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کنندگان با تمایل به خرید گرایی و تفکر جهانی مصرفقومبررسی رابطه بین 
  دربارة محصوالت داخلی گري قضاوتمحصوالت خارجی از طریق تعدیل

  

  2، آرمین گلی1میرابی وحیدرضا

مرکزي، تهران،  تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،)بازاریابی گرایش( بازرگانی مدیریت گروه دانشیار -1
 Email: Vrmirabi@yahoo.com.  ایران

قشم،  الملل قشم،د بین، دانشگاه آزاد اسالمی واح)گرایش بازاریابی(دانشجوي دکتري مدیریت بازرگانی  -2
 Email: Armingoli.modir@yahoo.com ).  نویسنده مسئول( .ایران

  

 با کنندگانمصرف جهانی تفکر گرایی وقوم بین رابطه بررسیپژوهش  نیا یاصل هدف - چکیده
. باشدیم داخلی دربارة محصوالت قضاوت گريتعدیل طریق از خارجی محصوالت خرید به تمایل

 آماري جامعه. ها پرسشنامه بوده استداده يو ابزار گردآور یفیتوص - یشیمایز نوع پا قیروش تحق
- گیري غیرروش نمونه .باشدمیدر استان گیالن  لوازم خانگی برقی کنندگانمصرفشامل  تحقیق

 384 با برابر نیاز مورد نمونه تعداد کوکران فرمول از استفاده با .باشددسترس می تصادفی از نوع در
 تحلیل مورد پرسشنامه 457 تنها تعداد نهایت در. گردید توزیع پرسشنامه 500 آن از پس و برآورد شد

بهره  PLSافزار توسط نرم سازي معادالت ساختاريمدلها از جهت تجزیه و تحلیل فرضیه. ر گرفتاقر
فی با تمایل خرید رابطه من کنندهگرایی مصرفهاي تحقیق نشان داد که قومیافته .گرفته شده است

داخلی  محصوالت دربارة قضاوت. اما تفکر جهانی رابطه مثبتی با آن داشت. محصوالت خارجی دارد
 کننده و تمایل به خرید محصوالت خارجیمصرف ی، تفکر جهانیگرایرابطه میان قومبه ترتیب بر 

  .سته این تحقیق را تعدیل نمایدتواند رابطه متغیرهاي مستقل و وابکننده نمینشان داد که متغیر تعدیل
  گرایی، قضاوت دربارة محصوالت داخلیتفکر جهانی، قوم :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

 در توجهی قابل شکل به مختلف کنندگان کشورهايمصرف الملل،بین تجارت روزافزون رشد با
 بررسی به را کنندهرفتار مصرف محققان عالقۀ امر این. گیرندقرار می خارجی معرض کاالهاي

-گرایش این .است داده افزایش خارجی کاالهاي به منطقه یا کشور کنندگان یکمصرف هايگرایش

 محصوالت یا خود ادراك شدة کیفیت یا هزینه مانند عوامل بسیاري از است ممکن منفی یا مثبت هاي
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 انجام موضوع نای در جهت بسیاري هايتالش .شود ناشی کنندگانمصرف هايارزش از متأثر عوامل
 خود این و گذارد می ها تأثیرآن خرید رفتار بر کنندگانمصرف هايارزش چگونه است که گرفته
در واقع گرایش به ). 1392آنت و همکاران، (است  جهانی عرصۀ موضوع در این اهمیت دهندة نشان

است و ایران نیز هاي با کیفیت جهانی در کشورهاي در حال توسعه یک واقعیت سمت کاالها و مارك
بنابراین محصوالت داخلی در کشورهاي در حال توسعه مانند ایران باید . از این قاعده مستثنی نیست

- رید مصرفـدرك عواملی که تصمیم خ. ابت کنندـقادر باشند بطور مؤثر با محصوالت وارداتی رق

در بازاریابی امروز . باشددهد براي تولیدکنندگان بسیار حیاتی میکنندگان را تحت تأثیر قرار می
مفاهیم بسیاري وجود دارند که تولیدکنندگان داخلی باید با این مفاهیم آشنا شوند که یکی از این 

دگان عالوه بر توجه به ـبنابراین تولیدکنن. دـباشکننده میگرایی یا کشورگرایی مصرفمفاهیم قوم
-گرایی مصرفی را در نظر بگیرند زیرا قومکنندگان ایرانرایی مصرفـگاي کاال باید قومـهویژگی

  ). 1389سیفی، (کنندگان در خرید محصوالت تأثیرگذار است 
 کنندگانمصرف باورهاي که گرایی استملی از اقتصادي شکلی مصرف، در گراییدر واقع، ملی

 یحترج پدیدة. دهدشکل می خارجی کاالهاي خرید بودن اخالقی در حقیقت یا مناسب مورد در را
 اقتصاد، تعصب در گراییملی عناوین تحت خارجی، کاالهاي نسبت به منفی نظر یا داخلی محصوالت

). 1392آنت و همکاران، (شود می مطرح گرایی مصرفیملی یا خارجی کاالهاي برابر در فرهنگی
که  ندهکنمصرف نگرش از عاملی عنوانتفکر جهانی را به) 2006( 1گرایی، شانکارماهشعالوه بر ملی
 این. کنندگان قرار دارد، مطرح کرده استاجتماعی مصرف شناختیروان عوامل گرایی ودر مقابل قوم

در این راستا، . گردددیگري می زاویه از کننده مصرف رفتار هايدیگر جنبه درك به منجر دیدگاه
که تفکر جهانی در  اندشان، ادعا کردهبا توجه به مطالعات) 1996( 3لوئب و و لنتز) 1992( 2هرچ

حال با توجه به مباحث مطرح ). 2015تاپکیوا و کاپالن، (کننده تأثیر قابل توجهی دارد تمایالت مصرف
 5و تاپکیو و کاپالن) 1987( 4شده، تحقیق حاضر قصد دارد در راستاي مطالعات شیمپ و شارماس

                                                             
1. Shankarmahesh 
2. Herche 
3. Lantz & Loeb 
4. Shimp & Sharma 
5. Topçu & Kaplan 
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ه تمایل به خرید محصوالت کنندگان نسبت بگرایی مصرفدر رابطه با تفکر جهانی و قوم) 2015(
در این زمینه مؤثر هستند، به  داخلی محصوالت خارجی و همچنین با توجه به اینکه کیفیت و درك

کنندگان نسبت به محصوالت داخلی به عنوان یک متغیر تعدیلگر در بررسی قضاوت و نگرش مصرف
  .محصوالت خارجی بپردازدکنندگان با تمایل به خرید گرایی مصرفرابطه بین تفکر جهانی و قوم

  
  مبانی نظري و پیشینه تحقیق

  1کنندهمصرف) ملی گرایی یا عرققوم(گرایی ملی
 از که بعضی دارد وجود شواهدي. باشدمی وي ملیت فرد، هر هویت دهندهشکل عوامل ترینمهم از

 خود میهن به اريو وفاد عالقه حس دلیل به) یافته توسعه بیشتر کشورهاي در ویژهبه( کنندگانمصرف
 را خود کشور ساخت دهند محصوالتمی ترجیح داخلی محصوالت شده ادراك کیفیت دلیل به یا و

تئوري  گیريشکل باعث کنندگانرفتار مصرف در گراییملی نقش به بازاریابان توجه. کنند خریداري
 گراییملی رایشگ فاقد کنندگانکه مصرف اندازه همان به. است شده» کنندهگرایی مصرفملی«

 مطلوب هايویژگی سایر و کیفیت قیمت، هایی مانندویژگی اساسبر را خارجی محصوالت مصرفی،
 این خرید با که است زیانی و ضرر میزان گرا،کنندگان ملیمصرف ارزیابی معیار کنند،می ارزیابی

 وسیله به 1987 سال در بار اولین براي مصرفی گراییملی. شودمی وارد آنها ملی اقتصاد به محصوالت
 تحقیقات از رشته یک شارما، و شیمپ از قبل حتی که است ذکر قابل. گردید عملیاتی شارما و شیمپ

 اينمونه. است شده انجام خارجی محصوالت خرید به کنندگانمصرف تمایل عمومی سنجش براي در
 حقیقی و حسین(باشد می یگراند و دورنوف ،2گانینکام و اندرسون مطالعات تحقیقات شامل این از

 گروه فرد که ايگونه به هابه پدیده خاص عنوان نگرشیبه را گراییملی) 1911( 3سامنر). 1388زاده، 
دهد،  ارجاع و بنديآن رتبه به توجه با را دیگر هايپدیده تمامی و بداند هاهمۀ پدیده محور را خویش

- به منحصر اقتصادي شکل و فرم همان مصرفی گراییملی). 2015تاپکیوا و کاپالن، (کند تعریف می

 در کنندهمصرف رفتار مطالعۀ براي مشخص قلمرو و حیطه با مفهومی که است مداريقوم فرد
شیمپ و (شوند می استفاده یک راستا در مفهوم دو این رو،این از. رودمی کاربه بازاریابی چارچوب

                                                             
1. Consumer Ethnocentrism 
2. Anderson & Cunningham 
3. Sumner 
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 محصوالت و نمادهاي تصویري ها،سمبل ها،سنت از شدیداً مدار،قوم فرد در واقع، یک). 1987شارما، 
 توسط 1970 دهه در مداريقوم). 2006کواك و همکاران، (کند می حمایت خود فرهنگ به مربوط
 عقیده پردازاننظریه این .گرفت قرار بررسی مورد) 1976(و لین ) 1976(مانند لوئیس  شناسانیجامعه
 تري بامناسب رفتار است، عضو خاصی گروه یک در که فردي اجتماعی، عنوان اصلبه که داشتند

 سال در لوئیس). 2005جوالگی و همکاران، (دارد  دیگر هايگروه اعضاي به نسبت گروه آن اعضاي
 بین روابط در عمیق طوربه که مداري یک پدیده جهانی استکه قوم کندمی استدالل طور این 1976

مداري ها، نگرش قومنظریه این از استفاده با بازاریابی محققین متعاقباً. کرده است ریشه گروهی
 رفتار که بررسی عواملی هنگام بازاریابی، رشته در مداريقوم مفهوم. کنندمی مطرح را کنندهمصرف
شاهرخ و همکاران،  دهدشتی(گیرد می قرار استفاده مورد بسیار دهند،می شکل را کنندهمصرف

1389 .(  
  

  ر جهانیتفک
 مطالعه، با از دیگري سطح عنوانبه سیاسی، حالت فکري هاينگرش از جدا تحقیقات از برخی در

؛ باالبانیس و 1996روئز و همکاران، (خارجی در ارتباط است  محصوالت خرید به کنندهمصرف تمایل
 ر واقع، ایند). 2012؛ آل گانیده و همکاران، 2009؛ آئودي، 2006؛ شانکارماهش، 2001همکاران، 

. باشدکننده میمصرف نگرش درك بهبود و ابزار، یک عنوانبه سیاسی جبرگرایی از فراتر مطالعات
 مانند روانی سوابق سیاسی با کارياظهار داشتند محافظه) 2007(جاست و همکاران  براین، عالوه

 براي آزادي و ادياقتص کاريمحافظه بنابراین،. تهدید همراه است و درك اطمینان عدم اضطراب،
 جهان درك راهی براي و روانی اضطراب اي جهتوسیله عنوانبه باید خارجی محصوالت خرید

  ).2015تاپکیو و کاپالن، (عمل نماید  اطراف
-عنوان طرح شناختی یا نگرش جهانی که تجارب و ایدهمفهوم تفکر جهانی را به) 1998(کفاالس 

کند ماید و اعتقاد دارد که این تفکر جهانی است که کمک مینها را سازماندهی می کند، تعریف می
کند که وي تبیین می. گیري و عمل باشدکننده تصمیمها و تجارب، حسی بسازیم که هدایتکه از ایده

بیند و بررسی خود را از یک چشم انداز صورت یک کل میانی دارد، جهان را بهـفردي که تفکر جه
داران محلی و جهانی جاي توجه به نفع شخصی، به حداکثر کردن منافع سهامدهد و بهوسیع انجام می
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 المللی است،فکري بین روشن از متفاوت مفهومی چنین). 1392ملک اخالق و همکاران، (اندیشد می
طوري که شانکارهامش همان. قرار دارد بشریت کل محور جهت دركارزش یک چارچوب زیرا در

- یک احتمال نظري است که یک فرد می"و یا  "یک حالت ذهنی"جهانی بیان کرد، تفکر ) 2006(

  . "ها به آن عمل نمایدتواند حتی بدون تعامل با دیگر فرهنگ
اما در  باشد،فرهنگی می بودن باز و 1انترناسیونالیسم به نزدیک مفهوم، تفکر جهانی یک عنوانبه

مطالعه شده، تشابهی با این مفاهیم از لحاظ چند در یک روش  هر است، متفاوت آنها دو هر از تعریف
کند در بیان می) 1988(اسکینر . خارجی از خود نشان داده است محصوالت به نسبت داشتن نگرش

 جوامع و 2گرا هستند، به افراد آن جامعه تلقین شده است که از گرایشات ناسیونالیستیجوامعی که قوم
-اگرچه تفکر جهانی دقیقاً در مقابل قوم. مایت می شودبشردوستانه بر خالف رویکرد تفکر جهانی ح

بین ) 1989( 3و فشباچ پژوهش کسترمن ، اما در)1996روئز و همکاران، (کننده نیست گرایی مصرف
  ). 2015کاپالن،  و تاپکیو(ناسیونالیسم همبستگی پایینی وجود دارد  و انترناسیونالیسم

  
کننده و نگرش نسبت به خرید فکر جهانی مصرف، ت)ملّی گرایی یا عرققوم(گرایی ملّی

  محصوالت داخلی و خارجی
- تصمیم نحوة و خارجی و داخلی محصوالت کنندگان بهمصرف نگرش دربارة المللیبین بازاریابی در

 اطالعات پردازش منطقی دیدگاه، الگوي اولین. دارد وجود دیدگاه دو خرید، مورد ها درآن گیري
 تأثیر تحت و فرایندي عقالیی طی را خود نیاز مورد محصول کنندگانمصرفکند می بیان که است
 است اطالعات پردازش عاطفی الگوي دیگر دیدگاه. کنندانتخاب می و ارزیابی شناختی، هايمؤلفه

 بین انتخاب مورد در. عاطفی است عوامل تأثیر تحت کنندگانمصرف انتخاب کنندة که بیان
 و فروش پس از خدمات دسترسی، قیمت، کیفیت، شامل شناختی عواملخارجی،  و داخلی محصوالت

 مخالفت مانند عواملی اما. شودمی محصوالت داخلی نسبت به گرایش سبب که است آن نظایر
 عوامل دسته از میهن، به و وفاداري عالقه حس دلیل به خارجی محصوالت خرید با و اخالقی هنجاري

 بعضی براي مثال،. شوند خارجی به داخلی محصوالت رجیحت باعث ممکن است که است عاطفی

                                                             
1. internationalism 
2. nationalism 
3. Kosterman and Feshbach 
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 و است شده شغلی هايفرصت کاهشبه منجر محصوالت خارجی خرید دارند اعتقاد کنندگانمصرف
  . است پرستیحس میهن خالف گذارد،می کشور ملی اقتصاد بر منفی چون تأثیر

مصرف  زنجیرة به خود نوبۀ به نیز آن و تولید به افزایش مربوط کشوري هر اقتصادي توسعۀ و رشد
. دارد کشور آن تولید ارتقاي در نقش مؤثري کشوري هر مصرف بازار اساس، این بر. است مربوط

 دارد این واقعیت از حکایت امر این و هستیم کشورمان به کاالهاي خارجی انواع ورود شاهد امروزه،
مطرح  ايمسئله این. اندکرده تنگ داخل ساخت بر کاالهاي را عرصه وارداتی و خارجی کاالهاي که
 جهانی بازارهاي در خارجی و داخلی بین محصوالت رقابت افزایش دهندةنشان و المللیبین سطح در

 تولید به کنندگان،مصرف گراییمیزان ملّی از آگاهی با توانندمی ایرانی هايشرکت در نتیجه. است
آنت و همکاران، ( دارد وجود هاآن به نسبت بیشتري رفیمص گراییملّی نمایند که اقدام کاالهایی

توان دریافت که مشتریانی که کنندگان، میهمچنین با آگاهی نسبت به تفکر جهانی مصرف). 1392
داراي چنین تفکري هستند حس عاطفی کمتري نسبت به خرید محصوالت داخلی داشته و بیشتر تمایل 

  ).2001باالبانیس و همکاران، (رند به خرید محصوالت وارداتی و خارجی دا
ریتنبرگ،  و ساپهلن ؛2000 رایت، و واتسون ؛2000 پیسارچیک، و مختلف همچون کیم مطالعات

 با مثبت ارتباط ملّی عرق که اندکرده ، گزارش2015؛ تاپکیو و کاپالن، 2002 کارا، و کایناك ؛2001
. دارد خارجی محصوالت به سبتن نگرش با منفی و ارتباط داخلی محصوالت به نسبت نگرش

 محصوالت در مقابل داخلی محصوالت به نسبت تريمطلوب ادراك باال، ملی عرق با کنندگانمصرف
 باشد، بیشتر کنندهمصرف ملی عرق هرچه دیگر، عبارت به). 2004 چن، و وانگ(دارند  خارجی
 ترجیح مدارانهقوم گرایش نده،کنمصرف رفتار زمینه در. شودمی بیشتر کاالهاي داخلی به وي گرایش

 عالقه و از عشق داخلی محصوالت ترجیح. است خارجی محصوالت به نسبت داخلی بیشتر محصوالت
. شودمی ناشی بازار بر خارجی حاکم محصوالت از ترس و کشورشان به نسبت کنندگانمصرف
 هاآن و دارند تمایل داخلی محصوالت هاي مثبتجنبه بر کردن تأکید به گراقوم کنندگانمصرف

 که بدانند اگر حتی دهندمی ترجیح را داخلی و محصوالت گیرندمی نادیده را خارجی محصوالت
 به گسترش تمایل شدید، ملی عرق با کنندگانمصرف. دارند کیفیت بهتري خارجی محصوالت

 محصوالت و از فرهنگ حمایت منظور به محلی برندهاي انتخاب طریق از اقتصادي هايفداکاري
که  دهدمی نشان کانادا و آمریکا مانند یافته توسعه کشورهاي در شده انجام مطالعات. دارند کشورشان
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 به نسبت محصوالت داخلی از تريمثبت کیفیت ادراك تا دارند تمایل کنندگانمصرف کلی، طوربه
یافته،  توسعه رهايکشو در گراقوم کنندگانمصرف این، بر عالوه. باشند داشته خارجی محصوالت

دانند می خود کشورشان، وظیفه اقتصادي رشد و تجارت افزایش منظور به را داخلی محصوالت خرید
 توسعه حال در کشورهاي در شده انجام مطالعات سوي دیگر، از). 1394حسینی و همکاران،  خداداد(

کشورهاي  از تیمحصوال با مقایسه در را خارجی محصوالت کنندگان،که مصرف دهدمی نشان
 از ترمثبت غربی را محصوالت مجارستانی کنندگانمصرف مثال، براي. دهندمی ترجیح خودشان

 کنندگانمصرف براي هاي مشابهییافته). 2011 شارما،(کنند می ارزیابی خودشان محلی محصوالت
- مصرف و )2015تاپکیو و کاپالن، (کنندگان ترکیه ، مصرف)1993 اتنسون،(روسی  و لهستانی

 کنندگانمصرف ، ترجیح)2006(کینرا  .اندشده ، گزارش)2000همکاران،  و باترا(هندي  کنندگان
این  اينتیجه چنین دلیل. دانست برتر فناوري و ارزش کیفیت، با مرتبط را برندهاي خارجی براي هندي
 بنابراین،. شودمی گرفته نادیده ملی عرق است، یافته توسعه کشور یک از محصول که زمانی که است
-به را خارجی محصوالت است توسعه ممکن حال در کشورهاي در هم گراقوم کنندگانمصرف حتی

-می بهتر تصویر با کشوري با مرتبط را این محصوالت هاآن که اياندازه به کنند، ارزیابی مثبت طور

 در ورهايـکش در گراقوم نکنندگامصرف که دهندمی نشان این مطالعات). 2004چن،  و وانگ(دانند 
 و در دانندمی داخلی محصوالت از برتر خاص هايجنبه برخی در را خارجی عه محصوالتـتوس حال

   .دهند ترجیح را خارجی کاالهاي است ممکن نتیجه
در تحقیقات خود نشان دادن که تفکر جهانی اثر منفی بر ) 2012(همچنین آل گانیده و همکاران 

این راستا، روئز و همکاران  در. کنندگان در سطح اجتماعی و روانی داردي مصرفمدارتمایالت قوم
کنند که افرادي با تفکر جهانی دیدگاه مثبت بیشتري نسبت به محصوالت خارجی بیان می) 1996(

تري نسبت به خرید کنندگانی که داراي تفکر جهانی بوده، در واقع حس عاطفی ضعیفمصرف. دارند
باالبانیس و (دهند ی دارند که در مقابل خرید محصوالت خارجی را بیشتر ترجیح میمحصوالت داخل

  ). 2001همکاران، 
گري عالوه بر موارد مربوط به روابط مستقیم میان متغیرها، این تحقیق به بررسی نقش تعدیل

در . ازدردـپگرایی و تفکر جهانی مینگرش نسبت به خرید محصوالت داخلی در میان متغیرهاي ملّی
اشاره نمود که نشان دادند که نگرش ) 2015(کاپالن  و توان به نتایج تحقیقات تاپکیواین زمینه می
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گرایی، تفکر جهانی و  تمایل نسبت به خرید نسبت به محصوالت داخلی به ترتیب رابطه بین ملی
  . کندمحصوالت خارجی تعدیل می

  
  پیشینه تحقیق

محصوالت  به نسبت نگرش بر ملی عرق ابعاد تأثیر به بررسی )1394(خداداد حسینی و همکاران 
 تاثیر که داد نشان نتایج. شده پرداختند ادراك اقتصادي تهدید گريتعدیل با) خارجی و داخلی(

 تاثیر ولی شد؛ تأیید کنندهمصرف ملی عرق بر تعصب و گراییو ملیت ملی هویت قومی، وابستگی
-مصرف ملی عرق تأثیر همچنین. نشد واقع تأیید مورد کنندهمصرف ملی بر عرق فرهنگی گشودگی

با  که داد نشان نتایج این، بر عالوه. شد تأیید خارجی و داخلی محصوالت به نگرش نسبت بر کننده
 عرق بازار، تأثیر در خارجی کاالهاي حضور خاطر به افراد توسط شده ادراك اقتصادي تهدید افزایش

  .شودمی بیشتر داخلی تمحصوال به نسبت نگرش بر ملی
 و فرهنگی پذیرش گرایی،تجمل با مصرفی گراییملی به بررسی ارتباط) 1392(آنت و همکاران 

ها نشان داد یافته. خارجی پرداختند و داخلی ورزشی کاالهاي ارزیابی در اقتصادي شدة تهدید ادراك
- ملی بین همچنین،. است بوده طمتوس حد از ترپایین تربیت بدنی دانشجویان مصرفی گراییکه ملی

-ملی و فرهنگی پذیرش بین منفی ايکه رابطهحالی در نیامد، دست به ايرابطه گراییتجمل و گرایی

 پسران از گراتردختران ملی که نشان داد نتایج این، بر عالوه. دارد وجود دانشجویان مصرفی گرایی
 کمتر مصرفی گراییملی با دانشجویانی نهایت، در. برخوردارند نیز بیشتري تجمل گرایی از و هستند

  . داشتند ایرانی از محصوالت نیز تريپایین ارزیابی
 خرید قصد بر کنندهمصرف کشورگرایی به بررسی تأثیر) 1389(شاهرخ و همکاران  دهدشتی

 و برخوردارندپایینی  نسبتاً کشورگرایی از جامعه ها نشان داد که افرادیافته. کاالهاي وارداتی پرداختند
 تعدیل را واردات به نسبت بر نگرش کنندهمصرف کشورگرایی تأثیر محصول، شده درك ضرورت

    .گذاردمی تأثیر وارداتی خرید کاالهاي قصد بر واردات به نسبت نگرش و کندمی
 هايگرایش با رابطه در خارجی محصوالت خرید به به بررسی تمایل) 2015(کاپالن  و تاپکیو

-گرایی مصرفها نشان داد که قومیافته. کنندگان پرداختندمصرف جهانی تفکر نگرش و اییگرقوم

کنندگان رابطه منفی با تمایل به خرید محصوالت خارجی دارد و قضاوت نسبت به محصوالت داخلی 
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تفکر جهانی با تمایل به خرید محصوالت خارجی . اثر تعدیلگري قابل توجهی در این رابطه ندارد
 بین رابطه بر توجهی قابل کنندهتعدیل نقش داخلی محصوالت قضاوت نسبت به اما. اي نداشتهرابط

  .داراست خارجی محصوالت خرید به تمایل و جهانی تفکر
  :نماییمهاي زیر پیشنهاد میلذا با توجه به مباحث فوق، فرضیه

  .اردکننده رابطه منفی با تمایل خرید محصوالت خارجی دگرایی مصرفقوم -1
  .تفکر جهانی رابطه مثبتی با تمایل به خرید محصوالت خارجی دارد -2
کننده گرایی مصرفگري بر رابطه بین گرایش قومقضاوت درباره محصوالت داخلی اثر تعدیل -3

  .و تمایل به خرید محصوالت خارجی دارد
و تمایل به خرید گري بر رابطه بین تفکر جهانی قضاوت درباره محصوالت داخلی اثر تعدیل -4

  .محصوالت خارجی دارد
  

  مدل مفهومی
، که در راستاي 1 نمودار در مفهومی مدل صورت به پژوهش هايسازه بین شده سازيفرضیه روابط

  .است شده باشد، نشان دادهمی) 2015(کاپالن  و تحقیقات تاپکیوا
  

  
  مدل مفهومی پژوهش -1شکل 
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  روش تحقیق
-می پیمایشی - توصیفی نوع از هاداده آوريجمع جنبه از و کاربردي هدف، لحاظ به حاضر پژوهش

در استان گیالن هاي لوازم خانگی برقی فروشگاه کنندگانمصرفرا  تحقیق آماري جامعه. باشد
 777684، تعداد خانوارها 1390طبق سرشماري خانوارها در استان گیالن در سال  .داده است تشکیل
 بدین .است شده دسترس استفاده تصادفی درگیري غیرروش نمونه از تحقیق این در. باشدنفر می
 شهرهاي به عنوان مرکز استان گیالن و دیگر شهرهاي این استان راما شهر رشت را به که صورت
الهیجان، لنگرود و (شرقی  ،)رودبار، لوشان و منجیل(جنوبی  ،)و هشتپر آستارا، انزلیبندر(شمالی 

هاي کردیم و با توجه به فروشگاه تقسیم) سرا و فومنشفت، صومعه(غربی  و )آستانه اشرفیه
 آنجایی از .گردید ها توزیعکنندگان حاضر در این فروشگاهمیان مصرف در هادردسترس، پرسشنامه

 حجم برآورد کوکران جهت فرمول از بنابراین است، نامحدود آماري این پژوهش جامعه حجم که
  : ده است نمونه استفاده ش

푛 =   ∝/ ×  × =  ( . ) ( . × . )
( . )

= 384                                                  )1(        
       

پرسشنامه مورد تحلیل قرار  457پرسشنامه توزیع گشت که تنها  500براساس نتیجه حجم جامعه، 
 15پرسشنامه از نوع استاندارد با  ابزار از هاداده آوريجمع جهت. ده نشدندبقی برگشت داگرفتند و ما

) مخالفم کامالً ... تا حدودي...  موافقم کامالً( تایی 5 رتـلیک اده شده است که با طیفـش استفـپرس
ن روئز و همکارا اساس بر) 1-3 سوال( جهانی تفکر متغیر پرسشنامه این در .است شده بنديطبقه

شارما  و شیمپ CETSCALE1مقیاس  براساس) 4-7 سوال( کنندگانمصرف گراییقوم ،)1996(
 سوال( خارجی محصوالت خرید به تمایل ،)8-11 سوال( داخلی محصول قضاوت درباره ،)1987(

 از نیز پایایی سنجش براي. طراحی شده است ،)1998(موریس  و ریچارد کلین براساس) 15-12
ضرایب . باشد تا مورد قبول واقع شود 7/0باخ استفاده شده است که باید بزرگتر از کرون آلفاي ضریب

ها جهت بررسی نرمال بودن داده. نشان داده شده است 1آلفاي کرونباخ براي تمامی متغیرها در جدول 
 تمام براي آن معناداري سطح چون. اسمیرنوف استفاده شده است - کولموگروف معتبر از آزمون

این اساس، جهت تجزیه و  برباشند، ها غیرنرمال میبود، لذا توزیع داده 05/0 از ترکوچک امتغیره
                                                             
1. consumer ethnocentrism scale 
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همچنین  .بهره گرفته شده است PLSتوسط نرم افزار  سازي معادالت ساختاريمدلها از تحلیل فرضیه
غیر از کنندگان از میانگین بدست آمده این متگرایی مصرفجهت بررسی میزان تفکر جهانی و ملّی

 تحلیل از نیز گیرياندازه ابزار روایی بررسی براي. استفاده شده است SPSS 22طریق نظرم افزار 
 استفاده واگرا و همگرا روایی سنجش هايروش از همچنین و PLSافزار  نرم طریق از تأییدي عاملی

  .ودشمی ارائه) گیرياندازه مدل آزمون( پژوهش هايبخش یافته در آن نتایج که شد
  

  جدول مقادیر آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي پژوهش -1جدول 
  آلفاي کرونباخ  تعداد سواالت  متغیر

  943/0  3  کنندهگرایی مصرفقوم
  828/0  4  تفکر جهانی

  989/0  4  قضاوت درباره محصوالت خارجی
  998/0  4  تمایل به خرید محصوالت خارجی

 در شده محاسبه کرونباخ آلفاي ضرایب میزان تاس مشخص 1 جدول هايداده از که طورهمان
  .دارد حکایت پرسشنامه باالي اعتبار از که است 7/0 از بزرگتر موارد تمامی

  
  هاي تحقیقیافته
. انجام گرفت ساختاري معادالت سازيل مد روش از استفاده با مطالعه این در اطالعات تحلیل و تجزیه

 آزمون .سنجدمی ساختاري و گیرياندازه الگوي آزمون قطری از را الگو مرحله، دو در روش این
 و کندبررسی می را پژوهش هايسازه و گیرياندازه ابزارهاي روایی و اعتبار گیري،اندازه الگوي
نسل  از حاضر پژوهش در. آزمایدمی را مکنون متغیرهاي روابط و هافرضیه ساختاري، الگوي آزمون

براي  PLS(1(جزئی  مجذورات کمترین روش یعنی ساختاري تمعادال سازيمدل هايروش دوم
 به حجم کمتر وابستگی دلیل به - PLS. شد استفاده پژوهش هايفرضیه و گیرياندازه الگوي آزمون
-مدل روش نیرومند -گیري اندازه ايـهمقیاس بودن ايفاصله و اـهداده بودن نرمال به نیازي بی نمونه،

  .شودمی شناخته اختاريـس معادالت یابی
  

                                                             
1. Partial Least Squares 
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  )تحقیق هايسازه روایی و بررسی اعتبار(گیري اندازه الگوي آزمون
 مدل آزمون و گیرياندازه مدل آزمون مرحله دو شامل PLS روش به ساختاري معادالت سازيمدل

 تشخیصی روایی و) درونی همسانی( پایایی بررسی شامل گیرياندازه مدل آزمون. باشدمی ساختاري
 که دارد وجود مختلفی هايمالك PLS روش به مدل درونی همسانی و پایایی بررسی براي. دباش می

، )CR(ها  سازه از یک هر مرکب شده، اعتبار مشاهده متغیرهاي و ها گویه از یک هر  از پایایی عبارتند
 پایایی بررسی به پایایی، مالك اولین سنجش براي. باشدمی )AVE( شده استخراج واریانس میانگین و

 باشد، دار معنی خود به مربوط سازه بر گویه هر عاملی بارهاي اگر. پردازیممی ها گویه از یک هر
 عاملی بارهاي زیر جداول در. باشند می برخوردار کافی اعتبار از ها گویه که نمود استدالل توان می

  .باشندمی قبول قابل 5/0 از بیشتر عاملی بار مقادیر. اندشده گزارش
  

  متغیرهاي تحقیق عاملی بار -2 جدول

  گویا  متغیرها
  کنندهمصرف گراییقوم

  داريمعنی  بارعاملی

 کنندهمصرف گراییقوم
Q1 94/0 تایید 
Q2 95/0 تایید 
Q3 93/0 تایید 

  جهانی تفکر

Q4 67/0 تایید 
Q5 80/0 تایید 
Q6 93/0  تایید 
Q7 92/0 تایید 

 محصوالت خرید به تمایل
 رجیخا

Q12 95/0 تایید 
Q13 97/0 تایید 
Q14 96/0 تایید 
Q15 96/0 - رد 

  

 این و بوده 5/0 از کمتر 15گویه شماره  عاملی بار شود، می مشاهده 2 جدول در که طورهمان
- معنی 01/0 سطح در و 5/0 از باالتر هاگویه سایر عاملی بار. شودمی حذف بعدي هايتحلیل از سوال

اعتبار مرکب که . باشدها می دومین مالك پایایی، بررسی اعتبار مرکب هر یک از سازه .دباشنمی دار
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تري جهت تعیین پایایی  نیز مشهور است، نسبت به آلفاي کرونباخ معیار مدرن  1به پایایی ترکیبی
از آید و مقادیر بیشتر  این به دست میـگلداشت – ریب دیلونـاین اعتبار از طریق ض. شودمحسوب می

  .باشدبراي این مالك قابل قبول می 7/0
 AVE معیار. باشدمی) AVE( شده استخراج واریانس میانگین پایایی، مالك سومین همچنین

 واقع در. است خود هاي شاخص با سازه هر بین شده گذاشته اشتراك به واریانس میانگین دهندهنشان
 همبستگی این چه هر که دهد می نشان را خود هاي شاخص با سازه یک همبستگی میزان معیار این

 مناسب پایایی دهندهنشان مالك این براي 5/0 از بیشتر مقادیر. است بهتر نیز مدل برازش باشد، بیشتر
  :  شود می ارائه تحقیق هايسازه براي AVE و CR معیار دو 3جدول  در. باشد می سازه

  

  تحقیق هايسازه پایایی مقادیر -3 جدول
  AVE میانگین واریانس استخراج شده   CRتبار مرکب اع  متغیرها

 89/0 96/0 کنندهمصرف گراییقوم

 71/0 90/0 جهانی تفکر

 94/0 98/0 خارجی محصول خرید به تمایل
  

. شود می استفاده "الرکر و فورنل" توسط شده معرفی معیار از تحقیق، مدل روایی بررسی منظوربه
 را تحقیق هاي سازه سایر با سازه آن رابطه مقایسه در آن هاي شاخص با سازه یک رابطه میزان معیار این

 در سازه یک که است آن از حاکی مدل یک قبول قابل واگراي روایی که طوريبه. دهدمی  نشان
 صورت بدین الرکر و فورنل معیار. دیگر هاي سازه با تا دارد خود هاي با شاخص بیشتري تعامل مدل،

 این. باشد دیگر هاي سازه با سازه آن همبستگی از بیشتر باید سازه یک AVE جذر که آید می دستبه
  :گردد  می ارائه 4 جدول در معیار

  تحقیق متغیرهاي روایی بررسی -4جدول 
 خارجی محصول خرید به تمایل جهانی تفکر کنندهمصرف گراییقوم متغیر

   94/0 کنندهمصرف گراییقوم
  83/0 - 75/0 جهانی تفکر

 96/0 80/0 -79/0 خارجی محصول خرید به تمایل

                                                             
1. Composite Reliability 
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 جذر ماتریس، اصلی قطر روي اعداد. اند شده گزارش مکنون متغیرهاي همبستگی ماتریس، این در
AVE روایی از سازه باشند، بیشتر خود زیرین اعداد از اعداد این چنانچه معیار، این براساس. باشند می 
  .باشند می مناسبی روایی داراي متغیرها تمامی 4 جدول در. است برخوردار مناسبی

  
  ساختاري مدل آزمون

 ساختاري مدل آزمون و بررسی به گیري، اندازه مدل بودن مناسب از اطمینان حصول از پس
 ،)Beta( مسیر ضرایب بررسی شامل پژوهش هاي فرضیه یا ساختاري الگوي آزمون. پردازیم می

 تاثیر دهندةنشان مسیرها ضرایب. باشد می) 푅( شده تبیین انسواری مقادیر و مسیر ضرایب داري معنی
 ارائه تحقیق متغیرهاي مسیر ضرایب 5 جدول در. می باشد وابسته متغیر بر مستقل متغیرهاي از یک هر
  :شودمی

  تحقیق متغیرهاي مسیر ضرایب -5جدول 

 جهانی تفکر کنندهمصرف گراییقوم متغیر
 خرید به تمایل

 جیخار محصول
 - 34/0 -   -  کننده مصرف گراییقوم

  59/0 -   -  جهانی تفکر
 محصول خرید به تمایل

 خارجی
 -   -  - 

  
 از وابسته متغیر روي مستقل متغیرهاي از یک هر تأثیر شود می مشاهده جدول در که گونه همان

 خرید به برتمایل گراییقوم اثر نمونه عنوانبه. است مشخص مسیر ضرایب قالب در فوق جدول طریق
 تأثیرات( مسیرها داري معنی بررسی منظوربه. باشدمی) معکوس تأثیر( -34/0 خارجی محصول

 مسیرها داري معنی آزمون نتایج. شود می استفاده t آماره از) وابسته متغیرهاي روي بر مستقل متغیرهاي
 سطح در 66/2 از تربزرگ مقادیر و 05/0 سطح در ± 96/1 از تربزرگ مقادیر که است صورت بدین

  .شده اند ارائه 6 جدول در نتایج این. باشند می دار معنی 01/0
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  مسیرها داري معنی آزمون -6جدول 

 متغیر
 مصرف گراییقوم

 کننده
 جهانی تفکر

 خرید به تمایل
 خارجی محصول

 68/9 -   -  کنندهمصرف گراییقوم

 98/18 -   -  جهانی تفکر

 محصول خرید به تمایل
 خارجی

 -   -  -  

  
 دارمعنی 01/0 سطح در تحقیق مسیر دو هر که گفت توانمی 6 جدول در مندرج نتایج به توجه با

 به توان می تحقیق متغیرهاي شده تبیین واریانس طریق از اطالعات، تحلیل و تجزیه ادامه در. باشندمی
. شود می تبیین لمستق متغیرهاي توسط وابسته متغیر تغییرات از درصد چند که داد پاسخ سوال این

  :گردد می ارائه 7 جدول در تحقیق متغیرهاي از یک هر شده تبیین واریانس
  

  واریانس تبیین شده -7جدول 
  )R2(واریانس تبیین شده   متغیر

  78/0 تمایل به خرید محصول خارجی
  
 شده یینتب واریانس که نمود گیرينتیجه چنین توان می نمونه عنوان به 7 جدول اطالعات به توجه با
 متغیر دو یعنی. باشد می درصد 78 تحقیق این وابسته متغیر عنوانبه خارجی محصول خرید به تمایل

 تبیین را خارجی محصول خرید به تمایل متغیر تغییرات درصد 78 اندتوانسته مجموعاً تحقیق مستقل
  داده نمایش t آماره و رمسی ضرایب قالب در تحقیق ساختاري مدل و گیرياندازه مدل ادامه در. نمایند

  :شودمی
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  ضرایب مسیر و بارهاي عاملی متغیرهاي تحقیق  -2شکل 

  

  
  مسیرها داريمعنی/  t آماره -3شکل 

  
  تحقیق فرضیات آزمون

 قرار یـبررس مورد تحقیق فرضیات یر،ـمس ضرایب و اـمسیره داريمعنی آزمون توجه با متـقس این در
  :گیردمی

  .کننده رابطه منفی با تمایل خرید محصوالت خارجی داردگرایی مصرفقوم :فرضیه اول
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  .تفکر جهانی رابطه مثبتی با تمایل به خرید محصوالت خارجی دارد :فرضیه دوم
  بررسی فرضیات تحقیق -8جدول 

فرضیه شماره  به از 
 ضریب
 مسیر

  tآماره 
 نتیجه

 آزمون

 اول
 مصرف گراییقوم

 کننده
 محصول خرید به تمایل

 خارجی
34/0 -  68/9  تایید 

 جهانی تفکر  دوم
 محصول خرید به تمایل

 خارجی
 تایید 98/18 59/0

 فرضیه دو هر که گفت توانمی t آماره نتایج به توجه با شود،می مشاهده 8 جدول در که طورهمان
  .شود می تأئید تحقیق

  
  GOFاز طریق معیار ) بینی مدلقدرت پیش(بررسی برازش مدل ساختاري 

 معیار این توسط که معنا بدین. است ساختاري معادالت هايمدل کلی بخش به مربوط 1GOF معیار
 خود، پژوهش کلی مدل ساختاري بخش و گیرياندازه بخش برازش بررسی از پس تواندمی  محقق

 و گردیده ابداع) 2004( همکاران و 2تننهاوس توسط معیار این. نماید کنترل نیز را کلی بخش برازش
  :شودمی محاسبه )2( فرمول طبق

퐺표푓 =  퐶표푚푚푢푛푎푙횤푡횤푒푠  ×  R                                                                            
)2(  

 میانگین ارمقد نیز R و  سازه هر اشتراکی مقادیر میانگین نشانه 퐶표푚푚푢푛푎푙횤푡횤푒푠 فوق فرمول در
 و 3وتزلس) PLS( جزئی مربعات حداقل روش در. است مدل زايدرون هايسازه شده تبیین واریانس
 GOF براي قوي و متوسط ضعیف، مقادیر عنوان به را 36/0 و 25/0 ،01/0 مقدار سه) 2009( همکاران

  .اند نموده معرفی
  
  

                                                             
1. Goodness of Fit 
2. Tenenhaus 
3. Wetzels 
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  داخلی محصوالت درباره قضاوت گرتعدیل متغیر تاثیر بررسی
 این به مربوط مکنون سازه داخلی، محصوالت درباره قضاوت گر تعدیل متغیرهاي اثر بررسی براي
 در داري، معنی سطح و t آماره طریق از مدل، اجراي از پس و کنیممی ساختاري مدل وارد را متغیر

  .شود می اظهارنظر گرتعدیل متغیر اثر خصوص
  

 گراییقوم بین رابطه در داخلی محصوالت درباره اوتقض گر تعدیل متغیر اثر بررسی: سوم فرضیه
  خارجی محصوالت خرید به تمایل و کنندهمصرف

  :دهدمی نشان داخلی محصوالت درباره قضاوت گر تعدیل متغیر همراهبه را ساختاري مدل 4 شکل

  
   گراییگر قضاوت درباره محصوالت داخلی در رابطه میان قوممتغیر تعدیل tآماره  -4شکل 

   کننده و تمایل به خرید محصوالت خارجیمصرف
  

 و بوده 73/1 داخلی، محصوالت درباره قضاوت گرتعدیل متغیر به مربوط t آماره اینکه به توجه با
 میان رابطه داخلی محصوالت ارهـدرب قضاوت متغیر که کرد ادعا تواننمی لذا د،ـباشمی 96/1 از کمتر

  .کندمی تعدیل را خارجی محصوالت خرید به تمایل و کنندهمصرف گراییقوم
 تفکر بین رابطه در داخلی محصوالت درباره قضاوت گر تعدیل متغیر اثر بررسی: چهارم فرضیه
  خارجی محصوالت خرید به تمایل و جهانی
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  :دهدمی نشان داخلی محصوالت درباره قضاوت گر تعدیل متغیر همراهبه را ساختاري مدل 5 شکل
  

  
   تفکر جهانیگر قضاوت درباره محصوالت داخلی در رابطه میان متغیر تعدیل tره آما -5شکل 

   و تمایل به خرید محصوالت خارجی
  

 و بوده 86/0 داخلی، محصوالت درباره قضاوت گرتعدیل متغیر به مربوط t آماره اینکه به توجه با
 میان رابطه داخلی محصوالت ارهدرب قضاوت متغیر که کرد ادعا تواننمی لذا باشد،می 96/1 از کمتر
  .کندمی تعدیل را خارجی محصوالت خرید به تمایل و جهانی تفکر

  
  گیريبحث و نتیجه

 خرید به تمایل و گراییقوم میان را منفی معناداري رابطه فرضیه اول به راجع نتیجه ها،یافته به توجه با
- ملّی از که کنندگانیکه مصرف رسدمی نظر به چنین یافته این مبناي بر .داد نشان خارجی محصوالت

این نتیجه با نتایج . کنند و برعکسخریداري نمی را خارجی کاالهاي برخوردارند، باالتري گرایی
زاده ، حقیقی و حسین)1389( همکاران و شاهرخ ، دهدشتی)1394( همکاران و حسینی تحقیق خداداد

که نشان  )1392( همکاران و ا نتیجه تحقیق آنتهمسوست و ب )2015( کاپالن و و تاپکیوا) 1387(
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ندارد،  رابطۀ معنادار وجود خارجی محصوالت خرید ترجیح و گرایی مصرفیملّی میزان دادند که بین
  .مغایرت دارد

 به کنندگان و تمایلفرضیه دوم نشان داد که رابطۀ مثبتی میان تفکر جهانی مصرف به راجع نتیجه
کنندگان گیالنی محصوالت در واقع نتایج نشان داد که مصرف. د داردخارجی وجو محصوالت خرید

گیرند و معتقدند که با ورود محصوالت خارجی تر از محصوالت داخلی در نظر میخارجی را مطلوب
 کاپالن و این نتیجه با نتایج تحقیق تاپکیوا. یابدکیفیت زندگی آنان بهبود می) لوازم خانگی برقی(
در واقع آنان با توجه به تحقیقات پیشین و نظریات ارائه شده، این فرضیه را . اردمغایرت د )2015(

اما نتایج آنان نشان داد که هیچ رابطه . مطرح کردند که رابطه مثبتی میان دو متغیر مذکور وجود
قات این اساس، در تحقیق حاضر سعی بر این شد تا با توجه به تحقیبر. معناداري میان آنها وجود ندارد

همچنین . تر این رابطه بپردازیم، که از این طریق به نتایج جدیدتري دست یابیمپیشین به بررسی دقیق
کنندگان در این زمینه باید اشاره کنیم که هیچ تحقیق داخلی به بررسی رابطه میان تفکر جهانی مصرف

 کاپالن و نی تاپکیواخارجی نپرداخته است و تنها یک تحقیق خارجی یع محصوالت خرید به و تمایل
  . اندبه بررسی پرداخته )2015(

رابطه میان به ترتیب بر داخلی  محصوالت درباره قضاوت گر تعدیل متغیر در ادامه نتایج راجع به اثر
نشان داد که متغیر  کننده و تمایل به خرید محصوالت خارجیمصرف و تفکر جهانی گراییقوم

در این زمینه نتیجه . رهاي مستقل و وابسته این تحقیق را تعدیل نمایدتواند رابطه متغیکننده نمیتعدیل
 گريتعدیل اثر داخلی محصوالت به نسبت که نشان داد که قضاوت )2015( کاپالن و تحقیق تاپکیوا

اما تحقیق حاضر با نتیجه دیگر آنها که نشان . ندارد، تا حدودي مشابهت دارد رابطه این در توجهی قابل
 جهانی تفکر بین رابطه بر توجهی قابل کنندهتعدیل نقش داخلی محصوالت به نسبت قضاوت دادند که

  . داراست، مغایرت دارد خارجی محصوالت خرید به تمایل و
کنندگان گرایی مصرفسرانجام تحقیق حاضر براي اینکه نشان دهد که میزان تفکر جهانی و ملّی

نتایج نشان داد که میانگین تفکر . این دو متغیر پرداخته استباشد، به بررسی میانگین به چه میزانی می
گیریم لذا نتیجه می. بزرگتر است 3د که از مقدار ـباشدرصد می 68/3ان برابر با ـکنندگجهانی مصرف

کنندگان گیالنی داراي تفکر جهانی باالیی هستند و معتقد به ورود بیشتر محصوالت که مصرف
رابر ـان داد که میانگین این متغیر بـگرایی آنان نتایج نشدر رابطه با ملّی. اشندـبخارجی مشابه داخلی می
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کنندگان گیریم که مصرفلذا نتیجه می. تر استکوچک 3باشد که از مقدار درصد می 78/2با 
در . اي به محصوالت داخلی ندارندگرایی پایینی برخوردارند و عالقهگرایی و یا قومگیالنی از ملّی

کنندگان بسیاري از تحقیقات پیشین از جمله محققینی همچون آنت و گرایی مصرفبطه با میزان ملّیرا
، مانند تحقیق )1387(زاده ، حقیقی و حسین)1389( همکاران و شاهرخ ، دهدشتی)1392(همکاران 

شه این در واقع ری. گرایی پایینی برخوردارندکنندگان ایرانی از ملّیحاضر نشان دادند که مصرف
تواند بیشتر ناشی از این مسأله باشد که محصوالت داخلی از کیفیت خوبی برخوردار نیستند مشکل می

- همچنین در رابطه با جهانی اندیشیدن مصرف. و توانایی رقابت با محصوالت مشابه خارجی را ندارند

تواند به باشد، میمیکنندگان باید در نظر داشت که علت افزایش این تفکر که به نفع کشورمان هم ن
 افزایش باعث را خارجی محصوالت مصرف و گیالنی، خرید کنندگانخاطر این باشد که مصرف

 محصوالت کنندگانمصرف شوددانند که باعث میمی اجتماع خود در مقام و جایگاه و تیژـپرس
 که تاس این کنندگانمصرف ذهنیت که شرایطی در واقع در. دهند ترجیح بیشتر را خارجی

طور به و هستند سود کسب و خود محصوالت فروش فکر به فقط داخلی و فروشندگان تولیدکنندگان
رغم علی کنندگانلذا مصرف د،ـکنننمی توجه کنندگانمصرف کیفیت تعریف شده و مدنظر به کلی

 ريخریدا خارجی کاالهاي دهندمی رجیحـت دارند خود ورـات اقتصاد کشـبه حفظ ثب که ايعالقه
باعث افزایش تفکر  داخلی کاالهاي و تولیدکنندگان مورد در کنندگانمصرف منفی ذهنیت این .کنند

حال باید در نظر داشته باشیم که یکی از  .است شده آنها گراییقوم جهانی و در مقابل کاهش
 مقام تأکید ،1395سال  ابتداي در واقع از. باشدمقاومتی، تولید ملّی می اقتصاد مهم و اساسی محورهاي

 دولت، براي وظیفه سه مبین ایرانی سرمایه و کار از حمایت ملّی، تولید تداوم ضرورت بر رهبري معظم
 و دارد مستقیم تأثیر هم برروي آنها تعامل نحوه که ايحلقه سه باشد،می مردم و تولید اندرکاراندست
 داخلی کاالي خرید به تشویق را مردم که چقدر هر یعنی است؛ وابسته تعامل این به آن نهایی نتیجه
 رغبت داخلی تولید کاالي خرید به مردم عمل در باشد پایین داخلی کاالي تولید کیفیت اما کنیم،

 بانکی سیستم و دولت اما کند، تالش باکیفیت کاالي تولید براي تولیدکننده هم اگر. داشت نخواهند
 یا و کند دشوار ا ر وکارکسب فضاي اقتصادي انینقو یا و ندهند ارائه مالی و پولی خدمات کشور
 تمام باید بنابراین،. بود خواهد منفی نتیجه هم باز باشند، رغبتبی داخلی کاالي به نسبت مردم

   .کند پیدا بهبود ملّی تولید افزایش راستاي در و شده اصالح هم با حلقه سه این ارتباطات
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گرایی باعث تمایل بیشتر افراد به خرید کاهش ملّیبا توجه به اینکه افزایش تفکر جهانی و 
شود که با تبلیغات آگاهی دهنده عواقب منفی گردد، بر این اساس پیشنهاد میمحصوالت خارجی می

. گوشزد شود مردم به جمعی ارتباط وسایل طریق توسط کارشناسان مربوطه از خارجی کاالهاي خرید
کیفیتی محصوالت داخلی از طریق افزودن و خواهد بود بهانه بیرتر رسانی زمانی میسالبته این اطالع

در واقع . بهبود بیشتر کیفیت محصوالت داخلی جهت رقابت با محصوالت مشابه خارجی همراه باشد
افزایش مستمر کیفیت محصوالت داخلی، ذهنیت منفی مردم را بر مرور زمان به ذهنیتی مثبت نسبت به 

لی تبدیل خواهد کرد که سرانجام منجر به کاهش تفکر جهانی و افزایش تولیدکنندگان داخ و کاالها
  .گردد داخلی گرایی جهت خرید کاالهايقوم

 تولیدکنندگان اعتبار بر نامطلوبی و بلندمدت پایین محصوالت داخلی اثرات از آنجا که کیفیت
 دیگر طرف از ،شودمی تولیدي محصوالت به کنندگاناعتماد مصرف دادن دست از باعث و داشته

 .گرددمی سایرین به محصول آن خرید به توصیه و خریداران تشویق موجب هر محصول خوب کیفیت
 نماییم که اگرلذا پیشنهاد می. است مناسب با آن کیفیت قیمت و باالتر کیفیت دنبال به مشتري زیرا

 غیرنفتی صادرات یشو افزا مصرفی کاالهاي رویهبی واردات و قاچاق با مبارزه درصدد کشورمان
 کیفیت هايگواهینامه دریافت و رعایت استانداردها و الزام تولیدات کیفیت افزایش به بایستمی است،

  .نماید اجباري تولیدکنندگان براي را
 با آن داخلی مشابه که خارجی کاالهاي ورود از باید گردد که عالوه بر اینکه دولتپیشنهاد می

 در زمینه بایستی استاندارد نماید، بلکه موسسه جلوگیري است موجود الزم و استاندارد مرغوب کیفیت
 بهبود راه در که و مدیریتی محیطی موانع شناسایی با و باشد ترجدي داخلی تولیدات کیفیت بر نظارت
. دهد قرار ورـکش تولیدي اتـموسس ارـدر اختی را الزم فنی و اطالعاتی اتـخدم دارد وجود کیفیت

 از کنند، استفاده مرغوب اولیه مواد از بایستی کیفیت محصوالت افزایش منظوربه نیز انـدگتولیدکنن
داشته  کیفیت کنترل بر کافی تأکید دهند، افزایش را خود فنی دانش ببرند، پیشرفته بهره هايتکنولوژي

 عدم ریت،سوءمدی در معموالً را خدمات و کاال کیفیت بودن پائین دالیل کارشناسان اکثر. باشند
 کیفیت حفظ مسئول اولین بنابراین .دانندمی کیفیت کنترل وظیفه به دادن بهاکم و مناسب ریزيبرنامه

 منظم تالشی به دست مدیریت وقتی. هستند یا خدماتی تولیدي موسسات مدیران خدمت، یا و محصول
 نتیجه در. گرددمی لمنتق سازمان هايقسمت تمام به روند این کیفیت بزند افزایش براي مستمر و
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کنندگان جهت جلب رضایت مصرف کیفیت افزایش براي را خود تالش تمام موسسات بایستی مدیران
  .نمایند

گردد که در چارچوب پیاده نمودن منویات مقام معظم رهبري در باب یکی از همچنین پیشنهاد می
اي مقنّنه جهت تصویب قوانین و محورهاي مهم اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید ملّی، ورود قو

قوه مجریه جهت اجرا و قوه قضاییه جهت انجام و حفظ چارچوب درست انجام قوانین الزم و ضروري 
رویه کاالهاي خارجی به بازارهاي سرانجام با توجه به اینکه امروزه شاهد ورود بی. خواهد بود

ت داخلی و در مقابل ورشکستگی و باشیم که این امر منجر به کاهش خرید محصوالکشورمان می
 اقتصادي اندرکاراندست و لذا دولت. گرددجات و افزایش بیکاري مییاري از کارخانهـتعطیلی بس

 از تولیدات حمایت با و بشتابند داخلی تولیدکنندگان یاري به توانمند مدیریتی با و توان با تمام باید
جهت حمایت از تولیدکنندگان و . بپردازند "بخر نیایرا جنس ایرانی"معروف  شعار احیاي به داخلی

  :هاي زیر عمل نماید تواند از طریق روشوصی، دولت میصبخش خ
 صورت عناوین گوناگون تحت و مختلف مجاري از حاضر حال در که کاال قاچاق از جلوگیري -

  .پذیردمی
 حتی و زان قیمتار تسهیالت با تولیدي واحدهاي آوريفن ارتقاي از دولت جدي حمایت -

 مصرف با آوريفن و بیشتر اقتصادي بازده اولویت گرفتن نظر در با بالعوض هايکمک
  هایارانه کردن الیحه هدفمند اجراي زمان در ویژه به کمتر شده تمام قیمت و کمتر انرژي

  برابر شرایط با خصوصی بخش تولیدي هايشرکت به قیمت ارزان تسهیالت اعطاي -
  سازي؛ قانون اساسی جهت خصوصی 44ق اصل اجراي دقی  -

 تشکیالتی بخش سازيکوچک به موفق که هاییکشور در این زمینه باید اشاره کنیم که تجربه
 کیفیت با اجراي نظر از ايارزنده بسیار نتایج به کشورها این که دهدمی نشان اند، شده خود هايدولت

 بایستمی کارها اداره در نیز دولت پررنگ نقش رسدمی نظر به. اندیافته دست خود کالن کارهاي
 به دولت. یابد عهـتوس دولت توسط امور هدایت و اـکاره بر نظارت روند آن جايبه و یابد کاهش
 هايگام تواندمی دارد، اختیار در را اقتصادي الزم ابزارهاي که سازتصمیم و اجرایی ارکان عنوان

  . دهد نشان خود از هاعرصه تمام در را تأثیرگذاري
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