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چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر قصد خرید محصوالت چینی در بین مصرفکنندگان
محصوالت چینی در استان کرمانشاه و در  5طبقه محصول انجام شده است .در این پژوهش از روش
نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس استفاده شده است .به منظور جمعآوری دادههای مورد نیاز،
پرسشنامهای مشتمل بر  21گویه طراحی و در بین نمونهها توزیع و تکمیل گردید .برای تجزیه و تحلیل
از آمار توصیفی و روش مدلیابی معادالت ساختاری از نرمافزارهای  SPSSو  Smart PLSاستفاده
شد که هر طبقه محصول به صورت مجزا و در نهایت تمام طبقات محصول با هم مورد بررسی قرار
گرفتهاند که با توجه به نتایج مدل معادالت ساختاری ،برازش مناسب مدل پیشنهادی تأیید گردید؛
یافتهها نشان داد که پنج متغیر ،قومگرایی ،قیمت ،عزت نفس ،موقعیت اجتماعی و تجربه قبلی خرید بر
قصد خرید مشتری تأثیرهای مثبت و معناداری دارند ،در طبقه خودرو ،تأثیر تجربه قبلی خرید بر قصد
خرید ،قومگرایی بر موقعیت اجتماعی و موقعیت اجتماعی بر عزت نفس شخص؛ در طبقه لوازم خانگی،
تأثیر قیمت بر قصد خرید و تجربه قبلی خرید بر قصد خرید و موقعیت اجتماعی بر عزت نفس؛ در طبقه
تلفن همراه ،تأثیر تجربه قبلی خرید بر قصد خرید ،موقعیت اجتماعی بر قصد خرید و موقعیت اجتماعی
بر عزت نفس؛ در طبقه پوشاک ،تأثیر تجربه قبلی خرید بر قصد خرید ،موقعیت اجتماعی بر قصد خرید
و قومگرایی بر موقعیت اجتماعی و در نهایت در طبقه صنایع دستی ،تأثیر تجربه قبلی خرید بر قصد
خرید و موقعیت اجتماعی بر عزت نفس مورد تأیید قرار گرفتند.
واژههای کلیدی :قوم گرایی ،قیمت ،عزت نفس ،موقعیت اجتماعی ،تجربه قبلی خرید ،قصد خرید مشتری
طبقه بندی .M30 ،M31 ،M37 ،M39 :JEL

 .1استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران( .نویسنده مسئول:
.)kh.nesaei@uok.ac.ir
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی -بازاریابی ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه
کردستان ،سنندج ،ایران.
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مقدمه
در یک نگاه گذرا و سریع به تولید ناخالص داخلی ممکن است این گونه به نظر آید که واردات فرایند رشد
اقتصاد ملی را کاهش میدهد ،اما این نگاه سریع و گذرا ممکن است اشتباه باشد زیرا گسترش واردات
همیشه سبب رشد اقتصادی کلی میشود (هیومپیج و هررل .)2412 ،1به این دلیل که واردات کاالهای
نهایی و واسطهای ،تولیدکنندگان داخلی را برای رقابت با محصوالت خارجی ،مجبور به نوآوری و افزایش
بهرهوری میکند و تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد (الزلو و سینگ .)2442 ،2همچنین به دلیل وابستگی
تولیدات داخلی با فناوری باال به واردات کاالهای واسطهای ،واردات برای کشور امری اجتناب ناپذیر است
(دهدشتی و همکاران.)1929 ،
از سوی دیگر سیاست های لیبرال و سیستمهای اقتصادی منجر به همرنگی گسترده بازار برای شرکتهای
بین المللی شده است خصوصا افزایش سنخیت و تجانس و جهانی شدن در بازارهای جهانی منجر به
دسترسی بیشتر مصرفکنندگان منطقهای به کاالها یا خدمات خارجی میشود (قلیچ خان و مشبکی)1995 ،
اگر چه جهانی شدن انتخابهای بیشتری را برای مشتریان فراهم نموده است و آثار مثبتی بر اقتصاد دارد
اما اگر واردات نسبت به صادرات بیشتر باشد میتواند تعادل تجارت کشور را به هم بزند و ارزش ارز آن را
که یکی از مهمترین عوامل اقتصادی یک کشور است ،کاهش دهد .بسیاری از محققان نیز معتقدند که
مصرف کاالهای خارجی نه تنها به صنعت داخلی لطمه میزند بلکه تبعات اجتماعی فراوانی نیز به همراه
دارد و اشتغال را نیز تحت تأثیر منفی خود قرار میدهد (آماده و همکاران1999 ،؛ کرامر )2419 ،9بنابراین
با بررسی رفتار مصرفکننده در سطح جهانی و سطح کشور نسبت به قصد خرید مصرفکنندگان جهت
افزایش فروش محصوالت آگاهی یافت (خیری و فتحعلی.)1990 ،
یکی از اقدامات مهم در راستای این بررسیها توجه به عواملی است که میتواند بر رفتار مصرفکننده تأثیر
بگذارد زیرا مصرفکنندگان نقطه عطف تمامی فعالیتهای بازاریابی هستند و دارای تمایالت ،فرهنگ و
ارزش های متفاوتی هستند؛ که این عوامل بر ترجیحات آنها در خرید محصوالت و خدمات متنوع تأثیرگذار
است (الزلو و سینگ.)2442 ،0
رقابت بین محصووووالت داخلی و وارداتی در بازارهای جهانی به سووورعت رو به افزایش اسوووت ،بنابراین
محصووالت داخلی کشوورهای در حال توسوعه مانند ایران ،باید قادر باشند با محصوالت وارداتی به طور
موثر رقابت کنند؛ در این راسوتا بیشتر کشورهای در حال توسعه در پی آن هستند که بتوانند با روشهای
گوناگون ،مصورفکنندگان داخلی را به سوومت مصورف محصوووالت بومی سوووو دهند و از تولیدکنندگان
داخلی حمایت کنند (احسان و همکاران.)1995 ،
بر اساس مطالعات داخل کشور ،تمایل شهروندان ایرانی به خرید کاالهای داخلی از حد مطلوب پایینتر
است (احسان و همکاران .)1995 ،بنابراین نزدیک شدن به بازار مشتریان ایرانی با استفاده از پیوستهای
نمادین برندهای وارداتی مانند برندهای کشور چین به این دلیل که بزرگترین شریک تجاری ایران است و
صادرات آن به ایران طی سالهای متمادی افزایش  29درصدی داشته است ،ابزاری مناسبی برای ورود به
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این بازار پرمنفعت است و چنین رویکردی نیازمند درک رفتار مصرفکنندگان ایرانی به خرید کاالهای
وارداتی است (موسویان و میراحمدی ،)1995 ،از طرفی آگاهی در رابطه با نحوه قضاوت درباره کاال ،سبب
میشود تولیدکنندگان با داشتن درک بهتری از برداشت مصرفکنندگان ،کاال ،تولید ،تبلیغ ،بازاریابی و
فروش خود را متناسب با قضاوت مصرفکننده به مرحله اجرا درآورند.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

قصد خرید :رفتار خرید مصرفکننده همواره موضوع مهمی در بازاریابی بوده و شامل مجموعه فرایندی
است که از تحریک و احساس نیاز مصرفکننده آغاز میشود و تا ارزیابی او از خرید خود ادامه مییابد.
(کاشانی و همکاران )1995 ،و به عنوان پیشبینیکننده خرید بعدی و همچنین به عنوان شاخص ارزیابی
رفتار مصرفکننده مورد استفاده قرار گیرد (اردیل ،)2415 ،1قصد خرید به عنوان انگیزه هر شخص در
تالش برای خرید کاالیی از برند خاص تلقی میشود .به عبارت دیگر ،این به این معناست که مصرف-
کنندگان پس از بررسی یک محصول و درک اینکه این محصول ارزش خریدن را دارد دوباره آن محصول
را خریداری میکنند (تی پی ام ال ای 2و همکاران )2411 ،عالوه براین قصد خرید مصرفکنندگان معموالً
به عنوان شاخص خرید واقعی مصرفکنندگان نیز در نظر گرفته میشود (وونگ و جیائو.)2419 ،9
قومگرایی :مطالعاتی که در حیطه رفتار مصوورفکننده و بازاریابی بینالملل در سووالهای اخیر صووورت
گرفته نشواندهنده تمایل مصرفکنندگان به ارزیابی محصوالت بر حسب ویژگیهای قومیتیشان است.
(منسووا 0و همکاران .)2411 ،شوویمو و شووارما اولین محققان مصوورفی بودند که مفهوم قومگرایی را در
مطوالعوات بوازاریابی و رفتار مصووورفکننده مورد اسوووتفاده قرار دادند و اصوووطال "تمایالت قومگرایی
مصورفکننده" 5را ابداع کردند و اظهار داشوتند که مصرفکنندگان قومگرا تمایل دارند ویژگیهای مثبت
محصوووالت وارداتی را نادیده گرفته و بر مزایای محصوووالت داخلی تمرکز نمایند قومگرایی زمانی وارد
حوزه بازاریابی شوود که پیشوونهاد شوود میتواند یکی از عوامل بالقوه باشوود که بر رفتار مصوورفکننده تاثیر
میگوذارد و آن را جلو میبرد؛ از آن زمان قومگرایی به عنوان یک حالت انسوووانی مورد توجه قرار گرفته
اسوووت که میتواند بر انتخابهای مصووورفکننده در موقعیتهای خرید تاثیر بگذارد(کرویی و کیماکم،2
2419؛ وونگ و جیائو .)2419 ،مفهوم قومگرایی مصورفکننده برای درک تعهد مشوتریان به محصوالت
وارداتی به کار گرفته شووده اسووت یافتهها نشووان میدهد که مصوورفکنندگان در مقابل ملل مختلف و
کشورهای مشابه سطح گرایش قومگرایی متفاوتی را نشان میدهند (نارانگ .)2412 ،1با توجه به مطالبی
که بیان شد فرضیه زیر مطر میگردد:
 :H1قومگرایی مصرفکننده بر قصدخرید محصوالت چینی تأثیر دارد.
قیمت :یکی از عوامل مهم در خرید مشتری است و تأثیر بسزایی در رضایت مشتری دارد همچنین یک
پیشبینیکننده مناسب برای تصمیمگیری خرید مصرفکننده میباشد (میرابی و همکاران .)2415 ،قیمت
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تنها عنصر آمیخته بازاریابی است که درآمد ایجاد میکند .سایر عناصر آمیخته همگی هزینه ایجاد میکنند؛
بنابراین ارائه یک قیمت درست یک تصمیم بنیادی مهم است (کاظمی )1922 ،زیرا بیشترین تأثیر را بر
تصمیم خرید مشتری میگذارد و مصرفکنندگان آن را یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی کیفیت
محصول و مزایای همراه آن در نظر میگیرند (اندرتی 1و همکاران2419 ،؛ حمیدیزاده و همکاران.)1999 ،
قیمت مقدار پولی است که مشتریان در ازای محصول یا خدمتی پرداخت میکنند (میرابی 2و همکاران،
 .)2415هر فردی یک ادراک متفاوتی از قیمتی که مایل به پرداخت آن است دارد (شیائو و چن.)2412 ،9
مصرفکنندگان همیشه قیمتهای واقعی محصوالت را به خاطر نمیآورند در عوض آنها قیمتهایی را که
برای آنها معنادار است را رمزگذاری میکنند بنابراین به عنوان یک نشانه ،نسبت به کیفیت به راحتی قابل
مشاهده است و قیمت پایین در شرایط رقابتی میتواند یک مزیت پایدار باشد (لین 0و همکاران .)2415 ،با
توجه به مطالبی که بیان شد فرضیه زیر مطر میگردد:
 :H2قیمت مصرفکننده بر قصد خرید محصوالت چینی تأثیر دارد.
تجربه قبلی خرید :آزجن معتقد است که "میتوان از تجربه گذشته ،برای تعیین دامنه هر مدلی استفاده
کرد" این بدن معناست که رفتارهای گذشته کنترل برخی از رفتارها و متغیرهای فعلی را فراهم می کند،
بنابراین بر اساس این فرض که رفتار مصرفکننده نتیجه یادگیری است ،در بین محققان این بحث وجود
دارد که رفتار قبلی مصرفکننده میتواند پیشبینی قصد رفتارهای آینده را بهبود ببخشد .اعتماد حاصل از
تجربه قبلی به بخش مهمی از خرید فعلی تبدیل میشود (چادری و همکاران2410 ،؛ بون 5و
همکاران .)2424،خرید و استفاده قبلی مصرفکننده از یک محصول خاص را تجربه خرید میگویند (لینگ،2
 )2414تجربه همان احساس زیبا و به یاد ماندنی است که مشتری به عنوان یک عضو اصلی در روند
فروش شرکت در شرایط مصرفی ،بایستی درگیر آن شود .تجربه ،از دو منظر قابل تعریف میباشد یکی از
نظر مصرفکنندگان که در این صورت تجربه همان احساس زیبای مشتری پس از تجربه یا خرید محصول
است و دیگری از نظر شرکت که در این حالت تجربه یک پیشنهاد اقتصادی آن مجموعه به حساب می
آید( .رجبی .)1990 ،با توجه به مطالبی که بیان شد فرضیه زیر مطر میگردد:
 :H3تجربه قبلی خرید مصرفکننده بر قصدخرید محصوالت چینی تأثیر دارد.
موقعیت اجتماعی :رفتار خرید مصورفکنندگان با عوامل بسویار زیادی مرتبط است؛ تمایل به اعطای
موقعیت اجتماعی و افزایش عزت نفس ،به ویژه در کشوورهای در حال توسعه ممکن است بر قصد خرید
محصوالت بین المللی تأثیر گذارد (نارانگ .)2412 ،محققان بر این عقیده هستند که صرف نظر از کشور
و موقعیت آن ،مردم به دنبال کاالهای موقعیتی هستند (حسیب و مختار .)2412 ،1موقعیت نشاندهندهی
آوازه و شهرت یک شخص در یک سازمان یا جامعه است به خصوص در فرایند خرید مصرفکننده ،ثابت
شوده که موقعیت اجتماعی یک عامل مهم اسوت .اعضایی با موقعیت و جایگاه اجتماعی باال در جامعه از
موقعیت اجتماعی -اقتصادی باالتری برخوردارند و شبکه اجتماعی گسترده تری دارند .آنها این شایستگی
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را دارند که دیدگاه هایی را برای سوایر اعضا ارائه دهند و بر رفتار خرید اعضای دیگر تأثیر بگذارند .هرچه
موقعیت اجتماعی باالتر باشود تأثیر قابل توجهی در سایر اعضا میتواند داشته باشد (ژو و دانگ.)2410 ،1
مطابق نظر ایستمن و همکاران مصرف منزلتگرا" 2فرایند انگیزشی است که افراد تالش میکنند جایگاه
اجتماعی خود را از طریق مصوورف چشوومگیر محصوووالت مصووورفی که موقعیتی را هم به افراد هم به
اطرافیانشوووان عطا میکند بهبود ببخشوووند" بدین معنی که مصووورف کنندگان تمایل دارند با خرید این
محصوووالت ثروت و موفقیت خود را نشووان دهند و از این طریق به جایگاه اجتماعی باالتر دسووت یابند؛
(چادری 9و همکاران2410 ،؛ پینو 0و همکاران .)2419 ،با توجه به مطالبی که بیان شود فرضیه زیر مطر
میگردد:
 :H4قومگرایی مصرفکننده بر موقعیت اجتماعی مصرفکننده تأثیر دارد.
 :H5موقعیت اجتماعی مصرفکننده بر قصد خرید محصوالت چینی تأثیر دارد.
عزت نفس :مفهوم عزت نفس یکی از سازههای روانشناختی است و اساسا ارزش و احترامی است که
فرد برای خویشتن قائل است .به عبارت دیگر عزت نفس قضاوتی است که فرد از توانمندیهای خویشتن
دارد و بر افکار ،عواطف و رفتار تأثیر زیادی دارد و به عنوان یک نیاز شامل احساساتی است که انسان به
داشتن آن در یک سیستم متقابل اجتماعی محتاج است ،بدین معنا که نیاز داریم تا مشترکات احساسی خود
را با دیگران رد و بدل کنیم و در درون خود احساس کنیم که با ارزشیم ،همچنین احساس کنیم که دیگران
ما را با ارزش میپندارند و معتقد باشیم که آنها هم با ارزشند (نجیب زاده و احمدی ،1991 ،سعیدینیا،
 )1991این احساس در ذهن افراد مختلف ،متفاوت است (مهداد و همکاران .)1991 ،بسیاری از نویسندگان
معتقدند که عزت نفس یک بخش اساسی در ضمیر یا نفس است که افراد به طور طبیعی در جهت تقویت
عزت نفس خود تالش میکنند .عالوه بر این ،عزت نفس یک نیاز اساسی است که ممکن است با دستیابی
به هدف همراه باشد و بنابراین یک مفهوم مهم در نظریههای انگیزش و نظریههای خودپنداره در بازاریابی
است (ترونگ و مک کال .)2411 ،5با توجه به مطالبی که بیان شد فرضیه زیر مطر میگردد:
 :H6قومگرایی مصرفکننده بر عزت نفس شخص تأثیر دارد.
 :H7موقعیت اجتماعی مصرفکننده بر عزت نفس شخص تأثیر دارد.
 :H8عزت نفس شخص بر قصد خرید محصوالت چینی تأثیر دارد.
مدل مفهومی پژوهش
پیشتر مفاهیم قومگرایی ،قیمت ،عزت نفس ،وضعیت اجتماعی ،تجربه قبلی خرید و قصد خرید توضیح داده
شد .این پژوهش به دنبال تبیین روابط بین این متغیرها در مصرفکنندگان محصوالت چینی در استان
کرمانشاه میباشد ،مدل مفهومی پژوهش برگرفته و توسعه داده شده مدل نارانگ ( )2412می باشد .نارانگ
در پژوهش خود با عنوان "ادراک قصد خرید محصوالت چینی :نقش قومگرایی ،خصومت ،وضعیت اجتماعی
و عزت نفس" به بررسی ارتباط بین قومگرایی ،خصومت مشتری ،وضعیت اجتماعی و عزت نفس شخصی
5

2

. Pinoo
. Truong and McColl

4

1

. Zhou and Dong
. Status Consumption
3
. Chaudary
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و تأثیر آنها بر قصد خرید محصوالت چینی پرداخت و در پیشنهادات پژوهش به پژوهشهای آتی پیشنهاد
میکند که متغیر تجربه قبلی خرید نیز مورد بررسی قرار گیرد بنابراین در راستای توسعه مدل نارانگ متغیر
تجربه قبلی خرید مورد بررسی قرار گرفته همچنین با توجه به اینکه مهمترین مزیت رقابتی محصوالت
ساخته شده کشور چین ،قیمت پایین این محصوالت در مقایسه با محصوالت مشابه آنها میباشد؛ به منظور
بررسی آن ،متغیر قیمت نیز مورد بررسی قرار گرفته است .بر این اساس مدل مفهومی مورد بررسی در این
مطالعه به شر شکل  1است:

شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی -پیمایشی و در قلمرو مکانی استان کرمانشاه به صورت میدانی
انجام گرفته است .روش نمونه گیری تصادفی در دسترس میباشد ،در پژوهش حاضر  5طبقه محصول
شامل پوشاک ،خودرو ،صنایعدستی ،لوازمخانگی و تلفنهمراه مورد بررسی قرار گرفته است و به منظور
جمعآوری دادههای مورد نیاز ،پرسشنامهای مشتمل بر  21گویه طراحی و در بین نمونهها توزیع و تکمیل
گردید که به شر جدول  1میباشد .در این پژوهش به دلیل بررسی  5طبقه محصول ،جهت خنثی نمودن
تأثیر تعداد دادههای هر طبقه محصول بر نتایج پژوهش ،برای هر طبقه محصول  22پرسشنامه و در مجموع
 004پرسشنامه توزیع گردید و پس از بررسیهای اولیه و حذف موارد مخدوش و یا ناقص تعداد 044
پرسشنامه جمعآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که سهم هر طبقه محصول  24پرسشنامه میباشد؛
سطح اندازهگیری پرسشنامه ترتیبی و بر اساس مقیاس  5درجهای لیکرت میباشد؛ برای تجزیه و تحلیل
دادههای حاصل از پرسشنامه از نرمافزارهای آماری  SPSSو  Smart PLSجهت تحلیل بخش توصیفی
و استنباطی استفاده شده است.
جدول  .1گویههای پرسشنامه و منابع آنها
گویههای پرسشنامه

1-1
12-2
11-19
24-12
29-21
21-20

عامل مورد سنجش
قومگرایی
قیمت
عزت نفس
موقعیت اجتماعی
تجربه قبلی خرید
قصد خرید

منبع سواالت
نارانگ ()2412
محقق ساخته
نارانگ ()2412
نارانگ ()2412
محقق ساخته
محقق ساخته
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تجزیه و تحلیل اطالعات و یافتههای پژوهش
یافتههای توصویفی نشوان داد که  %55نمونهها مرد %25 ،نمونهها در بازهی سوونی  95-21سال ،درآمد
خانوارهای  %59نمونهها در بازهی  1تا سوه میلیون تومان %22 ،نمونهها دارای تحصوویالت کارشناسی و
 %21آنها متأهل میباشند.
روابط بین متغیرها در تکنیک حداقل مربعات جزئی دو دسته است:
مدل بیرونی :1هم ارز مدل اندازهگیری (تحلیل عامل تاییدی) در معادالت سواختاری است و روابط بین
متغیرهای پنهان با متغیرهای آشووکار را نشووان میدهد که مدل اندازهگیری از طریق تحلیلهای روایی و
پایایی و تحلیل عاملی تأییدی بررسی میشود.
مدل درونی :2مدل درونی هم ارز مدل ساختاری (تحلیل مسیر) در معادالت ساختاری است و روابط بین
متغیرهای پنهان با یکدیگر را بررسوی میکند (امانی و همکاران .)1991 ،بارهای عاملی متغیرها در شکل
 2قابل مشاهده میباشد.
با درنظر گرفتن خروجی از نرمافزار میتوان اذعان نمود  94درصود ضرایب بار عاملی باالی  4.0میباشند
و این نشان مناسب بودن معیار این مدل دارد.

شکل  .2ضرایب بار عاملی

برای تأیید روایی ابزار اندازهگیری از سوه نوع روایی اسوتفاده شوود ،روایی محتوا ،روایی همگرا ( )AVEو
روایی واگرا .روایی محتوا با نظرسنجی خبرگان ،روایی همگرا و واگرا با استفاده از تحلیل عاملی معادالت
ساختاری تأیید شد که روایی همگرا به شر جدول  2است.

2. Inter Model

1. Outer Model
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جدول  .2بررسی روایی همگرا متغیرهای پژوهش
ابعاد

تعداد
سئوال

قومگرایی
قیمت
عزت نفس
موقعیت اجتماعی
تجربه قبلی خرید
قصد خرید

1
5
5
9
9
0

کلی
4.509
4.294
4.599
4.229
4.595
4.299

پوشاک
4.244
4.590
4.522
4.222
4.112
4.151

روایی همگرا )(AVE
صنایع دستی
خودرو
4.952
4.221
4.220
4.095
4.201
4.209
4.142
4.291
4.202
4.102
4.109
4.121

لوازم خانگی
4.059
4.502
4.192
4.121
4.250
4.252

تلفنهمراه
4.210
4.551
4.299
4.209
4.295
4.110

در مورد  AVEمقدار بحرانی  4.5است بدین معنی که مقدار  AVEباالی  4.5روایی همگرای قابل قبول
را نشان میدهند .برای بررسی روایی واگرا از روش فورنل و الرکر استفاده شد .براین اساس درصورتی که
مقادیر  AVEدر بازه بیش از  4.0قرار گیرد میتوان از اندازه گیری متغیرهای مکنون اطمینان حاصل کرد.
برای تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیار (ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب) استفاده شد .براساس
نتایج این بررسیها میتوان اذعان داشت در نمونههای  24نفره که بر هر یک از شاخههای پوشاک ،خودرو،
صنایعدستی ،لوازمخانگی و تلفنهمراه هرکدام از شاخصها دارای تورشهایی میباشد که این موارد در
نمونه  044نفری دارای استانداردهای الزم برای پذیرش همه موارد روایی و پایایی پرسشنامه میباشد.
همین موضوع برخی از قواعد آماری در مورد لزوم رعایت حجم و محدوده مشخص برخی از جوامع و
نمونههای استاندارد برای اعتماد به نتایج بررسیهای آماری را به اثبات میرساند .که نتایج پایایی به شر
جدول  9میباشد.
جدول  .3بررسی پایایی متغیرهای پژوهش
ابعاد

تعداد
سئوال

قومگرایی
قیمت
عزت نفس
موقعیت اجتماعی
تجربه قبلی خرید
قصد خرید

1
5
5
9
9
0

کلی
4.209
4.199
4.102
4.151
4.119
4.214

پوشاک
4.225
4.292
4.211
4.151
4.252
4.222

خودرو
4.292
4.112
4.209
4.124
4.291
4.942

آلفای کرونباخ
صنایع دستی
4.250
4.251
4.222
4.199
4.199
4.222

لوازم خانگی
4.252
4.192
4.942
4.210
4.910
4.902

تلفنهمراه
4.940
4.195
4.224
4.191
4.901
4.949

با توجه به بررسیهای بعمل آمده از نتایج آلفای کرونباخ محاسبه شده و قرار گرفتن تمامی مقادیر نمونه
کلی پژوهش در بازه بیش از  4.1میتوان اذعان نمود که پایایی اولیه مورد بررسی در وضعیت مناسبی قرار
دارد .با توجه به نوع متغیرهای مورد بررسی ،جامعه پژوهش و سایر موارد  ،مشخص میشود که روش مورد
استفاده برای بررسیهای آماری تحلیل مسیر و بهرهگیری از نرمافزار  Smart PLSاست ،موارد مهمی
که باید برای پایایی در این روش مورد استفاده قرار گیرد پایایی ترکیبی است که شر آن در ذیل قابل
مشاهده است.
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جدول  .0بررسی پایایی مرکب متغیرهای پژوهش
ابعاد

تعداد
سئوال

قومگرایی
قیمت
عزت نفس
موقعیت اجتماعی
تجربه قبلی خرید
قصد خرید

1
5
5
9
9
0

کلی
4.229
4.225
4.229
4.225
4.110
4.199

خودرو
4.912
4.122
4.295
4.214
4.292
4.995

پوشاک
4.911
4.211
4.221
4.252
4.919
4.929

پایایی مرکب
صنایع دستی
4.119
4.292
4.941
4.211
4.901
4.929

لوازم خانگی
4.292
4.252
4.992
4.229
4.902
4.952

تلفنهمراه
4.911
4.255
4.292
4.201
4.922
4.992

بوا توجوه بوه قرار گرفتن تموامی مقوادیر در بوازه بیش از  4/1میتوان اذعان داشوووت که پایایی مرکب
متغیرهای مورد بررسی در وضعیت مناسبی قرار دارد.
بررسی برازش مدل:

در جدول  5برازش کلی مدل ارائه شده است که براساس آن سه مقدار  4/25 ،4/1و  4/92را به عنوان
مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شدهاند .که با توجه به مقدار  GOFمیتوان اذعان
داشت که برازش کلی مدل پژوهش در سطح قوی میباشد.
جدول  .7نتیجه آزمون  GOFبرای متغیرهای پژوهش
GOF
4.2912
4.2192
4.2959

متغیر
عزت نفس
موقعیت اجتماعی
قصد خرید

)Average (Communality
4.292
4.212
4.299

R2
4.529
4.522
4.299

وضعیت برازش
قوی
قوی
قوی

آزمون فرضیههای پژوهش

در این قسمت به تفاوت پژوهش حاضر با مطالعات قبلی و مشابه اشاره میشود ،در این پژوهش تالش
شده است تا با بررسی ابعاد متفاوت موضوع به صورت جداگانه در  5بخش متفاوت از نمونه اصلی پژوهش
(مصرفکنندگان خودرو ،لوازمخانگی ،تلفنهمراه ،پوشاک و صنایعدستیچینی) تاثیر ابعاد متفاوتی که
میتوانند زمینه ساز قصد خرید در مشتریان باشند اقدام شده و نتایج آن با محاسبات صورت گرفته برای
همه افراد نمونه و میزان تاثیر هر یک از ابعاد در نمونههای متفاوت با نمونه کلی مورد مقایسه قرار گرفته
است.
جدول  .7نتایج آزمون فرضیههای پژوهش در میان نمونه مصرفکنندگان خودرو چینی

مصرف کنندگان خودرو چینی
فرضیه

تأثیر



T

P-value

وضعیت در سطح
اطمینان %95

فرعی 1

قومگرایی بر قصدخرید

4.450

4.159

4.052

عدم پذیرش

فرعی 2

قیمت بر قصدخرید

4.105

1.990

4.129

عدم پذیرش

فرعی 3

تجربهقبلیخرید بر قصدخرید

4.201

5.291

4.444

پذیرش
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4.222

2.912

4.121

پذیرش

فرعی 4

قومگرایی بر موقعیتاجتماعی

4.192

4.295

عدم پذیرش

4.254

4.512

عدم پذیرش

فرعی 5

موقعیتاجتماعی بر قصدخرید

-4.412

فرعی 6

قومگرایی بر عزت نفس شخصی

4.492

4.441

پذیرش

فرعی 7

موقعیتاجتماعی بر عزتنفسشخصی

4.901

9.299

4.912

عدم پذیرش

فرعی 8

عزتنفسشخصی بر قصدخرید

4.442

4.422

با در نظر گرفتن جدول فوو میتوان تاثیر تجربه قبلی خرید بر قصد خرید ،قوم گرایی بر موقعیت اجتماعی
و موقعیت اجتماعی بر عزت نفس شخص را در میان مصرف کنندگان خودروهای چینی پذیرفت.
جدول  .2نتایج آزمون فرضیههای پژوهش در میان نمونه مصرفکنندگان لوازمخانگیچینی
مصرف کنندگان لوازم خانگی چینی
وضعیت در سطح
اطمینان %95
عدم پذیرش
پذیرش
پذیرش

فرضیه

تأثیر



T

P-value

فرعی 1

قومگرایی بر قصدخرید

4.255

1.222

4.424

فرعی 2
فرعی 9
فرعی 0

قیمت بر قصد خرید
تجربه قبلی خرید بر قصد خرید
قومگرایی بر موقعیت اجتماعی

4.101
4.599
4.452

2.125
0.125
4.215

4.490
4.444
4.129

عدم پذیرش

فرعی 5

موقعیت اجتماعی بر قصد خرید

4.122

1.295

4.211

عدم پذیرش

فرعی 2

قومگرایی بر عزت نفس شخصی

4.490

4.204

4.522

فرعی 1
فرعی 2

موقعیت اجتماعی بر عزت نفس شخص
عزت نفس شخصی بر قصد خرید

4.519
4.411

2.209
4.195

4.444
4.299

عدم پذیرش
پذیرش
عدم پذیرش

با در نظر گرفتن جدول فوو میتوان تاثیر قیمت بر قصد خرید و تجربه قبلی خرید بر قصد خرید و موقعیت
اجتماعی بر عزت نفس شخصی را در میان مصرف کنندگان لوازم خانگی چینی پذیرفت ،هر چند تاثیر
قیمت بر قصد خرید بسیار کمتر از تجربه قبلی خرید میباشد.
جدول  .7نتایج آزمون فرضیههای پژوهش در میان نمونه مصرفکنندگان گوشی های تلفنهمراهچینی
مصرف کنندگان گوشی های تلفن همراه چینی
فرضیه

تأثیر



T

P-value

فرعی 1

قومگرایی بر قصد خرید

4.422

1.494

4.940

فرعی 2

قیمت بر قصد خرید

4.459

4.992

4.954

فرعی 9
فرعی 0

تجربه قبلی خرید بر قصد خرید
قومگرایی بر موقعیت اجتماعی

4.529
-4.402

2.252
4.212

4.444
4.122

فرعی 5
فرعی 2

موقعیت اجتماعی بر قصد خرید
قومگرایی بر عزت نفس شخصی

4.951
4.450

5.521
4.005

4.444
4.251

فرعی 1
فرعی 2

موقعیت اجتماعی بر عزت نفس شخص
عزت نفس شخصی بر قصد خرید

4.992
-4.450

0.242
4.999

4.444
4.951

وضعیت در سطح
اطمینان %95
عدم پذیرش
عدم پذیرش
پذیرش
عدم پذیرش
پذیرش
عدم پذیرش
پذیرش
عدم پذیرش
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با در نظر گرفتن جدول فوو میتوان تاثیر تجربه قبلی خرید بر قصد خرید ،موقعیت اجتماعی بر قصد خرید
و موقعیت اجتماعی بر عزت نفس شخص را در میان مصرف کنندگان تلفنهای همراه چینی پذیرفت ،هر
چند تاثیر موقعیت اجتماعی بر قصد خرید اندکی کمتر از استانداردهای جاری علم آمار میباشد.
جدول  .7نتایج آزمون فرضیههای پژوهش در میان نمونه مصرفکنندگان پوشاک چینی
مصرف کنندگان پوشاک چینی
وضعیت در سطح
اطمینان %95
عدم پذیرش

فرضیه

تأثیر



T

P-value

فرعی 1

قومگرایی بر قصد خرید

4.492

4.519

4.529

فرعی 2

قیمت بر قصد خرید

4.455

4.120

4.099

فرعی 9
فرعی 0
فرعی 5
فرعی 2

تجربه قبلی خرید بر قصد خرید
قومگرایی بر موقعیت اجتماعی
موقعیت اجتماعی بر قصد خرید
قومگرایی بر عزت نفس شخصی

4.591
-4.942
4.951
4.411

2.905
2.521
0.101
4.429

4.444
4.144
4.444
4.990

عدم پذیرش

فرعی 1

موقعیت اجتماعی بر عزت نفس شخص

4.190

1.454

4.290

عدم پذیرش

فرعی 2

عزت نفس شخصی بر قصد خرید

4.449

4.192

4.295

عدم پذیرش

عدم پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش

با در نظر گرفتن جدول فوو میتوان تاثیر تجربه قبلی خرید بر قصد خرید ،موقعیت اجتماعی بر قصد خرید
و قوم گرایی بر موقعیت اجتماعی را در میان مصرف کنندگان پوشاک چینی پذیرفت.
جدول  .14نتایج آزمون فرضیههای پژوهش در میان نمونه مصرفکنندگان صنایع دستی چینی
مصرف کنندگان صنایع دستی چینی
وضعیت در سطح
اطمینان %95
عدم پذیرش

فرضیه

تأثیر



T

P-value

فرعی 1

قومگرایی بر قصد خرید

4.422

4.101

4.055

فرعی 2

قیمت بر قصد خرید

4.421

4.102

4.052

فرعی 9
فرعی 0

تجربه قبلی خرید بر قصد خرید
قومگرایی بر موقعیت اجتماعی

4.292
4.210

5.421
1.441

4.444
4.911

عدم پذیرش

فرعی 5

موقعیت اجتماعی بر قصد خرید

4.215

1.524

4.115

عدم پذیرش

فرعی 2

قومگرایی بر عزت نفس شخصی

-4.191

4.959

4.901

فرعی 1
فرعی 2

موقعیت اجتماعی بر عزت نفس شخص
عزت نفس شخصی بر قصد خرید

4.011
-4.401

0.449
4.522

4.444
4.592

عدم پذیرش
پذیرش
عدم پذیرش

عدم پذیرش
پذیرش

با در نظر گرفتن جدول فوو میتوان تاثیر تجربهقبلیخرید بر قصدخرید ،موقعیتاجتماعی بر عزتنفس را
در میان مصرفکنندگان صنایعدستیچینی پذیرفت.
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جدول  .11نتایج آزمون فرضیههای پژوهش در میان نمونه کلی پژوهش
نمونه کلی پژوهش
فرضیه

تأثیر



T

Pvalue

وضعیت در سطح
اطمینان %95

فرعی 1

قومگرایی بر قصد خرید

4.521

2.295

4.441

پذیرش

فرعی 2

قیمت بر قصد خرید

4.925

2.229

4.440

پذیرش

فرعی 3

تجربه قبلی خرید بر قصد خرید

4.015

0.415

4.444

پذیرش

فرعی 0

قومگرایی بر موقعیت اجتماعی

4.159

12.214

4.444

پذیرش

فرعی 7

موقعیت اجتماعی بر قصد خرید

4.041

11.210

4.449

پذیرش

فرعی 7

قومگرایی بر عزت نفس شخصی

4.295

2.225

4.445

پذیرش

فرعی 2

موقعیت اجتماعی بر عزت نفس شخص

4.021

0.124

4.444

پذیرش

فرعی 7

عزت نفس شخصی بر قصد خرید

4.942

9.129

4.445

پذیرش

با در نظر گرفتن جدول فوو میتوان همه فرضیهها را در میان نمونه کلی پژوهش پذیرفت.
جمعبندی کلی ابعاد مورد بررسی در همهی نمونه پژوهش نیز نشان از پذیرش همه ابعاد موضوع دارد که
این موضوع می تواند به حجم نمونه پژوهش و کاهش شدید تورش نتایج و اعتبار بیشتر بررسیهای انجام
گرفته با نمونههای بیشتر در تعداد باالتر و فضای نرمال باشد ،در مجموع میتوان نتایج این پژوهش را
بواسطه تطبیق نتایج بررسی آزمون فرضیههای پژوهش در پنج نمونه متفاوت شامل مصرفکنندگان خودرو
چینی ،مصرفکنندگان لوازمخانگی چینی ،مصرفکنندگان گوشیهای تلفنهمراه چینی ،مصرفکنندگان
پوشاک چینی ،مصرفکنندگان صنایع دستی چینی و نمونه کلی پژوهش معتبر دانسته و زمینههای تاثیر
پذیری قصد خرید از ابعادی مانند قومگرایی ،قیمت ،موقعیت اجتماعی ،عزت نفس شخص و مهمتر از همه
تجربه خرید قبلی را مورد واکاوی بیشتر قرار داده و با بررسیهای تخصصی ابعاد موجود در این راستای
برای ارائه الگوی استاندارد بهبود و ارتقا قصدخرید در میان مشتریان محصوالت چینی کوشید.
نتیجهگیری
بر اساس نتایج بدست آمده میتوان اذعان داشت که پنج متغیر ،قومگرایی ،قیمت ،عزت نفس ،موقعیت
اجتماعی و تجربه قبلی خرید بر قصد خرید مشتری تأثیرهای مثبت و معناداری دارند ،بررسیهای اولیه
نشان از تأثیر بیشتر قوم گرایی و تجربه قبلی خرید بر قصد خرید مشتری دارد.
بر اساس بررسیهای به عمل آمده از آمار جمعیت شناختی میتوان چنین برداشت نمود که  122نفر از
نمونه پژوهش را زنان تشکیل میدهند ،برای اطالع از ایدهها و نظرات زنان حاضر در نمونه پژوهش در
خصوص تأثیراتی که قومگرایی ،قیمت ،عزت نفس و موقعیت اجتماعی و تجربه قبلی خرید میتوانند بر
قصد خرید محصوالت چینی در شاخههای متفاوت داشته باشند ،در این بخش از مطالعه اقدام به محاسبه
مدل پژوهش برای جامعهای که صرفاً از زنان نمونه پژوهش تشکیل شده ،پرداختیم ،نتایج حاکی از تأثیر
بیشتر موقعیت اجتماعی با ضریب  ،=55400تجربه قبلی خرید با ضریب  =554.0و قیمت با ضریب
 =55450بر قصد خرید مجدد محصوالت چینی میباشد ،سایر فرضیهها در نمونه متشکل از زنان در
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بازههای مقبول قرار نگرفتهاند رویکردهای فرهنگی و اجتماعی خاص زنان در استان کرمانشاه و اوضاع
معیشتی متفاوت مردم ،همچنین باالبودن سطح هزینههای خانوار به نسبت سایر استانها میتواند در این
رویکردها تأثیرگذار باشد .این امر اما در استانهایی که هویتهای قومی در آن نقش بیشتری دارد ،میتواند
آثار جدیتری داشته باشد.
بر اساس بررسیهای به عمل آمده از آمار جمعیت شناختی  212نفر از نمونه پژوهش را مردان تشکیل
میدهند ،برای اطالع از ایدهها و نظرات مردان حاضر در نمونه پژوهش در خصوص تأثیراتی که قومگرایی،
قیمت ،عزت نفس و موقعیت اجتماعی و تجربه قبلی خرید میتوانند بر قصد خرید محصوالت چینی در
شاخههای متفاوت داشته باشند ،در این بخش از مطالعه به محاسبه مدل پژوهش برای جامعهای که صرفاً
از مردان نمونه پژوهش تشکیل شده ،پرداختیم ،نتایج حاکی از تأثیر بیشتر قومگرایی با ضریب ،=55050
تجربه قبلی خرید با ضریب  =55400و قیمت با ضریب  =55400و موقعیت اجتماعی با ضریب
 =554.0بر قصد خرید مجدد محصوالت چینی میباشد ،رویکردهای اجتماعی متفاوت در دیدگاههای
مردم استان و محوریت مردان در تأمین نیازهای خانواده و تفاوت زیاد میان درآمد خانوار و هزینههای
معمولی هر خانواده میتواند در این نوع دیدگاه تأثیرات زیادی داشته باشد.
بررسیهای صورت گرفته در فرضیههای تحلیل شده نشان از رد شدن برخی از فرضیهها در میان هر کدام
از دسته بندیهای صورت گرفته در نمونه پژوهش میباشد اما فرضیهای که در همهی طبقات محصول
تأیید شد تأثیر تجربه قبلی خرید بر قصد خرید میباشد ،این موضوع میتواند بسته به نوع نگرش افراد در
رابطه با محصوالت مورد استفاده باشد یا از نوع محصول بنا به سرمایه ای ،مصرفی و  ....بودن محصول،
نشأت گرفته باشد ،اما آنچه مشخص است اهمیت تجربه خرید قبلی در قصد خرید محصوالت چینی است،
که میتواند به عنوان آئینهای تمام نما زمینههای تغییر و تحول در دیدگاههای تولیدکنندگان چینی را در
زمینه افزایش کیفیت ،ارتقا استانداردهای محصوالت خود و همچنین توسعه ابعاد قیمتی محصوالت خود
فراهم نمایند تا بتوانند در فضای رقابتی بازار بینالمللی و البته در فضای بازار پر ارزش و مناسب ایران
فعالیت کنند.
جدول  .12نتایج آزمون فرضیههای پژوهش در میان طبقات محصول
فرضیه
فرعی 1
فرعی 2
فرعی 9
فرعی 0
فرعی 5
فرعی 2
فرعی 1
فرعی 2

نمونه کلی پژوهش
لوازم خانگی
خودرو
تأثیر
عدم پذیرش عدم پذیرش
قومگرایی بر قصد خرید
پذیرش
عدم پذیرش
قیمت بر قصد خرید
پذیرش
پذیرش
تجربه قبلی خرید بر قصد خرید
عدم پذیرش
پذیرش
قومگرایی بر موقعیت اجتماعی
عدم پذیرش عدم پذیرش
موقعیت اجتماعی بر قصد خرید
عدم پذیرش عدم پذیرش
قومگرایی بر عزت نفس شخصی
پذیرش
پذیرش
موقعیت اجتماعی بر عزت نفس شخص
عدم پذیرش عدم پذیرش
عزت نفس شخصی بر قصد خرید

پوشاک
عدم پذیرش
عدم پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
عدم پذیرش
عدم پذیرش
عدم پذیرش

صنایع دستی
عدم پذیرش
عدم پذیرش
پذیرش
عدم پذیرش
عدم پذیرش
عدم پذیرش
پذیرش
عدم پذیرش

تلفن همراه
عدم پذیرش
عدم پذیرش
پذیرش
عدم پذیرش
پذیرش
عدم پذیرش
پذیرش
عدم پذیرش
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در طبقات خودرو ،لوازم خانگی ،صنایع دستی و تلفن همراه فرضیه تأثیر موقعیت اجتماعی بر عزت نفس
شخصی مورد تأیید قرار گرفت که میتواند بدین معنا باشد که خریداران این طبقات محصول اگر از موقعیت
و جایگاه اجتماعی باالیی برخوردار باشند ،خود را ارزشمند دانسته و نگرش مثبتی نسبت به خود داشته در
نتیجه محصوالتی را خریداری میکنند که این احساس را در آنها منعکس نماید بنابراین این افراد به
عملکرد و کیفیت محصوالت توجه ویژهای دارند و با توجه به اینکه محصوالت ساخته شده در کشور چین
در طبقات خودرو ،لوازم خانگی و تلفن همراه نسبت به محصوالت داخلی دارای کیفیت و عملکرد
مناسبتری میباشند ،بنابراین این محصوالت میتوانند بازار ایران را به راحتی در دست بگیرند و
تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با محصوالت ساخته شده چینی میبایست بر بعد عملکردی و کیفی
محصوالت خود توجه ویژهای داشته باشند.
در طبقه لوازم خانگی فرضیهی تأثیر قیمت بر قصد خرید تأیید گردید که می تواند بدین معنا باشد که
مصرف کننده ایرانی به هنگام خرید محصوالت این طبقه ،قیمت را مد نظر قرار داده که این میتواند به
دلیل هزینهها و قیمتهای سنگین محصوالت این طبقه از محصول باشد ،به این دلیل که محصوالت این
طبقه از ضروریات و ملزومات زندگی می باشند بنابراین مصرف کنندگان ناچار به خرید آن می باشند و به
هنگام خرید ،عامل قیمت در تصمیمگیری آنان نقش تعیینکنندهای دارد و از آنجایی که وجه تمایز عمده
محصوالت ساخته شده در کشور چین ،قیمت پایین این محصوالت میباشد بنابراین میتواند به راحتی
بازار این طبقه محصول را در دست بگیرد و تولیدکنندگان داخلی میبایست در ساختار هزینهای خود بازبینی
نمایند.
در میان طبقات پوشاک و تلفن همراه فرضیه تأثیر موقعیت اجتماعی بر قصد خرید مورد پذیرش قرار گرفت
که میتواند بدین معنا باشد که مصرف کنندگان ایرانی به هنگام خرید محصوالت این دو طبقه از محصول،
موقعیت اجتماعی را مد نظر قرار داده و تالش میکنند محصوالتی را خریداری نمایند که جایگاه اجتماعی
آنها را بهبود دهد و با توجه به اینکه  25درصد نمونه پژوهش را افراد جوان  21تا  95سال تشکیل میدهند
و افراد جوان بیشتر از سایر اقشار جامعه به دنبال بهبود و ارتقاء موقعیت و جایگاه اجتماعی خود وبه اصطال
پرستیژ هستند در نتایج این پژوهش بی تأثیر نبوده است؛ ولی آنچه مسلم است اهمیت این متغیر برای
مصرفکنندگان پوشاک و تلفن همراه میباشد ،و با توجه به اینکه صنعت پوشاک یکی از بخشهای عمده
صنعت است و بسیاری از مواد اولیه و نیروی کار آن در داخل کشور تأمین میشود ،تولیدکننده داخلی
میتواند در این صنعت با ایجاد خالقیت و نوآوری مصرفکننده داخلی را به سمت محصوالت داخلی جذب
نماید.
فرضیه تأثیر قوم گرایی بر قصد خرید مصرف کننده در تمام طبقات محصول رد شد ،که میتواند بدین معنا
باشد که میزان قومگرایی در مصرفکنندگان ایرانی در میان طبقات محصول مذکور پایین بوده و مصرف
کنندگان ایرانی به هنگام خرید محصوالت تنها بر مزایای محصوالت داخلی تمرکز نمیکنند البته به اعتقاد
نارانگ ( )2412مصرف کنندگان در مقابل ملل مختلف و کشورهای مشابه سطح گرایش قوم گرایی متفاوتی
را نشان میدهند ،بنابراین نتیجه این فرضیه را نمیتوان به محصوالت تمام کشورها تعمیم داد ،از این رو
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تولیدکنندگان داخلی میبایست برای جذب مصرف کنندگان داخلی بر مزایای محصوالت خود تمرکز نمایند
و محصوالتی با کیفیت مناسب به بازار عرضه نمایند.
پیشنهادات

بر اساس فرضیه اول میتوان اذعان داشت که قومگرایی بر قصد خرید مصرفکنندگان محصوالت چینی
در استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداری دارد ،با توجه به تأبید این موضوع و همچنین نظر به بررسیهای
انجام گرفته مبانی علمی و نظری موضوع میتوان پیشنهادات ذیل را مطر نمود:
 شرکتهای چینی میتوانند با شرکای داخلی سرمایهگذاری مشترکی انجام دهند و تکنولوژی و
مزیت رقابتی خود را به عنوان یک برند ملی و محلی ارائه دهند و چنانچه روش سرمایهگذاری ایشان
جوینت و نچر یا سرمایهگذاری مستقیم باشد از نیروی کار بومی جهت استخدام در کارخانه خود
استفاده کنند.
 تأکید بر ارزشهای قومی و فرهنگی در میان مردم
 تمرکز بر ابعاد شخصیتی و قومی مردم در میان مشتریان
 ایجاد زیر ساختهای معرفی فرهنگ اصیل ایرانی و تشریح زیانهای گرایش به محصوالت خارجی
 برنامهریزی برای تشریح ابعاد اقتصادی و مالی گرایش به محصوالت خارجی و تأکید بر گرایشهای
قومی و اجتماعی برای تحریک احساسات قومیتی در میان مردم و ممانعت از خرید محصوالت چینی
میتواند زمینههای تغییر در دیدگاههای عموم مشتریان در کاهش گرایش به خرید محصوالت چینی
را فراهم نماید.
بر اساس فرضیه دوم میتوان اذعان داشت که قیمت بر قصد خرید مصرفکنندگان محصوالت چینی در
استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداری دارد ،با توجه به تأیید این موضوع و همچنین نظر به بررسیهای
انجام گرفته مبانی علمی و نظری موضوع میتوان پیشنهادات ذیل را مطر نمود:
شرکتهای چینی باید مزیت قیمتی خود را کماکان حفظ کنند و ساختار قیمتگذاری خود را بر

مبنای استراتژی رهبری هزینه پیش ببرند .شرکتهای داخلی هم چنانچه بخواهند با این مزیت شرکتهای
چینی رقابت کنند میبایست بهرهوری خود را باال برده و در ساختار هزینهای خود مخصوصاً هزینههای
سربار و ستاد خودبازبینی مناسبی داشته باشند.
برنامهریزی صنایع داخلی برای تمرکز بر ابعاد متفاوت ساخت و تولید و استانداردسازی خطوط

تولید با رویکرد کاهش هزینههای تولید
استانداردسازی سیستمهای توزیع هزینه و تعریف خطوط تولید محصول بر اساس تحلیل هزینه

منفعت
تمرکز بر قیمت تمام شده محصوالت و تأکید بر استراتژیهای قیمتگذاری رقابتی برای توانایی

رقابت با محصوالت خارجی
توانمندسازی صنایع داخلی با رویکرد توانافزایی برای مقابله با رقبای قدرتمند خارجی
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وضع تعرفههای گمرکی حامی تولیدات داخلی برای کاهش فاصله قیمتی محصوالت داخلی با

خارجی میتواند زمینههای گرایش به محصوالت خارجی را در میان مصرفکننده کاهش دهد.
بر اساس فرضیه سوم میتوان اذعان داشت که تجربهقبلیخرید بر قصدخرید مصرفکنندگان محصوالت
چینی در استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداری دارد ،با توجه به تأیید این موضوع و همچنین نظر به
بررسیهای انجام گرفته مبانی علمی و نظری موضوع میتوان پیشنهادات ذیل را مطر نمود:
 اهمیت این موضوع از آنجاست که میتواند به عنوان دستورالعملی برای فعالیت اقتصادی مرتبط
با چین و واردکنندگان و نمایندگان محصوالت چینی در ایران مطر شود .بدین معنی که با توجه
به تصویر محصوالت چینی و احتماالً ریسک ادراک شده از این محصوالت (منتج از فرضیات رد
شده) تجربه خرید را برای مشتریان میبایست رقم زد .ارائه و امکان تست محصول پیش از خرید و
گارانتی و وارانتی بیش از رقبای بازار میتواند تا حدودی احتمال خرید و تشابه تجربهخرید را شکل
دهد .لذا برای مثال نمایندگیهای ارائهدهنده خودروهای چینی باید امکان رانندگی و تست کردن
ماشین را برای متقاضیان خرید فراهم کنند این آزمون میبایست با توضیحات فنی و مقایسهای با
محصوالت رقبا صورت گیرد.
ایجاد باشگاه مشتریان و انتشار نظرات خریداران قبلی در رسانهها

تمرکز بر ایجاد تجربههای جذاب برای مصرف کننده محصوالت داخلی در فروشگاهها

عرضه محصوالت داخلی با باالترین کیفیت و متناسبترین قیمت

ارائه خدمات پس از فروش و یا خدمات حمایتی بسته به نوع محصول و یا خدمات داخلی

حمایت کامل از حقوو مصرفکننده و پاسخگویی به نیازهای مصرفکننده در باالترین سطح

ممکن میتواند با ایجاد تجربه مناسب برای مصرفکننده زمینه گرایش به محصوالت داخلی را فراهم
نماید.
بر اساس فرضیه چهارم میتوان اذعان داشت که قومگرایی بر موقعیت اجتماعی مصرفکنندگان محصوالت
چینی در استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداری دارد ،با توجه به تأیید این موضوع و همچنین نظر به
بررسیهای انجام گرفته مبانی علمی و نظری موضوع میتوان پیشنهادات ذیل را مطر نمود:
تمرکز بر شناخت دقیق قومیتهای متفاوت و طراحی برنامههای تبلیغی برای تأثیرگذاری بر

اقشار گوناگون
مطالعات جمعیت شناختی گسترده و برنامهریزی برای ارتقا دانش و فرهنگ اجتماعی برای

استفاده از محصوالت داخلی
استفاده مستمر از برنامههای طراحی شده برای تاثیرگذاری بر احساسات عمومی مردم میتواند

با ارتقا موقعیتهای اجتماعی زمینهساز تغییر در گرایش مردم به محصوالت داخلی شود.
بر اساس فرضیه پنجم میتوان اذعان داشت که موقعیت اجتماعی بر قصد خرید مصرفکنندگان محصوالت
چینی در استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداری دارد ،با توجه به تأیید این موضوع و همچنین نظر به
بررسیهای انجام گرفته مبانی علمی و نظری موضوع میتوان پیشنهادات ذیل را مطر نمود:
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معموالً افرادی با موقعیت اجتماعی باال میتوانند سفرای مناسبی برای فروش باشند .شرکتهای

چینی با برندهای مشترک خوشنام مانند ولوو در خودرو ،آدیداس و پوما در منسوجات ،دوو ،سامسونگ و ال
جی کره و ...میتوانند وارد بازار شده و خأل پرستیژ و موقعیت اجتماعی را حل کرده و در بلند مدت پس از
موقعیتیابی مناسب با برندگذاری موازی و ارائه محصوالت با برندهای جدید از موقعیت ایجاد شده بهره
ببرند.
تمرکز بر قشرهای متفاوت جامعه در تبلیغات محصوالت داخلی

بکارگیری ابعاد روانشناختی برای تأثیرگذاری بر اعضا متفاوت جامعه

شناخت نیازهای اقشار متفاوت جامعه و برنامهریزی برای تأمین خواستهای سطو مختلف

اجتماعی میتواند با تبیین خط فکری هر کدام از اقشار اجتماع برنامههای بازاریابی را به سمت و سوی
جذب آنان به محصوالت داخلی هدایت نموده و آنان را برای خرید محصوالت داخلی ترغیب نماید.
بر اساس فرضیه ششم میتوان اذعان داشت که قومگرایی بر عزت نفس شخصی مصرفکنندگان
محصوالت چینی در استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداری دارد ،با توجه به تأیید این موضوع و همچنین
نظر به بررسیهای انجام گرفته مبانی علمی و نظری موضوع میتوان پیشنهادات ذیل را مطر نمود:
تأکید بر ویژگیهای قومیتی مصرفکننده در طراحی برنامههای بازاریابی

استانداردسازی فرایندهای بازاریابی برای استفاده از ابعاد قومگرایی و تحریک حس قومگرایی

میتواند زمینههای تغییر نگرش در انتخاب محصوالت داخلی و تمایز استفاده از محصوالت داخلی را ایجاد
کند.
بر اساس فرضیه هفتم میتوان اذعان داشت که موقعیت اجتماعی بر عزت نفس مصرفکنندگان محصوالت
چینی در استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداری دارد ،با توجه به تأیید این موضوع و همچنین نظر به
بررسیهای انجام گرفته مبانی علمی و نظری موضوع مانند مطالعات میمندی و بخشنده ( ،)1991نظری
نیا و همکاران ( ،)1992نارانگ ( ،)2412پونیت رأی ( ،)2419و با الهام از پیشینه پژوهش و همچنین
بررسیهای میدانی در زمینه موضوع پژوهش میتوان پیشنهادات ذیل را مطر نمود:
ارتقا سطح برنامههای تبلیغی و بازاریابی با رویکرد توسعه در میان افراد با موقعیتهای اجتماعی

متفاوت
سیاستگذاری برای توسعه ابعاد گوناگون شخصیتی مصرفکنندگان و ساختارمندی تبلیغات با

رویکرد متمایل سازی اقشار گوناگون جامعه به استفاده از محصوالت داخلی
تبیین هزینههای سنگین عدم گرایش به محصوالت داخلی و تأثیر منفی بر وضعیت اجتماعی و

مشکالت متفاوت مانند بیکاری ،تعطیلی صنایع تولیدی داخلی ،سلطه بیگانگان بر اقتصاد و از دست رفتن
اقتدار ملی و عزت نفس عمومی میتواند زمینههای گرایش به محصوالت مشابه خارجی را کاهش دهد.
بر اساس فرضیه هشتم میتوان اذعان داشت که عزت نفس شخصی بر قصد خرید مصرفکنندگان
محصوالت چینی در استان کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداری دارد ،با توجه به تأیید این موضوع و همچنین
نظر به بررسیهای انجام گرفته مبانی علمی و نظری موضوع میتوان پیشنهادات ذیل را مطر نمود:
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عزت نفس به معنی ساده یعنی خود را دوست داشتن ،کسی که خود را دوست داشته باشد ماشین

غیرایمن سوار نمیشود؛ کسی که خود را دوست داشته باشد لباس بیکیفیت استفاده نخواهد کرد و . ...لذا
این بحث ناظر به بعد عملکردی و کارکردی محصول است که برخی از محصوالت چینی فاقد آن هستند
لذا گرفتن استانداردهای بین المللی معتبر اروپایی و آمریکایی و همچنین استفاده از گروههای مرجع مطمئن
و دارای نفوذ کالم میتواند این خأل را تا حدودی پر کند.
تأکید بر ابعاد روانشناختی افراد در برنامههای بازاریابی محصوالت داخلی

برنامهریزی برای تحریک حس وطن دوستی و ملیگرایی افراد در برنامههای تبلیغی

استفاده از رویکردهای مبتنی بر تحریک عزت نفس افراد در تبلیغات و بر شمردن زیانهای

خرید محصوالت مشابه خارجی برای صنایع داخلی میتواند زمینههای گرایش مشتریان به خرید محصوالت
داخلی را فراهم نماید.
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