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چکیده
هدف تحقيق حاضر ،بررسی تاثير بيگانهگرایی مصرفکننده بر قصد خرید محصوالت خارجی :تحليل نقش تصویر
کشور توليدکننده و نگرش به برند میباشد .این تحقيق بر حسب هدف کاربردي و براساس شيوه گردآوري دادهها
توصيفی از نوع پيمایشی و همبستگی است .جامعهآماري پژوهش مصرفکنندگان پوشاک خارجی در مشهد است.
نمونهآماري این تحقيق  221نفر از مصرفکنندگان پوشاک خارجی در سطح مشهد (براساس  11-0برابر تعداد
گویههاي پرسشنامه) است و دادههاي آماري گردآوريشده طی  6ماهه اول سال  1911به روش نمونهگيري
غيراحتمالی داوطلبانه میباشد .ابزار اندازهگيري در این مطالعه ،پرسشنامه با طيف ليکرت پنج گزینهاي و شامل
 22گویه بوده است .همچنين جهت تعيين روایی از روایی محتوا و سازه و جهت پایایی از آلفاي کرونباخ استفاده
شدهاست که مقدار بدست آمده مورد تأیيد میباشد .جهت تحليل توصيفی دادهها از نرم افزار  SPSSو جهت
آزمون فرضيهها با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاري ( )SEMو با کمك نرمافزار  Amosمورد تجزیه و
تحليل قرار گرفته است .یافتههاي تحقيق نشان میدهد که بيگانهگرایی مصرف کننده بر قصد خرید محصوالت
خارجی تاثير معناداري دارد ،همچنين تصویر کشور توليدکننده رابطه بين بيگانهگرایی مصرفکننده و قصد خرید
محصوالت خارجی را ميانجیگري میکند و در نهایت نگرش به برند رابطه بين بيگانهگرایی مصرفکننده و قصد
خرید محصوالت خارجی را ميانجیگري میکند.
واژههای کلیدی :بيگانهگرایی مصرفکننده ،قصد خرید محصوالت خارجی ،تصویر کشور توليدکننده ،نگرش به
برند.
طبقه بندی .M11 ،M16 ،M31 ،F23 ،L22 ،L23 :JEL

 .1استادیار ،دانشکده مدیریت و حسابداري ،دانشگاه بينالمللی امام رضا (ع) ،مشهد ،ایران( .نویسنده مسئول)ghafourian@imamreza.ac.ir :
 .2دکتري مدیریت بازرگانی-بازاریابی ،دانشکده مدیریت و حسابداري ،موسسه آموزش عالی عطار ،مشهد ،ایران.
 .9کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی -بازاریابی ،موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر ،مشهد ،ایران.
 .0استادیار ،دانشکده مدیریت و حسابداري ،موسسه آموزش عالی عطار ،مشهد ،ایران.
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مقدمه
امروزه رفتار مصرفکننده در حوزه بازاریابی بينالمللی نيز داراي اهميت میباشد و فرض بر این است که
مصرفکننده عمدتاً تحت تاثير صفات فردي خود میباشد .یکی از مباحث کليدي و جدید در رفتار
مصرفکننده ،بيگانهگرایی مصرفکننده است .بيگانهگرایی مصرفکننده یك اعتقاد درونی مصرفکننده در
جهت ترجيح محصوالت خارجی با استفاده از تحقير محصوالت داخلی است (سانکاران و دمانگوت.)2111 ،1
بيگانهگرایی ،اعتقاد مصرفکنندگان را در مورد قابل قبول بودن ابعاد اخالقی و هنجاري در خرید محصوالت
توليدي خارجی جلب میکند و آن را به یك ساختار گروهی طرفدار گروه و ضدگروه تبدیل میکند (زوگنر
و همکاران .)2112 ،2ليشتر 9قصد خرید را پيشبينی کننده مناسب رفتار واقعی افراد میداند .بر اساس
الگوي قصد رفتاري ،مهمترین عامل تعيينکننده رفتار خرید فرد ،قصد رفتاري است که فيشبين و آجزن0
قصد را قضاوت احتمالی فرد از نوع رفتار موردنظر وي بيان کردهاند .قصد فرد براي انجام یك رفتار ترکيبی
از نگرش نسبت به رفتار و هنجارهاي انتزاعی است .تعاریف معادل دیگري نيز براي قصد بيانشده است
از آن جمله :از قصد بهعنوان تعهد و تصميم براي انجام یك اقدام یا دستيابی به هدف نام بردهاند؛ و درجاي
دیگر آن را معادل انتخاب ،تصميم گيري و برنامهریزي ذکر کردهاند .قصد یا تمایل شاخصی است براي
نشان دادن چگونگی تالش و کوشش فرد درجهت برنامهریزي .این تعاریف بسيار گسترده است به طوري
که انگيزه و برنامهریزي را درخود جاي داده است .ممکن است قصد بالفاصله به عمل تبدیل شود و یا
مدتزمانی به طول بيانجامد (عربشاهی و همکاران .)1911 ،چن )2111( 2در پژوهش خود نشان داد که
تصویر کشور مبدا رابطه معناداري با نگرش به محصوالت وارداتی دارد .بيگانهگرایی مصرفی رابطه بسيار
نزدیکی با تصویر ذهنی از کشور مبدا دارد ،هر دو مفهوم باعث بروز احساسات خاصی نسبت به محصوالت
خارجی میشوند .و مهمترین تفاوات ميان این دو ماهيت خاص این دو نگرش است .مهمترین اصل
بيگانهگرایی مصرفی در مصرف وجود دوگانگی در نگرش نسبت به دو گروه از محصوالت است .محصوالت
محلی و محصوالت خارجی و مفهومی که در این نگرش در ذهن ایجاد میشود فقط ترجيح محصوالت
داخلی و رد محصوالت خارجی است .در حالی که تصویر ذهنی از کشور مبدا از طریق ویژگیهاي ،ملی،
اقتصادي و سياسی و تاریخی محصوالت کشور مبدا در سایر کشورها ایجاد میشود (رویتر و همکاران،6
 .)1111نگرش به محصوالت معموال به عنوان ارزیابی کلی مصرفکننده از ویژگیهاي یك کاال مانند:
شکل ،برند و کيفيت تعریف میشود (اردوغان و اوزکورت .)2111 ،7هنگامی که مشتریان قصد مقایسه
محصوالت خارجی و مشابه داخلی آن ها را دارند معموال نمیتوانند انواع اطالعات راجع به کيفيت ،کارایی،
شهرت برند و سایر اطالعات مربوط به محصوالت خارجی را به دست آورند .درواقع دانش تخصصی
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مشتریان درباره محصوالت خارجی که قصد خرید آن را دارند اندک است .حتی اطالعات در دسترس آنها
نيز ناچيز است (کایناک و کارا.)2112 ،1
صنعت پوشاک ایران از جمله صنایعی است که علیرغم پيشينه تاریخی ،پس از صنعتی شدن و با تاسيس
کارخانجات توليدي صنعتی ،به جایگاه تاریخی خود دست پيدا نکرد و پس از یك دوره رونق ،در دو دهه
گذشته با چالشهاي فراوانی مواجه بوده و سهم آن در اقتصاد ایران کاهش یافته است .این صنعت به
دليل ارتباط مستقيم آن با زندگی روزمره و نيازهاي اساسی خانوارها همواره مورد توجه بوده و علی رغم
سهم اندک آن در اقتصاد ملی ،از حساسيت باالیی برخوردار میباشد .همچنين صنعت پوشاک ایران در
بازارهاي خارجی نيز فعاليت داشته که این امر نيز در دهه اخير کاهش یافته است .از این رو بسيار ضروري
است که عوامل اثرگذار بر این صنعت بررسی شود و با تحليل نيروهاي پيشرانی که آینده صنعت را تشکيل
میدهند دورنماي آینده این صنعت ترسيم شود ،که یکی از این نيروها الگوهاي ترجيحی خریداران درصنعت
میباشد .لذا با عنایت به مطالب فوق و با توجه به اینکه تاکنون پژوهش تجربی که به بررسی تاثير
بيگانهگرایی مصرفکننده بر قصد خرید محصوالت خارجی با در نظر گرفتن نقش ميانجی تصویر کشور
توليد کننده و نگرش به برند پرداخته باشد ،انجام نشده است بنابراین پژوهش از این لحاظ داراي نوآوري
میباشد .در نهایت و در این تحقيق به دنبال پاسخگوئی به این سوال میباشيم که آیا بيگانهگرایی
مصرفکننده بر قصد خرید محصوالت خارجی با توجه به نقش ميانجی تصویر کشور توليدکننده و نگرش
به برند تاثيرگذار است یا خير؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بیگانه گرایی مصرف کننده

افرادبيگانهگرا افرادي هستند که جوامع دیگر را به جامعه خود ترجيح میدهند و افرادي هستند که هر
چيزي را در رابطه با آن ارزیابی میکنند و نه با جامعه خود (مولر و همکاران 2116 ،2؛گائور و همکاران،9
2112؛ کيساویك .)2112 ،0بيگانهگرایی فقط یك تعصب ساده در مورد گروههاي غيرخودي نيست ،بلکه
همراه با نوعی خصومت نسبت به گروه خودي است (گائور و همکاران2112 ،؛ باالبانيز و دیاماتوپولوس،2
 :2116شيخه پور و همکاران ،)1917 ،درست برعکس قومگرایی که فضایل ملی را که وجود ندارد ،میبيند،
بيگانهگراها کمبودهایی را میبينند که وجود ندارند (مولر و همکاران2116 ،؛ باالبانيز و دیاماتوپولوس،
 .)2116برخی از صاحب نظران ،این پدیده را بدون اینکه از کلمه بيگانهگرایی استفاده کنند مورد بررسی
قرار دادهاند؛ براي مثال فيشبين ( ،)1169کسانی را که تمایالت منفی به خوديها دارند غيرعضوهاي
مستقل ناميد (فيش بين1169 ،؛ مولر و همکاران2111 ،؛ گائور و همکاران .)2112 ،اعتقادات قومگرایانه
در همه جوامع فراگير است و پژوهشگرانی از جمله کنت و بارنایت ( ،)1121معتقدند که در ميان جوامعی
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که با گروههاي ناهمسان در ارتباط هستند ،برخی از افراد مستعد بروز احساساتی هستند که مخالف قومگرایی
است .این چنين افراد بيگانهگرایی متمرکز بر گروههاي خارجی هستند و حتی امکان دارد تمایل شدیدي
براي نادیده گرفتن گروه خودي داشته باشند .بخش مهمی از احساسات قومگرایانه و بيگانهگرایی ،ماهيت
ذهنی آنهاست .همانطور که قومگرایی به تعصبات به داخل منجر میشود ،بيگانهگرایی به تعصباتی عليه
داخل منجر میشود و نشاندهنده تعصبات نسبت به خارجیهاست (الورنس :2112 ،1شيخه پور و همکاران،
.)1917
قصد خرید محصوالت خارجی

قصد خرید به تمایل مصرفکننده به خرید یك مارک به خصوص طبق روال عادي در آینده و مقاومت در
برابر تغيير آن اشاره میکند (یو و همکاران .)2111 ،2قصد خرید یك مفهوم مناسب براي پيش بينی رفتار
خرید واقعی میباشد (برودسکی .)2116 ،9قصد خرید مقياسی براي اندازه گيري تمایل براي خرید محصول
است و باید به عنوان احتمالی که مصرفکننده براي خرید کاال یا خدمت دارد عملياتی شود .قصد خرید در
ادبيات بازاریابی به طور گسترده کاربرد دارد و به عنوان شاخصی براي خریدهاي بعدي محسوب میشود.
قصد خرید نشان دهنده احتمالی است که مصرف کننده در نظر دارد کاال یاخدمتی را در آینده خریداري
کند .افزایش در ميزان قصد خرید به معناي افزایش احتمال عمل خرید میباشد (شيفمن و کانوک:2117 ،0
طباطبایی نسب و همکاران .)1912 ،محققان همچنين میتوانند قصد خرید را به عنوان یك شاخص مهم
براي پيش بيينی رفتار مصرف کنندگان قرار دهند .قصد خرید عبارت است از رفتار پاسخی و واکنش
مصرفکننده به تجربياتی خاص .تحقيقات کشور مبدأ نيز رابطه مثبت بين نگرش نسبت به کاالهاي
خارجی و قصد خرید کاالهاي خارجی را تأیيد میکنند .لذا انتظار میرود نگرش مثبت نسبت به کاالهاي
وارداتی از هر کشوري بر تصميم خرید یك کاالي خارجی تأثير بگذارد .قصد خرید در واقع شامل نيات
رفتاري میباشد که عبارت است از :ادراک مشتریان نسبت به عملکرد خدمت دهندگان از لحاظ خدمت
رسانی و این که آیا مشتریان حاضر به خرید بيشتر از یك سازمان خاص هستند و یا این که خرید خود را
کاهش می دهند (کلر .)1119 ،2نيات رفتاري یا نيات در رفتار نتيجه فرآیند رضایت مشتریان است (آندرسون
و ميتال .)2111 ،6نيات رفتاري را میتوان به دو گروه تقسيم کرد :رفتارهاي اقتصادي و رفتارهاي اجتماعی.
آن دسته از رفتار مشتریان که بر عوامل مالی شرکت اثرگذار است از قبيل قصد خرید و تکرار خرید جزء
نيات رفتاري اقتصادي محسوب میشود .آن دسته از رفتار مشتریان که بر رفتار مشتریان فعلی شرکت اثر
گذار است از قبيل شکایت ،نيات رفتاري اجتماعی ناميده میشود .از آن جا که نيات رفتاري ،پيشبينیکننده
رفتار واقعی است اندازهگيري نيات رفتاري براي محققان بازار اهميت دارد (مون و مينور.)1910 ،
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نگرش به برند

یکی از مناسبترین تعریفهاي نگرش برند "ارزیابی درونی فرد از برند" است (امينی کسبی و همکاران،
 .)1910نگرشها پس از تفسير ،ارزیابی و ادغام محرکهاي اطالعاتی ایجاد میشود .به طورکلی نگرش
به برند توسط کلر ( ،)1111دیدگاه مثبت یا منفی مصرف کننده نسبت به خدمات برند تعریف شده است
(کریستاليس و چریسوچو .)2110 ،1این دیدگاه از رضایت مصرفکننده و درک وي از محرکهاي برند
ناشی میشود (گریس و اکاس .)2112 ،2جدا از رضایت که واکنش سریع نسبت به خرید خدمات است،
نگرش به برند ارزیابی کلی از ابعاد برند را ارائه میدهد .نگرش به برند تمایل مصرفکننده براي پاسخگویی
و نشان دادن واکنشی مطلوب یا نامطلوب ،به طور مداوم نسبت به یك برند خاص است (یيم و همکاران،9
 )2110؛ بنابراین نگرش به برند بر اساس ارزیابی مستقيميا غيرمستقيم ابعاد برند از منبع اطالعاتی و
ارتباطات بنا شده است و بر مبناي ميزان رضایت پس از مصرف تعریف میشود .در واقع نگرش عبارت
است از ترکيبی از باورها ،هيجانهایی که شخص را پيشاپيش آماده میکند تا به دیگران ،اشيا و گروههاي
مختلف به شيوه مثبت یا منفی نگاه کند .نگرشها ارزیابی از اشيا را خالصه میکنند در نتيجه پيش بينی
یا هدایت اعمال یا رفتارهاي آینده را بر عهده میگيرند (گنجی و همکاران .)1912 ،نگرش نسبت به برند
به عنوان وضع کلی مثبت یا منفی نسبت به برند خدمات تعریف شده است و انتظار میرود که تاثير مثبتی
روي وفاداري برند داشته باشد .اگر این گونه استدالل شده است که نگرش برند موجب موفقيت طوالنی
مدت برند میشود .نگرش به برند پيش بينی قوي از نيات رفتاري آینده نيز میباشد (کلر.)2111 ،
تصویر کشور تولیدکننده

تصویر ذهنی از کشور یکی از موضوعات مورد توجه محققان در سالهاي اخير میباشد (پاپاداپولوس و
هسلوپ :2119 ،0مرادي و زارعی .)1911 ،مصرفکنندگان به هنگام خریدیك محصول با تصميمات
متعددي در مورد محصول ،شيوه خرید و استفاده هاي آن روبرو میباشند .محققين تصویر ذهنی از کشور
را به عنوان همه باورهاي توصيفی ،استنباطی و اطالعاتی در مورد یك کشور خاص تعریف میکنند و
ابعادي را که براي تصویر ذهنی در نظر گرفتند شامل :بعد سياسی و اقتصادي و تکنولوژیکی بوده است که
این ابعاد همان طور که در تحقيقات آتی مشخص شد نشان دهنده بعد شناختی از تصویر ذهنی کشور
میباشد .گروهی تصویر ذهنی از کشور را به عنوان ساختاري عمومی که شامل تصویري است از محصوالت،
سطح توسعه یافتگی ،رشد سياسی ،وقایع تاریخی بيان میکنند (دسبورد .)1111 ،2از سویی دیگر مشتري
هنگام خرید یك محصول ،با تصميمات متعددي در مورد محصول ،شيوه خرید و استفادههاي آن روبرو
میباشد .محققان علوم رفتاري تالشهاي زیادي جهت درک بهتر چگونگی شکلگيري این تصميمات
انجام دادهاند .در بين بی شمار عوامل موثر بر تصميم خرید و مصرف یك محصول ،تاثير متغير کشور مبدأ
4. Papadopoulous & Heslop
5. Desborde

1. Krystallis & Chrysochou
2. Grace & O’Cass
3. Yim et al
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(کشور سازنده کاال) قابل توجه میباشد .زیرا تصویر ذهنی کشور سازنده کاال ،انعکاس دهنده ادراک کلی
مشتري در مورد کيفيت آن محصول و کم و کيف مردم آن کشور است (هابل .)1116 ،1تأثيرات کشور مبدأ
نشان دهنده این مطلب است که عقاید مصرفکنندگان در مورد کشوري که محصول را توليد ،مفهوم مونتاژ
یا نشانگذاري کرده بر تصميم خرید آنها موثر است (لوسی .)2117 ،2کشور مبدأ شهرت و تصور قالبی
است که بازرگانان و مصرفکنندگان نسبت به محصوالت یك کشور خاص دارند .این تصویر توسط
متغيرهاي متفاوتی از جمله محصوالت معروف ،مشخصههاي ملی ،زمينههاي سياسی و اقتصادي و تاریخ
آن کشور شکل میگيرد (ناگاشيما :1171 ،9آبرومندي و همکاران .)1916 ،مفهوم دیگري از کشور مبدأ
کشور توليدکننده یا مونتاژکننده محصول میباشد (احمد و همکاران .)2110 ،0براي بهبود تصویر یك
شرکت در زمينه توليد محصولی خاص ،تصویر استنباطشده از کشور مبدأ آن محصول ،به انداره متغيرهاي
آميخته بازاریابی حائز اهميت میباشد .شرکتهاي متعددي ،تصویر مثبت را به عنوان مزیتی رقابتی در
بازاریابی انواع کاالهاي خود محسوب میکنند (جانسون و نبنژال :1116 ،2دهدشتی شاهرخ و همکاران،
.)1911
پیشینه تجربی

شيخهپور و همکاران ( )1911پژوهشی با عنوان بيگانگی مصرفکننده و رفتار خرید مصرفکننده درباره
محصوالت ایران انجام دادهاند .نتایج نشان داد ميزان بيگانگی مصرفی بين مصرفکنندگان نوشيدنی در
ایران کم است .همچنين بين ميزان بيگانگی مصرفکنندگان بر اساس سن و وضعيت تأهل تفاوت معناداري
وجود دارد ،اما بين ميزان بيگانگی مصرفکنندگان بر اساس جنسيت ،درآمد و تحصيالت ،تفاوت معناداري
وجود ندارد .درنهایت نتایج نشان داد بيگانگی مصرفی تأثير منفی و معناداري بر رفتار خرید محصوالت
ایرانی داشت .نعلچی کاشی و همکاران ( )1911در پژوهشی به بررسی رفتار خرید مصرف کنندگان در
خصوص برندهاي خارجی پرداختند که نتایج نشان داد که نياز به منحصر به فرد بودن مصرف کنندگان در
گرایش به کاالهاي خارجی تاثير گذار بوده است .حيدرزاده و خسروزاده ( )1911در پژوهشی به ارزیابی
تاثير تصویر ذهنی در کشور خاستگاه توليد ،آگاهی از محصول و درگيري ذهنی محصول بر تصميم خرید
مصرفکنندگان ،پرداختند و به این نتيجه رسيدند که تصویر ذهنی از کشور خاستگاه توليد ،آگاهی از
محصول و درگيري ذهنی محصول رابطه مستقيم با تصميم خرید مصرفکنندگان دارد .دهدشتی شاهرخ
و همکاران ( )1911در پژوهشی به بررسی تاثير قومگرایی مصرفکنندگان بر قصد خرید به نگرش آنها
نسبت به کاالهاي وارداتی پرداختند و به این نتيجه رسيدند که کشورگرایی مصرفکنندگان بر نگرش
نسبت به واردات بر قصد خرید کاالهاي وارداتی تاثير میگذارد .دیامانتوپولوس و همکاران )2111( 6در
پژوهشی به بررسی نقش بيگانهگرایی مصرف کننده در تاثيرگذاري بر تصویر نسبت به محصوالت داخلی
4. Ahmed et al
5. Johansson & Nebenzhal
6. Diamantopoulos et al

1. Haubl
2. Luthy
3. Nagashima
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و خارج یپرداختند و به این نتيجه رسيدند که بيگانهگرایی مصرف کننده با تصویر نسبت به محصوالت
داخلی و خارجی رابطه مثبت و معناداري دارد .وانگ و همکاران ( )2117در پژوهشی به بررسی تاثير تصویر
ذهنی کشور ،تصویر ذهنی کاال و قصد خرید مصرف در کشور چين پرداختند و به این نتيجه رسيدند که
مصرف کنندگان ارزیابی مساعدتري نسبت به محصوالت کشورهاي صنعتی در مقابل کشورهاي کمتر
توسعه یافته دارند .الروچ و همکاران )2119( 1در پژوهشی به بررسی تاثير ساختار ذهنی از کشور بر ارزیابی
مصرف کنندگان از محصولت خارجی پرداختند و به این نتيجه رسيدند که تصویر ذهنی از کشور و باورها
نسبت به محصول بدون توجه به ميزان آشنایی مصرفکنندگان از محصوالت کشور مورد نظر ،ارزیابی
آنها از محصوالت را تحت تاثير قرار میدهد.
مدل مفهومی پژوهش

شکل )1مدل مفهومی پژوهش با اقتباس از پژوهش دیامانتوپولوس و همکاران ()2112

فرضیه های پژوهش
فرضيه اول :بيگانهگرایی مصرف کننده بر قصد خرید محصوالت خارجی تاثير معناداري دارد.
فرضيه دوم  :تصویر کشور توليد کننده رابطه بين بيگانهگرایی مصرف کننده و قصد خرید محصوالت خارجی را
ميانجیگري میکند.
فرضيه سوم :نگرش به برند رابطه بين بيگانهگرایی مصرف کننده و قصد خرید محصوالت خارجی را ميانجیگري
میکند.

روش شناسی پژوهش
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تاثير بيگانهگرایی مصرف کننده بر قصد خرید محصوالت خارجی با
بررسی نقش ميانجی نگرش به برند و تصویر کشور توليد کننده ،است .با توجه به هدف مذکور ،تحقيق
. Laroche et al

1
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حاضر از نوع هدف تحقيق کاربردي و بر اساس چگونگی بهدست آوردن دادههاي موردنياز از نوع تحقيقات
توصيفی -همبستگی است .جامعه آماري این پژوهش ،کليه مصرفکنندگان پوشاک خارجی در مشهد است.
روش نمونهگيري غيراحتمالی داوطلبانه بوده است .براین اساس پس از شناسایی گروههاي با تعداد زیاد در
تلگرام و اینستاگرام از مخاطبان خواسته شد چنانچه ساکن مشهد هستند اقدام به تکميل پرسشنامه بنمایند.
حجم نمونه آماري مناسب بين  0تا  11برابر گویههاي پرسشنامه عنوان شده است .بنابراین حجم نمونه
براساس متغير پنهان  201نمونه ( )11*22میباشد (ادسترپ 2117 ،و پروازیان و همکاران .)2117 ،در این
پژوهش ،ابزار جمعآوري دادهها ،پرسشنامه استاندارد دیامانتوپولوس و همکاران ( )2111بوده است که پایایی
آن توسط آلفاي کرونباخ و روایی پرسشنامه ،از روشهاي "روایی محتوا" و "روایی سازه" استفاده شد.
مقدار بار عاملی کمتر از  ،1/9کوچك محسوب شده و باید از مدل حذف گردد (کالین .)2110، 1جدول ،1
روایی و پایایی هر متغير را به تفکيك پرسشنامه نشان داده است.
جدول  )1روایی و پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر
متغیر

بيگانهگرایی
مصرف کننده

قصد خرید
محصوالت
خارجی
تصویر کشور
توليد کننده

نگرش به برند

گویه

کشیدگی

چولگی

بار عاملی

q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
q10
q11
q12
q13
q14
q15
q16
q17
q18
q19
q20
q21
q22

-1/111
-1/172
-1/290
-1/112
-1/226
-1/671
-1/111
-1/121
-1/110
-1/102
-1/111
-1/212
-1/179
-1/126
-1/171
-1/102
-1/612
-1/167
-1/126
-1/721
-1/110
-1/211

-1/929
1/069
1/112
-1/127
-1/120
-1/021
-1/927
-1/171
1/271
1/222
-1/217
1/166
-1/177
1/211
1/216
1/012
1/761
1/091
1/211
1/662
1/211
1/162

1/26
1/29
1/67
1/61
1/71
1/60
1/21
1/70
1/72
1/79
1/11
1/12
1/77
1/76
1/61
1/10
1/76
1/11
1/71
1/72
1/72
1/62

آلفای کرونباخ

1/119

1/197

1/109

1/161

1. Kline

تأثیر بیگانهگرایی مصرف کننده بر قصد خرید محصوالت خارجی :تحلیل نقش  ...ــــــــــ 131

تجزیه و تحلیل
آمار ویژگیهاي جمعيتشناختی در جدول  2آمده است:
جدول )2آمار توصیفی
جنسيت
تحصيالت

سن

شغل

مرد
زن
دیپلم و پایين تر
فوق دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر
کمتر از 91سال
91تا 91سال
01تا 01سال
 21سال به باال
آزاد
شاغل بخش دولتی
شاغل بخش خصوصی

فراوانی
176
00
90
121
62
0
1
71
110
96
1
160
01

درصد
11
21
1252
2052
2152
151
051
9259
0759
1650
956
7052
2151

همانطور که در جدول  1نشان داده شده است ميزان کشيدگی و چولگی تمامی دادها بين  ± 2میباشد
که نشان دهنده نرمال بودن دادههاست .همانگونه که مشاهده میشود در مدل تحليل عاملی برازش یافته
بارعاملی ابعاد و متغيرها در پيشبينی گویههاي مربوطه در سطح اطمينان  1/12داراي تفاوت معنادار با
صفر بود بنابراین هيچکدام از گویههاي پرسشنامه حذف نشدند .مبناي معناداري گویهها این است که سطح
معناداري براي آنها زیر  1/12باشد .همچنين شاخصهاي برازش مدل  CFAبه همراه مقادیر مطلوب
آنها در جدول  9ارائه شده است .این شاخصها نشان از برازش مطلوب مدلهاي اندازهگيري داشته و
معناداري بارهاي عاملی هر متغيّر مشاهده شده به متغيّر مکنون مربوطه را مورد تأیيد قرار میدهد.
جدول )3شاخصهای برازش مدلهای تحلیل عاملی تأییدی
نام شاخص

مقدار مطلوب

مدل اندازهگیری

درجهي آزادي ()df

-

219

کاي اسکوئر ()χ2
کاي اسکوئر بهينه شده ()χ2/ df

2 df ≤ χ2≤ 3 df
از  9کمتر

261/277
2/76

نيکوئی برازش ()GFI

 1/1به باال

1/191

ریشهي ميانگين مربعات باقی مانده ()RMR

زیر 1/11

1/111

شاخص برازش تطبيقی ()CFI

1/1

1/106
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نام شاخص
ریشهي ميانگين مربعات خطاي برآورد
()RMSEA
شاخص نيکویی برازش ایجازي ()PGFI
شاخص برازش ایجازي هنجارشده ()PNFI

مقدار مطلوب

مدل اندازهگیری

زیر 1/11

1/191

بين  1/6تا 1
بين  1/6تا 1

1/612
1/616

بررسی فرضیههای پژوهش

جهت بررسی فرضيههایی که به اثرات مستقيم بين متغيّرهاي اصلی پژوهش میپرداختند از مدلیابی
معادالت ساختاري استفاده گردید که در ادامه نتایج آن مورد بحث قرار میگيرد .شکل 2مدل ساختاري
پژوهش را نشان می دهد.
راهنماي مدل :xen :بيگانهگرایی مصرف کننده :pcp ،تصویر کشور توليد کننده :BA ،نگرش به برند ،
 :IBFPقصد خرید محصوالت خارجی

شکل )2مدل ساختاری پژوهش

فرضيه اول تحقيق :بيگانهگرایی مصرفکننده تاثير مثبتی بر قصد خرید محصوالت خارجی دارد.
همانطور که در جدول  0مالحظه میگردد؛ ضریب رگرسيونی تاثير بيگانهگرایی مصرفکننده بر قصد
خرید محصوالت خارجی به ميزان  1/97برآورد شده است .باتوجه به مقدار شاخص جزئی که برابر با 1/111
است و از سطح معناداري  1/12کمتر میباشد و همچنين عدد معناداري که از عدد  1/16بيشتر میباشد
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میتوان نتيجه گرفت که این ضریب مسير در سطح خطاي  1/12معنادار است ،یعنی بيگانهگرایی
مصرفکننده بر قصد خرید محصوالت خارجی تاثير مثبت و معنیداري دارد.
جدول )4نتیجه فرضیه اول
فرضيه

مسير مستقيم

ضریب
مسير

p-value

عدد معناداري

نتيجه

1

بيگانهگرایی مصرف کننده  قصد
خرید محصوالت خارجی

1/97

1/111

2/721

معنادار

فرضيه شماره  :2بيگانهگرایی مصرفکننده از طریق تصویر کشور توليدکننده تاثير مثبتی بر قصد خرید
محصوالت خارجی دارد.
همانگونه که در شکل  2مالحظه میگردد .مقدار ضریب مسير براي رابطه بين دو متغير بيگانهگرایی
مصرفکننده و تصویر کشور توليدکننده برابر با  1/27و براي رابطه بين دو متغير تصویر کشور توليدکننده
و قصد خرید محصوالت خارجی برابر  1/01محاسبه گردید.
از آنجایی که در این مطالعه به منظور بررسی ميانجی گري از روش سوبل استفاده میشود ،با استفاده از
فرمول موجود پيرامون بررسی ضریب مسير متغير ميانجی ،اثر غيرمستقيم متغير مستقل بر وابسته از طریق
متغير ميانجی محاسبه میگردد .این فرمول عبارت است از:
)J=(1,2,…,m) K=(1,2,…,p

)Xij × Yjk = ZIJK = (1,2, … n

متغير  Xijميزان تاثير iامين متغير مستقل  Xرا بر  Jامين متغير واسطه  Yنشان میدهد .در حالی که
متغير  Yjkبيانگر ميزان تاثير  Jامين متغير واسطه  Yبر  Kامين متغير .ابسته  ZمیباشدZIJK .
ميزان تاثير غيرمستقيم  iامين متغير مستقل  Xبر  Kامين متغير وابسته  Zاز طریق  Jامين متغير واسطه
 Yرا نشان میدهد (کاپالن.)2110 ،
بنابراین براي این فرضيه ،ضریب مسير به صورت ( )1/27 * 1/01 = 1/29میباشد.
براي بررسی معناداري ضریب فوق از آزمون سوبل استفاده میشود که در آن آماره  Zبرابر است با نسبت
 abبه خطاي استاندارد آن.
𝑏𝑎
𝑏𝑎

𝑒𝑠=Z

در اینجا  abضریب مسير نقش ميانجی نگرش به برند در تأثير متغير بيگانهگرایی مصرف کننده بر قصد
خرید محصوالت خارجی یعنی  1/29میباشد و  Seabبورد خطاي استاندارد  abاست و به این صورت
محاسبه میگردد:
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= )√𝑎2 𝑠𝑒𝑏2 + 𝑏 2 𝑠𝑒𝑎2 = √(0.572 0.001 + 0.412 0.002

=

Seab

√0.00032 + 0.00034 = 0.026
= 8.846

0.23
0.026

=Z

لذا با توجه به اینکه مقدار آماره  zاز عدد  1/16بيشتر است میتوان بيان نمود که این فرضيه مورد تایيد
قرار میگيرد.
جدول  )1بررسی نقش میانجی گری متغیر تصویر کشور تولیدکننده
مسير غير مستقيم (واسط)

از طریق متغير

نتيجه

بيگانهگرایی مصرف کننده  قصد خرید
محصوالت خارجی

تصویر کشور توليدکننده

تایيد فرضيه

فرضيه شماره :9بيگانهگرایی مصرفکننده از طریق نگرش به برند تاثير مثبتی بر قصد خرید محصوالت
خارجی دارد.
همانگونه که در شکل  2مالحظه میگردد .مقدار ضریب مسير براي رابطه بين دو متغير بيگانهگرایی
مصرف کننده و نگرش به برند برابر با  1/20و براي رابطه بين دو متغير نگرش به برند و قصد خرید
محصوالت خارجی برابر  1/99محاسبه گردید.
از آنجایی که در این مطالعه به منظور بررسی ميانجیگري از روش سوبل استفاده میشود ،با استفاده از
فرمول موجود پيرامون بررسی ضریب مسير متغير ميانجی ،اثر غيرمستقيم متغير مستقل بر وابسته از طریق
متغير ميانجی محاسبه میگردد .این فرمول عبارت است از:
)J=(1,2,…,m) K=(1,2,…,p

)Xij × Yjk = ZIJK = (1,2, … n

متغير  Xijميزان تاثير iامين متغير مستقل  Xرا بر  Jامين متغير واسطه  Yنشان میدهد .در حالی که
متغير  Yjkبيانگر ميزان تاثير  Jامين متغير واسطه  Yبر  Kامين متغير .ابسته  Zمیباشد ZIJK .ميزان
تاثير غيرمستقيم  iامين متغير مستقل  Xبر  Kامين متغير وابسته  Zاز طریق  Jامين متغير واسطه  Yرا
نشان میدهد (کاپالن.)2110 ،
بنابراین براي این فرضيه ،ضریب مسير به صورت ( )1/20 * 1/99 = 1/11می باشد.
براي بررسی معناداري ضریب فوق از آزمون سوبل استفاده می شود که در آن آماره  Zبرابر است با نسبت
 abبه خطاي استاندارد آن.
𝑏𝑎
𝑏𝑎𝑒𝑠

=Z

تأثیر بیگانهگرایی مصرف کننده بر قصد خرید محصوالت خارجی :تحلیل نقش  ...ــــــــــ 141

در اینجا  abضریب مسير نقش ميانجی نگرش به برند در تأثير متغير بيگانهگرایی مصرفکننده بر قصد
خرید محصوالت خارجی یعنی  1/21می باشد و  Seabبورد خطاي استاندارد  abاست و به این صورت
محاسبه میگردد:
= )√𝑎2 𝑠𝑒𝑏2 + 𝑏 2 𝑠𝑒𝑎2 = √(0.542 0.004 + 0.332 0.002

Seab

=

√0.0012 + 0.0007 = 0.044
0.18

Z=0.044 = 4.091

لذا با توجه به اینکه مقدار آماره  zاز عدد  1/16بيشتر است میتوان بيان نمود که این فرضيه مورد تایيد
قرار میگيرد.
جدول )1بررسی نقش میانجیگری متغیر نگرش به برند
مسير غير مستقيم (واسط)

از طریق متغير

نتيجه

بيگانهگرایی مصرف کننده  قصد
خرید محصوالت خارجی

نگرش به برند

تایيد فرضيه

پس از بررسی فرضيههاي تحقيق میتوان در مورد فرضيهها و مدل تحقيق به یك نتيجهگيري کلی دست
یافت .نتایج کلی فرضيههاي تحقيق در جدول  7ارائه گردیده است.
جدول  )1خالصه نتایج فرضیهها
ردیف
1
2
9

فرضيه
بيگانهگرایی مصرف کننده  قصد خرید
محصوالت خارجی
بيگانهگرایی مصرف کننده  تصویر کشور توليد
کننده  قصد خرید محصوالت خارجی
بيگانهگرایی مصرف کننده  نگرش به برند
 قصد خرید محصوالت خارجی

ضریب مسير

P-value

T-value

نتيجه آزمون

1/97

1/111

2/721

معنادار

1/29

1/111

1/106

معنادار

1/11

1/111

0/111

معنادار

نتایج
فرضيه اول :بيگانهگرایی مصرف کننده بر قصد خرید محصوالت خارجی تاثير معناداري دارد.
در بررسی نتایج آزمون این فرضيه مشخص شد که بيگانهگرایی مصرفکننده بر قصد خرید محصوالت
خارجی تاثير معناداري دارد ،بنابراین فرضيه اول پژوهش تایيد میگردد .نتایج این یافته با نتایج تحقيق
دیامانتوپولوس و همکاران ( )2111و آرامی و خيري ( )1916همسو بود .بر طبق مبانی نظري افراد
بيگانهمحور افرادي هستند که جوامع دیگر را به جامعه خود ترجيح میدهند و کسانی هستند که هر چيزي
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را در رابطه با آن ارزیابی میکنند و نه با جامعه خود (مولر ،ونگ ،ليو و کوي 2116 ،؛ گائور و همکاران،
2112؛ کيسا و یك2112 ،؛ الورنس .)2112 ،آنها میگویند که بيگانهمحوري فقط یك تعصب ساده درباره
گروههاي غيرخودي نيست ،بلکه همراه با نوعی خصومت نسبت به گروه خودي است (گائور و همکاران،
2112؛ مولر و همکاران 2111 ،و باالبانيز و دیاماتوپولوس .)2116 ،بنابراین بيگانهگرایی مصرفکننده طبق
تعاریف بر نگرش مصرفکنندگان در همه زمينهها به خصوص قصد خرید آنان میتواند تاثير بگذارد چرا
که در فرآیند ادراک احساسات و توجهات افراد بر قصد رفتاري آنان و در نهایت بر رفتار آنان تاثيرگذار
است .به عبارت دیگر بيگانهگرایی دیگر یك حس نيست ،بلکه یك رفتار است و یك الگوي رفتاري است،
از آنجایی هم که قصد خرید یك واکنش رفتاري است .بنابراین تاثير دو الگوي رفتاري دور از ذهن نيست
و نتيجه این فرضيه تایيد شده است.
بررسی فرضيه دوم :تصویر کشور توليدکننده رابطه بين بيگانهگرایی مصرفکننده و قصد خرید محصوالت
خارجی را ميانجیگري میکند.
در بررسی نتایج آزمون این فرضيه مشخص شد که تصویر کشور توليدکننده رابطه بين بيگانهگرایی
مصرفکننده و قصد خرید محصوالت خارجی را ميانجیگري میکند ،بنابراین فرضيه دوم پژوهش تایيد
میگردد .نتایج این یافته با نتایج تحقيق دیامانتوپولوس و همکاران ( )2111و عباسزاده ( )1919همسو
بود .در فرضيه اول طبق مبانی نظري تاثير بيگانهگرایی مصرفکننده بر قصد خرید محصوالت خارجی
تایيد شد اما در این بين ،تصویر کشور توليدکننده نيز مهم است ،کشور مبدا به دالیل مختلف میتواند در
اذهان مشتریان تاثيرگذار باشد .مصرفکنندگان به هنگام خرید یك محصول با تصميمات متعددي در مورد
محصول ،شيوه خرید و استفادههاي آن روبرو میباشند .محققان علوم رفتاري تالشهاي زیادي را در جهت
درک بهتر چگونگی شکلگيري این تصميمات انجام دادهاند .مارتين و اراوغلو ( )1119تصویر ذهنی از
کشور را به عنوان همه باورهاي توصيفی ،استنباطی و اطالعاتی در مورد یك کشور خاص تعریف کرده و
ابعادي را که براي تصویر ذهنی در نظر گرفتهاند که شامل بعد سياسی و اقتصادي و تکنولوژیکی بوده است
که این ابعاد نشان دهنده بعد شناختی از تصویر ذهنی کشور میباشد .هميشه اعتقاد بر این است که
نگرشها بر رفتارهاي افراد تاثير میگذارند و به نوعی جهتدهنده الگوهاي رفتاري آنان است ،بنابراین از
آنجائيکه بيگانهگرایی مصرفکننده و قصد خرید وي دو الگوي رفتاري و پيامد رفتاري هستند ،در بين دو
الگوي رفتاري یك نگرش نيز میتواند اثرگذار بوده و روابطه بين دو الگوي رفتاري را ميانجیگري کند،
بنابراین تایيد این فرضيه دور از ذهن نبوده است.
بررسی فرضيه سوم :نگرش به برند رابطه بين بيگانهگرایی مصرفکننده و قصد خرید محصوالت خارجی
را ميانجیگري میکند.
در بررسی نتایج آزمون این فرضيه مشخص شد که نگرش به برند رابطه بين بيگانهگرایی مصرف کننده و
قصد خرید محصوالت خارجی را ميانجیگري میکند ،بنابراین فرضيه سوم پژوهش تایيد میگردد .نتایج
این یافته با نتایج تحقيق دیامانتوپولوس و همکاران ( )2111و دهدشتی شاهرخ و همکاران ( )1911همسو
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بود .نگرش به برند تمایل مصرفکننده براي پاسخگویی و نشان دادن واکنشی مطلوب یا نامطلوب ،به طور
مداوم نسبت به یك برند خاص است (یيم و همکاران )2110 ،؛ بنابراین نگرش به برند بر اساس ارزیابی
مستقيم یا غيرمستقيم ابعاد برند (شواهد برند) از منبع اطالعاتی و ارتباطات بنا شده است و بر مبناي ميزان
رضایت پس از مصرف تعریف میشود .طبق فرضيه بيگانهگرایی مصرفکننده بر قصد خرید آنان تاثير دارد
اما اگر نگرش مثبتی از محصول یا حتی کشور مبدا نيز در ذهن مصرفکننده باشد میتواند این تاثير را
تقویت کند چراکه هر رفتاري یك پيش زمينهاي همچون نگرش مثبت نياز دارد .طبق نظر آجزن ()1111
نگرش میتواند تمایالت رفتاري افراد را تحت تاثير قرار دهد؛ این نگرش میتواند نسبت به برند محصوالت
باشد که تمایالت رفتاري به آن محصوالت را تحت تاثير قرار میدهد .پس اگر بيگانهگرایی مصرفکننده
میتواند قصد خرید آنان را تحت تاثير قرار دهد میتوان اذعان داشت نگرش به برند محصول نيز میتواند
این بين ميانجیگر باشد ،بنابراین تایيد فرضيه دور از ذهن نبوده است.
در نهایت پیشنهادات و محدودیتهای ذیل مطرح شده است:
متناسب با نتيجه فرضيه اول و دوم پيشنهاد میگردد در جهت تاثيرگذاري بيشتر بيگانهگرایی مصرفکننده،
عواملی همچون طراحی خالقانه و نوآورانه و طراحی خوب کاالها توسط کشور توليدکننده مدنظر قرار گيرد.
پيشنهاد میشود شرکتهاي توليدکننده در خصوص برند ملی خود و عملکرد برند ملی خود فعاليت کنند
چراکه بر قصد خرید مصرفکنندگان تاثير میگذارد .به عنوان مثال برند ژاپن با سایر برندها متفاوت است
و طرح وارههاي گوناگونی را در ذهن مشتري متبادر میکند .متناسب با نتيجه فرضيه سوم پيشنهاد میشود
محصوالت ملی قبل از توليد محصوالت بر نگرش مصرفکنندگان توجه کرده و آنها را همراستا نمایند تا
بيگانهگرایی را کنار بگذارند از طریق قومگراییهاي تبليغاتی و . ...به شرکتهاي وطنی پيشنهاد میگردد
با تاکيد بر ارزشهاي مصرفکننده و عواقب استفاده از محصوالت وطنی این الگوي ترجيهی بيگانهگرایی
را کم رنگ نمایند با استفاده از رسانهها و شبکههاي اجتماعی و تبليغات .همچنين در نهایت پيشنهاد
میگردد جهت افزایش نگرش به برند مواردي همچون جذابيت کاالها در اولویت قرار گيرد.
بیشك در فرآیند انجام هرگونه تحقيق و پروژه علمی ،در هر نوع و سطحی ،یك سري عواملی وجود دارند
که به عنوان مانع ،باعث کندي سرعت محقق و تحقيق جهت دستيابی به هدف میگردند که از این موانع
میتوان به عنوان محدودیتهاي تحقيق یاد کرد .محدودیتهاي ذاتی ابزار پژوهش از جمله این
محدودیتها بوده است و با توجه به شرایط کنونی و درگيري افراد به بيماري کرونا جمعآوري دادهها بسيار
زمانبر بود.
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