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 :چکیده

مصرف کاالی تولید داخل در همه کشورها نقشي بسیار مهم در توسعه صنايع آن کشور دارد، رقابت بین 

محصوالت داخلي و خارجي در بازارهای جهاني به سرعت رو به افزايش است. ايران نیز اين قاعده مستثني نیست. 

آگاهي از میزان تمايل به مصرف کاالهای داخلي و شناسايي عوامل افزاينده يا کاهنده اين تمايل و همچنین بنابراين 

های داخلي به منظور رقابت در بازارهای جهاني امری عوامل موثر در تصمیم خريد محصوالت داخلي برای بنگاه

های کشور، گذاریف کاالهای داخلي در سیاسترغم تاکیدات فراوان بر حمايت از تولید و مصرضروری است. اما علي

کنندگان را بر اساس میزان گرايش آنها به تاکنون پژوهش علمي منسجمي که عوامل موثر بر رفتار خريد مصرف

بررسي وضعیت صنعت لوازم خانگي در کشور حاضر  ي بررسي نمايد انجام نگرفته است. هدف پژوهشمحصوالت داخل

با توجه به نقش میانجي متغیرهای قیمت )هزينه( و کیفیت درک شده، تصوير ذهني کشور مبدا و اعتماد به نام 

روش باشد.  گر متغیرهای درک از ضرورت محصول و درک از تهديدات اقتصادی مي تجاری و همچنین نقش تعديل

ای و ابزار آن نیز پرسشنامه است. جامعه آماری به دلیل وجود رقابت بین کاالهای اين پژوهش میداني و کتابخانه

فرض نامحدود بودن جامعه باشد. حجم نمونه با  ميهای تجاری مختلف، صنعت لوازم خانگي داخلي و خارجي با نام

دسترس انتخاب گرديد. گیری در  گیری نیز، نمونه مورد محاسبه و روش نمونه 483 ،آماری از طريق فرمول کوکران

نیز بصورت ديگر حضور و بخشي  ها بصورت حضوری در خیابان جمهوری و سه راه امین بخشي از پرسشنامه

با  سازی معادالت ساختارید. همچنین برای بررسي و آزمودن فرضیات پژوهش، از روش مدلش الکترونیکي توزيع

-استفاده شد. نتايج تحلیل نشان داد که ملي SmartPLSافزار نرمرويکرد روش حداقل مربعات جزئي و به کمک 

گرايي مصرفي بر نگرش نسبت به کاالی داخلي و همچنین قصد خريد آنها تاثیر مثبت و معناداری داشت. متغیرهای 

گرايي ای میان مليهزينه درک شده، کیفیت درک شده، تصوير ذهني کشور مبدا و اعتماد به نام تجاری نقش واسطه

دو متغیر وابسته نگرش نسبت به محصوالت داخلي و قصد خريد محصوالت داخلي داشتند. متغیر درک از  مصرفي و

ای پژوهش را تعديل کرد، اما متغیر درک از گرايي مصرفي و متغیرهای واسطهضرورت محصول ارتباط میان ملي

     تهديدات اقتصادی تاثیری بر اين ارتباط نداشت.  

 

درک از تهديدات اقتصادی، درک از ضرورت حمايت از محصوالت داخلي، تصوير ذهني کشور مبدا، : هاواژه کلید
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 مقدمه -5-5

ای کاه مسااله   باشاد، باه گوناه   وهش جهت آشنايي با چارچوب کاار ماي  هدف از اين فصل بیان کلیاتي از پژ

شناساي پاژوهش باه صاورت     های پژوهش و همچنین روششده و بر اساس آن اهداف و فرضیه پژوهش شرح داده

شود و سپس ضرورت و اهمیت تحقیق ماورد بررساي   ن فصل ابتدا مسأله پژوهش بیان ميکلي معرفي گردد. در اي

نین روش پژوهش توضیح داده خواهاد شاد.   قرار خواهد گرفت. در ادامه اهداف، فرضیات و سواالت پژوهش و همچ

نهايتا آخرين بخش از فصل اول به تعريف مفهومي و عملیااتي متغیرهاای پاژوهش اختصاار دارد. پاس از ارائاه       

-ش بیان خواهد شد. در فصل ساوم روش کلیات پژوهش در فصل حاضر، در فصل دوم مباني نظری و پیشینه پژوه

یاری و ارائاه   گهاا در فصال چهاارم، نهايتاا نتیجاه     ياه و تحلیال داده  شود. پاس از تجز شناسي پژوهش معرفي مي

 های تحقیق در فصل پنجم ارائه خواهد شد.پیشنهادات و محدوديت

 

 شرح و بیان مساله پژوهش -5-2

باشاد. شاواهدی وجاود دارد کاه بعضاي از       ترين عوامل شکل دهنده هويت هار فارد، ملیات وی ماي     از مهم

های بیشتر توسعه يافته( به دلیل حس عالقه و وفاداری به مایهن خاود و ياا باه     کنندگان )به ويژه در کشور مصرف

دهند محصوالت ساخت کشور خود را خريداری کنند. توجه  دلیل کیفیت ادراک شده محصوالت داخلي ترجیح مي

. باه  گرايي مصارفي شاده اسات    گیری تئوری ملي کنندگان باعث شکل گرايي در رفتار مصرف بازاريابان به نقش ملي

هايي مانناد   گرايي مصرفي، محصوالت خارجي را بر اساس ويژگي کنندگان فاقد گرايش ملي همان اندازه که مصرف

گارا، میازان ضارر و     کننادگان ملاي   کنند، معیار ارزيابي مصارف  مطلوب ارزيابي مي ها قیمت، کیفیت و ساير ويژگي

 (.   8488شود )حقیقي و حسین زاده،  ارد ميها و زياني است که با خريد اين محصوالت به اقتصاد ملي آن

گیااری  را در حااوزه تصاامیم 2گرايااي ( نخسااتین افاارادی بودنااد کااه مفهااوم ملااي8881) 8شاایمو و شااارما

هاا اصاطالح    ها نسبت به خريد محصوالت خارجي مطرح کردند. آن کنندگان با اشاره بر احساسات منفي آن مصرف

مقیااس سانجش    اين احساسات منفي ابداع کردند و ابزاری را با عنوان را به منظور شرح 4کننده گرايي مصرف ملي

                                            
1. Shimp and Sharma 

2. Ethnocentrism 

3. Consumer Ethnocentrism 
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(. شایمو و  2183، 2برای سنجش برخي ساختارها توسعه دادند )تاساورو و صاالح الادين    8کننده گرايي مصرف ملي

گرايي را گرايشي فردی به بهتر دانساتن محصاوالت سااخت داخال و اعتقااد باه عادم خرياد          ( ملي8881شارما )

تعرياف کردناد )دهدشاتي شااهر  و      ناامطلوب بار اشاتغال و اقتصااد ملاي      وارداتي به دلیل اثرگذاری محصوالت

کنند که اقتصاد يک کشور اگر کاه ماردم آن،    گرا درک مي کنندگان ملي (. به عبارتي ديگر، مصرف8488همکاران، 

(. در واقااع 2183اران، رود )رنگاناتااان و همکاا کاالهااای تولیااد کشااوری ديگاار را خريااداری کننااد، از بااین مااي  

کنناد، ايان امار را     دانند که در رابطه با کاالی ساخت کشور احسااس حمايات ماي    گرا مي کنندگاني را ملي مصرف

دانند، معتقد هستند که خريد کاالهای وارداتي سبب  پرستانه خود نسبت به تولیدکنندگان داخلي مي وظیفه میهن

گراياي، ايان    کنندگان با درجاات پاايین ملاي    زند. از سوی ديگر مصرف شود و به اقتصاد ملي صدمه مي بیکاری مي

کنند )دهدشتي شااهر    ها خريداری مي دهند و کاالها را به علت کیفیت ذاتي آن گونه تمايالت را از خود بروز نمي

شاود. از   گرايي متغیر با اهمیتي است که در هنگام خريد کاالی خارجي مطرح مي (. بنابراين ملي8488و همکاران، 

گراياي   هاايي در ملاي   گراياي اسات، اماا تفااوت     هاای متفااوت اثبااتي بارای وجاود ملاي       طرف ديگر وجود فرهنگ

کنناده   گراياي مصارف   هاای ملاي   (. در واقع بررسي گرايش8482کنندگان وجود دارد )گوهرجو و همکاران،  مصرف

المللي نیااز دارناد    راهنمايي کند. بازاريابان محلي و بینهای بازاريابي موثر  تواند بازاريابان را در جهت استراتژی مي

کننادگان قبال از رواناه کاردن محصوالتشاان، در کشاورهای        کننده را در میان مصارف  گرايي مصرف تا سطح ملي

کننده باا   گرايي مصرف (. مطالعات نشان داده است که میان ملي2183، کونچیران و محمدخارجي در نظر بگیرند )

هاا اعتقااد دارناد در صاورت خرياد       از محصوالت خارجي رابطه منفي وجود دارد. به اين جهت کاه آن  ها خريد آن

-ولیدات داخلي مورد حمايت واقاع ماي  يابد و از اين طريق ت محصول داخلي، واردات محصوالت خارجي کاهش مي

 (.8488شوند )مرتضوی و همکاران، 

هاا بررساي شاود.     گراياي آن  کنندگان بر اساس ملي رفدر اين پژوهش تالش بر اين است که رفتار خريد مص

کنندگان را در ماورد مناساب ياا     گرايي است که باورهای مصرف گرايي در مصرف، شکلي اقتصادی از بحث ملي ملي

کننده ناوعي اولويات قائال شادن      گرايي مصرف دهد. ملي شکل ميداخلي در حقیقت اخالقي بودن خريد کاالهای 

باشد. از آنجايي که نوعي حس وفاداری به وطن در خود  گرايانه مي بر مبنای احساسات مليبرای محصوالت داخلي 

شاود، خاودداری    ها محسوب مي کنند، از خريد کاالهای خارجي که به نوعي تهديد برای منافع ملي آن احساس مي

باه آن باه عناوان متغیاری     ها بايستي  ای است که مديران بازاريابي شرکت کننده پديده گرايي مصرف کنند. ملي مي

زاده شاغل   کننده برای ورود به يک بازار و بررسي احتمال موفقیت مورد توجه قارار دهناد )رنجباران و قلاي     تعیین

                                            
1. Consumer Ethnocentrism Tendency SCALE (CETSCALE) 

2. Tasurru and salehudin 
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 (.    8488آباد، 

 يخاانگ  لاوازم کننادگان از  سازند که عوامل فراواني در خريد مصرفمطالعات پیشین بازاريابي خاطرنشان مي

، کیفیات  2از جمله تصوير ذهني کشاور مبادا   8ایحاضر ارتباط برخي متغیرهای واسطه ي نقش دارند. پژوهشداخل

گراياي و  محصول و اعتماد به نام تجااری را در ارتبااط باین ملاي     3محصول، هزينه )قیمت( درک شده 4درک شده

ور مبدا اثر کند. تصوير ذهني کشي بررسي ميداخلخانگي  لوازمي و نگرش نسبت به داخلخانگي  لوازمقصد خريد 

درک شده از منشا و محل تولید محصول نسبت به ارزيابي يک فرد از محصول يا برند خار است )تاسورو و صالح 

باشد که مشتريان برای قضااوت در ماورد کیفیات محصاول از آن      هايي مي ترين سرنخ ( و يکي از مهم2183الدين، 

اند، اغلاب از تااثیرات    ن آمريکا، ژاپن و آلمان تولید شدهکنند. محصوالتي که در کشورهای پیشرفته چو استفاده مي

مثبت کشور مبدا برخوردار هستند؛ در حالي که محصاوالت سااخته شاده در کشاورهای در حاال توساعه، دارای       

(. تحقیقات پیشین در اين حوزه درک بهتری از توساعه  8488تاثیرات منفي هستند )دهدشتي شاهر  و همکاران، 

المللاي را باه    ننده را نسبت به محصوالت خارجي فراهم کرده است. همچنین محصاوالت باین  ک های مصرف نگرش

( کیفیات  8888) 1(. زيتامال 2185، 6کند )استونسکو و کاپاتیناا  هدايت مي 5های بازاريابي تطبیقي سمت استراتژی

رک شده و کیفیات  درک شده را قضاوت مشتری درباره برتری محصول عنوان کرد. وی بیان کرد که بین کیفیت د

شود، اماا کیفیات درک شاده     واقعي تفاوت وجود دارد. کیفیت واقعي به برتری فني و مکانیکي محصول مربوط مي

های قبلي، رابطه غیرمستقیم بین کیفیت درک  شود. طبق پژوهش شامل ارزيابي ذهني محصول از نظر مشتری مي

کنند. همچنین رابطه مثبتاي   عنوان واسطه عمل مي شده و قصد خريد وجود دارد و ارزش درک شده و رضايت به

( قیمات  8818) 8(. جااکوبي 8484بین کیفیت درک شده و ارزش درک شده کاال وجود دارد )پیری و لطفي زاده، 

نسبي درک شده را چنین تعرياف کارد: قیمتاي کاه مشاتری از طرياق ارجااع دادن قیمات محصاول باه قیمات            

شود تا  کننده قیمت چیزی است که از دست داده مي کند. از منظر مصرف يمحصوالت ديگر به آن دسترسي پیدا م

تواند از طريق توانايي برناد در بارآوردن    (. اعتماد به نام تجاری مي8484محصولي بدست آيد )پیری و لطفي زاده، 

آياد.   شمار ماي  گیری شود. اعتماد مشتريان، دارايي ارزشمند و مهمي برای يک شرکت به هايي که داده، اندازه قول

در واقع اگر يک برند، ديگر کیفیت مورد انتظار مشتريان را برآورده نسازد، مشتريان اعتماد خود را نسبت باه آن از  

                                            
1. Mediator Variables 

2. Country Of Origin (COO) 

3. Perceived Quality 

4. Perceived Price 

5. Adaptive Marketing Strategy 

6. Stoenscu and Capatina 

7. Zeithaml 

8. Jacoby 
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 (.8484دهند و برند ديگری را انتخاب خواهند کرد )دهدشتي شاهر  و همکاران،  دست مي

ارتباط بیان شوند که با توجه به اهمیات،    در اين 8گر توانند به عنوان تعديلهمچنین متغیرهای متعددی مي

اناد. اماروزه   نظر قارار گرفتاه   مد 4و درک از تهديدات اقتصادی2در اين پژوهش دو متغیر درک از ضرورت محصول

باشد، زيرا سابک زنادگي در ارتبااط باا درک اينکاه چاه چیازی در زنادگي          ضرورت محصول بسیار با اهمیت مي

کنندگان اعتقاد داشاته باشاند    ، زماني که مصرف3د. به عقیده شارما و همکارانگیر ضروری و حیاتي است شکل مي

پذيرناد. ايان    تر ماي  ها واردات محصول از خارج را راحت باشد، در اين صورت آن که يک محصول خیلي ضروری مي

گارا و غیار    کنندگان، اعم از ملاي  تر است. مصرف مطلب خصوصا زماني که کاالی داخلي در دسترس نباشد، صحیح

کنند کاه بارای زنادگي روزاناه ضاروری و حیااتي هساتند.         گرا، نیاز به واردات کاالهای خاصي را احساس مي ملي

تری  کننده نقش کمرنگ گرايي مصرف بنابراين اگر يک محصول به عنوان يک کاالی ضروری ادراک شده باشد، ملي

(. يکاي ديگار از   8488)دهدشتي شاهر  و همکاران، کند  در تاثیر بر نگرش نسبت به واردات آن محصول بازی مي

ها از کاهش درآمد،  عوامل مورد بررسي، تهديدی است که کارگران صنايع داخلي در معرض آن قرار دارند و نگراني

شاود.   از دست دادن شغل خود و يا نزديکان و ساير هموطنان بر اثر واردات و خريد محصوالت وارداتي را شامل مي

( به اين نتیجاه رسایدند   8885گرايي مصرفي و تهديد اقتصادی ادراک شده، شارما و همکاران ) بطه مليدر مورد را

کننده است  گرايي مصرفي نیست، بلکه عاملي تعديل که متغیر تهديد اقتصادی ادراک شده عامل تعیین کننده ملي

   (.8482)آنت و همکاران، 

هش حاضر آزمون مدلي در جهات تعیاین عوامال ماوثر بار      با توجه به آنچه که گفته شد، هدف اصلي در پژو

باشد. برای دستیابي به اين هدف تاالش   گرايي مي ي در ايران با رويکرد مبتني بر مليداخل يخانگ لوازمقصد خريد 

های معتبار موجاود در ادبیاات پاژوهش، مادلي يکپارچاه بارای         بر اين است تا با شناسايي و بررسي تطبیقي مدل

ي در داخلا  يخاانگ  لاوازم کنندگان برای  گر اثرگذار بر قصد خريد مصرف ل مستقل، میانجي و تعديلشناسايي عوام

سازی مدل ارائه گردد. همچنین الزم به ذکر است که  ايران ارائه شود و در نهايت راهکارهای پیشنهادی برای پیاده

ل اين امر نیز وجاود برنادهای متناوع    باشد. دلی جامعه آماری مورد بررسي در اين پژوهش، صنعت لوازم خانگي مي

کننادگان را تحات    باشد که با توجه به متغیرهای متعددی، رفتار خرياد مصارف   داخلي و خارجي در اين حوزه مي

  دهند. تاثیر قرار مي

 

                                            
1. Moderator Variables 

2. Perceived Product Necessity 

3. Perceived Economic Threat 

4. Sharma et al. 



 

6 

 

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق -5-9

اساساي اسات   شديدتر شده است. جهاني شدن يکي از مساائل  نیز و رقابت  جهاني ،امروزه هر کسب و کاری

ي مورد بحث قرار گرفتاه اسات.   الملل که توسط بسیاری از محققان و بازاريابان در حوزه کسب و کار و بازاريابي بین

يي المللي بخشي جدا اند. امروزه تجارت بین رقابت با بازار خارجي ارتقا دادهاستانداردهای خود را به دلیل  ها شرکت

ن بارای کاالهاای داخلاي و    کننادگا  سانجش نیازهاا و مطالباات مصارف     ت دراسا  ناپذير از اقتصاد است و ممکان 

 (.2183المللي کمک کند )ازهر و راجا،  بین

رود باا توجاه باه ايان جهااني شادن، الگوهاای خرياد          کنند، انتظار مي که جهان و اقتصاد تغییر مي همچنان

کننادگان   قبال در دسترس مصرف کنندگان نسبت به کاالهای در دسترس تغییر کند. محصوالت وارداتي که مصرف

ايان   کنندگان مهم است و گرايي مصرف های ملي اند. بنابراين درک و شناخت گرايش تر شده ند، اکنون محبوبنبود

، 8گاذار باشاد )رامسااران    ن در مورد کاالهای وارداتاي تااثیر  کنندگا گیری خريد مصرف تصمیم تواند بر ميها  نگرش

را سامبلي  توسعه و به ويژه مردم ايران، بکارگیری و استفاده از کاالهای خاارجي  (. مردم کشورهای در حال 2181

برتاری و  دانند و تصورشان بر اين است کاه در اساتفاده از آن کاالهاا، احسااس خوشاايند       از مدرنیته و پرستیژ مي

های جهاني و خاارجي در کشاورهای در    دهد. گرايش به سمت کاالها و نشان منحصر به فرد بودن به آنها دست مي

ت داخلاي باعاث   حال توسعه يک واقعیت است که متاسفانه ايران هم از آن مستثني نیست. کاهش فروش محصوال

، کااهش  خروج ارز بیشتر از کشور :از جمله شود که در نتیجه تبعات منفي را به همراه دارد محدود شدن تولید مي

نار  بیکااری و   افازايش  ، افزايش قیمت تمام شده کاالهاای داخلاي  ، ي از مقیاسجويي ناش امکان استفاده از صرفه

 (.8488کنندگان و مديران داخلي )احمدی، و کاهش اعتماد به نفس نزد تولید ها تعطیلي کارخانه

 و کاولر  زر،يا فر و خچاال ي ،ييلباسشاو  نیماشا  از اعم يخانگ لوازمبا توجه به رتبه نامناسب ايران در واردات 

کننادگان داخلاي نسابت باه کاالهاای خاارجي،        ضروری است تا به منظاور اجتنااب از گارايش مصارف     ون،يزيتلو

کنندگان از کاالهای داخلاي و خاارجي    تری در جهت شناسايي عوامل موثر بر قصد خريد مصرف های دقیق پژوهش

  انجام گیرد.

تاثیرات شناختي و عاطفي بر قصد مشاتريان  های اخیر بسیاری از محققان رابطه میان  از سوی ديگر، در دهه

اناد،   (؛ برخي به بررسي تصوير کشور مبدا پرداخته2183اند )کارتر،  را در جهت خريد کاالها و خدمات بررسي کرده

اناد، تعادادی تااثیر تصاوير محصاول را بررساي        کننادگان پرداختاه   گرايي مصرف های ملي برخي به بررسي گرايش

اند. اغلب اين تحقیقات به بررسي تااثیر ياک ياا     اثر درگیری و تجربه محصول را ارزيابي کردهاند، تعدادی نیز  کرده

                                            
1. Rooma Roshnee Ramsaran 
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گیری خرياد مشاتريان متااثر از عوامال      اند؛ در حالي که فرايند تصمیم چند عامل بر قصد خريد مشتريان پرداخته

رسد )دهدشاتي   ی به نظر ميضرور متعددی است. بنابراين تدوين مدلي که دربرگیرنده متغیرهای ذکر شده باشد،

(. بر اين اساس پژوهش حاضر ياک بررساي جاامع و چاارچوبي از تحقیقاات موجاود در       8488شاهر  و همکاران، 

کند. اين پژوهش در جهت انتظام باازار، هام از    نیازهای آن را فراهم مي ها و پس نیاز کننده و پیش گرايي مصرف ملي

هاای   المللي مهم و هم از طريق ارائاه راه  وهش در يک موضوع بازاريابي بینای وسیع از پژ سازی بدنه طريق يکپارچه

   (.2116، 8کند )شانکارماهش گسترده برای تحقیقات آينده مشارکت مي

 

 سواالت تحقیق -5-4

 بر حمايت از کاالهای داخلي در ايران دارد؟چه تاثیری کنندگان  گرايي مصرف ملي -8-5-8

کنندگان و حمايت از کاالهای داخلي در ايران  گرايي مصرف مليدر ارتباط بین توانند  ميچه متغیرهايي  -8-5-2

 گر داشته باشند؟ نقش تعديل

در ايران کنندگان و حمايت از کاالهای داخلي  گرايي مصرف توانند در ارتباط بین ملي چه متغیرهايي مي -8-5-4

 ای داشته باشند؟ نقش واسطه

 

 فرضیات تحقیق -5-1

 نگرش نسبت به کاالهای داخلي در ايران تاثیر دارد.کنندگان بر  گرايي مصرف اول: مليفرضیه 

 کنندگان بر قصد خريد کاالهای داخلي در ايران تاثیر دارد. گرايي مصرف فرضیه دوم: ملي

کنندگان و نگرش نسبت به کاالهاای   گرايي مصرف درک شده در ارتباط بین مليفرضیه سوم: هزينه )قیمت( 

 دارد. ای واسطهداخلي در ايران نقش 

کننادگان و قصاد خرياد کاالهاای      گرايي مصرف درک شده در ارتباط بین مليرضیه چهارم: هزينه )قیمت( ف

 دارد.ای  واسطهداخلي در ايران نقش 

کنندگان و نگارش نسابت باه خرياد      گرايي مصرف هني کشور مبدا در ارتباط بین مليفرضیه پنجم: تصوير ذ

 دارد. ای واسطهکاالهای داخلي در ايران نقش 

کننادگان و قصاد خرياد کاالهاای      گراياي مصارف   هني کشور مبدا در ارتباط بین مليفرضیه ششم: تصوير ذ

 ای دارد. نقش واسطهداخلي در ايران 

کنندگان و نگرش نسبت به خريد کاالهاای   گرايي مصرف کیفیت درک شده در ارتباط بین مليفرضیه هفتم: 

                                            
1. Shankarmahesh 
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 ای دارد. نقش واسطهر ايران دداخلي 

کنندگان و قصد خريد کاالهای داخلاي در   گرايي مصرف کیفیت درک شده در ارتباط بین مليم: فرضیه هشت

 ای دارد. واسطهايران نقش 

کنندگان و نگرش نسبت به خريد کاالهاای   گرايي مصرف به نام تجاری در ارتباط بین ملي فرضیه نهم: اعتماد

 ای دارد. نقش واسطه داخلي در ايران

کنندگان و قصد خريد کاالهای داخلاي در   گرايي مصرف ه نام تجاری در ارتباط بین مليب فرضیه دهم: اعتماد

 ای دارد. نقش واسطه ايران

نسبت به کاالهای داخلي کنندگان و نگرش  گرايي مصرف درک از ضرورت در ارتباط بین ملي فرضیه يازدهم:

 گر دارد. نقش تعديل

صاد خرياد کاالهاای داخلاي     کنندگان و ق گرايي مصرف درک از ضرورت در ارتباط بین ملي فرضیه دوازدهم:

 گر دارد. نقش تعديل

نسابت باه   کننادگان و نگارش    گرايي مصرف ديدات اقتصادی در ارتباط بین مليفرضیه سیزدهم: درک از ته

 گر دارد. کاالهای داخلي نقش تعديل

صاد خرياد   کننادگان و ق  گراياي مصارف   ر ارتبااط باین ملاي   ت اقتصاادی د فرضیه چهاردهم: درک از تهديدا

 گر دارد. کاالهای داخلي نقش تعديل

 

 اهداف انجام تحقیق -5-6

 کنندگان بر نگرش نسبت به کاالهای داخلي در ايران گرايي مصرف بررسي تاثیر ملي -8-6-8

 کنندگان بر قصد خريد کاالهای داخلي در ايران گرايي مصرف بررسي تاثیر ملي -8-6-2

کننادگان و نگارش    گراياي مصارف   ای هزينه )قیمت( درک شده در ارتباط بین ملاي  واسطهبررسي نقش  -8-6-4

 نسبت به کاالهای داخلي در ايران

کنندگان و قصد خرياد   گرايي مصرف ای هزينه )قیمت( درک شده در ارتباط بین ملي بررسي نقش واسطه -8-6-3

 کاالهای داخلي در ايران

کننادگان و نگارش    گراياي مصارف   در ارتبااط باین ملاي   ای تصوير ذهني کشور مبدا  بررسي نقش واسطه -8-6-5

 نسبت به کاالهای داخلي در ايران

کننادگان و قصاد خرياد     گرايي مصرف ای تصوير ذهني کشور مبدا در ارتباط بین ملي بررسي نقش واسطه -8-6-6

 کاالهای داخلي در ايران
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و نگارش نسابت باه    کنندگان  گرايي مصرف ای کیفیت درک شده در ارتباط بین ملي بررسي نقش واسطه -8-6-1

 کاالهای داخلي در ايران

کننادگان و قصاد خرياد     گراياي مصارف   ای کیفیت درک شده در ارتبااط باین ملاي    بررسي نقش واسطه -8-6-8

 کاالهای داخلي در ايران

کنندگان و نگرش نسبت باه   گرايي مصرف ای اعتماد به نام تجاری در ارتباط بین ملي بررسي نقش واسطه -8-6-8

 کاالهای داخلي در ايران

کننادگان و قصاد خرياد     گراياي مصارف   ای اعتماد به نام تجاری در ارتباط بین ملي بررسي نقش واسطه -8-6-81

 کاالهای داخلي در ايران

کننادگان و نگارش نسابت باه      گرايي مصرف گر درک از ضرورت در ارتباط بین ملي بررسي نقش تعديل -8-6-88

 کاالهای داخلي در ايران

کنندگان و قصد خريد کاالهاای   گرايي مصرف اط بین مليگر درک از ضرورت در ارتب بررسي نقش تعديل -8-6-82

 داخلي در ايران

کننادگان و نگارش    گرايي مصارف  گر درک از تهديدات اقتصادی در ارتباط بین ملي بررسي نقش تعديل -8-6-84

 نسبت به کاالهای داخلي در ايران

کننادگان و قصاد    گراياي مصارف   گر درک از تهديدات اقتصادی در ارتباط بین ملاي  بررسي نقش تعديل -8-6-83

 خريد کاالهای داخلي در ايران

 

 روش پژوهش -5-7

هاای دولتاي و    هاای مختلاف جامعاه، اعام از بخاش      تايج اين تحقیق مورد استفاده بخاش با توجه به اينکه ن

یقاات  هاا و تحق  ین باه دلیال اينکاه روش   باشد، اين تحقیق از نوع کاربردی است. همچن خصوصي صنايع کشور مي

ای نیاز   ی هر چه بیشتر است، از نوع توسعهگذار های جديد برای اثر دهد و به دنبال راه قرار ميقبلي را مورد بررسي 

هاا و   آوری اطالعات بارای آزماون فرضایه    يک تحقیق توصیفي است که شامل جمعباشد. اين تحقیق همچنین  مي

سات، از ناوع   یاان متغیرهاا ا  باشد و از آنجا که به دنبال کسب اطاالع از وجاود رابطاه م    يپاسخ به برخي سواالت م

 باشد. همبستگي )همخواني( مي

ای است. بدين صورت که هم از اينترنت، مجالت و مقاالت تخصصاي و   روش اين پژوهش، میداني و کتابخانه

شود. علت  ای از نمونه مورد نظر استفاده مي تحقیقات مشابه خارجي و هم از طريق جمع آوری اطالعات پرسشنامه

ای عالوه بر مزايايي که درمورد آن در منابع مختلف مطرح گرديده اسات، باعاث ايجااد     ش پرسشنامهاستفاده از رو
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ساازد. هماانطور    های مختلف را میسر ماي  گردد و امکان مقايسه نتايج بخش يک وحدت رويه در کار تحقیقاتي مي

اباداع گردياده و در    (8881ای اسات کاه توساط شایمو و شاارما )      که بیان شد ابزار پاژوهش حاضار، پرسشانامه   

سازی آن شده است. روش تجزياه و تحلیال    کشورهای مختلف و شرايط مختلف دست خوش تغییراتي جهت بومي

اساتفاده   SmartPLSاست و بارای انجاام آن از نارم افازار      8سازی معادالت ساختاری ها در اين پژوهش، مدل داده

 شود. مي

کننده باوده، بناابراين قلمارو ايان تحقیاق مباحاث حاوزه         محوريت اين موضوع مربوط به بحث رفتار مصرف

هاا، کاالن شاهر تهاران در نظار       نظر جهت توزيع و تکمیل پرسشانامه  قلمرو مکاني موردگیرد.  بازاريابي را دربرمي

اقتصادی و اجتماعي حااکم بار کاالن    های  کنندگان به دلیل ويژگي چرا که تنوع کاالها و مصرف ،شده استگرفته 

های به عمل آماده نشاان    يران برخوردار است. بررسيشهر تهران از تنوع بسیار بااليي در مقايسه با شهرهای ديگر ا

وری و ساه راه اماین حضاور محادود     هاای جمها   فروشندگان لوازم خانگي در خیابانای از  دهد که بخش عمده مي

 شوند. مي

سي در اين پژوهش، صنعت لوازم خانگي است. دلیل اين انتخاب نیز وجود رقابت بین جامعه آماری مورد برر

های تجاری متفاوت داخلي و خارجي در ايان   نامباشد؛ چرا که  های خارجي در اين حوزه ميکاالهای داخلي و کاال

 .استدر دسترس گیری  ش انتخاب اعضای نمونه، نمونهروهمچنین  صنعت در ايران فعالیت دارند.

 

 های پژوهش تعاریف مفهومی کلیدواژه -5-8

کنندگان يک کشور به مصرف کاالهای ساخت آن کشور و تارجیح   میزان اعتماد مصرفگرایی مصرفی:  ملی

 باشد. کاالهای داخلي بر کاالهای تولید شده توسط ساير کشورها مي

کشور مبدا به عنوان کشوری که با محصول يا خدمتي مارتبط اسات تعرياف شاده اسات. ايان       کشور مبدا: 

برناد و نیاز کشاوری کاه      تواند کشور تولیدکننده محصوالت باشد يا کشوری که مديران در آن به سر مي کشور مي

 دفاتر مرکزی شرکت/ سازمان در آن واقع است.  

صور ارجحیت و مزيت ياک محصاول نسابت باه     کننده در خ قضاوت مصرفکیفیت درک شده محصول: 

 ساير محصوالت بازار با توجه به هدفي که آن محصول داشته است.  

قیمتي که مشتری از طريق ارجاع دادن قیمات محصاول باه قیمات     هزینه )قیمت( درک شده محصول: 

 کند.   محصوالت ديگر به آن دسترسي پیدا مي

                                            
1. Structural Equation Model (SEM) 
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دهنده در يک جامعاه کاه بار پاياه      ی با قاعده، درست و همیاریانتظار وجود رفتارهااعتماد به نام تجاری: 

 گیرد.  معیارهای مشترک بخشي از اعضای آن جامعه، شکل مي

  دهاد کاه کاه آياا محصاولي در زنادگي       کنندگان را شرح مي ادراکاتي از مصرفدرک از ضرورت محصول: 

  .ها ضروری است يا خیر روزانه و يا اقتصاد محلي آن

ای که کارگران صنايع داخلي در معارض   تهديد اقتصادی بر تهديد درک شدهت اقتصادی: درک از تهدیدا

آن هستند، داللت دارد. اين تهديد شامل نگراني کاهش درآمد، از دسات دادن شاغل خاود و ياا نزديکاان و سااير       

 باشد.   هموطنان در اثر واردات و خريد محصوالت خارجي مي

کننده به منظور خرياد برنادی    ری خريد است که علت رفتاری مصرفگی يکي از مراحل تصمیم قصد خرید:

 دهد.  خار را مورد مطالعه قرار مي

هاا در روشاي خاار نشاان     يک ساختار فیزيولوژيک است که آمادگي افراد را در اقدامات يا واکنشنگرش: 

 دهد. مي

فاده ياا مصارف عرضاه کارد و     هر آن چیزی که بتوان در بازار برای جلب توجه، تملک، استکاال )محصول(: 

احتماال توان رفع نیاز يا خواسته را نیز داشته باشد. هرآتچه که در داخل کشور تولید شود، کاالی داخلي و هرآنچه 

 که در خارج از کشور تولید شود، کاالی خارجي است. 

 

 های پژوهش تعاریف عملیاتی کلیدواژه -5-3

ياک الگاوی رفتااری اسات کاه مصارف کااالی وارداتاي را ناه تنهاا باه داليال غیار               گرایی مصرفی: ملی

پرستانه، بلکه با توجه به ضارر و زياان ناشاي از آن بارای اقتصااد کشاور و از دسات دادن مشااغل نادرسات           میهن

 داند.  مي

فیات  ي بیروناي از کی يراهنماا شاود و   کشور سازنده محصول تلقي ماي ن به عنوا کشور مبدا:تصویر ذهنی 

 است.کنندگان محصوالت برای مصرف

کنند و  دريافت ميکنندگان مصرف ي کهسنجشي است از خدمات و محصوالت کیفیت درک شده محصول:

 . دهند مي مطابقتخود انتظارات آن را با 

به مفهوم آن چیازی )پاول( اسات کاه در قباال محصاول پرداختاه         هزینه )قیمت( درک شده محصول:

 شود. مي

تواند به فروشنده برای ارائه محصاوالت و  عبارت است از باورهای مشتری از اينکه مي نام تجاری:اعتماد به 
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 مات تعهد شده اطمینان کند يا خیر.خد

کننده در قباال خرياد محصاول     به مفهوم میزان نیاز و ضرورتي است که مصرف درک از ضرورت محصول:

 کند. مورد نظر درک مي

زان ضرر و زيااني اسات کاه در قباال خرياد محصاوالت خاارجي توساط         می درک از تهدیدات اقتصادی:

 شود. کنندگان درک مي مصرف

 شود.   که منجر به خريد آنها از محصوالت مي کنندگان است گیری مصرف يکي از مراحل تصمیم قصد خرید:

تاثیرگاذار  تواناد بار خرياد آنهاا     که ماي و خارجي  يکنندگان نسبت به محصوالت داخلمصرفرفتار  نگرش:

 باشد.

 گردد.  به مفهوم آن چیزی است که در قبال پرداخت هزينه، دريافت مي کاال )محصول(:

 

 خالصه فصل اول -5-53

ای از موضوع پژوهش، شرح و بیان مساله، چارچوب نظاری و مادل، اهمیات و ضارورت،      در اين فصل، مقدمه

صصي پژوهش آورده شده است و در فصول بعاد  ها و تعاريف تخ سواالت، فرضیات و اهداف پژوهش و در نهايت واژه

 به تفصیل شرح داده خواهد شد.

 

 

 



 

 

 

 

 دوم:فصل 

 پژوهشو پيشينه مبانی نظری 
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 مقدمه -2-5

ادبیاات موضاوع ماورد بررساي     منسجم در خصور  گر ارائه چارچوبي فصل توسط پژوهش هدف از بیان اين

هاا و ارائاه    گار را در تادوين فرضایه    تا درک جامعي از موضوع مورد مطالعه بدست آيد و همچنین پژوهش باشد مي

-چارچوب نظری پژوهش پرداختاه ماي   ابتدا به بیان مباني يا مدل پژوهش ياری رساند. بدين منظور در اين فصل

پس از ارائاه فصال اول، در    .گرددات داخلي و خارجي مرتبط ارائه ميشود و در ادامه پیشینه پژوهش شامل تحقیق

شاود.  شناسي پاژوهش معرفاي ماي   ش بیان خواهد شد. در فصل سوم روشفصل دوم مباني نظری و پیشینه پژوه

هاای تحقیاق در   یری و ارائه پیشنهادات و محادوديت گر فصل چهارم، نهايتا نتیجهها دپس از تجزيه و تحلیل داده

 پنجم ارائه خواهد شد. فصل

 

 گرایی ملی -2-2

مورد توجه قرار گیارد. ايان   « گرايي ملي»تر  بايد مفهوم کلي« گرايي مصرفي ملي»قبل از پرداختن به موضوع 

باشاد.   ماي « گراياي  ملاي »از  ایحاوزه تخصصاي و زيرمجموعاه   « گراياي مصارفي   ملي»بدان دلیل است که مفهوم 

المللاي انجاام    و نیز مطالعات تطبیقاي باین  « گرايي مصرفي ملي»همچنین مطالعاتي که در مورد عوامل اثرگذار بر 

 (.8481زاده،  اند )حسین گرايي و مفاهیم مرتبط با آن استفاده نموده شده، همگي از ادبیات ملي

 

 گرایی )ناسیونالیسم( مفهوم ملی -2-2-5

لیسم از دو بخش ناسیون و ايسم تشکیل شده است. ايسم به معني اصاول اعتقاادی، باه صاورت     واژه ناسیونا

گردد )مانند سوسیالیسم، کمونیسم، کاپیتالیسام و ...(. ولاي ناسایون     ها متصل مي ها و نام پسوند به بسیاری از واژه

ک فرهنگاي و تااريخي باوده، از    های مشتر شود که به طور کلي دارای تعامالت و سنت امروزه به جماعتي گفته مي

در  2مشتق از ريشه ناتوس« 8ناسیون»اند. اصطالح  نظر سیاسي مستقل يا در تالش کسب آن و حاکمیت بر خويش

به معنای متولد يا زادگاه، محدوده و منطقه قومي اشااره داشات.    8861های  در قرن دوازدهم میالدی، حدود سال

به معناي قاوم،    Natioهمريشه است. در التین هم  Nativeو  Natalهای  اژههای اروپايي، واژه ناسیون با و در زبان

 تیره و نیز مردم آمده است.

                                            
1. Nation 

2. Natus 



 

 

تا قرن دوازدهم میالدی، واژه ناسیون به معنای زايش، نژاد و نسل بوده است. در آغاز قارن شاانزدهم از ايان    

شاد، ولاي از    سیاسي مهم گفتاه ماي   را ساختند. در قرن شانزدهم، ناسیون به يک واحد« ناسیونالیسم»اسم صفت 

(. در جرياان انقاالب کبیار فرانساه     8414قرن هفدهم به بعد، به تدريج معني کناوني خاود را يافات )ابريشامي،     

پیشنهاد کرد. در « 8طبقه سوم»(، يکي از نمايندگان اين عنوان را برای اجتماع نمايندگان مردم يا 8185 -8188)

را فرانسويان احتماال از زبان انگلیسي اقتباس کردناد و باه تادريج باه جاای       2سمها، اصطالح ناسیونالی همین سال

من ناه چاو   »خود اعالم کرد:  3برومر 88نهادند و ناپلئون بناپارت در پي کودتای « 4ستايي پرستي يا میهن میهن»

 «.5هستم ملیهستم و نه راست، بلکه من 

هاای متعادد رواناي، فرهنگاي، سیاساي،       ، به تدريج زمینه«ناسیونالیسم»ها و ايدئولوژی  با راه افتادن تئوری

گرايي مبتني بار   ، ملي6گرايي مبتني بر سرزمین اند، مانند ملي اقتصادی، مذهبي و سرزمیني را بدان منسوب نموده

مبتناي   گراياي  و ملاي  81گرايي اقتصادی ، ملي8گرايي مبتني بر مذهب ، ملي8گرايي مبتني بر سیاست ، ملي1فرهنگ

 .88بر زبان

هاای ديناي اسات و متفکاران و      در ادبیات قاديم ماا باه معناای ديان ياا فرقاه       « ملت»در ايران گرچه واژه 

باوده  « ادياان و ماذاهب  »گويناد منظورشاان    سخن ماي « الملل و النحل»داناني مانند شهرستاني وقتي از  جغرافي

وياژه در عصار ناصاری،     ر پي ارتباط ايران با اروپاا، باه  رسد که از زمان صفويه به بعد، د است، ولي چنین به نظر مي

در اروپا بوده است، مترجمان ايراناي شاايد باا    « شکوفايي ناسیونالیسم لیبرال»يعني در نیمه قرن نوزدهم که دوره 

و نوشاتند   مي«82ملتي»اند و تا اواخر آن قرن، صفت مربوطه را  برگردانده« ملت»را به « ناسیون»ها،  اقتباس از ترک

 (.8481امروزين )شیخاوندی، « ملي»نه 

های گوناگوني تعريف شده است، اما تعاريف دارای مضامین مشترکي هساتند و   گرايي به شیوه ايدئولوژی ملي

گراياي را بادين شارح     ( تعريفي رسمي از ملاي 8816) 84غالبا با يکديگر همپوشاني دارند. برای نخستین بار، سامنر

                                            
1. Assembee Nationale 

2. Nationalism 

3. Patriotisme 

4. Coup of 18 Brumaire 

5. Je sutis national 

6. Territorial nationalism 

7. Cultural nationalism 

8. Political nationalism 

9. Religious nationalism 

10. Economical nationalism 

11. Language nationalism 
12. National 

13. Sumner 



 

 

هاا بداناد و تماامي     ای که فارد گاروه خاويش را محاور هماه پدياده       ها به گونه پديدهنگرشي خار به »بیان کرد: 

مشااهده   (8848)(. مااردوک  8482)آنات و همکااران،   « بندی و ارجاع دهد های ديگر را با توجه به آن رتبه پديده

جتماعي نیز خاودش  های ا کرد که عرق ملي نه فقط قابل اجرا در يک قوم يا ملیت است، بلکه در تمامي انواع گروه

پرساتي   های نژادی و میهن های مذهبي، تبعیض گرايي، تبعیض دهد و با توسعه سطح زندگي افراد، فرقه را نشان مي

گرايي يک پديده کلي اسات کاه ريشاه     کند که ملي بیان مي 8816در سال 8دهد. لويس خودش را بیشتر نشان مي

گرايي را حتاي بخشاي از وجاود آدماي      ا که بعضي از محققان مليها دارد؛ تا آنج های مرتبط با گروه در اکثر بخش

البتاه مضامون عماده، دلبساتگي      (.8488آبااد،   زاده شاغل  رنجباران و قلاي   ؛8482دانند )گوهرجو و همکاران،  مي

دهاد و باه دنباال     العاده به ملت است. ناسیونالیسم ايدئولوژی است که ملت را در مرکز عاليق خاود قارار ماي    فوق

ها ناسیونالیسام باه دنباال ارتقاای بهزيساتي ملات اسات         ش بهزيستي آن است. اهداف اصلي که از طريق آنافزاي

تواناد   هاا ياک ملات نماي     عبارتند از: استقالل يا خودمختاری ملي، وحدت ملي و هويت ملي. از نظر ناسیونالیسات 

 (.2118بدون میزان معیني از هر عامل مذکور به بقای خود ادامه دهد )اسمیت، 

 

 گرایی در جهان و ایران تاریخچه ملی -2-2-2

های ناپلئون در اوايل سده نوزدهم قاوت   گرايي همواره در پهنه تاريخ وجود داشته است، اما پس از جنگ ملي

 -بیشتری يافت. با فتح بخش عمده اروپا به دسات نیروهاای فرانساوی نااپلئون، خشام مردماان شکسات خاورده        

هاای ملیاي و    انگیخته شد و اين امر باعث شد که اين کشورها برای تشکیل دولات بر -مخصوصا مردم آلمان و ايتالیا

شاد. در گاذران    8848و هم در سال  8883متحد مبارزه کنند و اين امر عاملي مهم در برپايي جنگ، هم در سال 

مخالفت با سالطه  گرايي که در اروپا زايش يافته بود، هنگامي که ملل آسیايي و آفريقايي به  سده بیستم، آيین ملي

ای در مصر، هندوستان و هند شارقي و   گرايانه های ملي استعماری برخاستند، در سرتاسر جهان گسترش يافت. قیام

... گواه اين مدعا است. اين مبارزات در حال رشد بود و نجات ملي نه تنها به عنوان يک هدف سیاسي، که به مثابه 

نماود پیادا   « غرب ستیزی»گرايي در حالت  . در بعضي کشورها نیز مليرفت بخشي از انقالب اجتماعي به شمار مي

گرايي به سر رسیده و اکنون با شرايط زماني سازگار نباوده و   شود که عصر ملي کرد. با وجود اين غالبا استدالل مي

جهااني  ساتیزی در دوران پاس از جناگ     سازی اروپايي در قرن نوزدهم، ياا مباارزات اساتعمار    تنها با مفهوم ملت

گراياي داللات دارد، کاه از تجدياد حیاات آن نیاز        مرتبط است. اما شواهدی وجود دارد که نه تنها بر استمرار ملي

کند. بین ناسیونالیسم و باور يک ملت در اين که از لحاظ نژادی منحصر به فارد اسات رابطاه مساتقیم      حکايت مي

تواند بسیار هام پرتاوان باشاد،     اند وجود داشته باشد، و ميتو وجود دارد. ناسیونالیسم بدون نیاز به چنین باوری مي

                                            
1. Lewis 



 

 

اما قطعا باور به منحصر به فرد بودن نژادی، همانند منحصر به فرد بودن تاريخي و فرهنگي و زبااني، باه اساتحکام    

 افزايد. ناسیونالیسم مي

نات دوگوبیناوی   دانناد. ک  دهناده ياک ملات ماي     ، نژادها را عنصر اصلي تشکیل طرفداران عدم تساوی ارزش

و اساوالد  « ها تکامل نژادهاست و نژاد سفید بر ساير نژادهای بشاری برتاری دارناد    تکامل ملت»گويد:  فرانسوی مي

معتقد بود که نژاد سلت و ژرمن از لحاظ اراده، نیرومندترين نژادی است که چشم جهاان و تااريخ دياده     8اشپنگلر

روپا، بیسمارک صدر اعظم آلماان عقاياد او را دنباال نماوده و ناژاد      است. همزمان با نشر عقايد کنت دوگوبینو در ا

آورد که آينده متعلاق باه ناژاد او     نمايد و فرياد بر مي تر اسالو، التین و ژرمن تقسیم مي سفید را به سه نژاد کوچک

اناد   گر ويران ساختهای را که نژادهای دي باشد و اين نژاد برای سعادت بشر بوجود آمده است و بنا و آباداني خانه مي

، نژاد آريا بزرگترين خالق تمدن است. بنابراين بقای تمادن باه بقاای آن    2به عقیده هیتلر نژادپرست بر عهده دارد.

کناد و   کنناده تمادن تقسایم ماي     دارنده و وياران  نژاد وابسته است. هیتلر عالم انسانیت را به سه طبقه خالق، پاس

ژاد آريائي ندارد، زيرا اساس و طرح تمام اختراعات بشری از انديشاه ايان ناژاد    اعتقاد دارد طبقه اول مصداقي جز ن

احساساات مشاترکي در    -شهرهای خود -زايیده شده است. يونانیان باستان، با شور و عالقه فراوان نسبت به دولت

هان احسااس  شهروندان خود پديد آوردند و تا حدی هم به حاکمیت مردمي دست يافتند و نسبت به ساير مردم ج

دانناد(   کردند. عبريها )يهوديان( نیز با احساس نوعي تمايز و برتری )که خود را قوم برگزيده خداوند ماي  برتری مي

گاه به حاکمیات ماردم در    اند، اما هیچ در طول بیش از دو هزار سال پراکندگي موجوديت قومي خود را حفظ کرده

 (.8414مفهوم کنوني دست نیافتند )ابريشمي، 

گرايي در ايران بايد يادآور شد که تا اواخر قرن نوزدهم میالدی به مردم اياران رعیات و    ر توضیح تاريخ مليد

شد و به طور طبیعي، مردم در برابر شاه فاقد هرگونه حقوقي بودند. از اواخر قارن ناوزدهم و اوايال     رعايا اطالق مي

داری و نفاوذ   ( به علات رشاد سارمايه   Nationجمه قرن بیستم میالدی و در جريان نهضت مشروطه، لغت ملت )تر

نظريات سیاسي و فرهنگي از کشورهای اروپايي به ايران، وارد محااورات و مطبوعاات سیاساي شاد. گرچاه بحاث       

هاا و احازاب سیاساي     های گاروه  ناسیونالیسم به عنوان يک نگرش سیاسي خار و به عنوان بنای اقدامات و انگیزه

شود و ريشه در تحوالت فکری و سیاسي دوران قبال و پاس از انقاالب مشاروطه      مي خار، به قرن بیستم محدود

و احسااس نسابت باه سارزمین، میارا       « ملات »ای به نام  دارد، اما اين بدان معنا نیست که اصوال در ايران پديده

انه در اياران  گراي و احساسات ملي« ملت»در گذشته وجود نداشته و پديده « ايران»فرهنگي و تاريخي خار، يعني 

گذاری دولت مدرن در قارن بیساتم باوده باشاد. در اياران       ساخته و پرداخته ذهن روشنفکران يا محصول سیاست

                                            
1. Spengler, Oswald 

2. Racist 



 

 

آگاهي به وجود خويشتن به عنوان يک ملت چنان ريشه کهني دارد که تاريخ آن به اوستا )کتااب ديناي باساتاني    

پیامبراني معین ناام بارده    -با شاه« ويج ايران»ايراني و نیز کشور گردد. در اوستا از قوم ايراني، زبان  ايرانیان( باز مي

کنند و در متون ديناي زرتشاتي و نیاز شااهنامه فردوساي       ای را دنبال مي ملیي ويژه -های ديني شود که آرمان مي

باه اياران    هاای ترکاان و مغاوالن و تاتااران     کنیم. تجربه تاريخي يورش شهر برخورد مي پیوسته با واژه ايران و ايران

شاان وجاود    گاه نه خواستند )زيرا چناین آرمااني در آگااهي    های خود، هیچ ها به رغم پیروزی دهد که آن نشان مي

های ملي ايران قرار گرفتند که از فرهنگاي   توانستد به آگاهي ملیي دست يابند، زيرا در برابر آگاهي نداشت( و نه مي

افازار باه ساالح عقیادتي و      رخوردار بود. اعراب نیز با آن که افزون بر جنگتر ب ای کهن تر، نیرومندتر و سابقه پرمايه

ديني نیز مجهز بودند، يعني آرماني کامل داشتند، از آنجا که در برابر آگاهي ملیاي نیرومناد ايراناي قارار گرفتناد،      

ند و اماروز از  موفق به سرکوب آن نشدند. حال آن که در جاهای ديگر مانند مصر و شامال آفريقاا، کامیااب گشات    

 کمتر نشاني بر جای مانده است.« به عنوان ملت»های باستاني ايشان،  ها و تمدن مردم کهن آن سرزمین

پرستانه را به طور جدی و آگاهاناه تجرباه کارده     تاريخ ايران تا پیش از انقالب مشروطه، دو بار جنبش میهن

هايي از آن مانده است، با ياورش اساکندر    لي نشانهاست.  بار نخست که آگاهي زيادی درباره آن در دست نیست و

ماببي   آيد، دچار يورش فرهنگي يوناني شود، يعني زماني که ايران به اشغال بیگانه درمي مقدوني به ايران پديدار مي

دهد. حدود يک قرني که جانشینان اسکندر بر بخشي عمده از اياران   ها واکنش نشان مي شود و در برابر اين هم مي

رو بودند و سارانجام نیاز فرماانروايي را باه      ها روبه ويژه از سوی پارت های داخلي به ان راندند، پیوسته با خیزشفرم

های ملاي اسات. باار دوم کاه      پرستي در اين دوره، پیدايش حماسه های فرهنگي نهضت میهن ها سپردند. نشانه آن

هار قرن پاس از حملاه اعاراب مسالمان اسات، و      تر و پايدارتری دارد، چ پرستي شکل آشکارتر، سخت جنبش میهن

ديناان   سیاسي )بابک، مازياار، ابومسالم و ...( و ديناي )ساپیدجامگان مقناع، خارم       -های نظامي گذشته از جنبش

گیارد، چراکاه اياران ناه تنهاا يگاانگي سیاساي، بلکاه وحادت           خراسان و ...(، شکل بارزتر فرهنگي نیز به خود مي

فرهنگاي ايان دوره پیادايش     -بیند. بارزترين نهضت سیاسي هنگي خود را در خطر مياعتقادی و ديني و هويت فر

 پذيرد. را نیز بر خود مي« ناسیونالیسم»بینیم آشکارا، نام  پرستي( است که چنان که مي )يا میهن شعوبيجنبش 

ملت، به اين نکتاه   -های ناسیونالیسم، قومیت و دولت پرداز بحث ترين نظريه ( برجسته2118آنتوني اسمیت )

هاای ماقبال مادرن و ماقبال     «ملات »اساسي درباره ايران واقف است و اصوال اساتدالل خاود را مبناي بار وجاود      

دهاد. طارح جلاد     د قارار ماي  بر اساس وجود چند مورد تاريخي مهم همچاون اياران، چاین و هنا    « ناسیونالیسم»

نیاز تصاويری از تخات جمشاید اياران اسات کاه بیاانگر وجاود          « ها ريشه قومي ملت»ترين کتاب او به نام  معروف

پردازان برجسته ناسیونالیسم نیز به ويژگي خار اياران باه    است. ديگر نظريه« ناسیونالیسم»های کهن ماقبل  ملت

اند. برخي از پژوهشاگران ناسیونالیسام و    نگ و تاريخ خود اشاره کردهعنوان يک ملت کهن برخوردار از تمدن، فره



 

 

اند که ظهور دولت متمرکز باه مفهاوم دقیاق و علماي آن را ابتکاار ايرانیاان         مطالعات ايراني نیز تا آنجا پیش رفته

ن بودن ملت های آن دسته از محققاني که مدعي مدر دانند. اين نکات استدالل کافي را جهت رد فرضیه باستان مي

کناد   دانند، فراهم مي ها و روشنفکران قرن بیست ايران مي و هويت ملي در ايران هستند و آن را محصول کار دولت

 (.8483)صنیع اجالل، 

هاای   همچنین از طريق مراجعه به آثار تاريخي مربوط به ايران و نیز آثار ادباي کاه باه عناوان يکاي از جلاوه      

دوستي ايرانیان پي برد. بارای مثاال فردوساي     توان به وجود روحیات وطن است، مي تاريخي و تمدني جامعه ايراني

 گويد: دهد و مي وجود خود را به وجود میهن خود پیوند مي

 چو ايران نباشد تن من نباد/ بدين بوم و بر زنده يک تن مباد

 شناساند: میهنان خود را با خرد و انديشه و هنروری مي و يا در جای ديگر هم

 ر نزد ايرانیان است و بس/ نگیرند شیر ژيان را به کسهن

زمین استفاده کرده است، بلکه بسایاری از شاعرای ماقبال او     نه تنها فردوسي بارها و بارها از نام ايران و ايران

باار باه کاار رفتاه اسات و يکاي از        8111اند. برای نمونه واژه ايران در آثار نظامي گنجوی بیش از  نیز چنین کرده

باشد. نظامي  خواهي نیز مي شعار او نه تنها بیانگر تصوير ايران در ذهن شاعر و زمانه اوست، بلکه بیانگر نوعي ملیتا

 گويد: مي

 دل/ نیست گوينده زين قیاس خجل هم عالم تن است و ايران

 چون که ايران دل زمین باشد/ دل ز تن به بود، يقین باشد

توسط دولت صفويه به عنوان دين دولتي و ملتاي،  « اثني عشری مذهب جعفری»از نظر مذهبي نیز پذيرش 

نقطه عطفي در تمايز اکثر ايرانیان از غیر ايرانیان و استقالل اين کشور از خالفات تارک تاوراني تباار عثمااني، در      

گشات و  ها و فرايض مذهبي اکثريت ايرانیان از ساير فرق و مذاهب اسالمي متمايز  سان، آيین غرب ايران بود. بدين

 دولتي پیدا کرد. -کامال جنبه ملیي

ايران از معدود کشورهايي است که از عهد کهن دارای گاهشمار شمسي و قمری بوده است. در دنیای اساالم  

و در منطقه، تنها در کشور ايران است که تقويم رسمي بر پايه سال شمسي است و بدين جهت، تقويم قمری را باه  

هاا پایش باه     های ساوگواری ديناي از قارن    ها و آيین م، برای تعیین حواد  و جشنطور مشترک با ساير دول اسال

 شود. رسمیت شناخته است، ولي به تبع ويژگي ملیي، از تقويم رسمي شمسي استفاده مي

در قرون اخیر نیز گاهي ناسیونالیسم اقتصادی در ايران مقدم بر ناسیونالیسم سیاسي بوده است. مخالفات باا   

کاه طاي آن حاق    « بانک ملاي »م(، موضوع تشکیل 8881هجری قمری ) 8268از توتون و تنباکو در واگذاری امتی

انگلستان سلب شد و پول ايراني با اعتبار واحدی در کشور رايج گرديد، ملي شدن « بانک شاهي»چاپ اسکناس از 

ي در بعد اقتصاادی هساتند   گراي هايي از ملي ها پس از انقالب اسالمي نمونه صنعت نفت و ملي شدن صنايع و بانک



 

 

 (.8481)شیخاوندی، 

 

 گرایی اقتصادی ملی -2-2-9

گرايي مصرفي، تمايل به حمايات از صانايع    ای است که در برگیرنده ملي گرايي اقتصادی مفهوم گسترده ملي

گذاری خارجي، ايجااد محادوديت بارای جابجاايي سارمايه، نیاروی کاار و فعالیات          داخلي، محدود نمودن سرمايه

گرايي اقتصادی که در تمام کشورها کام و بایش وجاود دارد، بعاد      خارجي و مالکیت فکری است. مليهای  شرکت

هاايي را بارای آن باه     تواند باعث ضديت با کسب و کارهای خارجي شده و مزاحمت گرايي است و مي اقتصادی ملي

جب آن، ماردم ياک کشاور    گرايي اقتصادی، حفظ استقالل اقتصاد ملي است که به مو وجود آورد. هدف اصلي ملي

کنند حق مالکیت کشوری را که تبعه آن هستند، حفظ کنند. باه عباارت ديگار در اينجاا مناافع و       عالقه پیدا مي

شاود. گارايش باه سالطه ملاي و       المللي از اهمیت بیشاتری برخاوردار ماي    امنیت ملي در مقايسه با مالحظات بین

د محصوالت داخلي )به منظور تقويت صنايع داخلي( و يا تحاريم  گرايان را به خري متعاقب آن سلطه اقتصادی، ملي

رود کاه در   دهد. بنابراين انتظار مي محصوالت وارداتي )به منظور رفع سلطه اقتصادی کشورهای خارجي( سوق مي

   (.8481زاده،  بیشتری نیز برخوردار باشند )حسینگرايي اقتصادی  گرايي باالتر، از ملي کشورهايي با گرايش ملي

های متعددی نیز به خود گرفتاه   ناسیونالیسم اقتصادی طي قرون گذشته تغییر و تحوالت زيادی داشته و نام

هاايي اسات کاه ايان      گراياي ناوين از جملاه ناام     و اخیرا حمايات  گرايي ، حمايت2گرايي ، دولت8است. مرکانتیلیسم

الیسام اقتصاادی در شاکل ماليام ياا تاداعي       شده است. ناسیون ها خوانده مي های مختلف به آن ايدئولوژی در دوره

خويش، تالشي برای حمايت از اقتصاد در برابار نیروهاای اقتصاادی و سیاساي خاارجي باوده اسات )امیادبخش،         

تر صاادر نماياد و    (. برای مثال تز اصلي مکتب مرکانتیلیسم اين بود که هر کشوری بايد کوشش کند تا بیش8484

ها از دخالت دولت در اقتصاد و تجاارت خاارجي در راساتای     ن ديدگاه مرکانتیلیستتر وارد نمايد. متناسب با اي کم

 (.8483کردند )حقیقي،  کنترل واردات و افزايش مازاد تراز بازرگاني پشتیباني مي

کند: از قبیل تقاضا از مردم برای اين که فقاط کااالی    های مختلفي بروز پیدا مي گرايي اقتصادی به شیوه ملي (1

ای،  های محدودکننده و مواناع تجااری غیرتعرفاه    ا خريداری کنند، محدود نمودن واردات، تعرفهکشور خود ر

کردن صانايع، سالب     گذاری خارجي، ملي تر بر سرمايه تحريم واردات از کشوری خار، کنترل و نظارت بیش

ز کشاورهای  های خارجي. پس از جنگ جهاني دوم، زماني که بسیاری ا مالکیت و حتي مصادره اموال شرکت

گراياي   جديد به وجود آمدند و بسیاری از کشورهای ديگر به دنبال استقالل اقتصاادی بودناد، مباارزات ملاي    

 شیوع پیدا کرده بود. 

                                            
1. Mercantilism 

2. Statism 



 

 

Family name: Fathi                                                             Name: Ali 

Title of Thesis Examining the Effective Factors on Purchase of Domestic Goods in 

Iran: An Ethnocentrism Approach 

Firat Supervisor: Bagher Asgarnezhad (Ph.D) 

Second Supervisor: Hosein Rahimi (Ph.D)           

Advisor: Ghasem Zarei (Ph.D) 

Graduate Degree M.A.      

Major: Maste of Business Administration (MBA)   Specialty: General                             

University: Mohaghegh Ardabili       Faculty: Literature and Humanities  

Graduation date: 18/2/2017                                         Number of pages: 145 
 

Abstract: 
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role of moderating variables such as perceived product necessity and perceived economic 

threat benefiting a field study and libraryform as study method and questionnaire as the 

tool. Statistical society of the study is household furniture due to the variety in products 
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chosen by convenience sampling method. Questionnaires were partially delivered in 
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equation modeling with partial least square approach in Smart PLS software is used to test 

hypothesis. The results indicated that consumer ethnocentrism has positive meaningful 
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