چشماندازمديريتبازرگانی


شماره  25ـ بهار 1395
صص 123 - 139


تفاوتبینزنانومرداندرجبرانهديهدريافتی 

*** 1

مصطفیابراهیمپور**،معصومهحدادی

محسناکبری*،


چکیده 
هدیهدادن از ویژگیهای جوامع سنتی و همچنین امروزی محسوب میشود و یک تبادل تشریفاتی
نمادین است .هدف پژوهش حاضر ،کشف تأثیر ارزش هدیه دریافتی بر قصد جبران هدیه است که در
این رابطه ،احساس تعهد ،متغیر میانجی و جنسیت ،متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده است؛ در این
راستا تعداد  348پرسشنامه در میان مشتریان فروشگاههای هدیه ،توزیع و به  341مورد پاسخ داده شد.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  Smart PLSاستفاده شد .بررسی و تحلیل یافتهها نشان میدهد
که ارزشهای هدیه دریافتی بر قصد جبران هدیه تأثیرگذار است و این تأثیر از طریق متغیر میانجی
احساس تعهد بیشتر است؛ همچنین نتایج نشان داد که جنسیت ،رابطه بین ارزش هدیه دریافتی و قصد
جبران هدیه را تعدیل میکند و مردان بیشتر قصد جبران هدیه دریافتی را دارند.

ها:هديهدادن؛ارزشهديهدريافتی؛قصدجبران؛تعهد .


کلیدواژه







تاریخ دریافت مقاله ،1394/5/14 :تاریخ پذیرش مقاله.1395/2/16 :
* استادیار ،دانشگاه گیالن (نویسنده مسئول)
E-mail: akbarimohsen@gmail.com

** استادیار ،دانشگاه گیالن.
*** کارشناسی ارشد ،دانشگاه گیالن.
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.1مقدمه 

یکی از شعائر مهم در بیشتر جوامع ،دادن و گرفتن هدیه است .مردم از طریق درگیرشدن
در الگوی آیین هدیهدادن ،گرفتن و بازدادن روابط دوسویه برقرار میکنند (موون و مینور،
 .)1998امروزه پژوهش در هدیه در زمینههای گستردهای مانند روانشناسی ،بازاریابی و
انسانشناسی (آنتون و همکاران )2014،و همچنین پژوهش رفتار مصرفکننده (بتی و
همکاران )1991 ،ادامه یافت است .در سال  1960جامعهشناسان و روانشناسانی مانند گولدنر
( )1961و اسچوارتز ( )1967به بررسی هدیهدادن پرداختند و در سال  1970هدیهدادن در بُعد
رفتار مصرفکننده از طریق افزایش تقاضا برای محصوالت تجاری بهعنوان هدایا مطرح شد
(کراس کاردیناس .)2014 ،تبادل هدیه رفتار پیچیدهای است؛ زیرا حداقل دو بازیگر دارد :یک
دهنده و یک گیرنده .هرچند پژوهش درخصوص هدیهدادن در حوزههای مختلف برای بیش از
 40سال ادامهدار شد (مایت و پینه)2010 ،؛ اما نسبت به درک پدیده هدیهدادن و رفتار تبادل
واقعی از دیدگاه هدیه گیرنده ،تالش اندکی صورت گرفته است .برای دائمیکردن رابطه بین
هدیهدهنده و هدیهگیرنده ،الزم است که اهداف و رفتارهای هدیهدهنده و هدیهگیرنده درک
شود .تمایل به هدیهدادن ممکن است به جبران هدیه متقابل وابسته باشد (استیفن.)2000 ،
هدیهگیرندگان برای ایجاد و همیشگیکردن ارتباط خود ،تالش دارند تا نسبت به هدیه
دریافتی عمل متقابل انجام دهند .ازآنجاکه در روابط متقابل بین هدیهدهنده و هدیه گیرنده -
عکسالعمل هدیهگیرنده نتیجه مبادله هدیه را تعیین میکند – هدیهگیرنده باید قصد به جبران
هدیه دریافتی داشته باشد (آنتون و همکاران.)2014 ،
عواملی که سبب برگشتدادن یا جبران هدیه توسط دریافتکننده میشود ،شامل انواع
ارزشهای هدیه دریافتی است .پژوهشگران دو نوع ارزش را عوامل اصلی برای قصد جبران
هدیه میدانند که عبارتاند از :ارزشهای سودگرایانه و ارزشهای مفهومی (آنتون و همکاران،
.)2014
ماوس ( ،)1954رفتار هدیهدهنده و هدیهگیرنده را ناشی از «تعهد و منافع شخصی
اقتصادی» میداند .هدیهگرفتن حس بدهی در هدیهگیرنده ایجاد میکند .شخصی که هدیه را
دریافت میکند ،متعهد میشود تا هدیه دریافتشده را جبران کند (ماوس .)1954 ،تعهد به
عمل متقابل بهعنوان قسمتی از یک تبادل متقابل (دوطرفه) بین هدیهدهنده و هدیهگیرنده
است (گودوین و همکاران)1990 ،؛ بنابراین هر یک از ارزشها باید در هدیهگیرندگان ایجاد
تعهد کند و سبب قصد جبران هدیه شوند.
در رفتار مصرفکننده بیان شده است که جنسیت در نوع کاالیی که افراد به مقاصد
مختلف میخرند ،نقش مهمی دارد (فیسچر و آرنولد .)1987 ،اهمیت نقش جنسیت بهخصوص
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برای خرید کاالی هدیه بیشتر است و هدیهدادن و هدیهگرفتن در میان زنان و مردان متفاوت
خواهد بود .برای مثال ،زنان خیلی بیشتر در انتخاب هدیه و تبادل هدیه درگیر میشوند .در
زمینههای رفتار مصرفکننده به مصرفکننده ،هدایا در کل برای هدیه گیرندگان زن مهمتر
هستند و توسط آنها مطلوبتر ارزیابی میشوند .این امر نشان میدهد که جنسیتهای
مختلف ،رفتارهای متفاوتی نسبت به هدیهدادن و هدیهگرفتن دارند (بودور و گراهمن)2005 ،؛
همچنین نتایج یک مطالعه در کریسمس نشان داد که زنان برای خرید هر هدیه زمان بیشتری
صرف کرده بودند و هدایای آنها کمتر تعویض شده بود .مردان تنها در میزان پولی که صرف
هدیه میشد از زنان پیشی گرفتند (موون و مینور .)1998 ،با توجه به مطالب ذکرشده ،ازآنجاکه
جنسیت میتواند نقش مهمی در هدیهدادن و هدیهگرفتن ایفا کند ،در این پژوهش نیز به نقش
جنسیت پرداخته شد؛ همچنین افراد در مراسم مختلف یا در مناسبتها از قبیل عید نوروز،
جشن تولد ،سالگرد ازدواج ،روز مادر و روز پدر و غیره سعی میکنند هدیه بدهند و یا هدیه
گرفتهشده را جبران کنند؛ درنتیجه در فروشگاههای هدیه بهدنبال بهترین و مناسبترین کاال
برای هدیه هستند .با توجه به آیین و رسوم ایرانی و پایبندی ایرانیان به این رسوم ،پژوهش
درباره هدیهدادن کاربردی است.
در پژوهش حاضر ،تأثیر ارزش هدیه دریافتی بر قصد جبران هدیه بررسی شده است که
برای این منظور احساس تعهد بهعنوان متغیر میانجی و جنسیت بهعنوان متغیر تعدیلگر در
نظر گرفته شده است؛ ازاینرو بعد از مرور مبانی نظری ،پیشینه پژوهش را بررسی و سپس
روش پژوهشی منتخب مقاله و تجزیه دادهها ارائه میشود .بخش پایانی مقاله نیز به
نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش اختصاص دارد.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

هديهدادن .هدیهدادن و هدیهگرفتن یک پدیده جهانی است .ماکلین و والکر (،)1988

هدیهدادن را انتخاب ،انتقال و ارزیابی مواد و اشیای غیرمادی در بهرهمندی از یک تعهد و یا در
یک حالت خودبهخودی تعریف میکنند (بتی و همکاران.)1991 ،
شری ( ،)1983هدیهدادن را مجموعهای از مراسمهای تشریفاتی تبادل هدیه بین دو نفر
میداند (شری .)1983 ،امروزه این دیدگاه گسترش یافته است و هدیهدادن بهعنوان نظامی از
به هم پیوستگی اجتماعی روی یک مجموعه ساختاربندیشده از تبادل هدیه و روابط اجتماعی
در میان مصرفکنندگان تعریف میشود (گیسلر .)2006 ،
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قصدجبرانهديه.هدیهدادن عموماً با انتظار اینکه «چیزی برگشت داده خواهد شد» همراه
است .این عمل ،یعنی متقابلکردن و جبرانکردن ،قلب فرایند هدیهدادن است (دیویس و
همکاران.)2010 ،
ماوس ( ،)1954بیان میکند که «تعهد به برگشت ارزش هدیه دریافتی ضروری است» و
ناتوانی به جبران هدیه یک حالت اجباری از هدیه را ایجاد میکند که تحت شرایط خاص ،یک
شخص یا گروه ،یک هدیه را به یک شخص خاص میدهد و سپس از هدیهگیرنده انتظار
پذیرش هدیه را دارد .هدیهگیرنده پس از قبول هدیه ،تحتفشار اخالقی و اجتماعی قرار
میگیرد تا بتواند در تبادل ،تعادل برقرار کند و برای جبران هدیه گرفتهشده ،چیزی باارزش
برابر یا نابرابر به هدیهدهنده میدهد (اسکیو و پاینه.)1996 ،
ارزشهديه دريافتی.ارزش درکشده بهصورت ارزیابی کلی یک شخص از سودمندی یک
ایده ،محصول یا خدمت بر اساس آنچه دریافت کرده و آنچه داده شده ،تعریف شده است
(زیتمال1988 ،؛ یانگ و جولی .)2009 ،ارزشها در دو بّعد سودگرایانه و مفهومی تقسیم
میشوند .بُعد سودگرایانه شامل ارزش اقتصادی ،ارزش عملکردی و ارزش اجتماعی است و بُعد
مفهومی شامل ارزش بیانی و ارزش نمادین است (آنتون و همکاران.)2014 ،
ارزش اقتصادی :ارزش اقتصادی هدیه به قیمت و کیفیت آن مربوط میشود و درواقع
رایجترین تعریفی که از ارزش میتوان گفت« :نسبت بین قیمت و کیفیت است که همان بُعد
اقتصادی ارزش است» (کراویناس و همکاران.)1988 ،
ارزش عملکردی :ارزش عملکردی سودمندی ایجادشده از کیفیت و عملکرد موردانتظار
محصول تعریف میشود (یانگ و جولی .)2009 ،این ارزش از ویژگیها و نگرشهایی مانند
دوام و پایداری مشتق شده است (شیث و همکاران.)1991 ،
ارزش اجتماعی :هدیه از دیدگاه اجتماعی ،بهعنوان دعوت به همکاری و همچنین تأیید
«مشارکت صادقانه» تفسیر شده است و هدیهدهندگان در یک رنج و شادی با هدیه گیرندگان
شریک میشوند (شری1983 ،؛ شیث و همکاران.)1991 ،
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ارزشبیانی:در ارزش بیانی قسمتی از هدیهدهنده و یا بخشی از هویت خود هدیهدهنده به
هدیهگیرنده منتقل میشود .ویژگیهای شخصیتی یک فرد نیز ممکن است بر ارزش درکشده
از هدیه اثرگذار باشد (آنتون و همکاران.)2014 ،

ارزشنمادين :این ارزش ،به ارزش درونی هدیه اشاره دارد و در مقابل ارزش اقتصادی قرار
میگیرد و هدیه نمادی میشود که دارای معنی و مفهوم است .ارزش بهصورت معانی و مفهوم
در هدیه انتقال داده میشود و رابطه بین هدیهدهنده و هدیهگیرنده را انعکاس میدهد؛
همچنین نمادی از رابطهی بین این دو است (آنتون و همکاران.)2014 ،
احساستعهد.آنچه شخص را موظف به انجام کار میکند ،تعهد نام دارد (موون و مینور،
 .)1998
تعهد بهصورت «یک تالش مطلوب برای حفظ یک رابطه ارزشمند» تعریف شده است
(مورمان و همکاران .)1992 ،داویر و همکاران ( ،)1987تعهد را یکی از  5فرایند توسعه رابطه
دانستند و آن را بهعنوان «یک التزام صریح و غیرصحیح از پیوستگی عقلی بین شرکای
تبادل» تعریف کردند (دوایر و همکاران .)1987 ،سه نوع تعهد در هدیهدادن وجود دارد :تعهد
به دادن ،تعهد به گرفتن و تعهد به جبرانکردن یا در عوض دادن (مایت و پینه.)2010 ،
پژوهشهای اندکی درخصوص متغیرهای پژوهش ازجمله« :ارزش هدیه»« ،قصد جبران»
و «احساس تعهد» صورت گرفته است .با توجه به فقدان پیشینه داخلی به تعدادی از
پژوهشهای خارجی استناد میشود که مرتبطترین پژوهش ،مربوط به مطالعه آنتون و
همکاران ( )2014است که تأثیر ارزش هدیه دریافتی بر قصد جبران هدیه از دیدگاه
هدیه گیرنده را بررسی کرده است .این پژوهش نشان داد که ارزش هدیه بر رضایتمندی فرد
اثر میگذارد و رضایتمندی ایجادشده سبب جبران هدیه میشود .
بتی و همکاران ( ،)1991ارزشهای شخصی و رفتارهای هدیهدادن را بررسی کرده و
نشان دادند که ارزشهای خاص با رفتارهای هدیهدادن خاص در میان اشخاص با فرهنگهای
مختلف مرتبط هستند.
الولر و یوون ( ،)1996تعهد در روابط تبادلی را بررسی کردند و نشان دادند که در زمینۀ
احساسی مبتنی بر ادراک از رابطه ،مردم احتماالً بیشتر در رابطه تبادلی باقی میمانند و به
یکدیگر هدایای گرفتهشده را میدهند.
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پورکایاسا ( ،)2004نظریهای از هدایای تقابلی را بررسی کرد و نشان داد که ارزشهای
نمادین بر هدیه اثر میگذارد و احساس تعهد ایجادشده بین هدیهدهنده و هدیهگیرنده سبب
عمل متقابل میشود.
.توسعهفرضیههاوالگویمفهومی 

3

ارزش هديه دريافتی و قصد جبران هديه .درک ارزشها ،عنصری کلیدی در رفتار
مصرفکننده در نظر گرفته شده است .هدیهدهنده هدیه میدهد تا ویژگیها و ارزشهای
مخصوصی (ارزشهای اجتماعی ،نمادین و غیره) را به هدیهگیرنده انتقال دهد و روابط
مشخصی را حفظ کند (فراندی و همکاران .)2015 ،مطالعات گذشته نشان میدهد که قصد
جبران هدیه از درک ارزشهای هدیه ناشی میشود .هر یک از ارزشهای هدیه (ارزش
اقتصادی ،ارزش اجتماعی ،ارزش عملکردی ،ارزش بیانی و ارزش نمادین) ممکن است بر
هدیهدادن تأثیر بگذارد و سبب جبران هدیه شود .بر اساس نوع و مقدار ارزشی که فرد از هدیه
گرفتهشده دریافت میکند ،نوع و قصد جبران هدیه متفاوت خواهد بود (آنتون و همکاران،
 .)2014به نظر بتی ( ،)1991ارزشهای مخصوصی با رفتارهای هدیهدادن مخصوصی مرتبط
است؛ بنابراین:
فرضیه اول« :ارزش هدیه دریافتی» بر «قصد جبران هدیه» تأثیرگذار است.
ارزشهديهدريافتیواحساستعهد .در روابط تبادلی افراد(روابط متقابل)  ،به خصوص در
جنبه های احساسی از روابط شان ،تعهد بیشتری وجود دارد و روابط طوالنی مدتی ایجاد میشود

(الولر و یوون .)1996 ،مووس ( )1954فرایندهای هدیهدادن را تحلیل کرد و تبادل را تعهد
دوجانبه و شکلی از ماهیت انسانی در نظر گرفت (آنتون و همکاران .)2014 ،سه نوع تعهد در
هدیهدادن وجود دارد :تعهد به دادن ،تعهد به دریافتکردن و تعهد به جبران هدیه.
دریافتکردن هدیه نوعی فشار در هدیهگیرنده ایجاد میکند که برای کاهش این فشار تعهد به
جبران هدیه باید ارضا شود .تعهد و عمل متقابل ویژگیهای اساسی از فرایندهای هدیهدادن
هستند و برای هدیهگیرنده ،هدیه گرفتهشده تعهدی ایجاد میکند تا آن را جبران کند (مایت و
پاینه .)2010 ،طبق مطالب باال احساس تعهد میتواند رابطه بین ارزش هدیه دریافتی و قصد
جبران هدیه را میانجیگری کند؛ بنابراین فرضیههای دوم و سوم پژوهش به صورت زیر
هستند:
فرضیه دوم«:ارزش هدیه دریافتی» بر «احساس تعهد» تأثیرگذار است.
فرضیه سوم«:احساس تعهد» بر «قصد جبران هدیه» تأثیرگذار است.
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جنسیت و هديهدادن .طبق بررسیهای چل ( ،)1987زنان هدیهدهندگان اولیه و اصلی
هستند؛ زیرا بزرگترین نگرانی آنها نشاندادن عشق است (فیسچر و آرنولد .)1990 ،در
مطالعات هدیهدادن در کریسمس نشان داده شد که زنان خیلی بیشتر از مردان در این وظیفه
درگیر میشوند (موون و مینور .)1998 ،جنسیت هدیهگیرنده بر رفتار هدیهدادن و پاسخ به
هدیه گرفتهشده تأثیر دارد؛ بهطوریکه هدایا توسط هدیهگیرندگان زن مطلوبتر ارزیابی شده؛
به افزایش ارزش نمادین هدیه منجر میشوند و روابط فراشخصی نزدیکی ایجاد میکنند .این
روابط نزدیک و فراشخصی جبران هدیه را نیز ایجاد میکنند (بودور و گراهمن)2005 ،؛ بر این
اساس در این پژوهش نقش تعدیلکنندگی جنسیت در رابطه بین ارزش هدیه دریافتی و قصد
جبران هدیه بهعنوان فرضیه چهارم در نظر گرفته شد.
فرضیه چهارم« :جنسیت» تأثیر «ارزش هدیه دریافتی» بر «قصد جبران هدیه» را تعدیل
میکند.
با توجه به احساس تعهدی که ممکن است در هر یک از افراد ایجاد شود ،نوع جنسیت
افراد بر احساس تعهد هدیهدهندگان و هدیهگیرندگان تأثیر خواهد گذاشت .برای مثال ،مردان
با دریافت هدیه و درک ارزشهای حاصل از هدیه ،احساس تعهد بیشتری میکنند .با ایجاد
احساس تعهد ،فرد تالش میکند تا هدیه دریافتی را جبران کرده و روابط دوطرفه و پایدار
ایجاد کند .برخی از مطالعات ،کیفیت رفتار تعهدی از وظیفه زنان را مخصوصاً برای هدیهدادن
زنان نشان دادند و بیان کردند که زنان خرید هدیه و هدیهدادن را امری واقعی و شایسته
دانسته و آن را یک امر وظیفهای و تعهدی میدانند .برای مثال ،برای خرید هدیه کریسمس
زنان خود را متعهد به هدیهدادن میکنند (فیسچر .)1987 ،با توجه به مطالب باال ،جنسیت
می تواند رابطه بین ارزش هدیه دریافتی و احساس تعهد و همچنین رابطه بین احساس تعهد و
قصد جبران هدیه را تعدیل کند و فرضیههای زیر بررسی میشوند:
فرضیه پنجم« :جنسیت» تأثیر «ارزش هدیه دریافتی» بر «احساس تعهد» را تعدیل میکند.
فرضیه ششم« :جنسیت» تأثیر «احساس تعهد» بر «قصد جبران هدیه» را تعدیل میکند.
با توجه به توضیحات ارائهشده ،الگوی مفهومی پژوهش بهصورت شکل  1است.
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ارزش هدیه
 H1
دریافتی


ارزش اقتصادی
H2


H3

 ارزش عملکردی
احساس تعهد
ارزش اجتماعی

ارزش بیانی
ارزش نمادین
H4

قصد جبران هدیه

H5

جنسیت

H6

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

.روششناسی 

4

پژوهش حاضر از نظر جهتگیریهای پژوهش ،کاربردی ،از لحاظ هدف ،توصیفی ،از نظر
راهبردهای پژوهش ،پیمایشی و از لحاظ ماهیت ،علّی است .برای جمعآوری اطالعات از روش
کتابخانهای و میدانی (پرسشنامهای) استفاده شد .پرسشنامه طراحیشده شامل یک مقدمه و دو
بخش کلی بود .بخش اول دربردارنده مشخصات پاسخدهنده و بخش دوم شامل  19سؤال بود
که از طیف لیکرت هفتگزینهای استفاده شد .جامعه آماری پژوهش مشتریان فروشگاههای
هدیه بودند که  384پرسشنامه در میان آنها توزیع شد .تعداد  341پرسشنامه کامل برگشت
داده شد .مشخصات سؤالها و منابع آنها در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1تعداد سؤالها و منبع آنها
متغیر 

تعدادسؤال 

ارزش هدیه دریافتی
ارزش اقتصادی
ارزش عملکردی
ارزش اجتماعی
ارزش بیانی
ارزش نمادین
تعهد
قصد جبران

10
2
2
4
2
2
4
3

منبع

آنتون و همکاران ()2014

گاربارینو و جانسون ()1999
دورچ و کلی ()1994
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هاويافتهها 


.تحلیلداده
5
1

در بخش تحلیل دادهها از شیوه مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد روش حداقل
مربعات جزئی 2و نرمافزار  Smart PLS 2برای بررسی الگوی مفهومی پژوهش بهره گرفته
شد .دلیل اصلی استفاده از نرمافزار  ،Smart PLS 2وجود متغیرهای پنهان مرتبه دوم و وجود
سازه هایی با شاخص های سازنده و همچنین غیرنرمال بودن داده ها است (هنسلر و همکاران،
.)2009
در ادامه یافتههای حاصل از تحلیل دادهها بررسی میشود .مشخصات جمعیتشناختی
پژوهش در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2ویژگیهای جمعیتشناختی پژوهش

جنسیت
تأهل

رده سنی

سطح تحصیالت


مرد
زن
مجرد
متأهل
20-30
30-40
40-50
<50
زیر دیپلم
دیپلم
فوقدیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا

درصدفراوانی 
40/5
59/5
60/1
39/9
54/8
24/3
17/9
2/9
3/5
17/3
16/4
34/0
18/5
10/3

طبق جدول  2بیشتر پاسخدهندگان را زنان تشکیل دادهاند .بیشتر افراد در رده سنی -20
 30قرار دارند .از نظر تأهل ،بیشترین پاسخدهندگان متأهل و از لحاظ تحصیالت ،بیشترین
افراد در سطح کارشناسی بودهاند.
برای سنجش برازش الگوهای اندازهگیری از پایایی مرکب ،روایی همگرا و روایی واگرا
استفاده شده است که نتایج پایایی مرکب و روایی همگرا در جدول  3ارائه شده است.

)1. Structrual Equation Modeling(SEM
)2. Partial Least Squares(PLS
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جدول  .3گزارش سه معیار آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا
متغیرهای

ناممتغیرها 

مکنون 
ارزش هدیه
ارزش اقتصادی
ارزش عملکردی
ارزش اجتماعی
ارزش بیانی
ارزش نمادین
احساس تعهد
قصد جبران

ضريبآلفایکرونباخ

ضريبپايايی

( )Alpha≥ 0/7

ترکیبی( )CR≥ 0/7

0/94
0/88
0/88
0/88
0/86
0/86
0/87
0/86

0/95
0/94
0/94
0/92
0/93
0/93
0/91
0/90

GV
EV
FV
SOV
EXV
SV
CE
GRI

( )AVE≥ 0/5

0/95
0/95
0/88
0/88
0/86
0/87
0/81
0/86

طبق جدول  ،3تمامی متغیرهای پنهان دارای مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بیشتر
از  0/7است که نشان میدهد ابزار پژوهش پایایی مناسبی دارد؛ همچنین مقدار متوسط
واریانس استخراجشده ( )AVEبرای متغیرهای مکنون باالتر از  0/5است که نشان میدهد
روایی همگرای الگوهای اندازهگیری متغیرها نیز مطلوب است.
برای بررسی روایی واگرای الگوهای اندازهگیری از «معیار فورنل و الرکر» استفاده شده
است .فورنل و الرکر ( )1981معتقدند که روایی واگرا زمانی در سطح قابلقبولی است که
میزان AVEبرای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر در الگو
باشد .نتایج روایی واگرا در جدول  4ارائه شده است.
جدول  .4همبستگی میان متغیرهای مکنون و مقادیر AVE
CE
EV
EX
FV
GRI
GV
SOV
SV

CE

EV

0/84
0/48
0/49
0/52
0/82
0/59
0/55
0/61

0/94
0/69
0/80
0/49
0/87
0/77
0/68

EX

0/93
0/74
0/54
0/81
0/71
0/73

FV

0/94
0/54
0/92
0/83
0/75

GRI

0/85
0/62
0/57
0/64

GV

0/82
0/80
0/81

SOV

0/86
0/74

SV

0/91

با استفاده از نتایج جدول  4میت وان روایی واگرای الگو در سطح سازه را نتیجه گرفت.
مطابق با الگوریتم تحلیل دادهها در روش  ،PLSبعد از بررسی برازش الگوهای
اندازهگیری ،به برازش الگوهای ساختاری پژوهش پرداخته میشود .برازش الگوهای ساختاری
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از طریق معیارهای ضرایب معناداری  ،)T-values( Zضریب تعیین ( )R2و ضریب قدرت
پیشبینی ( )Q2بررسی میشود.
بررسی ضرایب معناداری  Zنشان میدهد که تمامی ضرایب  t-valueاز  1/96بیشتر
هستند که این امر معناداربودن تمامی سنجهها و روابط بین سازهها را در سطح اطمینان 0/95
نشان میدهد؛ همچنین ضریب تعیین  ،R2از  0/67بیشتر است که مقدار برازش قوی الگو
پژوهش را نشان میدهد .در مورد ضریب پیشبینی  ،Q2ازآنجاکه از  0/35بیشتر است ،مقدار
برازش قوی را نشان میدهد .نتایج در جدول  5نشان داده شده است.
جدول  .5مقادیر  )R Squares( R2و )Stone-Geisser criterion(Q2
R2
Q2

 EV

FV

SOV

EX

SV

CE

GRI

0/73
0/53

0/36
0/28

0/75
0/66

0/73
0/64

0/86
0/64

0/85
0/76

0/77
0/68

نتایج ضرایب معناداری برای هر یک از فرضیهها ،ضرایب استانداردشده مسیرهای مربوط
به هر یک از فرضیهها و نتایج بررسی فرضیه در جدول  6و  7ارائه شده است .معیار تأیید یا رد
فرضیهها ،ضرایب معناداری است .چنانچه ضریب معناداری از  1/96بیشتر باشد ،فرضیه تأیید و
در غیر این صورت رد میشود.

جدول  .6آزمون فرضیههای پژوهش بدون ورود متغیر تعدیلگر



متغیرمستقل 

اثر 

متغیروابسته 

تخمین 

آماره T

نتیجه 

H1

ارزش هدیه دریافتی
ارزش هدیه دریافتی
احساس تعهد

―> 
―>
―>

قصد جبران
احساس تعهد
قصد جبران

0/20
0/59
0/72

3/87
12/71
15/29

تأیید
تأیید
تأیید

H2
H3

با توجه به جدول  ،6ازآنجاکه ضریب معناداری ( )T-Valuesاز  1/96بیشتر است؛
درنتیجه فرضیههای اول ،دوم و سوم تأیید میشوند .ضریب استانداردشده مسیر بین متغیر
ارزش هدیهدریافتی و قصد جبران هدیه ( )0/20نشان میدهد که ارزش هدیه دریافتی 0/20
درصد از تغییرات متغیر قصد جبران هدیه را بهطور مستقیم تبیین میکند .از سوی دیگر دو
ضریب  0/72و  0/59نشان میدهند که متغیر ارزش هدیه دریافتی بهطور غیرمستقیم و از
طریق متغیر میانجی احساس تعهد به میزان  )0/59 ×0/72( 0/43بر متغیر قصد جبران هدیه
تأثیر دارد؛ همچنین با ورود متغیر تعدیلگر جنسیت ،نتایج در جدول  7ارائه شده است.
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جدول  .7آزمون فرضیههای پژوهش با ورود متغیر تعدیلگر

مردان
زنان



متغیرمستقل 

اثر 

H4
H5
H6
H4
H5
H6

ارزش هدیه دریافتی
ارزش هدیه دریافتی
احساس تعهد
ارزش هدیه دریافتی
ارزش هدیه دریافتی
احساس تعهد

―>
―>
―>
―>
―>
―>

متغیروابسته  تخمین 
قصد جبران
احساس تعهد
قصد جبران
قصد جبران
احساس تعهد
قصد جبران

0/26
0/57
0/38
0/12
0/64
0/49

آمارهT

2/70
7/34
3/83
1/48
11/96
5/47

نتیجه 
تأیید
تأیید
تأیید
رد
تأیید
تأیید

با ورود متغیر تعدیلگر کیفی جنسیت ،هر یک از فرضیهها با استفاده از روش تحلیل
گروهی ،آزمون شدند .با توجه به نتایج تحلیل گروهی در جدول  ،7تأثیر ارزش هدیه دریافتی
بر قصد جبران هدیه برای مردان تأیید و برای زنان رد میشود .ضریب استانداردشده مسیر و
ضرایب معناداری میان ارزش هدیه دریافتی و قصد جبران هدیه برای مردان ( )0/26و ()2/70
و برای زنان ( )0/12و ( )48/1است؛ درنتیجه جنسیت رابطه بین ارزش هدیه دریافتی و قصد
جبران هدیه را تعدیل میکند؛ زیرا فرضیه چهارم برای دو گروه مردان و زنان یکسان نیست؛
بنابراین فرضیه چهارم تأیید میشود .فرضیه پنجم و ششم برای هر دو گروه زنان و مردان
تأیید شد و نشان میدهد که جنسیت تأثیر ارزش هدیه دریافتی بر احساس تعهد و همچنین
تأثیر احساس تعهد بر قصد جبران هدیه را تعدیل میکند .نتایج نشان داد که ارزش هدیه
دریافتی در زنان تعهد بیشتری ( 64درصد) نسبت به مردان ( 57درصد) ایجاد کرد؛ همچنین
احساس تعهد ایجادشده در زنان به قصد جبران بیشتری ( 49درصد) نسبت به مردان (38
درصد) منجر شد.
برای آزمون نقش متغیر میانجی احساس تعهد از آزمون سوبل استفاده شد .مقدار z-value
حاصل از آزمون سوبل  5/501و مقدار ( VAFتعیینکننده شدت اثر غیرمستقیم از طریق متغیر
میانجی است) 0/69 ،درصد بهدست آمد .ازآنجاکه مقدار  z-valueبیشتر از  1/96است ،در
سطح اطمینان  0/95تأثیر متغیر میانجی احساس تعهد در الگوی پژوهش ،معنادار است .نتایج
پژوهش در نمودارهای  2و  3نشان داده شده است.
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نمودار  .2نتایج پژوهش بدون ورود متغیر تعدیلگر جنسیت

طبق نمودار  ،2فرضیههای اول ،دوم و سوم پژوهش تأیید شدند و  Z-Valueبرای سه
فرضیه اول بدون ورود متغیر تعدیلگر جنسیت از  1/96بیشتر است که تأییدکننده فرضیهها
است.

نمودار  .3نتایج پژوهش با ورود متغیر تعدیلگر جنسیت زنان

با ورود متغیر تعدیلگر کیفی جنسیت ،همه فرضیهها به جز فرضیه چهارم برای زنان،
تأیید شدند.
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.نتیجهگیریوپیشنهادها 

6

در پژوهش حاضر ،تأثیر ارزش هدیه دریافتی بر قصد جبران هدیه با میانجیگری
احساس تعهد مورد بررسی قرار گرفت که احساس تعهد بهعنوان متغیر میانجی و جنسیت
بهعنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شده است .همانطور که در جدول  6و  7نشان داده
شده است:
ـ ارزش هدیه دریافتی بر قصد جبران هدیه تأثیرگذار است؛
ـ ارزش هدیه دریافتی بر احساس تعهد تأثیرگذار است؛
ـ احساس تعهد بر قصد جبران هدیه تأثیرگذار است؛
ـ جنسیت ،تأثیر ارزش هدیه دریافتی بر قصد جبران هدیه را تعدیل میکند.
نتایج پژوهش نشان میدهد که ارزش هدیه دریافتی به میزان  20درصد از تغییرات قصد
جبران هدیه را تبیین میکند .این یافته با پژوهش آنتون و همکاران ( ،)2014سازگار است.
ضریب مسیر ( 59درصد) نشان میدهد که ارزش هدیه دریافتی به میزان  59درصد از تغییرات
احساس تعهد را تبیین مینماید .ضریب مسیر ( 72درصد) نشان میدهد که احساس تعهد به
میزان  72درصد از تغییرات قصد جبران هدیه را تبیین میکند .با ورود متغیر تعدیلگر جنسیت،
نقش تعدیلکنندگی برای فرضیه پنجم و ششم هم برای مردان و هم برای زنان تأیید شد و
برای فرضیه چهارم برای مردان تأیید شد .ضریب مسیر میان ارزش هدیه دریافتی و قصد
جبران هدیه برای مردان ( )0/26و برای زنان ( ،)0/12نشان میدهد که مردان بیشتر قصد به
جبران هدیه دریافتی دارند؛ بر این اساس ،پاالن و همکاران ( )2001نیز به بررسی تفاوتهای
جنسیتی در هدیه دادن پرداختند که نتایج آنها نیز تفاوتهای هدیهدادن بر اساس جنسیت را
تأیید کرده است.
با توجه به اینکه ارزشهای هدیه دریافتی شامل ارزشهای اقتصادی ،اجتماعی،
عملکردی ،بیانی ،نمادین است ،بر احساس تعهد تأثیر گذاشته و سبب قصد جبران هدیه
میشود ،با توجه به نتایج در رابطه بین هدیهدهنده و هدیهگیرنده ،هدیهدهنده باید تالش
زیادی در انتخاب هدیه مناسب کند؛ زیرا منافعی که هدیهگیرنده از طریق هدیه دریافت میکند
سبب میشود تا فرد هدیهگیرنده نسبت به جبران آن بیتفاوت نباشد و هدیهای باارزش مساوی
و یا بیشتر در ازای هدیه دریافتی بدهد.
ازآنجاکه هدیهگیرنده نقش زیادی در جبران هدیه دارد ،هدیهدهندگان در هدیهدادن باید
به ویژگیهای شخصیتی و عالیق هدیهگیرندگان توجه کنند.
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با توجه به نتایج ،پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه شد:
ـ به فروشگاههای هدیه پیشنهاد میشود ،کاالهایی که ارزش بیشتری از لحاظ هدیهدادن دارند
به فروشگاهها اضافه و به خریداران پیشنهاد کنند؛
ـ به افراد پیشنهاد میشود تا هنگام خرید هدیه مناسب به قیمت ،کاربردیبودن و جایگاه
اجتماعی حاصل از هدیه توجه کنند؛
ـ به فروشگاههای هدیه پیشنهاد میشود تا به نوع چیدمان کاالها ،نوع کاالها ،برندهای
مختلف کاالها بر اساس سلیقههای جنسیتهای مختلف توجه کنند؛
ـ با توجه به نتایج ،ارزش هدیه دریافتی در زنان احساس تعهد بیشتری ایجاد میکند؛ درنتیجه
هدیهدهندگان باید به خرید هدیه برای زنان اهمیت بیشتری بدهند؛
به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود تا این پژوهش را در موارد زیر انجام دهند:
ـ در این پژوهش محدودیت کاالیی برای هدیه وجود نداشت ،توصیه میشود تا این پژوهش
برای یک نوع کاالی خاص و یا کاالی لوکس صورت گیرد و میزان جبران هدیه بر اساس
ارزش دریافتی از هدیه بررسی شود؛
ـ پیشنهاد میشود تا پژوهشی در رابطه با ارزشهای هدیه دریافتی با تعیین اولویتبندی هر
یک از سطوح ارزش و همچنین اولویتبندی ارزش بر اساس اهمیتی که هدیهدهندگان و
هدیهگیرندگان قائل میشوند ،صورت گیرد.
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