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  چكيده

. باشـد در شهر كرج مـي  آن يمواز يبازارها و بارتره و وهيم بازار از ديخر به شهروندان شيگرا زكنندهيمتما وجوه يبررسحاضر  پژوهشهدف اصلي 
نتايج اين پژوهش با استفاده از تحليل تمايزي چند گروهـي در سـه    .آمدبه دست  1391نامه از شهروندان در سال پرسش 150آمار و اطالعات با تكميل 

 دريافت وجه به صورت غيرنقدي، ارائـه فـاكتور خريـد، كيفيـت    دهد كه بار ميوه نشان ميبار، مغازه خرده فروشي و وانتيداران از بازار ميوه و ترهگروه خر
و مـدت زمـان   تر، بهـره بـردن از سـود توسـط فروشـنده آشـناتر       خانوار، برخورد فروشنده، دوره زماني باز بودن گستردهباالتر، درجه اهميت ميوه در سبد 

بار در ران از بازار ميوه و ترهخريداو  هاي خرده فروشيمغازهوه خريداران گربين دو  را در ايجاد تمايز نقشترين اختصاصي به خريد ميوه در هر دفعه بيش
هزينه ماهانه خانوار، ميزان خريد ماهانه ميوه، ميزان عالوه بر اين، نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه . نمايندايفا ميبار وانتمقابل گروه خريداران از 

تـر محصـوالت،   بندي، تحصيالت، تعداد دفعات خريد ميوه توسط خانوار در ماه، تنوع بيشتر نسبت به كيفيت، بستهچين كردن، قيمت منطقيقدرت دست
هـاي خـرده فروشـي و گـروه     ران از مغـازه خريـدا   در ايجاد تمايز بين گروهرا  نقش ترينتر به ترتيب بيشهاي ارائه شده و فاصله نزديكاعتماد به قيمت

هاي الزم به منظور برخورد مناسب با خريـداران بـه فروشـندگان بـازار     شود كه آموزشدر پايان پيشنهاد مي. بار بر عهده دارندران از بازار ميوه و ترهخريدا
هـا را  تري شود و اين امكان فراهم شود كه شهروندان بتواننـد ميـوه  بار توجه بيشه در بازار ميوه و ترهبندي ميوبستههمچنين به . بار داده شودميوه و تره
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    1 مقدمه

از جمله كاالهاي خـوراكي پـر مصـرف خانوارهـاي      اربو تره ميوه 
آمار منتشره بانك مركـزي  اي كه طبق به گونه. باشد مي ايران شهري
 هـاي  هـا و آشـاميدني  ي خـوراكي درصـد از كـل هزينـه    6/28ايران، 
ايـن  ). 1(دهد بار تشكيل ميرا ميوه و تره ي يك خانوار شهريساالنه

بار را در سبد غـذايي خانوارهـا   رقم قابل توجه، سهم باالي ميوه و تره
مورد نياز مردم از اهميـت  بار از اين رو تأمين ميوه و تره. دهدنشان مي

  .بااليي برخوردار است
بـار در شـهرهاي كشـورمان، شـامل     هاي عرضه ميوه و ترهمكان

هاي خرده فروشي به طور رسـمي و در  بار و مغازهبازارهاي ميوه و تره
بازار ميوه . باشندميبارهاي ميوه به طور غير رسمي برخي شهرها وانت
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شهرها ويژه در كالنبار به ميوه و تره رين مكان عرضهتبار اصليو تره
هـا  ها نقش مهمي در توسعه اين مكانباشد كه شهرداري محسوب مي

شهر كشور، بـا جمعيتـي بـالغ بـر     كرج به عنوان چهارمين كالن. دارند
در سـطح  . بـار روبروسـت  ميليون نفر، با تقاضاي باالي ميوه و تره 9/1

بار با بازار عرضه ميوه و تره 21شهر، شهرداري كرج با ايجاد نكالاين 
بـار و  هدف ايجاد تسـهيالت الزم در امـر تهيـه و توزيـع ميـوه و تـره      

  . رساني به شهروندان استهاي كشاورزي در حال خدمت فرآورده
نيز از جمله واحدهاي عرضه كننده ميوه و فروشي هاي خردهمغازه

و بـار  ميوه و ترهتري نسبت به بازارهاي فراواني بيشبار هستند كه تره
  .  انددر محالت و سطح شهر توزيع شدهوانت بارهاي دارند و 

بـار يكـي ديگـر از واحـدهاي     كننده ميوه و ترهبارهاي عرضهوانت
فعاليـت ايـن   . بار به طور غيـر رسـمي هسـتند   عرضه كننده ميوه و تره

داري و تغييرات اقتصـادي  بازتابي از تحوالت عصر سرمايهواحدها كه 
 شـهرها نمـود بـارزي دارد   در كالن، باشدآن مي جتماعي مربوط بها -
)4.(   
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بار و شـناخت  مطالعات كمي در زمينه بررسي بازارهاي ميوه و تره
تـوان بـه   هـا مـي  رفتار خريد شهروندان انجام شده است كه از اهم آن

سي مشكالت بازارهاي ميـوه و  اشاره كرد كه به برر) 2(ابايي بمطالعه 
بار تهران و كرج، بر اساس نظرات مشـتريان و خريـداران ميـادين    تره

  نتايج نشان داد كـه وضـعيت نابسـامان بهداشـت ميـادين و      . پرداخت
هاي بهداشتي سـبب  ها و سرويستوجهي به نظارت محوطه، غرفهكم

 .ايجاد مشكالتي هم براي مشتريان و هم براي كاركنان گرديده است
 ميوه بازار كنوني ساختار اي به بررسيلعهمطا در) 9( يمظهرهمچنين 

 ايـن  عملكرد ارزيابي طريق از بارتره و ميوه ميادين وضعيت و بارتره و
 و بـار تـره  و ميـوه  گـذاري قيمـت  و بازاريـابي  در هاآن نقش و ميادين

 زمينـه  در ميـادين  عملكـرد  ارتقاء جهت در راهكارهايي ارائه همچنين
 عـدم  يـا  ضـرورت  و شـهرداري  توسـط  مـديريتي  سامانه يك استقرار
 نتـايج . است پرداخته بارتره و ميوه جديد بار ميدان يك ايجاد ضرورت

 و ميـوه  تقاضاي و عرضه در زياد مشكالت وجود از حاكي مطالعه اين
  .باشدمي آن بازاررساني و مشهد شهر در بارتره

به بررسي ميزان تـأثير عوامـل مختلـف    ) 5(فيروزيان و همكاران 
كنندگان محصوالت غذايي در طي مراحـل  بندي بر رفتار مصرفبسته

نتـايج حـاكي از آن   . پيش از خريد، حين خريد و پس از خريد پرداختند
بود كه در ميـان متغيرهـاي جمعيـت شـناختي تنهـا سـن و وضـعيت        

گويان در زمره متغيرهـاي معنـادار قـرار دارد و از نظـر     تحصيلي پاسخ
بنـدي از اهميـت   هاي بستهي مؤلفهي، كليهخريداران محصوالت غذاي

  .كنندگان برخوردار استزياد و تأثيرگذاري قابل توجه بر رفتار مصرف
ــرد يصــالح ــعل و ف ــه در) 3( زادهي ــه  يامطالع ــب ــرات يبررس  اث
 يبازارها بر  ديتأك با يشهر خدمات بهبود در يشهروند يهامشاركت

 پنهـان  و دايـ پ ابعـاد  حيتشـر  ضـمن  پرداختنـد و  مشهد شهركالن روز
 بـار، تره و وهيم يبازارها ينگهدار و جاديا در يشهروند يهامشاركت

 رگـذار، يتأث وعوامل ندهايفرآ هيكل مشهد، شهر در ينيپروتئ و يلبن مواد
 قرار يبررس موردرا  يشهردار با هاآن تعامل و شهروندان مداخله نحوه
 اتكا با يليتحل-يفيتوص يقيتحق روش اساس بر مقاله نيا جينتا. دادند
 زانيـ منشـان داد كـه    هيـ ثانو ليتحل و يدانيم و يشيمايپ مطالعات به

 سـال  در درصـد  48 از مشـهد  شـهر كـالن  شهروندان ديخر و مراجعه
اســت  افتــهي شيافــزا حاضــر حــال در درصــد 65 از شيبــ بــه 1385

 سـال  بـه  نسـبت  يجـار  سال در يدانيم مشاهدات اساس برهمچنين 
 يشـهر  خدمات يساز استاندارد نديفرآ در شهروندان مشاركت ،1385

  .است شده منجر بازارها نيا خدمات هبوده بب روز يبازارها در ژهيو به
به بررسي و تحليل داليـل مراجعـه و عـدم    ) 6(كهنسال و رفيعي 

مراجعه به بازارهاي شهرداري مشـهد بـا اسـتفاده از تحليـل تمـايزي      
هاي ميـداني و تكميـل   ياز از پيمايشن آمار و اطالعات مورد. پرداختند

بــار شــهرداري و پرسشــنامه از مشــتريان بازارهــاي ميــوه و تــره 260
تـر يـا اصـالً    هايي كه كمكنند و آنخانوارهايي كه به بازار مراجعه مي

تـرين  نتايج بيانگر آن است كـه اصـلي  . كنند، به دست آمدمراجعه نمي

كنند يـا  هايي كه مراجعه نميدهمتغيرهاي تأثيرگذار در تمايز بين خانوا
  كيفيـت ميـوه و   : كنند به ترتيـب اهميـت عبارتنـد از   تر مراجعه ميكم
بار، وجود و ترهبار، رضايت كلي از بازار ميوه و بار، قيمت ميوه و ترهتره

كنندگان، موقعيت جغرافيـايي و  دسترسي به پاركينگ، جنسيت مراجعه
  .ر فروشندگاندسترسي خانوارها به بازار و رفتا

 يابيـ ارز و يبررس به خود پژوهش در) 7( يداران يعيرف و كهنسال
 ارائه خدمات انواع خصوص در مشهد شهرداري ارزاق و وهيم بازارهاي

. نـد اري پرداختيچنـدمع  زييـ ربرنامه از استفاده با خانوارها نگاه از شده
 وهيـ م بازار 6 به كننده مراجعه خانوارهاي از از،ين مورد اطالعات و آمار
 و هيـ تجز بـراي . آمد دسته ب 1389 سال در مشهد شهرداري ارزاق و

 از مختلف هايآماره و هاشاخص از استفاده بر عالوه اطالعات، ليتحل
ــه ــربرنام ــدمع زيي ــارچوب در ارييچن ــاخص 13 چ ــادي ش  و اقتص

 شـاخص  مجمـوع،  در كـه  داد نشـان  جينتـا . شد استفاده راقتصادييغ
 نظر در بازارها يابيارز شاخص عنوان به كه بازارها از خانوارها تيرضا

 ارهـاي يمع مـورد  در يمحاسـبات  شاخص و بوده باال اًسبتن شده، گرفته
ــف ــوص در مختل ــاي خص ــم بازاره ــورد در و) 100 از( 03/79 وهي  م
 جينتـا  گريد از. باشديم باال نسبتاً كه آمد بدست 9/73 ارزاق بازارهاي

 و مراجعـه  عدم ليدال نيترياصل كه است آن مطالعه نيا تياهم حائز
 و وهيـ م نيتـأم  بـراي  شهرداري بازارهاي به خانوارها كم يمراجعه اي

  .است ييبازارها نيچن به نييپا يدسترس ارزاق، و بارتره
 چگونـه  كـه  ندكرد يبررس يامطالعه در) 10( همكاران وكارولين 

 از ييموادغـذا  ديخر يبرا يريگميتصم به اقدام ،پايين درآمد با يافراد
 اسـاس  بـر  يفـ يك قيتحق روش از مقاله نيا. كننديم هايفروش خرده
 و ييروسـتا  خـانواده  28 .اسـت  دهركـ  اسـتفاده  يطيمح ستيز يتئور

 هدفمنـد  طور به كايآمر متحده و وركيوين االتيا شمال در يشهرستان
 ،يسـبز  و وهيـ م ديـ خر عادات مورد در و شدند انتخاب نمونه عنوان به

ـ  ييموادغـذا  يهافروشگاه به نسبت نگرش   حيتـرج  كـه  نيـ ا و يمحل
. گرفتنـد  قـرار  پرسـش  مورد دهند، انجام را خود ديخر كجا از دهنديم
 تيفيك فروشگاه، يداخل طيمح فروشگاه، محل كه دهديم نشان جينتا

 سـهولت  و فروشـگاه  كاركنـان  يرابطـه  محصـول،  مـت يق محصول،
  .دارد ريتأث فروشگاه انتخاب در هاخانواده نگرش بر يدسترس

 هـا خـانواده  شيگرا كننده نييتع عوامل يامطالعه در) 14( استاس
 نيـ ا در .كـرد  يبررسـ  گوشـت  ديخر يبرا فروشگاه نوع انتخاب به را

 شيگـرا  نيب رابطه يبررس يبرا مخلوط چندگانه تيالج مدل از مقاله
 شـده  اسـتفاده  گوشـت  ديـ خر يبـرا  فروشگاه نوع انتخاب و هاخانواده
 ،يآگاه فروشگاه، طيمح ،يتازگ ت،يفيك كه دهديم نشان جينتا. است
 انتخـاب  به هاخانواده شيگرا بر مؤثر عوامل هامتيق و بودن كيارگان
  .باشديم فروشگاه نوع

 يهــايژگــيو يبررســ بــه يادرمقالــه) 13( همكــاران و نيســير
ـ  محصـوالت  كـه  اليكارون شهر شمال يهاخانواده  خرنـد، يمـ  يمحل
 طـور  بـه  هاخانواده از يمين حدود در كه دهديم نشان جينتا. ندپرداخت
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 ديخر يمحل محصوالت از گذشته سال طول در ماه در بار كي متوسط
 دارد احتمـال  تـر شيب يمحل ديتول ديخر شده، ليتعد جينتا در. اندكرده
 كمتـر،  درآمـد  بـا  يهـا خـانواده  ،پوسـت ديسف يهاخانواده انيم در كه

 با كودكاني داراي هاخانواده و ييروستا مناطق در ساكن يهاخانواده
  .دريگ صورت يسالمت در ضعف

مطالعات انجام شده تاكنون رفتار خريد شهروندان را تنها در يـك  
اند و به عواملي كـه سـبب تمـايز    كننده ميوه بررسي كردهواحد عرضه

وه در مقايسـه  كننده ميـ گرايش شهروندان به خريد از يك واحد عرضه
شود، پرداخته نشده است از اين رو اين مطالعه قصد با ساير واحدها مي

متمايزكننده گرايش شهروندان بـه خريـد از   ي كه وجوهدارد عوامل و 
بارهـا  وانـت ها و مغازه بار و بازارهاي موازي آن كهبازارهاي ميوه و تره

اين حيث اهميت  ازانجام اين مطالعه . را مورد بررسي قرار دهدهستند 
ي هـا و توسـعه  تواند به بهبود خدمات شـهرداري دارد كه نتايج آن مي

  . كمك كرده و رضايت شهروندان را به همراه آورد باربازار ميوه و تره
  

  مواد و روش 
تحليـل   .در اين تحقيق از الگـوي تحليـل تمـايزي اسـتفاده شـد     

اي از  مجموعـه نـدي  بتكنيكي آماري بـراي طبقـه  ) 12و  11(تمايزي 
ايـن تكنيـك بـه    . شده اسـت   تعريف  هاي از پيش مشاهدات، در گروه

منظــور انجــام اقــدامات آمــاري مختلفــي همچــون تفســير و توجيــه  
لـف مـورد   هاي مخت بندي مشاهدات در گروه اختالفات گروهي و طبقه

بارت ديگر، تحليل تمايزي تكنيـك تحليـل   به ع. گيرد استفاده قرار مي
يري از تركيب خطي متغيرهـاي  گاي است كه با بهره يرهري چندمتغآما

هـا در  شده، مشـاهدات را بـر اسـاس متغيرهـاي توضـيحي آن      تحليل
مشـاهدات داراي  ). 15(هـد  داي قرار مي شده  تعيين  پيش  هاي از گروه

اي  امتياز تمـايزي مشـابه   واريانس مشابه، به لحاظ پارامترهاي تحليلي
در ايـن  . ر يك گـروه قـرار خواهنـد گرفـت    خواهند داشت و بنابراين د

تحليل همچنين ارتباطات بين متغيرها، از طريق ضرايب هـر كـدام از   
  . ها قابل شناسايي استآن

ينـي  بنـدي يـا پـيش   بف اصـلي تحليـل تـابع تمـايزي، طبقـه     هد
، بـر اسـاس   )L(اي مختلف متغير وابسته گروهـي  هدر گروه مشاهدات

ارزش مـورد  . اسـت  Y1 ،Y2 ،... ،Ykتركيب خطي متغيرهـاي مسـتقل  
  ):8( شود توسط رابطه ذيل ارائه مي Lانتظار 

| )1     (              
ها متغيرهاي ايجاد تمايز است Y ها ضرايب تمايزي، a كه در آن

  .ثابت است c وشوند كه با آزمون ويلكس المبدا مشخص مي
داكثر نمودن اختالف ها در حضرايب تمايزي بر اساس توانايي آن

اي مختلف متغير وابسته و يا حـداقل نمـودن   هها در گروهبين ميانگين
  .وندشبيني شده انتخاب ميپيش Yواقعي و  Yاختالف بين 
ود كـه دو نمونـه   شك تحليل تمايزي دو گروهي فرض ميبراي ي

  متغيره با ماتريس كواريانس مشـترك مستقل از دو جمعيت نرمال چند 
Σ علومهـــاي نـــام و ميـــانگين µ1  وµ2 بنـــابراين،. وجـــود دارد 

y ~ μ  ,  1, 2 , 1, 2, … ــر و  , هــــــ
تابع تمـايزي  . ي تصادفي استاز متغيرها 1برداريك  yijمشاهده 
ست كـه حـداكثر   تركيب خطي متغيرهايي ا )L(گروهي فيشر خطي دو

  :نندكها ايجاد ميتفكيك را بين گروه
∑ )2                   (                         

 Lijداكثر تمايز بين امتيازات تمايزي كه ايجادكننده حa ≡asر بردا

= a'
s yij شود براي دو گروه است، به صورت ذيل بيان مي:  

)3              (                                 

ــه در آن  ــروه    ك ــاهدات گ ــراي مش ــه ب ــانگين نمون مي
1,   .است ∑برآورد نااريب  Sو 2

ــه حالــت    ــع تمــايزي خطــي ب ــه منظــور توســعه و تعمــيم تواب ب
 pايي از بردارهـاي هـ كنـيم كـه نمونـه   مـي  مجدداً فرضچندگروهي، 

وجـود   ∑اي كواريانس مشـترك  هصادفي از جوامع نرمال با ماتريست
ــه در آن  ~دارد كــــ , ∑ ,1,2 براي … ,    و 

1,2, …   .اشدبمي ∑=nو  ,
گـروه، بايسـتي در پـي سـاخت      kبه منظور تعميم فرايند فيشر به 

يا توابع تمايزي خطي كـه تفكيـك    'y L=a متغيرهايتركيبات خطي 
ند، كاستفاده از اين نمونه حداكثر ميجمعيت را با  kبردارهاي ميانگين 

روهـي  گيرات بين گروهي بـه تغييـرات درون  ي كه نسبت تغياگونه  به
  :اجازه دهيد. حداكثر گردد

∑ ∑ . . )4(                       

. .. . ..  

    گروهـي باشـند، بـه   هـاي تغييـرات بـين و درون     ر مـاتريس بيانگ
هـاي مشخصـه   ارزشH-λE│=0│ي كه حل معادلـه مشخصـه  اگونه
, 1بــــراي amو بردارهــــاي مشخصــــه   2, … ,

'a / هـاي در شرايطي كه نسبت , 1
m E am a'

m H 

am از آنجـا كـه بـراي   . دهددست مي  بهند، كرا حداكثر مي a'
m am ≠ 

'a رابطه
m E am=0     برقرار اسـت، بردارهـايE    متعامـد و ناهمبسـته

توابـع تمـايزي خطـي       تـابع ناهمبسـته   S .خواهند بـود 
شـوند كـه بـه منظـور فـراهم نمـودن حـداكثر تفكيـك در         يناميده م
از آنجـا كـه   . انـد حاضـر ايجـاد شـده    بر مبناي نمونهها و  i µميانگين

ضرايب بردارهاي مشخصه منحصر به فرد نيسـتند، بـه تبـع مـورد دو     
  :ردندگمشخصه به صورت ذيل استاندارد ميگروهي، بردارهاي 

 / m براي  1, 2, … )5    (       

توابع تمايزي بهينه باشند، بايستي فـروض خاصـي در   براي اينكه 
اي از  به عنوان مثال، هر گروه بايستي نمونه. ها رعايت گردد مورد داده

اي هـ تغيره باشـد و در عـين حـال مـاتريس    يك جمعيت نرمال چنـدم 
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هـاي  بـر اسـاس بررسـي   . همه يكسان باشد كوواريانس جمعيت براي
دار عه كليه اين فروض را برخوراي اين مطالهانجام شده مجموعه داده
بنـدي  از اين تكنيك را به منظور طبقه يريگبوده و بنابراين اجازه بهره

 –اي اقتصـادي  هـ ي رفتـار شـهروندان بـر اسـاس ويژگـي     ينبو پيش
  . وردآاجتماعي ايشان فراهم مي

 سـه  تمايزي تحليل الگوي دراين مطالعه  استفاده موردمتغيرهاي 
 1ونـه كـه در جـدول    گهمـان . انـد معرفـي شـده   1در جدول ي گروه

انتخاب واحد گرايش شهروندان به ثر بر متغيرهاي مؤ، شودمشاهده مي
، التيتحص، تيجنس، سنبار شامل متغيرهاي عرضه كننده ميوه و تره

، خـانواده  ماهانـه خـالص   درآمـد ، خودرو بودن دارا، خانواده افراد تعداد
 ماهانـه  نـه يهز زانيـ م، وهيم ماهانه ديخر زانيم، خانواده ماهانه نهيهز
، مـاه  در خـانواده  توسـط  وهيـ م ديخر دفعات تعدادي، خوراك مواد ديخر

 شـخص  تيـ موقع، دفعـه  هـر  در وهيـ م ديخر بهي اختصاص زمان مدت
 تيـ فيك، خانوار سبد در وهيم تياهم درجه، خانواده در وهيم دكنندهيخر

ـ  تنـوع ، تيفيك به نسبتتر يمنطق متيق، باالتر ، محصـوالت  تـر شيب
، بــاالتر انتخــاب قــدرت، هينســ فــروش، كــردن نچــيدســت قــدرت
، )تـر عيسـر ي دسترسـ ( تـر كينزد فاصله، فروشنده برخوردبندي،  بسته

 ارائـه ، تـر گسـترده  بـودن  بـاز ي زمـان  دوره، مناسب پاركي جا داشتن
 حمـل  ليوسا بهي دسترس، ترشيبيي آشنا، بودن ريمس در، ديفاكتورخر

ـ  اعتماد، غاتيتبلي، عموم نقل و ، شـده  ارائـه ي هـا مـت يق بـه  تـر شيب
 بـر  نظارت، هامتيق بر نظارت، )وهيم حمل مانند( ديخر از پس خدمات
، )كـارت ( يرنقـد يغ صـورت  بـه  وجه افتيدري، مشتر با برخورد نحوه

و  آشـناتر  فروشنده توسط سود از بردن بهرهها، وهيم ترشيبي ماندگار
  .انددر نظر گرفته شده اهوهيم بودن سالم به اعتماد

 گـرايش مـوثر بـر    ر شناسـايي عوامـل  در مطالعه حاضر به منظـو 
بار به منظور كرجي به انتخاب واحد عرضه كننده ميوه و ترهشهروندان 

پرسشـنامه بـه عنـوان ابـزار گـردآوري      بار مورد نيـاز،  تهيه ميوه و تره
  .اطالعات مورد استفاده قرار گرفت

اي الزم بـه منظـور   هـ تعداد نمونه و انجام آزمونعيين منظور ت به
در . انجـام شـد  مطالعه  اطمينان از اعتبار و قابليت اعتماد آن يك پيش 

نتـايج  . پرسشـنامه تكميـل گرديـد    25طالعـه،  ا براي پـيش م اين راست
انحـراف معيـار صـفت هزينـه ماهانـه      داد كه  بررسي اين نمونه نشان

برابـر  ) ي مـؤثر در رفتـار شـهروندان   به عنوان يكي از متغيرها(خانوار 
بر اين اساس با استفاده از رابطه زير كه تعداد نمونـه   .باشدمي 25000

نـد، حجـم   كمي يري تصادفي ساده را تعيينگمونهبا استفاده از روش ن
  .تعيين شد 150نمونه معادل 

)6(  
، مقدار متغير نرمال واحد متناظر بـا  Z،، حجم نمونه n كه در آن

درصـد   95ايـن مطالعـه سـطح اطمينـان      در( 1سطح اطمينـان  
، مقدار dو صفت مورد مطالعهواريانس  ،δ ،)مدنظر قرار گرفته است

) در نظـر گرفتـه شـد    تومان 4000در اين مطالعه معادل (اشتباه مجاز 
  .باشدمي

  
  نتايج و بحث

 ،گروه هاي سهتفاوت ليو تحل هيدر تحليل تمايزي به منظور تجز
 ها مورد بررسـي گروه نيب هايتفاوت ره،يتك متغ يآمار هايبا آزمون

اي قضـاوت  از آماره ويلكس المبدا بـر  براي اين منظور .دنريگميقرار 
ا در دو هـ ميـانگين كه  وقتي. شودمي ا استفادههدرباره برابري ميانگين
بـه عبـارت   . شودويلكس المبدا برابر با يك ميگروه برابر باشد، آماره 

دار بـين  ف معنير اين آماره بيانگر عدم وجود اختالتديگر مقادير بزرگ
ـ  كـه مقـادير كوچـك   اشد، در حاليبها ميها در بين گروهميانگين ر آن ت
  .اشندبميها متفاوت از هم دهد كه ميانگين گروهمي نشان

از بـين متغيرهـاي تحقيـق،    دهد نشان مي 2جدول طور كه همان
 زانيـ مميانگين متغيرهاي تحصيالت، ميزان هزينـه ماهانـه خـانواده،    

 مدت، ماه در خانواده توسط وهيم ديخر دفعات تعداد، وهيم ماهانه ديخر
 سـبد  در وهيم تياهم درجه، دفعه هر در وهيم ديخر به ياختصاص زمان
ـ  تنوع، تيفيك به نسبت تريمنطق متيق، االترب تيفيك، خانوار  تـر شيب

، فروشـنده  برخـورد ي، بنـد  بسته، كردن نچيدست قدرت، محصوالت
، ديـ خر فـاكتور  ارائـه ، ترگسترده بودن باز يزمان دوره، تركينزد فاصله
 صـورت  بـه  وجـه  افـت يدر، شـده  ارائـه  هـاي متيق به ترشيب اعتماد

داراي اخـتالف   آشـناتر  فروشـنده  توسط سود از بردن بهرهي و رنقديغ
هاي خرده فروشي، بازار ميـوه  خريداران از مغازهمعناداري در سه گروه 

بـودن   1بوده و آماره ويلكس المبـدا بـا كمتـر از    بارها بار و وانتو تره
بقيه متغيرها داراي اختالف معنـادار در  . باشدتأييدي بر اين مطلب مي

كنار گذاشته  يزيتما ليتحل يجهت از الگو نيهمبه سه گروه نيستند 
  .شونديم

 تمـايزي،  ابـع وت در متغيـر  هـر مشـاركت   ميزان به دستيابي جهت
ضـرايب   بـه  مربوط نتايج .گيردقرار مي بررسي مورد ابعوت اين ضرايب

 شـده  آورده 4جـدول  در نشـده  استاندارد و شده استاندارد تمايزي تابع
بـه بررسـي   تحليل تمايزي در اين مطالعـه،   اما با توجه به اينكه .است

مشـخص گـردد   بايد كننده سه گروه پرداخته است، ابتدا  عوامل متمايز
ها را در دستور كار خود دارد و هكه هر تابع بررسي و مقايسه كدام گرو

نشـده مـدنظر قـرار     شـده و اسـتاندارد   سپس بررسي ضرايب استاندارد
  .گيرد

ر در پي شناسـايي عوامـل مـؤثر بـر     با توجه به اينكه مطالعه حاض
بار در سه گـروه متفـاوت اسـت    گرايش شهروندان به خريد ميوه و تره
مشخص گردد كـه   بايستيشود و بنابراين دو تابع تمايزي محاسبه مي

  .نمايدها را بيان مينتايج مربوط به تمايز كدام گروه هر تابع،
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  متغيرهاي مورد استفاده در الگوي تحليل تمايزي سه گروهي-1جدول   
 متغير واحد نوع متغير تعريف متغير

  سن سال كمي بار در خانوادهفرد مسئول خريد ميوه و ترهسن 
  جنسيت  مجازي )0=، مونث1=مذكر(بار در خانواده جنسيت فرد مسئول خريد ميوه و تره

 تحصيالت مقطع كيفي كدبنديبندي شده به صورتطبقه

 تعداد افراد خانواده نفر كمي تعداد افراد خانواده 

  0=، خير1=بلي
  ماهانه خانوادهخالص ميزان درآمد 

 ميزان هزينه ماهانه خانواده

 مجازي
  كمي
 كمي

 
  ريال
  ريال

  دارا بودن خودرو
  ماهانه خانوادهخالص درآمد 

  هزينه ماهانه خانواده 
 ماهانه ميوه خانوادهميزان خريد 

  خانواده واد خوراكيميزان هزينه ماهانه خريد م
  تعداد دفعات خريد ميوه توسط خانواده در يك ماه

  به خريد ميوه در هر بارخانواده مدت زمان اختصاصي 
  0=، ساير1=سرپرست

  بندي شده به صورت كدبندي طبقه
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=طلوب، نام1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
  0=، نامطلوب1=مطلوب
 0=، نامطلوب1=مطلوب

 كمي

  كمي
  كمي
  كمي
  مجازي
  كيفي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
  مجازي
 مجازي

 كيلوگرم

 ريال

  
  دقيقه

                                          ميزان خريد ماهانه ميوه
 مواد خوراكيميزان هزينه ماهانه خريد 

 تعداد دفعات خريد ميوه توسط خانواده در ماه 

  به خريد ميوه در هر دفعهمدت زمان اختصاصي 
 موقعيت شخص خريدكننده ميوه در خانواده

  درجه اهميت ميوه در سبد خانوار
  كيفيت باالتر
  تر نسبت به كيفيتقيمت منطقي

  تر محصوالتتنوع بيش
  چين كردن قدرت دست
  فروش نسيه

  قدرت انتخاب باالتر 
  بنديبسته

  برخورد فروشنده
  )تردسترسي سريع(تر فاصله نزديك

  داشتن جاي پارك مناسب
  دوره زماني باز بودن گسترده تر

  ارائه فاكتور خريد
  در مسير بودن 
  ترآشنايي بيش

  دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي
  تبليغات

  هاي ارائه شدهتر به قيمتاعتماد بيش
  )مانند حمل ميوه(خدمات پس از خريد 

  هانظارت بر قيمت
  نظارت بر نحوه برخورد با مشتري
  )كارت(دريافت وجه به صورت غير نقدي 

  هاتر ميوهماندگاري بيش
  بهره بردن از سود توسط فروشنده آشناتر

 هااعتماد به سالم بودن ميوه

  هاي پژوهشيافته: مأخذ     
  

گونه كه در قسمت مباني نظري نيـز بيـان شـد، بـر اسـاس       همان
 توان گفـت هـر  ها در توابع مختلف، ميثقل گروه محاسبه فاصله مركز

ده در اطالعـات ارائـه شـ   . باشدها مييك از توابع مربوط به كدام گروه
ها را در دو تابع تمايزي ارائـه نمـوده   فواصل مركز ثقل  گروه 3جدول 
  .است

ــات   ــاس اطالع ــر اس ــدول ب ــا، 4ج ــايزي اولت ــل  ،بع تم عوام
و تـابع   كندرا بررسي مي ومسگروه دوم و گروه اول و دو  كننده متمايز

دوم را و گـروه   اولايجاد تمايز بين گـروه   دوم بررسي عواملتمايزي 
  . دهددر دستور كار خود قرار مي

  



  1393پاييز ،  3، شماره 28، جلد كشاورزينشريه اقتصاد و توسعه      240

  
  آزمون ويلكس المبدا براي ميانگين متغيرهاي مستقل سه گروه -2جدول 

  داريسطح معني  Fآماره   آماره ويلكس المبدا متغير
  سن
  يتجنس

  تحصيالت
  تعداد افراد خانواده
  دارا بودن خودرو

  ماهانه خانوادهخالص ميزان درآمد 
  ميزان هزينه ماهانه خانواده

  ميزان خريد ماهانه ميوه
   مواد خوراكيميزان هزينه ماهانه خريد 

  تعداد دفعات خريد ميوه توسط خانواده در ماه
  خريد ميوه در هر دفعه مدت زمان اختصاصي به

  موقعيت شخص خريدكننده ميوه در خانواده
  درجه اهميت ميوه در سبد خانوار

  االتركيفيت ب
  تر نسبت به كيفيتقيمت منطقي

  تر محصوالتتنوع بيش
  چين كردنقدرت دست
  فروش نسيه

  قدرت انتخاب باالتر
  بسته بندي

  برخورد فروشنده
  ترفاصله نزديك

  بداشتن جاي پارك مناس
  تردوره زماني باز بودن گسترده

  ارائه فاكتور خريد
  در مسير بودن
  ترآشنايي بيش

  دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي
  تبليغات

  هاي ارائه شدهتر به قيمتاعتماد بيش
  )مانند حمل ميوه(خدمات پس از خريد 

  هانظارت بر قيمت
  نظارت بر نحوه برخورد با مشتري

  غيرنقديدريافت وجه به صورت 
  هاتر ميوهماندگاري بيش

  بردن از سود توسط فروشنده آشناتربهره
  هااعتماد به سالم بودن ميوه

994/0 
977/0  
916/0  
997/0  
979/0  
986/0  
851/0  
924/0  
995/0  
965/0  
970/0  
982/0  
946/0  
910/0  
935/0  
933/0  
863/0  
981/0  
989/0  
950/0  
942/0  
972/0  
994/0  
965/0  
882/0  
991/0  
990/0  
998/0  
983/0  
973/0  
996/0  
973/0  
997/0  
876/0  
995/0  
969/0  
998/0  

411/0  
698/1  
503/6  
216/0  
535/1  
001/1  
438/12  
876/5  
325/0  
600/2  
176/2  
270/1  
090/4  
056/7  
903/4  
091/5  
283/11  
404/1  
783/0  
738/3  
375/4  
083/2  
459/0  
611/2  
521/9  
663/0  
718/0  
132/0  
263/1  
007/2  
286/0  
953/1  
189/0  
085/10  
390/0  
241/2  
143/0  

664/0  
187/0 

002/0  
806/0 

219/0  
370/0 

851/0 

004/0 

723/0 

078/0 

117/0  
284/0 

019/0  
001/0  
009/0  
007/0 

000/0  
249/0  
459/0  
026/0  
014/0 

128/0  
633/0 

077/0  
000/0 

517/0 

490/0  
877/0  
286/0  
138/0 

752/0  
146/0  
828/0  
00/0  
678/0  
110/0 

866/0  
  هاي پژوهشيافته: مأخذ 

  
بنابراين نتايج ارائه شده در مورد ضرايب استاندارد شـده، ضـرايب   

دهنـده دو تـابع   ارائـه   ماتريس ساختار كه هـر كـدام   استاندارد نشده و
  .تمايزي هستند، با اين رويكرد تفسير خواهند شد

هـاي خـام بـه    كـه از طريـق تغييـر داده    ضرايب اسـتاندارد شـده  

آيند، بيانگر اهميت نسبي متغيرهـا  دست مي هاي استاندارد شده به داده
هـاي  ضرايب استانداردشده امكان مقايسه متغيرها با مقياس. باشندمي

هاي قـدرمطلقي بـاال، دال   ضرايب با ارزش. آورندمختلف را فراهم مي
 4جـدول  همـانطور كـه در  . باشـند مـي بر توانايي تمايز باالتر متغيرهـا  
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چـين  ، متغيرهـاي قـدرت دسـت   1شود براي تابع تمـايزي مشاهده مي
تـر نسـبت بـه    ، قيمت منطقـي )438/0(، كيفيت باالتر )556/0(كردن 

، ارائـه  )407/0(، دريافت وجه بـه صـورت غيرنقـدي    )410/0(كيفيت 
ر بـردن از سـود توسـط فروشـنده آشـنات     ، بهـره )402/0(فاكتور خريـد  

رارگيري در ترين توان تمايز شهروندان به لحاظ قبيش داراي) 335/0(
و بـازار  هاي خرده فروشي به خريد ميوه از مغازهگروه افرادي كه اقدام 

بـار  بـار تـره  وانـت  كنند در مقابل گـروه خريـداران از  بار ميميوه و تره
ده ن هزينـه ماهانـه خـانوا   در تابع دوم نيـز متغيرهـاي ميـزا   . باشند مي

، دريافـت  )329/0(هـاي ارائـه شـده    تر به قيمت، اعتماد بيش)655/0(
، )256/0(چين كـردن  دست، قدرت )278/0(ه به صورت غيرنقدي وج

وه ، تعداد دفعـات خريـد ميـ   )254/0(درجه اهميت ميوه در سبد خانوار 
بـه  ) 234/0(ميزان خريد ماهانه ميـوه  ، )236/0(توسط خانواده در ماه 

بنابراين در  باشند واستانداردشده باالتري مي اي ضرايبطور نسبي دار
هاي خرده فروشي در مقابـل  مغازهشهروندان به خريد از  ايشرگتمايز 

تـرين نقـش را ايفـا    ، بـيش بـار بـازار ميـوه و تـره   خريـد از   گرايش به
  . نمايند مي

  

  
محاسبه مركز ثقل سه گروه در دو تابع تمايزي كانوني  -3جدول 

  ارائه شده

  ها گروه
تابع تمايزي 

  اول
تابع تمايزي 

  دوم
  خريداران از مغازه هاي خرده فروشي

 بارخريداران از بازار ميوه و تره

  بارهاوانت ازان داريخر

283/0  
784/0  
475/1-  

698/0  
679/0-  
251/0-  

  هاي پژوهشيافته: مأخذ               
  

ــه تشــخيص   ــادير ضــرايب معادل ــا ضــرايب استانداردنشــده مق ي
باشـند و  هروندان مشمول هر يك از توابع مـي متمايزكننده دو گروه ش

تشخيصي را در اثر تغيير يك واحـدي   بزرگي اين ضرايب، تغيير درجه
توان  بر اين اساس به عنوان مثال مي. دهد مي متغيرهاي مستقل نشان

واحـد   104/0درجـه تشـخيص را   داشت كه افزايش تحصيالت  انتظار
از  ارانخريـد  تـري در گـروه  احتمال بـيش با  انشهرونددهد و افزايش 

  . دنگيرمي قراربار و بازار ميوه و ترههاي خرده فروشي مغازه
  

  ضرايب استاندارد شده و استاندارد نشده الگوي تحليل تمايزي -4جدول

  هامتغير
                          2تابع   1تابع                  

  ضرايب استاندارد نشده  ضرايب استاندارد شده  ضرايب استاندارد نشده ضرايب استاندارد شده
 تحصيالت

  ميزان هزينه ماهانه خانواده
  ميزان خريد ماهانه ميوه

  تعداد دفعات خريد ميوه توسط خانواده در ماه
  مدت زمان اختصاصي به خريد ميوه در هر دفعه

  اهميت ميوه در سبد خانواردرجه 
  االتركيفيت ب

  تر نسبت به كيفيتقيمت منطقي
  تر محصوالتتنوع بيش

  چين كردنقدرت دست
  بسته بندي

  برخورد فروشنده
  ترفاصله نزديك

  تردوره زماني باز بودن گسترده
  ارائه فاكتور خريد

  هاي ارائه شدهتر به قيمتاعتماد بيش
  دريافت وجه به صورت غيرنقدي

  بردن از سود توسط فروشنده آشناترهرهب
  ثابت

122/0 
047/0-  
052/0-  
028/0  
054/0-  
239/0  
438/0  
410/0-  
163/0  
556/0- 

004/0-  
289/0- 

004/0- 

090/0  
402/0  
093/0-  
407/0  
335/0-  

104/0 
000/0  
004/0-  
009/0  
002/0-  
266/0  
063/1  
954/0-  
379/0  
214/1-  
009/0-  
606/0-  
010/0-  
181/0  
847/0  
192/0-  
861/0  
694/0-  
566/0-  

118/0 

655/0  
234/0  
236/0  
172/0-  
254/0-  
115/0-  
022/0-  
184/0-  
256/0  
169/0  
022/0-  
147/0  
016/0-  
005/0  
329/0- 

278/0  
134/0  

100/0  
000/0  
016/0  
081/0  
008/0-  
282/0-  
279/0-  
052/0-  
428/0-  
559/0  
361/0  
045/0-  
339/0  
033/0-  
011/0  
684/0-  
589/0  
277/0  
766/1-  

  هاي پژوهشيافته: مأخذ                         
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كـه در  (شـود ضـرايب سـاختاري    گونه كه مشـاهده مـي  اما همان
و ضرايب استاندارد (شده  و ضرايب استاندارد) ارائه شده است 5جدول 
ــي  ، اطال)نشــده ــه م ــاوتي را ارائ ــامالً متف ــات ك ــدع ــدول . نماين        5ج
ـ   دهنده ارتباطات دروننشان ابع تمـايزي و  گروهي مشـترك بـين دو ت

شود، متغيرها طور كه مالحظه ميهمان. ها استمتغيرهاي درون گروه
ايـن ترتيـب   كـه  شوند تباط درون هر تابع مرتب ميبر اساس ميزان ار

بـا  . شـد باارائه شده است، متفـاوت مـي   4با آنچه كه در جدولمتغيرها 
تـوان  يشـود، مـ  خطي متأثر نمـي جه به اينكه ماتريس ساختار از همتو

خطـي اهميـت تأثيرگـذاري متغيرهـا را در جـدول ضـرايب       گفت هـم 
داده است و بنـابراين ضـرايب مـاتريس     استانداردشده تحت تأثير قرار
بنابراين در اين مطالعه به منظور . تري دارندساختار قابليت اعتماد بيش

گروهي استفاده شده ت متغيرها از ضرايب ساختاري دروناهميبررسي 
  .است

متغيـر و  ضريب ساختاري بيانگر اين است كه تا چه ميـزان يـك   
دار در به عبارت ديگر متغيرهـاي معنـي  . ندايك تابع به يكديگر مرتبط

شـان  روهي، ميزان ارتباط و تأثيرگـذاري كل يك تحليل تمايزي چندگ
ف تحليل متفاوت بوده و با يك تابع از مجموعه در توابع تمايزي مختل

تـري دارنـد، كـه ميـزان ايـن ارتبـاط در       توابع ارائه شده ارتباط بـيش 
   كــه قــدرمطلق ضــريب  هنگــامي. شــودختار بيــان مــيمــاتريس ســا

كننـده اطالعـاتي   است، تابع بيان) 1نزديك (ي بزرگ شده خيلمحاسبه
كه ايـن ضـريب نزديـك     هنگامي. شوداست كه توسط متغير بيان مي

  . صفر است، تابع و متغير اشتراكات بسيار كمي دارند
وجـود دارد، يـك سـتاره    در شرايطي كه بيش از يك تابع تمايزي 

    يـك از توابـع كـانوني    كند كـه هـر متغيـر بـا كـدام     مشخص مي(*) 
باشد و در درون هر تابع ايـن متغيرهـا، بـر    ترين ارتباط را دارا ميبيش

  .شوندبندي  مين ارتباطشان رتبهحسب ميزا
توان گفت كه در تابع اول كه به بررسي بر اساس جدول فوق، مي

هـاي  مغازهاز گروه خريداران دو عوامل مؤثر بر عضويت شهروندان در 
هـا در گـروه   در مقابل عضـويت آن بار بازار ميوه و ترهو خرده فروشي 
ريافـت وجـه بـه صـورت     پردازد، متغيرهـاي د بار ميوانت خريداران از

االتر، درجه اهميت ميوه در سـبد  نقدي، ارائه فاكتور خريد، كيفيت بغير
تر، بهره بردن از خانوار، برخورد فروشنده، دوره زماني باز بودن گسترده

سود توسط فروشنده آشناتر و مدت زمان اختصاصي به خريد ميـوه در  
هاي رفتاري دارا روههميت را در ايجاد تمايز اين گترين اهر دفعه بيش

تر وجه به صورت غيـر نقـدي و   دريافت بيشاساس،  بر اين. باشندمي
بب افزايش گرايش شهروندان بـه خريـد ميـوه از    ارائه فاكتور خريد س

   بارهـا  وانـت بـار نسـبت بـه    و بازار ميوه و تـره هاي خرده فروش مغازه
  .شودمي

  
  هاي مشترك بين متغيرهاي تمايزي و تابع تمايزيهمبستگي درون گروه-5جدول

    مقادير ماتريس ساختار       متغيرها 
  2تابع      1تابع 

 دريافت وجه به صورت غيرنقدي
  ارائه فاكتور خريد

  االتركيفيت ب
  درجه اهميت ميوه در سبد خانوار

  برخورد فروشنده
  تردوره زماني باز بودن گسترده

  بهره بردن از سود توسط فروشنده آشناتر
  مدت زمان اختصاصي به خريد ميوه در هر دفعه

  ميزان هزينه ماهانه خانوار
  ميزان خريد ماهانه ميوه 

  چين كردنقدرت دست
  تر نسبت به كيفيتقيمت منطقي

  بنديبسته
  تحصيالت

  تعداد دفعات خريد ميوه توسط خانوار در ماه
  تر محصوالتتنوع بيش

  هاي ارائه شدهاعتماد به قيمت
  ترفاصله نزديك

409/0 *

395/0 * 

327/0 * 

266/0 * 

238/0- * 

212/0 * 

196/0- * 

195/0 * 

128/0  
082/0  
334/0-  
187/0- 

132/0 

257/0  
075/0  
231/0  
021/0-  
063/0-  

136/0  
144/0  
185/0  
033/0 

205/0 

029/0  
042/0 

001/0  
655/0 * 

453/0 * 

426/0 * 

329/0- * 

320/0 * 

318/0 * 

291/0 * 

276/0- * 

272/0- * 

263/0 * 

  524/0  669/0 ضريب همبستگي كانونيكال
  هاي پژوهشيافته: مأخذ                
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خوان و ارائـه فـاكتور سـبب سـهولت     در واقع وجود دستگاه كارت

و بـازار  هاي خـرده فـروش   خريد شده و گرايش به خريد ميوه از مغازه
همچنين توجه به كيفيت باالتر ميـوه  . دهدرا افزايش مي بارميوه و تره

و درجه اهميت ميوه در سبد خانوار سبب افزايش گرايش به خريد ميوه 
   بـار  نسـبت بـه وانـت   بـار  بازار ميوه و تـره و هاي خرده فروش از مغازه

بهره بردن از سود توسط فروشـنده آشـناتر    برخورد فروشنده و. شودمي
متغيرهايي هستند كه سبب كـاهش گـرايش شـهروندان بـه خريـد از      

در واقـع  . شـود مـي بارهـا  نسبت به وانـت بار بازار ميوه و ترهو  هامغازه
سـبب   بارهاوانتها در تر فروشندگان و آشناتر بودن آنبرخورد مناسب

  .شده است گرايش شهروندان به خريد از اين واحدها افزايش
و مدت زمان اختصاصي بـه خريـد    ترن گستردهدوره زماني باز بود

ميوه در هر دفعه از ديگر متغيرهايي است كه سـبب افـزايش گـرايش    
بـار  و بـازار ميـوه و تـره   هاي خرده فروشي شهروندان به خريد از مغازه

بارهـا در  در واقع به دليل محدوديت وانت. شودبارها ميوانت نسبت به
واننـد همـواره بـه ايـن واحـدها      تزمان عرضه ميـوه، شـهروندان نمـي   

  .دسترسي داشته باشند
، تابع دوم كـه  5هاي جدول عالوه بر موارد مذكور، بر اساس يافته

را نسـبت بـه   هـا  مغـازه عوامل مؤثر بر گرايش شهروندان به خريـد از  
مورد بررسي و مقايسه  باربازار ميوه و ترهگرايش شهروندان به خريد از 

ميزان هزينه ماهانه خانوار، ميزان خريد ماهانه دهد، متغيرهاي قرار مي
تـر نسـبت بـه كيفيـت،     چين كردن، قيمـت منطقـي  ميوه، قدرت دست

بندي، تحصيالت، تعداد دفعات خريد ميوه توسط خـانوار در مـاه،   بسته
هـاي ارائـه شـده و فاصـله     تر محصوالت، اعتماد به قيمـت تنوع بيش

هـاي  ر ايجاد تمايز اين گروههميت را دترين اتر به ترتيب بيشنزديك
اطالعـات ايـن جـدول    . انـد اري شهروندان به خود اختصـاص داده رفت

بـازار ميـوه و    و هـا مغازهدهد كه در تمايز دو گروه خريدار از نشان مي
، افزايش ميزان هزينـه ماهانـه خـانوار سـبب افـزايش گـرايش       بارتره

بـازار ميـوه و   نسبت بـه   هاي خرده فروشيمغازهشهروندان به خريد از 
دارنـد و  تري هزينه ماهانه بيش يي كهچرا كه خانوارها. شودمي بارتره

 ،تري بـراي مصـرف ميـوه خـود هسـتند     مايل به پرداخت هزينه بيش
بر اسـاس  . دهندترجيح ميهاي خرده فروشي را بنابراين خريد از مغازه

ب افـزايش  نتايج به دست آمده، ميزان خريـد ماهانـه ميـوه نيـز موجـ     
 بـار بـازار ميـوه و تـره   نسبت به  هامغازهگرايش شهروندان به خريد از 

در مـاه   تريهايي كه ميزان ميوه بيشعبارت ديگر خانوادهبه . شودمي
ها در سـطح  تر مغازهكنند به دليل نزديكي و فراواني بيشخريداري مي

س همچنـين بـر اسـا   . دهنـد را تـرجيح مـي   واحدهاخريد از اين شهر، 
هـاي  ميان گـروه چين كردن در تمايز قدرت دست ،5هاي جدول يافته

كـه ايـن    دهـد قرار مـي  اولدر گروه را تر شهروندان ، بيشاول و دوم

 بـار بازار ميـوه و تـره  چين ميوه در دستز نامطلوب بودن قدرت نشان ا
تـر نسـبت بـه    همچنين متغير قيمـت منطقـي  . است هامغازهنسبت به 

بر . باشدم مياول و دوهاي نده ديگري در تمايز گروهكيفيت تعيين كن
موجـب گـرايش    ،تر با توجه به كيفيـت هاي منطقياين اساس، قيمت

بنـدي متغيـر   بسته. شده است بارزار ميوه و ترهابشهروندان به خريد از 
هـا را در گـروه   ديگري اسـت كـه در تمـايز دو گـروه شـهروندان، آن     

 تـر بـاركم بـازار ميـوه و تـره   چرا كه . دهدميقرار  هامغازهخريداران از 
  . كنندميبندي شده ارائه را به صورت  بستهها ميوه

حاكي از اين است كه متغير تحصيالت نيـز در   5هاي جدول يافته
ـ و  هـاي خـرده فروشـي   مغازهتمايز دو گروه خريداران از   زار ميـوه و  اب

بـه طوريكـه افـزايش تحصـيالت     . اي داردكننـده نقـش تعيـين   بارتره
هـا بـه   موجب گرايش آن ها از كيفيت بهتر ميوهو انتظار آنشهروندان 

متغيرهاي تعداد دفعـات خريـد ميـوه توسـط     . شودمي هامغازهخريد از 
نيـز موجـب گـرايش شـهروندان بـه      تر خانوار در ماه و  فاصله نزديك

ـ شود در واقـع نزديـك  مي هامغازهخريد از     موجـب   هـا مغـازه ر بـودن  ت
تري را در ماه به خريد ميوه هايي كه تعداد دفعات بيششود خانوادهمي

  .انتخاب كنندبراي خريد ا را واحدهدهند اين تخصيص مي
دهد كه متغيرهاي تنوع محصوالت و همچنين نشان مي 5جدول 

هاي ارائه شده موجب گرايش شهروندان بـه خريـد از   اعتماد به قيمت
بـازار  هـا را در  در واقع شهروندان تنوع ميوه. اندشدهبار و ترهميوه  زاربا

اقـالم  بـار  بـازار ميـوه و تـره    دانند چرا كـه ميتر مطلوببار ميوه و تره
هـاي  به قيمتهمچنين  .كننداساسي و مورد نياز خانوارها را عرضه مي

  .تري دارندها اعتماد بيشآنارائه شده از سوي 
 1ي كانونيكال در جدول فوق براي تابع تمـايزي  ضريب همبستگ

 اين بيانگر آن است كه بين. است 524/0و  669/0به ترتيب برابر  2و 
 خوبي نسبتاً تشخيص در دو تابع همبستگي درجه و مستقل متغيرهاي
 توانـايي  نشـانه  باشـد  تربيش همبستگي ميزان اين چه هر .وجود دارد

  .باشدمي هاگروه افراد بين تمايز ايجاد در الگو تربيش
 در را متغيرهـا  از هريـك  مشـاركت  ميـزان  كه مقاديري بر عالوه

نظر  از نيز را تبعيضي تابع كل داريمعنادهد، نشان مي تبعيضي الگوي
 نتـايج آزمـون  . داد مـورد بررسـي قـرار    توانمي اطالعات كلي برازش
   .اسـت  آمـده  6جـدول  در اسـكوار  كـاي  معيـار  اسـاس  بـر  داريمعني
اسكوار مربوط به تابع تمايزي  شود آماره كايمشاهده مي طوركههمان

باشـد كـه در   مـي  776/42و  883/121به ترتيـب داراي مقـدار    2و 1
 تمـامي  درصـد معنـادار اسـت، بـه ايـن معنـا كـه ميـانگين         99سطح 

 هـم  از متفاوت همزمان كامالً طور به گروه سه در تبعيضي متغيرهاي
  تمـايز  و تفكيـك  قابـل  متغيرهـا  ايـن  از استفاده با گروه سه و هستند

  .باشندمي
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  داري الگوي تحليل تمايزينتايج حاصل از آزمون معني -6جدول
  داريسطح معني  آماره  Chi- square آماره ويلكس المبدا آزمون معني داري الگو

 1تابع تمايزي
  2تابع تمايزي 

401/0 
726/0  

883/121  
776/42  

000/0  
001/0  

 هاي پژوهشيافته:مأخذ
  

  بارتوزيع شهروندان به لحاظ نحوه تأمين ميوه و تره-7جدول
    بيني تابعنتايج پيش   تعداد مشاهدات  بار شهرونداننحوه تأمين ميوه و تره

  بار ميوهوانت  باربازار ميوه و تره  مغازه خرده فروشي
  فروشيمغازه خرده 

  باربازار ميوه و تره
  بار ميوه وانت

62 
49  
39  

41 
10  
6  

15 
34  
1  

6  
5  
32  

  %71                                    مشاهدات            كل از صحيح شده بنديطبقه مشاهدات درصد
 هاي پژوهشيافته:مأخذ

  
 ربـا تـره  و وهيم نيتأم نحوه لحاظ بهرا  شهروندان عيتوز، 7جدول 
 تحليـل  الگـوي  كـه حاكي از آن است  جدولاين  نتايج .دهدنشان مي
خريداران از مغازه خـرده  (مشاهده گروه اول  62از  شده وردآبر تمايزي
را به درستي در گروه خريداران از ) درصد 1/66(مشاهده  41، )فروشي

مشـاهده   15لي است كه اين در حا. مغازه خرده فروشي قرار داده است
خريداران از بازار ميـوه و  (به طور ناصحيح در گروه دوم ) درصد 2/24(

بـار  خريـداران از وانـت  ( در گروه سوم )درصد7/9(مشاهده  6و ) بارتره
خريـداران  (مشاهده گروه دوم  49همچنين از . اندجاي داده شده) ميوه

بـه طـور صـحيح در    ) ددرص 4/69(مشاهده  34، )باراز بازار ميوه و تره
بـه طـور   ) درصـد  4/20(مشـاهده   10انـد و  بندي شدهاين گروه طبقه

مشـاهده   5و ) رده فروشـي خريداران از مغازه خ( ناصحيح در گروه اول
. انـد گرفتـه قرار ) بار ميوهخريداران از وانت(در گروه سوم ) درصد2/10(

مشـاهده گـروه سـوم     39اين جدول همچنين بيانگر آن اسـت كـه از   
به درستي در اين ) درصد 82(مشاهده  32، )بار ميوهخريداران از وانت(

 در گـروه اول ) درصـد  4/15(مشـاهده   6انـد و  بندي شـده گروه طبقه
در گـروه  ) درصـد 6/2(مشـاهده   1و ) خريداران از مغازه خرده فروشي(

در . اندر گرفتهبه طور ناصحيح قرا) بارخريداران از بازار ميوه و تره(دوم 
انـد  شـده  بنـدي طبقه حيصورت صح به ي كهمطالعه، كل مشاهدات نيا

بزرگتر از مقـدار   Press's Q= 74/92باشد و آماره درصد مي 71برابر 
بـه   يزيتمـا  ليتحل بنديطبقه نيبنابرا. شده است 2=21/9يبحران

  .باشديم يتصادف بنديطبقه بهتر از دارييطور معن
  
  گيري و پيشنهاداتنتيجه

نتايج اين پژوهش كه در پي شناسايي وجوه متمايزكننده گـرايش  
بـار و  هاي خرده فروشي، بازار ميـوه و تـره  شهروندان به خريد از مغازه

باشد، بيانگر آن است كـه متغيرهـاي دريافـت وجـه بـه      بارها ميوانت

االتر، درجه اهميت ميـوه  نقدي، ارائه فاكتور خريد، كيفيت بصورت غير
تر، بهـره  در سبد خانوار، برخورد فروشنده، دوره زماني باز بودن گسترده

بردن از سود توسط فروشنده آشناتر و مدت زمان اختصاصي به خريـد  
اول   گروه دوترين اهميت را در ايجاد تمايز بين ميوه در هر دفعه بيش

و گـروه  ) بـار تره و وهيم اربازو  خريداران از مغازه خرده فروشي(و دوم 
عالوه بر اين، نتـايج ايـن پـژوهش    . باشنددارا مي) وهيم باروانت(سوم 

است كه متغيرهاي ميزان هزينـه ماهانـه خـانوار، ميـزان      آنحاكي از 
تر نسبت بـه  چين كردن، قيمت منطقيخريد ماهانه ميوه، قدرت دست

ميوه توسـط خـانوار   بندي، تحصيالت، تعداد دفعات خريد كيفيت، بسته
هـاي ارائـه شـده و    تر محصوالت، اعتماد بـه قيمـت  در ماه، تنوع بيش

ترين نقـش را در تمـايز بـين گـرايش     تر به ترتيب بيشفاصله نزديك
كند كه بار ايفا ميو ترهميوه  بازارو  هامغازهشهروندان به خريد ميوه از 

مطابقـت دارد  ) 1390(هاي مطالعه كهنسال و رفيعي اين نتايج با يافته
ترين متغيرهاي تأثيرگذار در تمايز بين اصلي ها نيزچرا كه در نتايج آن

تر مراجعه كنند يا كممراجعه نميبار به بازار ميوه و ترههايي كه خانواده
بـار،  بـار، قيمـت ميـوه و تـره    كيفيـت ميـوه و تـره   : عبارتند از ،كنندمي

   .ه بازارموقعيت جغرافيايي و دسترسي خانوارها ب
هاي پژوهش دريافت وجه به صـورت غيرنقـدي و   بر اساس يافته

شـود شـهروندان   ارائه فاكتور خريد از جمله عواملي است كه سبب مي
از وانـت بارهـا   را بـر خريـد    بـار ها و بازارهاي ميوه و ترهمغازه خريد از

  .ترجيح دهند
برخـورد فروشـنده از   هاي پژوهش همچنـين نشـان داد كـه    يافته

هـا  كه سبب كاهش گرايش شهروندان به خريد از مغازه عواملي هست
بنـابراين پيشـنهاد    .شـود مـي بارها نسبت به وانتبار ترهو بازار ميوه و 

هاي الزم به منظور برخورد مناسب با خريداران بـه  شود كه آموزشمي
  .بار داده شودفروشندگان بازار ميوه و تره
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هـاي ميـزان   اين است كـه متغير هاي مهم پژوهش از ديگر يافته
در مـاه و   تعداد دفعـات خريـد ميـوه توسـط خـانوار     خريد ماهانه ميوه، 

 هـا مغازهموجب افزايش گرايش شهروندان به خريد از تر فاصله نزديك
هـايي كـه   به عبارت ديگر خانواده. شودمي باربازار ميوه و ترهنسبت به 

كننـد و بـه تعـداد دفعـات     در ماه خريـداري مـي   تريميزان ميوه بيش
كننـد بـه دليـل نزديكـي و     تري در ماه اقدام به خريـد ميـوه مـي   بيش

را تـرجيح   واحـدها خريد از اين ها در سطح شهر، تر مغازهفراواني بيش
شود كـه شـهرداري كـرج بـه منظـور      در نتيجه پيشنهاد مي .دهندمي

 د تعـداد  بـار بـه ايجـا   تر شهروندان به بازار ميـوه و تـره  دسترسي بيش

  .تري از اين بازارها در سطح شهر اقدام نمايدبيش
   قــدرت و بنــدي بســتهنتــايج پــژوهش همچنــين نشــان داد كــه 

كـه در تمـايز دو گـروه     ندسـت هـاي ديگـري ه  چين كردن متغيردست
چرا كـه  . دهدقرار مي هامغازهها را در گروه خريداران از شهروندان، آن
 بنـدي شـده ارائـه    را به صـورت بسـته  ها ميوه تربار كمبازار ميوه و تره

. دهندچين كردن ميوه را به شهروندان ميتر اجازه دستكنند و كممي
بار توجه بندي ميوه در بازار ميوه و ترهشود به بستهبنابراين پيشنهاد مي

ها را تري شود و اين امكان فراهم شود كه شهروندان بتوانند ميوهبيش
  .چين كننددست
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