هوشفمندان تر و ب دقت بیگفهری هزین خواهند
کرد .از سفوی دیرر ،مگفهری ن ب دایل مخهل؛ از امل ک هه درآمد ،ب دنا این هسفهند ک
خریفدهف ی ملمئنتری را انجف م دهنفد .برای این مسففئلف اسففتواوی بیگففهری در اینهرنفت
خواهند داشفت و فضف ی شفاک ه ی ااهم وی مد زم ن بیگفهری را خواهند گگفت و از طر
مخهل؛ س ف ی میکنند اطالو تگ ف ن را درخصففو

ک اه و خدم

افزایه دهند .افزایه

گرایه بف خریفد محصففوا بف بسففهف بنفدی مفدرن و کف هه خریفد از مراکز سففنهی از املف
رفه ره ی دیرری اسفت ک درخصفو

ترییرا در وزه محصفو در شفرایط بحران شف هد آن

هسففهیم خرید از برخی مراکزی ک ب صففور سففنهی بسففه بندی میکنند ک هه پیدا کرده و
اغلب افراد ب سمت خریده ی ملمئنتر ب بسه بندیه ی بهداشهیتر ،ترییر اهت دادهاند.

 .5-2تغییرات در حوزه قیمتگذاری

در ارر بحران کرونف  ،در وزه قیمفتگف اری نیز شف ف هفد ترییراتی بودهایم در اینخصففو
میتوان بف کف هه کگففه قیمهی در مورد کف اهف ی ضففروری اشف ف ره کرد .مثف این ترییر
هالکلن اسفت .در روزه ی ابهدایی شفیور ویروس کرون ممکن بود قیمت این محصفو چند
برابر افزایه پیفدا کنفد ،امف خریفد این محصففو کف هه پیفدا نکرد .بروکا ،در مورد اقالم

غیرضفروری و لوکا ،شف هد افزایه کگفه قیمهی هسفهیم .این مسفئل میتواند ب دلیل ابه م
در شفرایط پیهرو و ک هه درآمده ب شد .از سوی دیرر ،افزایه س سیت ب ارزش ک ا و
ارزندهبودن محصفو نیز از امل واکنهه ی مگفهری ن اسفت ،زیرا در شفرایط ف لی مگفهری ن
آن لیزه ی دقیقتری از قیمت ک اه دارند.
بحف ب فدی در وزه قیمفتگف اری نیز افزایه گرایه بف قیمفت راایهف و تخویوف
ً
اسففت ک در روزه ی اخیر شفف هد آن بودیم و در آینده ا هم ا ب شففد بیگففهری در
افزایه است.

 .5-3تغییرات در حوزه توزیع

در ارر شفیور ویروس کرون  ،در وزه توزیع هم شف هد ترییرا و ّ
تحوا مخهلوی بودهایم.

افزایه گرایه بف خریفد از نزدیفکترین و خلو ترین مکف ن بف ولفت ا سفف س خلر بف وف
ً
شفده افراد وموم تم یل داشفه ب شفند ب نزدیکترین و خلو ترین مک نه برای خرید ک ا
مراا کنند.
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ترییر دیرر ،افزایه گرایه ب خرید از فروشفر هه ی مج زی و الکهرونیکی اسفت الاه
این روند از چند س ف گ شففه آغ ز شففده بود ،ام در ش فرایط ف لی این ترییرا ب سففروت
بیگهری در

پیریری است .برای بسی ری از کسبوک ره فرصت بسی ر خوبی برای ورود

ب فض ف ی مج زی ایج د شففده اسففت .والوه بر ترییرا ن مارده ،افزایه گرایه ب خرید از
مراکز م هار ارزانفروشفی و افزایه گرایه و خرید از ومدهفروشفیه ترییر دیرری اسفت ک
در وزه توزیع رر خواهد داد.

 .5-4تغییرات ایجاد شده مرتبط با بخش ترویج

ترییر چهف رم در آمیخهف بف زاریف بی ،ترییرا مرتاط بف تروی اسففت:افزایه تفأریر شففاکف هف ی
ااهمف وی و فضفف ی مجف زی در انهخف

کف اهف و برنفدهف افزایه سفف سففیفت بف تالیرف

منلقی بف تفأکیفد بر اناف هف ی بهفداشففهی و همچنین تالیرف
تالیر

بف مف هیفت اخالقی واکنه بف

ااهم وی و سف سفیت ب تالیم ماهنی بر انهو ر شفرکته افزایه گرایه ب انریزه

سف زه ی فروش افزایه والق مندی ب ب زاری بی مسفهقیم افزایه تأریر تالیر
شو هی (تالیر

توصی ای ی ده ن ب ده ن).

توصفی ای و
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اگرچ زم ن زی دی از اپیدمی کرون نمیگ رد ،ام در این مد کوت ه شفف هد آن بودهایم
ک سفل تأریرگ اری شفاک ه ی ااهم وی در فروش ک اه و در انهخ

برنده افزایه پیدا

منلقی و تالیر

اخالقی ب تأکید بر

کرده اسفت .از سفویی افزایه سف سفیت ب تالیر

انا ه ی بهداشفهی در مگفهری ن ایج د شفده اسفت .برخال چند سف گ شفه ک شف هد
افزایه ضففور و قدر تالیر ماهنی بر ا سفف س در وزهه ی مخهل؛ بودهایم امروزه
شفف هفد هسففهیم کف تالیرف ماهنی بر منلق و وقالنیفت و تحلیفلهف ی ّ
کمی اف ی خود را بف ز
کرده اسفففت .از دیرر ترییرا ایجف د شفففده در این وزه میتوان بف افزایه والقف منفدی بف
ب زاری بی مسهقیم اش ره کرد.
مجمور این ترییرا در ونف صففر آمیخهف بف زاریف بی کف نف شففی از ترییرا رفهف ر خریفد
مصفر کنندگ ن در ارر بحران کرون اسفت ،در تصفویر شفم ره ( )8نگف ن داده شفده اسفت .این
مد در راسفه ی برن م ریزی و ترییر سفی سفته و راهارده ی کسفبوک ره ب اهت تلایق ب
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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شفرایط بحران و همچنین مد رفه ر خرید مصفر کنندگ ن ک ربردی خواهد بود ،زیرا شفن سف یی
ترییرا رفهف ر خریفد مصففر کننفدگف ن بف تنهف یی کف فی ناوده و بف یفد راهکف رهف ی منلاق بف این
ترییرا برای کسب و ک ره اهت داکثرس زی تادیل تهدیده ب فرصته تدوین گردد.

تغییرات در حوزه

تغییرات در حوزه

تغییرات در حوزه

تغییرات در حوزه

محصول

ترویج

قیمتگذاری

توزیع

 ترییر سففریع سففافدخرید و الروی مصر

 افزا یه شفففدیفد تفأریرشففا ک ه ی ااه م وی و
ف ض ی مج زی در انهخ
ک اه و برنده

 کف هه کگففه قیمهیک اه ی ضروری

 افزایه گرایه ب خر یداز م فراکففز نففزدیففکتففر و
خلو تر

 ترییر م ی ره و تدویناولو یته ی سختگیران
ادید
 افزایه میل ب مصربرخی اقالم بهداشففهی و
غ ایی
 اف فزایففه مففیففل ب فخریفدهف ی سفففر یع و
را ت از نظر تأمین
 افزایه س سیت برو یت اسففه ندارده ی
بهداشهی در تولید و ارائ
محصو
 اف فزایففه مففیففل ب فذخیره سففف زی ا هی طی
اقالم بهداشهی
 کفف هففه شففففدیففدو یهرینگردی سفففنهی و
میل ب و برردی

 افزایه سففف سففیت بتالیر منلقی ب تأ کید بر
اناف هف ی بهفداشفففهی و
ه م چ ن ین ت ا ل یرف بف
م هیت اخالقی
 واکنه مثات ب تالیرااهم وی و س ف سففیت ب
تالیم ماهنی بر انهو ر مللق
شرک ته

 افزا یه کگفففه قیمهیک ا ه ی غیرضففروری و
لوکا

 اف فزایففه گ فرایففه ب فخففریففده ف ی مففج ف زی و
الکهرونیکی

 افزایه سففف سففیت بارزش ک ا و ارزنده بودن
محصو

 افزایه گرایه ب خر یداز مراکز ارزانفروشی

 افزایه گرایه ب قیمتراایه و تخوی؛ه

 افزایه گرایه ب خر یداز ومدهفروشیه

 اف فزایففه گ فرایففه ب فانریزه س زه ی فروش
 افزا یه والقمنفدی بب زاری بی مسهقیم
 افزا یه تفأریر تالیرفتوصی ای و شو هی

 کفف هففه وففف داریمگهری ن
 کفف هففه شففففدیففدخریده ی آنی و ن گه نی
 افزایه شفففدید من بعدریفف فففت و کسففففب
اطالو قال از خرید
 ا فزا یه گرا یه بفمحصوا ب بسه بندی
مدرن
 ک هه میل ب خر یداز مراکز سنهی

تصویر شماره ( .)8مدل تغییر آمیخته بازاریابی مبتنی بر تغییرات رفتار خرید مصرفکنندگان ناشی از کوویدا19
(ی فه ه ی پژوهه)1399 ،

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

139
رویکردی میانرشتهای به
رفتارخرید ...

 .6بحث و نتیجهگیری

خار شففیور ویروس کرون در ایران در پ ی ن سفف  1398و ن شففن خهری و فقدان داروی
مؤرر برای آن ،اضفلرا بزرگی بر کگفور وارد نمود .فراگیرتر شفدن ویروس ،ا م را ب یک
موق یفت نف امن از نظر سففالمفت و بهفداشفففت فرو برد .بف شففیور کرونف  ،بف تفدری اف م ف بف
وض یت ت لیق رفت و هم اقگ ر و اب د زندگی شهروندان تحتتأریر قرار گرفت.
ً
شفیور بحران کرون را نمیتوان صفرف یک پدیده پزشفکی دانسفت (پژوهگفکده مل ل
فرهنری و ااهمف وی وزار ولوم ،تحقیقف و ّفنف وری ،)1399 ،بلکف در ومفل ،بف یفک
بحران اقهصفف دی ،ااهم وی ،فرهنری و هی زیسففتمحیلی تادیل شففده اسففت ک از آن
بهرهبرداریه ی سففی سففی نیز میشففود ب ونوانمث  ،ب قرنلین شففدن بسففی ری از ام کن و
مگف غل ،درآمد اقگف ر مخهل؛ ب صفور یک زنجیره ک هه پیدا کرد و ساب کوچکتر شدن
سفوره مردم شفد .از سفوی دیرر ،رو یت بهداشفت فردی ب تأکید بر وط سفالمت ومومی کل
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ا م نی زمند واود زیرسف خته ی فرهنری من سفب بود ک مهأسفو ن در بسفی ری از موارد
رو یت نمیشففد و ا ن بسففی ری از شففهروندان ب خلر افه د .تولید و مصففر
زی دی از مواد ضفدووونیکننده ،دسفهکه ،م سفک و سف یر ملزوم

جم بسففی ر

بهداشفهی نیز بر محیط

زیست بسی ر اررگ ار بوده است .همچنین ،ازم ب توضی است بسی ری از کگوره ی غربی
ب سفواسفهو ده از بحران ن شفی از ویروس کرون  ،ب ارائ آم ر و اطالو

ن صفحی و همچنین

تگفففدیفد تحریمهف ی ظف لمف نف بر ولیف برخی کگففورهف  ،بر بحرانیترشفففدن اوضفف ر اهف نی
افزودند.
ضفروری اسفت در مورد اب د مخهل؛ تأریرگ ار بر آن و همچنین شفرایط تأریرپ یر از آن،
ملف ل ف

ومیق انجف م شففود تف بهوان بحران را بف نحو ا سففن مفدیریفت کرد بف تواف بف این

مسففئلف کف بحران کرونف بف ونوان یفک بحران پیچیفده ،بر وزههف ی مخهل؛ اوم از اقهصفف د،
ً
مدیریت ،ب زاری بی ،روانشفن سفی و ا م شفن سفی و زیرشف خ ه ی آنه تأریر میگ ارد و ذات
یک بحران می نرشفه ای تلقی میشفود ،لزوم انج م مل ل در تکتک این وزهه ب اهت
شن س یی اررا ا هم لی این بحران و ارائ راهک ره ی ک ربردی ،ضروری میب شد .در مق ل
ضفر ب مد سف زی رفه ر خرید مصفر کنندگ ن ب در نظر گرفهن شفرایط بحرانی ن شفی از

ویروس کرون پرداخه شفد .چه ر رفه ر خریداران در زم ن بحران تگفری گردید ک ن شفی از
ووامل مه ددی اسفت .همچنین مد پیهبینی تق ضف در شفرایط بحران کرون ارائ شفد ک ب
دو م یف ر همف هیفت کف ا یف خفدمفتن و همیزان ت ف مفل انسففف نی در ماف دلف ن از دیفدگف ه
مصر کنندگ ن ب زار هد بسهری دارد.
در مجمور میتوان گوفت بف تواف بف مف هیفت بحران کف هم تفأریرپف یر و هم تفأریرگف ار بر
وزهه ی مخهل؛ اسففت و مدیریت آن ،نی زمند توسفف رویکرده ی بینرشففه ای مخهل؛
میب شفد ،و ویروس کرون ب ونوان یک و مل ن شفن خه دارای فوریت و اضفلرار اسفت و ب
ً
ک مال شفرایط یک بحران پیچیده را دارد ،انج م مل ل در راسفه ی شفن سف یی اب د مخهل؛ آن
و تفأریرهف ی اقهصفف دی ،ااهمف وی ،فرهنری ،فنف ورانف و زیسفففتمحیلی کف دارد ،ضففرورتی
ااهن ن پ یر است ک در این مق ل ب تأریر آن بر وزه کسبوک ر و ب زاری بی پرداخه شد.
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