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 چکیده
شرایط برای تولیدکنندگان داخلی بسیار دشوار شده است که بتوانند با کاالهای  ،در بازار رقابتی نوین     

های ملموس کاال خارجی رقابت کرده و در سطح بازار باقی بمانند. هرچند که بخش بزرگی از رقابت به ویژگی
تواند تمایل باشد که میکنندگان میهای اساسی کشورگرایی مصرفولی یکی از مولفه ؛گرددبرمی

شدت تحت تاثیر کاالهای کنندگان را نسبت به کاالهای خارجی کاهش دهد. یکی از صنایعی که به مصرف
 گرایی، بررسی عوامل روانی اجتماعی )ملیاین پژوهش به. باشدپوشاک بانوان می ،است وارداتی قرار گرفته

کننده پرداخته کشورگرایی مصرف کنندگی نحصیالت و سن برتعدیلگرایی( و نقش کاری و برونمحافظه
 ای به چهار خوشه شمال،گیری خوشهبانوان شهر تهران بودند که از طریق نمونه است. جامعه آماری پژوهش،

رابطه بین  بر اساس نتایج،نها توزیع شد. آپرسشنامه بین  385تعداد  ،شرق و غرب تقسیم و سپس جنوب،
کننده گرایی و کشورگرایی مصرفگرایی با کشورگرایی معنادار بوده ولی بین متغیر برونکاری و ملیمحافظه

فقط رابطه  ،گر را داشته باشدوقتی که متغیر سن نقش تعدیل ،همچنین ؛رابطه معناداری وجود نداشت
فقط رابطه  ،کند فاگر را ایکه تحصیالت نقش تعدیلکاری با کشورگرایی معنادار بوده و زمانی محافظه

 کننده معنادار بوده است.گرایی با کشورگرایی مصرف ملی
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 . مقدمه 1

فضای رقابت برای  ،هند و در دنیای رقابتی امروز و با ظهور اقتصادهای نوظهوری مثل چین     
رو از این ؛شدن در حال پیشرفت استتر رقابتیکاالها و خدمات به سوی هر چه بیشتولیدکنندگان 

است که تمایل به صادرات اقالم  برای تولیدکنندگانی مناسبی فرصتجهانی  ای وبازارهای منطقه
خود دارند. با افزایش رقابت بین کاالهای داخلی و خارجی شرایط بسیار سختی برای تولیدکنندگان 

درک عوامل  ،روبه این دلیل که بتوانند با اقالم وارداتی رقابت کنند. از این ؛یجاد کرده استداخلی ا
 ضروری است. ،گذاردکننده تاثیر میموثری که بر خرید مصرف

کنندگان به محصوالت داخلی و خارجی الملل دربارة نگرش مصرفبازاریابی بین هایپژوهشدر      
که  استگیری آنها در مورد خرید، دو دیدگاه وجود دارد: یکی الگوی منطقی پردازش و نحوه تصمیم

یند اطالعات عقالیی و تحت تأثیر آکنندگان محصول مورد نیاز خود را طی یك فرکند مصرفبیان می
است  1الگوی عاطفی پردازش اطالعاتدیگر  دیدگاهکند و های شناختی ارزیابی و انتخاب میمؤلفه

عوامل عاطفی نیز قرار دارد. در زمینه انتخاب بین محصوالت داخلی و خارجی، عوامل تاثیر  که تحت
تواند شامل کیفیت، قیمت، میزان دسترسی، خدمات پس از فروش و یا موجود بودن شناختی می

اما عواملی مانند  ؛شودقطعات یدکی محصوالت داخلی باشد که سبب گرایش به محصوالت داخلی می
دلیل حس عالقه و وفاداری به میهن، از هنجاری و اخالقی با خرید محصوالت خارجی بهمخالفت 

باشند که ممکن است باعث ترجیح محصوالت داخلی به خارجی شوند. برای دسته عوامل عاطفی می
های کنندگان اعتقاد دارند که خرید محصوالت خارجی منجر به کاهش فرصتبعضی از مصرف ،مثال

باشد و یپرستی منگذارد، برخالف حس میهون تأثیر منفی بر اقتصاد ملی کشور میشغلی شده و چ
المللی دانند که در اثر رقابت بینول اخالقی بیکاری هموطنانی میئخریداران این محصوالت را مس

 اقالم های جهانی و واردات انواع کاالها وبا افزایش رقابت ،بنابراین. اندشغل خود را از دست داده
های متفاوت مشاهده خارجی را در مارک یکنندگان داخلی انواع کاالها باعث شده است که مصرف

 کنند که این کار را برای تولیدکنندگان داخلی سخت کرده است.
ای برای رقابت بین کاالهای داخلی وخارجی در نظر تواند مقابلهیکی از موانعی که می     

کنندگان کشورگرا کسانی هستند که مصرف کننده است.فکشورگرایی مصر ،کننده باشد مصرف
پرستانه و خرید محصوالت ساخت داخل را میهن [1] کنندخدمات داخلی را خریداری می محصوالت و

 [.20]زند دانند و معتقدند که این کار به اقتصاد داخلی صدمه مینمی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Affective information processing paradigm 
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 ایرانی کنندگانمصرف کشورگرایی باید کاال هایویژگی به توجه عالوه بر تولیدکنندگان بنابراین،     

 این .است تأثیرگذار بسیار محصوالت خرید در کنندهمصرف کشورگرایی زیرا؛ نظر بگیرند در نیز را

 بازاریابی، راهبردهایطراحی  در خارجی و داخلی هایشرکت و تولیدکنندگان به تواندمی موضوع

اند که پژوهشگران ثابت کرده .کمك کند کاال توزیع و ترفیع بازار، بندیبخش گذاری،قیمت
اما درجه متفاوتی از کشورگرایی وجود دارد که به کشور مورد نظر  ؛کشورگرایی پدیده جهانی است

 .1کننده به چند دلیل اهمیت دارد: پژوهش در مورد کشورگرایی مصرف ،طورکلیبه ؛بستگی دارد
واردکنندگان کاال در زمینه انتخاب بازارهای هدف و تعیین اطالعات مهمی را برای صادرکنندگان و 

های بازاریابی گرایش یکی از واقعیت .2[، 21] کندگذاری فراهم میترفیع و قیمت راهبردهای توزیع،
های مدیر ای ممکن است به نفع فعالیتهای کلیشهای به محصوالت خارجی است. گرایشکلیشه

 خرید . کشورگرایی باعث افزایش3[، 14] را با مشکل مواجه کند که اوبازاریابی باشد یا این

 کشور در داخلی تولیدی هایهموسس تعطیلی و شدن آن مانع ورشکسته در پیکه  داخلی محصوالت

. 4، خواهد کرد فرهنگی جلوگیری و اجتماعی مشکالت خود از نوبه به موضوع نیز این که شد خواهد
کنندگان الملل ممکن است بینشی نسبت به مخالفت با مصرفبینه تجارت نگذاران در زمیسیاست

یکی از معضالت اصلی در زمینه کشورگرایی مربوط به پوشاک و  ،. با این وجود[21] خارجی پیدا کنند
 شود.ن بیشتر میآباشد که روز به روز مشکالت خصوص پوشاک بانوان میبه

با توجه به ظهور بازارهای جدید مثل ترکیه که زمینه را برای واردات انواع پوشاک زنانه فراهم      
اندازی و واردکننده مستقیم پوشاک راه 1390مجموعه پروپو، در سال است که یکی از این موارد  کرده

این مجموعه  مرکز فروش اصلی .باشدهای مختلف از کشور ترکیه در ایران می زنانه در فرم و حالت
صورت در شهر مرزی جلفا قرار دارد و جدیدترین پوشاک زنانه را با بهترین کیفیت و کمترین قیمت به

  .رساندعمده به بازارهای شهرهای مختلف به فروش می
ی یباشد. چه بسا کشورهان با فرهنگ ایرانی میآتناسب  نبودمشکل اصلی این نوع واردات لباس      

رسد این . به نظر میکننداین طریق بتوانند ضربه مهلکی را به کشور ایران وارد  همچون ترکیه از
ای برخوردار باشد و مشکالت در سنین مختلف متفاوت بوده و برای سنین جوانان از اهمیت فوقالعاده

های دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آنها میزان کشورگرایی شاخص ،یا عالوه بر عوامل جمعیتی
سه متغیر  دارایتوان  عامل روانی اجتماعی نام برد که متفاوت بوده که یکی از این عوامل مهم را می

بنابراین با توجه به اهمیت ذکر شده موضوع و تاثیر  ؛باشد گرایی میکاری و برونگرایی، محافظهملی
ن به نتایج قابل توجهی سعی دارد که با انجام پژوهش در زمینه پوشاک بانوا نویسنده ،ن در بلندمدتآ

گونه مطرح کرد که ایا متغیرهای روانی اجتماعی بر  توان اینبنابراین می ؛دسترسی پیدا کند
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گر سن و تحصیالت بر آن نقش متغیرهای تعدیل در پیکننده تاثیر دارند؟ کشورگرایی مصرف
 کشورگرایی معنادار است یا خیر؟

 
 و چارچوب نظری پژوهش. مبانی 2

کننده به مطالعه تمامی فرآیندهای انتخاب، استفاده، کنارگذاری رفتار مصرف .کنندهمصرفرفتار 
ها برای ارضای نیازها و نیز ها و سازمانافراد، گروه توسطها ها و خدمات، تجارب و یا ایدهمحصول

کننده شامل رفتار مصرف ،عبارت دیگربه ؛پردازدبررسی آثار این فرآیندها بر مشتری و جامعه می
ای از فرآیندهای روانی و فیزیکی است که پیش از خرید آغاز و بعد از مصرف نیز ادامه مجموعه

کننده با هدف ارضای نیازها و گونه مطرح کرد که رفتار مصرفسالمون نیز نظر خود را این .یابد می
تخاب، خرید و استفاده یندهای مؤثر در زمان انآبررسی فرهای مختلف بههای اشخاص و گروهخواسته

  .دپردازها میها و تجربهها، خدمات، ایدهاز محصول
)جنسیت، شغل،  عوامل دموگرافی ند از:اکننده عبارتعوامل مؤثر در رفتار مصرف     

 شناسیعوامل روان ) فرهنگ، خرده فرهنگ، گروه مرجع، خانواده(، عوامل اجتماعی تحصیالت(،
که  عوامل اقتصادی: درآمد، اعتبار، دارایی. زمانی شناخت( و نظریهمحرک و پاسخ،  نظریه)یادگیری، 

صورت زیر پیروی گیری بهطور معمول از فرآیند تصمیمکننده بهشود مصرف کاالیی خریداری می
ها، تصمیم به خرید و رفتار پس از  جوی اطالعات، ارزیابی گزینهوله، جستئکند: تشخیص مس می

کننده از شناسایی یك دهندة یك فرآیند عمومی هستند که مصرفپنج مرحله نشانخرید. این 
کننده در که مصرفیاد داشتن این گذراند. بهمحصول یا خدمت مورد نیاز تا ارزیابی آن و خرید می

 ،بنابراین ؛ای دارای اهمیت است نباید همة این مراحل را بگذراند، نکته لزوماگیری خود تصمیم
شود، به کل فرآیند رفتار  گیری خرید می جای توجه صرف به عواملی که سبب تصمیم بازاریاب باید به

 [.6] کننده توجه کندخرید مصرف
کننده انجام شده است که در این های اخیر مطالعات متعددی برای بررسی رفتار مصرفدر سال     

گیری های تصمیماسپرولز و کندل به طراحی الگویی برای بررسی و توصیف سبك خصوصبهمیان، 
گیری ذهنی است که عنوان یك جهتکننده بهگیری مصرفهای تصمیم کننده پرداختند. سبكمصرف

برای ایجاد  .کندگیری و انتخاب محصول مورد نظر مشخص میکننده را در تصمیمرویکرد مصرف
شده در این زمینه، بر سه رویکرد ( با تکیه بر سابقه مطالعات انجام1986کندال ) این الگو، اسپرولز و

متفاوت تمرکز کردند. این رویکردها، اجزای توانمندی در تعیین تصمیم مرتبط با خرید یك محصول 
 [. 11]هستند 
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 کننده گیری مصرف رویکردهای سبك تصمیم .1 نمودار

 
 1986کننده، اسپرولز و کندل، گیری مصرفتصمیمهای بندی سبكشناسی دستهروش

 
شناس لوئیس توسط دو جامعه 1970برای اولین بار در سال  1کشورگرایی کننده.کشورگرایی مصرف

انسان  پردازان بر این باور بودند که[. این نظریه12لوئیس و لین مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت ]
ترجیحی را برای اعضای گروه که به آن تعلق دارند، ارائه عنوان یك موجود اجتماعی یك رفتار به

و به دنبال آن، پژوهشگران بازاریابی کم کم توجه خود را به سوی پدیده کشورگرایی متمرکز  دهدمی
عنوان یکی از عواملی که بر توان بههای بازاریابی، مفهوم کشورگرایی را میکردند. بر اساس پژوهش

 [.12رگذار است، تعیین کرد ]کننده تاثیرفتار مصرف
کننده یعنی ترجیح محصوالت داخلی یا نظر منفی به کاالهای وارداتی با گرایی مصرف کشور     

کننده. همه این گرایی اقتصادی، تعصب فرهنگی در برابر واردات و یا کشورگرایی مصرفعنوان ملی
دارند. زاجونس و همکاران عنوان کردند اجتماعی کشورگرایی ـ شناختی عناوین ریشه در گرایش روان

دوستانه در برابر محصوال ت داخلی و یا خارجی ممکن است منجر به های میهنکه واکنش
 [.7کننده شود ]های احساسی در رفتار مصرف واکنش

کننده برای بیان عقاید مشتریان داخلی عنوان کشورگرایی مصرفشیمپ و شارما این پدیده را به     
گیری سازی و مقیاس اندازهه مناسبت و درستی خرید محصوالت تولید شده در خارج مفهومدربار

است  شده مشتق مداریقوم ترعمومی مفهوم از کننده مصرف دقیقی را معرفی کردند. کشورگرایی
 مشترک میل به مداریمداری پرداخته شود. قومای از قوم[؛ بنابراین الزم است که ابتدا به مقدمه13]

 دیدگاه این از دیگر اجتماعی واحدهای تفسیر مرکز جهان، عنوانبه خود گروه گرفتن نظر در برای مردم
 [.7] دارد اشاره هستند، ناهمانند فرهنگی نظر از که افرادی طرد و
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Ethnocentrism 
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 عبارت است مداریقوم او، از نظر کرد، مطرح را مداریقوم از رسمی تعریف اولین (1906) سامنر     
 با مقایسه در چیز همه و دارد قرار هر چیزی مرکز در خودشان گروه کهاین بر مبنی افراد عقیده از:

 را خود برتری و کندمی افتخار خود به متکبرانه هرگروه .[11شود ]می محاسبه و سنجیده آنها گروه
 فرد یك [.17کند ]می نگاه تحقیرآمیزی چشم به گروه از خارج افراد به و کشدمی دیگران رخ به

کند نمادهای تصویری مربوط به فرهنگ خود حمایت می ها،سمبل ها،سنت از به شدت مدار، قوم
 که است مداریقوم از فردمنحصربه اقتصادی شکل و فرم یك کننده،کشورگرایی مصرف [.15]

کار بهبا کشورگرایی  کنندهمصرف رفتار مطالعه برای مشخص قلمرو و حیطه با مفهوم یك عنوان به
 نسبت به کنندهمصرف اولویت و ترجیحات خاص طوربه کنندهمصرف کشورگرایی .شود برده می

در خارج از  شده ساخته واردات محصوالت او با مخالفت و کشور داخل در شده ساخته محصوالت
 به کاال ورود برای ایغیرتعرفه موانع انواع ترینمهم از یکی کنندهمصرف باشد. کشورگراییکشور می

 در جهت دولتی غیررسمی سیاست یك مانند کنندهمصرف [. کشورگرایی21است ] بوده کشورها داخل
 [.18کند ] می عمل داخلی تولیدکنندگان و هاشرکت از حد از حمایت بیش

 
 سنجش و ارزیابی کشورگرایی بر اساس ابعاد سرزمینی .کنندهابعاد کشورگرایی مصرف

ولی بر  ؛شودبندی میعوامل سیاسی تقسیم در نهایت،)جغرافیایی(، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی و 
اساس پژوهش حاضر که در صنعت پوشاک انجام شده است، نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی و 

نسبت به سنجش  نویسندههای دیگر بیشتر است که بر اساس آن جغرافیایی نسبت به شاخص
ها( مختلف در ابزار پرسشنامه اقدام کرده که اساس اصلی آن های )گویهاساس سنجهگرایی بر  کشور

ها هایی از سنجهشده است که نمونه انجامتوسط قاسمی و همکاران  91براساس پژوهشی که درسال 
های ایرانی، خرید اجناس ایرانی حتی با ند از: خریدن پوشاک فقط به خاطر داشتن مارکاعبارت

تر و قیمت باال معقول، داشتن نگرش مثبت نسبت به پوشاک ایرانی، میزان مد نظر دادن ینکیفیت پای
 .[1] غیرهعرف جامعه در انتخاب پوشاک و 

 

کننده  پژوهشگران زیادی درباره عوامل تاثیرگذار بر کشورگرایی مصرف .های روانی اجتماعیویژگی
کننده و هستند که ارتباط کشورگرایی مصرف اند که از جمله آنها شارما و همکارانشمطالعه کرده

اند. شیمپ و شارمابیان اعتقاد داشتند عوامل اجتماعی روانی را بررسی کرده و به نتایجی دست یافته
گرایی تاثیر زیادی بر کاری، درون دوستی، محافظههایی مانند: آزادی فرهنگی، میهنکه خصیصه

 [. 17کننده دارند ]کشورگرایی مصرف
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 زمینه، این متعدد در مطالعات نتایج و (1998های راستینگ )در پژوهش گرا.گرا، درونبرون

 در و شبکه شدن با فعال توانندمی نیز گراییبرون مانند شخصیتی که صفات داشت انتظار توان می

 که علت این [. به17شوند ] مرتبط هیجانی محرکهای شناختی در پردازش سوگیری ایجاد نتیجه،

 واسط مثبت، به اطالعات توجه بنابراین کنند؛می توجه مثبت اطالعات بیشتر به شاد و خونگرم افراد

 [.16است ] و شادکامی گراییبرون بین ارتباط
 هستند؛ در پاداش بسیار حساس کنندهبینیپیش عالئم به نسبت گراهارسد برون می نظربه     

 با مرتبط پاداش هستند. انتظارات حساس تنبیه کننده بینیپیش عالئم نسبت به گراهادرون کهحالی

 به ( حساسیت1999راستینگ ) براساس تحقیق .گرا استبرون افراد هایویژگی از و عاطفه مثبت

رسد با به نظر می .مرتبط است مثبت اطالعات پردازش به آنها گرایش گراها بابرون در پاداش
گرا بیشتر کننده در افراد درونگرا، میزان کشورگرایی مصرفدرونگرا و های افراد برون توصیف ویژگی

گرا به علت تمایل داشتن به تعامالت متنوع، دوست دارند که گرا باشد؛ چرا که افراد برون از برون
گرا به نسبت که این خصیصه در افراد درونبیشتر با جهان خارجی خود ارتباط داشته باشند؛ درحالی

 کمتر است.
 

باشد. شواهدی وجود دارد دهنده هویت هر فرد، ملیت وی میاز مهمترین عوامل شکل .گراییملی
دلیل حس عالقه و وفاداری  یافته( بهویژه در کشورهای بیشتر توسعهکنندگان )بهکه بعضی از مصرف

محصوالت ساخت  نددهشده محصوالت داخلی ترجیح میبه میهن خود و یا به دلیل کیفیت ادراک
کنندگان باعث گرایی در رفتار مصرفکشور خود را خریداری کنند. توجه بازاریابان به نقش ملی

کنندگان فاقد گرایش شده است. به همان اندازه که مصرف« گرایی مصرفیملی» نظریهگیری  شکل
قیمت، کیفیت و سایر  :هایی مانندگرایی مصرفی، محصوالت خارجی را بر اساس ویژگیملی

گرا، میزان ضرر و زیانی است کنندگان ملیکنند، معیار ارزیابی مصرفهای مطلوب ارزیابی می ویژگی
 د.شوصاد ملی آنها وارد میتکه با خرید این محصوالت به اق

قبل از شد. شیمپ و شارما عملیاتی  توسط 1987گرایی مصرفی برای اولین بار در سال ملی     
کنندگان به خرید برای سنجش تمایل عمومی مصرف هاپژوهششیمپ و شارما، یك رشته از 

ای از این تحقیقات شامل مطالعات اندرسون و گانینکام، محصوالت خارجی انجام شده است. نمونه
گرایی مصرفی برای نشان دادن مفهوم ملی»، باشد. طبق اظهارات شیمپدورنوف و دیگران می

شارما و همکاران تاثیرات خودشان است.  کنندگان به برتری محصوالت کشوراعتقادات مصرف
گرا نسبت به کنندگان ملیگرایی را بر کشورگرایی تایید کردند و نتیجه گرفتند که مصرف ملی
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[. در پژوهش باالبانیس و 19گرا نیستند از کشورگرایی بیشتری برخوردارند ]کنندگانی که ملی مصرف
مثبتی با کشورگرایی دارد؛ اما فقط در یکی از دو  گرایی رابطههمکاران این نتیجه حاصل شد که ملی

گرایی بر کشورگرایی ای که آنها مورد بررسی قرار دادند آنها نتیجه گرفتند که تاثیر ملینمونه
 [. 12کننده ممکن است در کشورهای گوناگون، اغلب به دلیل سابقه تاریخی متفاوت باشد ] مصرف

 
ها و آداب و رسوم کار و سنتی به گرامی داشتن سنتطورکلی، شخص محافظهبهکاری. محافظه

گاه ناخواسته و به تدریج تغییراتی در آنها ایجاد اند و گههای دور به جا ماندهاجتماعی که از زمان
کار کنند افرادی که محافظه [. باالبانیس و همکاران و شوارتس عنوان می18شود، تمایل دارد ] می

کنند؛ زیرا آنها را تهدیدی برای هنجارهای خودی و های وارداتی نگاه میهستند با دید منفی به کاال
کار هستند از رسیك باالیی برخوردار نیستند. آنها ترجیح افرادی که محافظه [.15دانند ]رسوم می

های نوین باشند. به که به دنبال راهدهند که بیشتر بر کارهای روتین و یکنواخت تمرکز کنند تا این می
 رسد که این افراد از کشورگرایی باالتری برخوردار باشند.همین دلیل به نظر می

 
به   یالت، عوامل سن و تحصیاجتماع یروان  یرهایعالوه بر متغ. شناختیهای جمعیتویژگی
انجام  یهاپژوهش اساسبر  [.5]شناخته شده است  ییاز ابعاد مهم در حوزه کشورگرا یکیعنوان 

باالتر باشند نسبت به  ینسن یتوان گفت افراد که دارایسن م یردر مورد متغ یرشده به نقش دو متغ
عبارت دیگر، افراد مسن نسبت به افراد جوان به. [21] باشندیگراتر مرکشو ،تریینپا ینافراد سن
ا کشورهای دیگر دارند. باشند و به احتمال زیاد تعارض بیشتری بگراتر میتر و ملیکارانهمحافظه

 [. 5ها نیز رابطه سن و کشورگرایی پیدا نشد ]هرچند در برخی از پژوهش
کرده از کلی افراد تحصیل طور شده، بههای انجامدر رابطه با متغیر تحصیالت، در اکثر پژوهش     

افراد کشورگراتر گونه [، از جمله دالیل منطقی که این19تری برخودار هستند ]کشورگرایی پایین
توان به مواردی از قبیل: سنتی نبودن، تعصب نژادی کمتر و ترجیح دادن محصوالت هستند، می

-های کمی در زمینه کشورگرایی مصرفطورکلی پژوهش[؛ به18خارجی نسبت به داخلی اشاره کرد ]

 230انجام شد، در دانشگاه اصفهان  1388کننده در ایران انجام شده است. در پژوهشی که در سال 
نفر از دانشجویان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادکه دانشجویان دانشگاه اصفهان از 

دوستی و کشورگرایی کشورگرایی پایینی برخوردار بودند. عالوه بر این، رابطه مستقیمی بین میهن
داشت. دو مقاله کننده وجود پرستی و کشورگرایی مصرفکننده و رابطه معکوسی بین وطنمصرف

( به زبان انگلیسی به 2009دیگر نیز در این زمینه که یك کار پژوهشی است، توسط بهایی و پیسانی )
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کننده و چاپ رسید که در یکی از آنها صرفا قابلیت اعتبار و اطمینان مقیاس کشورگرایی مصرف
و اطمینان آن تایید شد.  کننده در ایران سنجش شد که در نهایت، قابلیت اعتبارمقیاس عدوات مصرف

کنندگان ایرانی و شدت عدوات آنها نسبت به کاالهای گرایی مصرف در مقاله دیگر نیز صرفا کشور
کنندگان ایرانی از کشورگرایی پایینی برخوردارند و آمریکایی بررسی شد و مشخص شد که مصرف

ان ایرانی عدوات کمی کنندگدهند. همچنین، مشخص شد که مصرفمحصوالت خارجی را ترجیح می
 نسبت به محصوالت آمریکایی دارند.

نفر از اعضای  284در دانشگاه عالمه طباطبایی انجام شد،  1391در پژوهش دیگری که در سال      
هیئت علمی و کارکنان مورد بررسی قرار گرفتند. هدف پژوهش بررسی عوامل موثر بر کشورگرایی 

آن بود که مردم ایران از کشورگرایی پایینی برخوردار بودند و  کننده بود که نتایج، حاکی ازمصرف
کاری بر کشورگرایی موثرند. در زمینه متغیرهای جنسیت، تحصیالت، درآمد، آزادی فرهنگی و محافظه

 خارجی تحقیقات زیادی انجام شده است.
به محصوالت  و ترجیح کنندهگرایی مصرف بسیاری از مطالعات حمایت از ارتباط مثبت کشور     

و نگرش و تمایل به خرید محصوالت  کنندهبومی و داخلی، و رابطه منفی بین کشورگرایی مصرف
یافته کشورگرایی کمتری دهد که مردم در کشورهای توسعهها نشان میخارجی خبر دادند. پژوهش

یافته عهکنندگان در کشورهای توس [. همچنین، مصرف19نسبت به کشورهای در حال توسعه دارند ]
کنندگان در کشورهای در دانند. در مقابل مصرفتر از کاالهای وارداتی میکاالهای خود را مرغوب

های ای از پژوهش[. خالصه13دانند ]تر از کاالهای داخلی میحال توسعه کاالهای وارداتی را مرغوب
 انجام گرفته در زیر آورده شده است:

 
 پژوهش یاصل یرهایدر مورد متغگرفته انجام های. پژوهش1جدول 

 پژوهشگران متغیر

 گراییملی
(، 2007(، آگبونیفو و الیمیمیان )2001(، الیندکویست و همکاران )1995شارما و همکاران )

 (.1392قاسمی و همکاران )

 کاریمحافظه
(، قاسمی و همکاران 1999(، کوتاسز و بنیت )2011: 2006(، شانکارماهش )2005شارم )

(1392.) 

 گراییبرون
(. ناگچی و 1999(، آگبونیفو و الیمیمیان )2006(، جاواجی و همکاران )2005شیمپ و شارما )

 (،2007همکاران )

کشورگرایی 
 کنندهمصرف

(. 2001(، الیندکویست و همکاران )2006(، جاواجی و همکاران )1995شارما و همکاران )
 (2012(، یان لی و همکاران )1392ان )(، قاسمی و همکار1389هدشتی و همکاران )
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توان الگوی پژوهش را هایی که در مورد کشورگرایی انجام شده است، میبا توجه به پژوهش     
 صورت زیر رسم کرد: به

 
 . الگوی مفهومی پژوهش2نمودار 

 
 زیر بیان کرد:صورت های پژوهش را بهتوان فرضیهبا توجه به الگوی مفهومی پژوهش و متغیرها، می     

 
 های اصلی:فرضیه

 گرا تمایل بیشتری به کشورگرایی وجود دارد.. در افراد ملی1
 تری برخوردار هستند.گرا از کشورگرایی پایینگرا نسبت به افراد درون. افراد برون2
 تری به کشورگرایی وجود دارد.گرا تمایل بیشکار و سنت. در افراد محافظه3
 

 های فرعی:فرضیه

 تر باشند، تمایل بیشتری به کشورگرایی خواهند داشت.گرا که مسن. افرد ملی1
گرایی که از تحصیالت باالتری برخوردار باشند، تمایل کمتری به کشورگرایی خواهند . افراد ملی2

 داشت.
تر کشورگرایی بیشتری کاری که دارای سنین باالتر باشند، نسبت به سنین پایین. افراد محافظه3
 ارند.د
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 باشند.کاری که دارای تحصیالت باالتری باشند، از کشورگرایی بیشتری برخوردار می. افراد محافظه4
 باشند.تری را دارا میگرایی که دارای تحصیالت باالتری باشند، کشورگرایی پایین. افراد برون5
 باالتری برخوردارند.گرایی سنین باالتر نسبت به سنین پایین از کشورگرایی . افراد برون6
 
 شناسی پژوهش. روش3

 نوع از اهداف حسب بر و کاربردی نوع از نتیجه پژوهش یا دستاورد حسب پژوهش بر این     

کلیه بانوان  آماری باشد. جامعهمی پیمایشی استفاده مورد راهبرد پژوهش لحاظ به و است توصیفی
ای است به این صورت که شهر تهران را به خوشه گیرینمونه گیری،نمونه روش باشد.شهر تهران می

گیری ساده بندی کرده و در هرقسمت از روش نمونهچهار قسمت شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم
 استفاده شده است. 

گیری از جامعه  جامعه آماری پژوهش نامحدود بوده؛ لذا بر طبق فرمول حجم نمونه ،از آنجاکه     
شد. پرسشنامه حاضر از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول  385نامحدود تعداد نمونه حاضر 

شناختی از قبیل وضعیت تاهل، سن، درآمد، تحصیالت، محل زندگی آورده شده است سواالت جمعیت
گرایی، گرایی ـ درون اجتماعی که شامل برون -االت مربوط به عوامل روانی و در بخش دوم سو

باشد. برای تعیین روایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد و گرایی است، میکاری، ملیمحافظه
باشد. شکل زیر میزان پایایی  دهنده پایایی باالی آن میدست آمد که نشانبه 896/0مقدار آن برابر

 دهد:الت هر بخش را به تفکیك نشان میسوا
 

 یاصل یرهایکرونباخ مربوط به متغ یلفاآ. 2جدول 

 پایایی هر بخش تعداد سواالت عامل

 723/0 12 گرادورن -گرابرون

 859/0 7 پرستیمیهن

 867/0 8 کاریمحافظه

 85/0 5 کشورگرایی

 896/0 32 کل

 

 دو به درجه آزادی و شاخص -)نسبت کای مسیرها از روش تحلیل برای آزمون فرضیه     

RMSEAافزار (، با استفاده از نرمLISREL .های ارائه  صحت الگواین پژوهش ، استفاده شده است
های مربوط به روابط بین شده با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر، در مورد عامل
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ن تحلیل توسط الگوی معادالت ساختاری و با متغیرهای مستقل و وابسته انجام گرفته است. ای
ها سؤال اساسی . در بررسی هر کدام از مدلانجام شده استLISREL افزار آماری استفاده از نرم

آماره  دین پرسش بایگیری مناسب است؟ برای پاسخ به امطرح شده این است که آیا این مدل اندازه
x2/df  و سایر معیارهای مناسب بودن برازش مدل مورد بررسی قرار گیرد. بدین صورت که مدلی

از عدد سه کمتر باشد. آزمون  دبای df/x2های بهینه ذیل باشد. مقدار مناسب است که دارای حالت
GFI  وAGFI  آزمونبیشتر باشد.  ددرصد بای 90ازRMSEA  کمتر باشد. در بخش  08/0از  دبای

استفاده  PLSزمون آگر از عنوان متغیرهای تعدیلدوم نیز برای استفاده متغیرهای سن و تحصیالت به
 نها مورد بررسی قرار گرفت.آو نتایج  شد

 
 ها. تحلیل یافته4

اند؛ لذا از آنجاکه جامعه آماری پژوهش حاضر را بانوان تشکیل داده .شناختی نمونهتوصیف جمعیت
این پژوهش فقط در بین بانوان شهر تهران پخش شده است. از لحاظ سنی بیشترین افراد مربوط به 

های تهران و از لحاظ تحصیالت اکثرشان دارای مدرک کارشناسی بودند. در دانشجویان دانشگاه
 شناختی آورده شده است:های کامل جمعیتجدول زیر ویژگی

 
 شناختییتمعج یرهایمتغ یف. توص3جدول 

 تاهل/ تجرد
 مجرد متاهل

3/34% 7/65% 

 سن
 40تا  30 30تا  20 20زیر

4% 3/72% 7/23% 

 تحصیالت
 کارشناسی ارشد و باالتر کارشناسی زیر دیپلم

24% 54% 22% 

 درآمد
 1500باالی  1500تا  800 800تا  200بین  هزار 200زیر

62% 27% 6% 5% 

 محل زندگی
 منزل شاخصی خوابگاه دانشجویی همسر منزل منزل پدری

4/38% 3/22% 4/29% 9/9% 

 

در این بخش پژوهش میانگین و انحراف معیار  .های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهشیافته
کننده گرایی مصرف روانی و اجتماعی و همچنین کشورو تحلیل هر یك از عوامل  بررسیحاصل از 

 .آورده شده است 4ول در جدمورد بررسی قرار گرفته است که 
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 های توصیفی مربوط به عوامل اصلی پژوهششاخص .4 جدول
 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل عوامل اصلی

 53280/0 73/2 12/4 04/1 گراییبرون

 43315/0 36/3 41/4 06/1 گراییملی

 82752/0 07/3 00/4 23/1 گراییمحافظه

 7616/0 14/3 40/4 00/1 کشورگرایی

 
عوامل اصلی پژوهش مربوط به متغیر بین  درمقدار و کمترین بیشترین  ،4جدول  بر اساس      

گرایی دارای بیشترین ها، شاخص ملیگرایی بوده است. همچنین بر اساس مقایسه میانگین کشور
شاخص  برای در نهایتو  ار را براساس میانگین داشته استگرایی نیز کمترین مقدمقدار بوده و برون

 باشد.گرایی میزان انحراف از معیار نسبت به سایر متغیرها دارای بیشترین مقدار میمحافظه
 

مدل  1نمودار . گراییکننده و ملیگیری کشورگرایی مصرفتحلیل عاملی تأییدی مدل اندازه
دهد. نتایج تخمین )قسمت گرایی را در حالت تخمین استاندارد نشان میگیری کشورگرایی و ملی اندازه

 x2/dfزیرین شکل( حاکی از مناسب بودن برازش مدل است. با توجه به خروجی لیزرل مقدار 
باشد که کمتر از سه و مقدار مناسبی است. پایین بودن میزان این می 71/1محاسبه شده برابر با 

تحقیق است. همچنین، های مشاهده شده دهنده تفاوت اندک میان مدل پژوهش با دادهشاخص نشان
کمتر  RMSEAدهد. هرچه میزان شاخص را برای مدل نشان می RMSEA=0/069خروجی میزان 

های باشد؛ همچنین مدلگونه میتری برخوردار است که در این مدل اینباشد، مدل از برازش مناسب
ها را در توضیح گویهگیری در حالت تخمین استاندارد میزان تأثیر هر کدام از متغیرها و یا اندازه

 (75/0) 4سؤال  گراییدهد. برای مثال، برای مؤلفه ملیواریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می
عبارت دیگر، همبستگی گرایی را توضیح دهد. بهبیشتر از سایر سؤاالت توانسته واریانس مؤلفه ملی

 از هفت گویه دیگر است. این گویه با عامل یاده شده و تأثیری که در آن دارد بیشتر
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Chi-square = 592.00, df = 346, p-value = 0.00000, RMSEA = 0.069 

گرایی و کشورگرایی در حالت تخمین استاندارد. تحلیل عاملی تأییدی مربوط به ملی3 نمودار  
 

باشد که با کاری میکننده و محافظهخروجی بعدی مربوط به رابطه بین کشورگرایی مصرف     
را برای الگو نشان  71/1برابر  X2/dfو  069/0برابر  RMSEAافزار مقدار خروجی نرماستفاده از لیزر 

دهنده مناسب بودن و برازش خوب مدل دهد. هر دو مقدار، میزان متناسب و پایینی است و نشانمی
 گیری است. اندازه
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Chi-square = 592.00 df = 27, p-value =0.0043   RMSEA = 0.065 

 کاری در حالت تخمین استانداردکننده و محافظهعاملی تأییدی بین عامل کشورگرایی مصرف تحلیل .4 نمودار

 
که با استفاه از خروجی  استگرایی کننده و برونه عامل کشورگرایی مصرفبخروجی سوم مربوط      

آن برابر  RMSEAو  316با درجه آزادی  492لیزرل انجام گرفت و مقدار کای اسکوئر آن برابر 
 باشد.میدهنده برازش مناسب مدل بود که نشان 059/0
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Chi-square = 592.00 df = 346, p-value =0.000   RMSEA = 0.059 

 گرایی در حالت تخمین استانداردکننده و برونکشورگرایی مصرفبین تحلیل عاملی تأییدی  .5 نمودار

 
بر اساس نمودارهای باال، روابط بین سواالت هر متغیر با خود متغیر که در قالب بارهای عاملی      

همچنین، نتایج باشد. دهنده همبستگی مناسب الگوها میبوده و نشان 4/0تر از شود، بزرگمطرح می
تخمین استاندارد حاکی از آن است که در میان سه بعد تاثیرگذار بر کشورگرایی مدل در حالت 

داری بیشترین تاثیرگذاری بوده است. بعد از متغیر  71/0گرایی با ضریب کننده، بعد ملی مصرف
 40/0گرایی با ضریب تاثیر و برون 51/0کاری با ضریب تاثیر های محافظهگرایی، شاخص ملی

 ی را دارا بودند.بیشترین اثرگذار

 

عوامل روانی اجتماعی و به دنبال آن  گر سن و تحصیالت بربررسی نقش متغیرهای تعدیل

گر )سن و بررسی نقش متغیرهای تعدیلدر این قسمت از آنجاکه بهکننده. کشورگرایی مصرف
نقش توان شود از طریق خرووجی لیزرل نمیکننده پرداخته میتحصیالت( بر کشورگرایی مصرف

گر بررسی نقش متغیرهای تعدیلبه PLSافزار گر را بررسی کرد؛ لذا از طریق نرممتغیرهای تعدیل
پرداخته شده است. در مرحله اول که به ضرایب استاندارد هریك از متغیرهای اصلی و به همراه آن 

 گر آورده شده است:متغیرهای تعدیل
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 )سن و تحصیالت( گراستاندارد مربوط به متعیرهای اصلی و تعدیل . صرایب6 نمودار

 
گرایی  کاری و ملی ، در بین متغیرهای روانی اجتماعی، متغیرهای محافظهPLSبر اساس خروجی      

شناختی  گرایی دارای رابطه منفی بودند و در بین متغیرهای جمعیتدارای رابطه مثبت و متغیر برون
گرایی گر سن باشد، رابطه برونکه نقش متغیر تعدیلدارای رابطه منفی بودند. وقتیسن و تحصیالت 

که متغیر کاری معکوس بوده است. در حالتیگرایی با کشورگرایی مثبت و رابطه آن با محافظهو ملی
قط باشد؛ اما ضرایب استاندارد فگر تحصیالت باشد، رابطه هر سه متغیر با کشورگرایی مثبت میتعدیل

ای گرفت که در این حالت با توان ننیجهکند؛ ولی از معناداری آنها نمیجهت رابطه را مشخص می
 آمده است: 6به معناداری آنها پرداخته شده است که در نمودار  T-valueاستفاده از 
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 پارامترها. ضرایب استاندارد مربوطه به عوامل موثر بر کشورگرایی در حالت معناداری 7 نمودار

 

درصد پذیرفته خواهند شد که  5ها در سطح خطای در حال معنادرای پارامترها در صورتی فرضیه     
باشد؛ در غیر این صورت فرضیه مورد نظر رد خواهد شد. برای  -96/1و  96/1آن بین  t-valueمقدار 

های مورد نظر ولی برای فرضیههر یك از سواالت مقدار تی استیودنت برای کلیه ابعاد معناددار بوده؛ 
 برخی از آنها تایید و برخی رد شده است.

 

 افزارهاها با استفاده از خروجی نرم. رد یا قبول فرضیه5جدول 

 نتیجه t-value فرضیه

 تایید 185/2 گرا تمایل بیشتری به کشورگرایی وجود دارد.در افراد ملی

 رد 770/0 تری برخوردار هستند.کشورگرایی پایینگرا از گرا نسبت به افراد درونافراد برون

 رد 245/1 گرا تمایل بیشتری به کشورگرایی وجود دارد.کار و سنتدر افراد محافظه

 تایید 775/2 تر باشند تمایل بیشتری به کشورگرایی خواهند داشت.گرا که مسنافرد ملی

 تایید 780/9 تمایل کمتری به کشورگرایی خواهند داشت. گرایی که از تحصیالت باالتری برخوردار باشندافراد ملی

 تایید 989/1 کاری که سنین باالتر باشند نسبت به سنین پایین کشورگراترند.افراد محافظه

 رد 482/1 باشند.کاری که دارای تحصیالت باالتری باشند از کشورگرایی بیشتری برخوردار می. افراد محافظه4

 رد 069/0 باشند.تری را دارا میکه دارای تحصیالت باالتری باشند کشورگرایی پایین گرایی. افراد برون5

 رد 336/1 گرایی سنین باالتر نسبت به سنین پایین کشورگراترند.. افراد برون6
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 گیری و پیشنهاد. نتیجه5

مثبت )با ضریب  گرایی با کشورگرایی دارای رابطهها نشان داد که رابطه ملینتایج آزمون فرضیه     
( مورد تایید قرار گرفته است. در 185/2( بوده و معناردای آن نیز )با تی استیودنت 365/0استاندارد 

( ولی 245/0کاری با کشورگرایی مثبت بوده ) مورد فرضیه اصلی دوم پژوهش، رابطه محافظه
گرایی مورد متغیر برون (. در920/1توان با اندکی اغماض پذیرفت )تی استیودنت معناداری آن را می

(. 365/0رابطه آن با کشورگرایی منفی بوده؛ ولی معناداری آن مورد تایید قرار نگرفت )تی استیودنت 
و تحصیالت با ضریب استاندارد  -345/0شناختی )سن با ضریب استاندارد در مورد متغیرهای جمعیت

معناداری آنها مورد تایید قرا نگرفت. اما ( اگرچه رابطه آنها با کشورگرایی معکوس بوده؛ ولی -245/0
دست گر و رابطه آنها با کشورگرایی نتایجی بهعنوان متغیر تعدیلدر مورد متغیرهای سن و جمعیت به

گر در عنوان تعدیلکه متغیر سن بهگر اشاره کرد. وقتی توان نقش مهم متغیرهای تعدیلآمد که می
و  -399/0کاری و ضریب استاندارد محافظه 385/0گرایی رونشود؛ ضریب اسناندارد بنظر گرفته می

کاری با کشورگرایی باشد. بدین معنا که رابطه محافظهمی 384/0گرایی ضریب مربوط به ملی
گر را داشته باشد، منفی بوده است؛ اما در مورد که متغیر سن نقش تعدیلکننده در زمانی مصرف

گرا گرا و ملیمثبت بوده است؛ به این معنا که هر چه افراد برونگرایی جهت آنها گرایی و ملی برون
متغیر  برای هریك از این دو t-valueتر باشند، کشورگرایی آنها بیشتر خواهد بود؛ اما مقدار مسن
شود؛ ولی گرایی خارج از محدوده مشخص شده بوده و فرض معناداری آنها رد میگرایی و ملی برون

توان با اندکی اغماض فرض معناداری آن را پذیرفت )با تی کاری میمربوطه محافظهدر مورد متغیر 
گر تحصیالت باشد، هرسه متغیر اصلی پژوهش دارای رابطه که متغیر تعدیل(. وقتی93/1استیودنت 

 ی آنها پذیرفته شود، باید با استفاده ازرکه فرض معنادامثبت با کشورگرایی بوده؛ ولی برای این
T- value  گرایی با کشورگرایی دهد رابطه ملیگیری مورد نظر رسید که نتایج نشان میبه نتیجه

گر تحصیالت باشد نه تنها مثبت بوده؛ بلکه فرض معناداری آن نیز پذیرفته شده که متغیر تعدیلزمانی
غیر که تحصیالت متکاری اگر چه زمانی(. در مورد متغیر محافظه780/9است )با تی استیودنت

درصد  5توان در سطح خطای گر باشد، دارای رابطه مثبت بوده است؛ اما معناداری آن را نمی تعدیل
که متغیر تحصیالت نقش گرایی نیز اگرچه وقتی(. در مورد متغیر برون482/1پذیرفت )تی استیودنت 

(. 069/0یودنت گر را ایفا کند مثبت بوده ولی معناداری آن مورد پذیرش واقع نشد )تی است تعدیل
طورکلی افراد هر چه دارای تحصیالت باالتری باشند، کشورگرایی آنها توان گفت که بهبنابراین نمی

 ای گرفت. توان چنین نتیجهطور برای افراد مسن نیز نمیتر است و همینپایین
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داد، یك تیم یا توان در زمینه کشورگرایی در حوزه پوشاک بانوان انجام که می هاییاز پیشنهاد     
ها و اصول جامعه گروهی از طراحان لباس تشکیل شود که از یك جهت با درنظر گرفتن ارزش

ای اقدام به طراحی لباس شود؛ زیرا صورت نمونهاسالمی و از جهت دیگر نظرخواهی از عموم مردم به
ای خیلی توان جلب کرد هرچند ممکن است که عدهبا این کار سطح رضایت عموم مردم را می

ای نیز از جهت فرهنگی هیچ تعصبی نداشته باشند. متعصب به عقاید فرهنگی کشور خود باشند و عده
توانند بخش بزرگی از بازار داخل را دارا باشند؛ از طرف دیگر همچنین با این کار نه تنها طراحان می

 تی رقابت کنند.توانند با پایین آوردن بهای تمام شده محصوالت خود با پوشاک واردامی
در ایران برخالف کشورهای اروپایی، رشته تخصصی طراحی لباس وجود ندارد که با توجه به      

ای جز متوسل شدن عقاید و سالیق خود کشورها اقدام به طراحی پوشاک کنند و به همین دلیل چاره
حی پوشاک در رسد که ایجاد یك رشته تخصصی طراهای وارداتی ندارند. به نظر میبه پوشاک

های  توان به پژوهشهای اصلی پژوهش میگشا باشد. از محدودیتتواند مشکلها تا حدی میدانشگاه
محدود انجام شده در زمینه کشورگرایی اشاره کرد که نه تنها در ایران در سطح خارجی نیز 

و دشوار کرده بود.  های اندکی در این زمینه انجام شده بود که این کار را برای نگارنده سخت پژوهش
توان یادرآور شد که در سطح کننده میشناختی بر کشورگرایی مصرفدر مورد تاثیر متغیرهای جمعیت

درصد فقط رابطه بین تحصیالت و کشورگرایی معنادار بوده است و در متغیر دیگر سن و  5خطای 
رها(؛ اما نکته حائز اهمیت در مورد تاهل رابطه معناداری را نداشته بودند )با وجود رابطه منفی بین متغی

تاثیر قابل  -121/0رابطه بین تحصیالت و کشورگرایی، معکوس بودن رابطه آنها است که با بتای 
 کننده داشته است.ای در کشورگرایی مصرفمالحضه
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