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One of the key aspects of development in each country is to support the consumption of domes-
tic goods which can bring about production and development. The purpose of this study is to 
analyze the effective factors of supporting domestic products consumption which can achieve 
the aims of resistance economy based on domestication on the one hand, and realize develop-
ment for the country on the other. Accordingly, after reviewing the literature and considering 
the elites’ opinion, purposeful sampling was done. To find the relationship between the struc-
tural factors affecting domestic product consumption, the DEMATEL technique was employed. 
Then, seven indexes of domestic product consumption were identified. They included national 
consumption, advertisement, quality, price, employment, easy access, and the country’s inde-
pendence. After that, the relationship among these indexes and their degree of effectiveness 
were recognized. The findings showed that quality, price, and easy access were the causal index-
es, stimulators or effective factors. Also, indexes of national consumption, advertisement, and 
independence had a negative impact and were taken as dependent indexes. The quality of effec-
tiveness and country’s independence had the most impact. The table concerning the relationship 
among the indexes showed that the national consumption had the most relationship with other 
indexes, and the index of easy access had not any particular relationship with other indexes. 
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3صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

سال 1400. دورۀ 9. شمارۀ ویژه فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

یکــی از عوامــل مؤثــر بــر پیشــرفت کشــورها حمایــت از مصــرف کاالی داخلــی اســت کــه موجــب 
رونــق تولیــد و پیشــرفت ابعــاد مختلــف آن می شــود. هــدف از انجــام ایــن پژوهــش بررســی عوامــل 
مؤثــر بــر حمایــت از مصــرف کاالی داخلــی اســت کــه از یــک ســو می توانــد در راســتای تحقــق 
اقتصــاد مقاومتــی باشــد کــه مبتنــی بــر درون زایــی اســت و از ســوی دیگــر زمینــه را بــرای رســیدن 
ــرور گســتردۀ پیشــینۀ  ــس از م ــن منظــور، پ ــد. بدی ــه کشــوری توســعه یافته فراهــم کن ــران ب ای
تحقیــق موضــوع و همچنیــن اســتفاده از نظــرات خبــرگان در ایــن زمینــه، از روش نمونه گیــری 
قضاوتــی اســتفاده شــد. بــراي یافتــن رابطــۀ میــان عوامــل ســاختاری مؤثر بــر مصــرف کاالی داخلی 
روش دیمتــل بــه کار رفــت. ســپس هفــت شــاخص مؤثــر بــر مصــرف کاالی داخلــی شناســایی و 
انتخــاب شــد. ایــن شــاخص ها شــامل ملی گرایــی مصرفــی، تبلیغــات، کیفیــت، قیمــت، اشــتغال، 
دسترســی آســان و اســتقالل کشــور بــود. در ادامــه، رابطــۀ میــان ایــن شــاخص ها و تعییــن شــدت 
اثــر آن هــا بــر یکدیگــر تعییــن شــد. نتایــج نشــان داد کــه معیارهــای کیفیــت، قیمــت و دسترســی 
ــای  ــن معیاره ــد. همچنی ــذار بودن ــا اثرگ ــرک ی ــی، مح ــاخص های علّ ــوان ش ــت عن ــان تح آس
ملی گرایــی مصرفــی، تبلیغــات، اشــتغال و اســتقالل کشــور دارای شــدت اثــر خالــص منفــی و تحت 
عنــوان شــاخص های وابســته بودنــد. معیــار کیفیــت درجــۀ اثرگــذاری بیشــتر و معیــار اســتقالل 
ــه رابطــۀ میــان  ــوط ب ــج نمــودار مرب ــری بیشــتری داشــتند. همچنیــن نتای کشــور درجــۀ اثرپذی
شــاخص ها حاکــی از ایــن بــود کــه معیــار ملی گرایــی مصــرف بیشــترین ارتبــاط را بــا ســایر معیارها 

دارد و معیار دسترسی آسان با هیچ کدام از معیارهای دیگر رابطه ای ندارد.
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1. مقدمه  
افزایــش نگرانــی همگانــی از فزونــی گرفتــن نابســامانی های اجتماعــی و زیــان و آســیب های ســنگینی 
ــر  ــوارتر و پیچیده ت ــته دش ــا پیوس ــا آن ه ــی ب ــد و رویاروی ــه می رس ــرۀ جامع ــه پیک ــن راه ب ــه از ای ک
می شــود، شــناخت علمــی و دقیــق نارســایی ها و تنگناهــای اجتماعــی را ضــروری می ســازد 

ــن، 1393، ص. 9(. ــن و مارتی )رابینگت

سیاســت های حمایتــی دولــت درجهــت حمایت هــای اقتصــادی و اجتماعــی در جامعــه در 
حوزه هــای اقتصــادی و اجتماعــی و بــا هــدف حمایــت درآمــدی از افــراد جامعــه، پشــتیبانی از نیــروی 
کار داخلــی، حمایــت از مصرف کننــدگان، افزایــش رقابــت در بــازار تولیــد و صــادرات، حمایــت از افــراد 
فقیــر و توانمندســازی آن هــا از طریــق افزایــش دارایی هــا و افزایــش فرصت هــای در دســترس افــراد، 
از میــان بــردن نابرابــری و افزایــش رفــاه و تأمیــن اجتماعــی، پشــتیبانی از مخترعــان و نــوآوران عرصــۀ 
علمــی و حفــظ یــک فرهنــگ مصرفــی خــاص در جامعــه اتخــاذ می شــود تــا بدیــن ترتیــب، امنیــت 

معیشــتی و اجتماعــی افــراد تأمیــن گــردد )پــارت، خانــزادی و کریمــی، 1400، ص. 110(.

ــان  ــی از کارآفرین ــان جمع ــی« را در می ــار اصطــالح »اقتصــاد مقاومت ــالب نخســتین  ب ــر انق  رهب
ــوروزی  ــام ن ــاً در پی ــد و نهایت ــه کار بردن ــادی ب ــای اقتص ــا تحریم ه ــه ب ــت مقابل ــال 1389، جه در س
1396 بــه آن اشــارۀ مســتقیم کردنــد )خلیلــی، 1398، ص. 374(. اقتصــاد مقاومتــی بــرای مقابلــه بــا 
ــول  ــاس اص ــد براس ــران بای ــاد ای ــر، اقتص ــال حاض ــت. درح ــده اس ــرح ش ــی مط ــای بین الملل تحریم ه
ــای  ــه فرصت ه ــا را ب ــد و تهدیده ــه کن ــی غلب ــای بین الملل ــر تحریم ه ــد ب ــا بتوان ــد ت درســتی گام نه
اقتصــادی تبدیــل نمایــد. اصولــی کــه اقتصــاد بایــد داشــته باشــد، اقتصــاد مقاومتــی را ایجــاد کــرده 
ــاذ  ــرای اتخ ــذا ب ــزاده، 1397، ص. 436(. ل ــن و علی ــد، نوروزی عموقی ــری، پیرداده بیرانون ــت )امی اس
ــی  ــا، راه حل های ــود تحریم ه ــی، باوج ــاد مقاومت ــی و اقتص ــعۀ صنعت ــور توس ــب به منظ ــرد مناس راهب
ــدات  ــی تولی ــی، جایگزین ــت اجتماع ــق عدال ــی، تحق ــت هم بســتگی داخل ــود: تقوی ــد ب ضــروری خواه
ــل  ــدگان درمقاب ــردن خواســته های لحظــه ای مصرف کنن ــی ک ــی و قربان ــا محصــوالت داخل خارجــی ب
اهــداف بلندمــدت توســعه )نــوری، بنیادی نائینــی و اســماعیل زاده، 1395؛ روحــی، 1396، بــه نقــل از 

ــی، 1399، ص. 5(. ــا، ســعیدی و آقاجان ــرزاد، آزم صف

یکــی از عوامــل اصلــی رشــد و توســعۀ اقتصــادی، برخــورداری از بــازار مصــرف بــرای تولیدکننــدگان 
ــرای مصرف کننــدگان نیســت،  ــر مصــرف کاالی ایرانــی فقــط توصیــه ای ب هــر کشــور اســت. تأکیــد ب
بلکــه تولیدکننــده هــم بایــد بــا عرضــۀ کیفیــت برتــر و قیمــت کمتــر، اجــازه ندهــد کــه مشــتریان بــه 
ــد مصرف کننــده را محتــرم بشــمارد و کاالی مرغــوب  کاالی خارجــی گرایــش یابنــد. تولیدکننــده بای
بــه او تحویــل دهــد. در ایــن میــان، عواملــی همچــون برنــد اثرگذارنــد؛ چراکــه برنــد مثــاًل وب ســایتی 
ــی آورد و قصــد  ــد م ــده پدی ــادی در مصرف کنن ــس زی ــد، اعتمادبه نف ــده باش ــت ش ــی تثبی ــه به خوب ک
ــه آن  اعتمــاد بیشــتر و ریســک  خریــد از آن را افزایــش می دهــد؛ بنابرایــن مصرف کننــدگان نســبت ب
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ــد  ــد کنن ــایت  خری ــه از آن وب س ــود دارد ک ــتری وج ــال بیش ــد و احتم ــری دارن ــده کمت ادراک ش
ــن  ــه اولی ــد ک ــا کرده ان ــی ادع ــان داخل ــید، 1398، ص. 143(. محقق ــلطانی نژاد و رش ــعید، س )پورس
ــواه، 1396، ص. 95(.  ــدی و ایزدخ ــض، میرمحم ــد )فی ــام داده ان ــران را انج ــی ای ــازی مل ــدل برندس م
آنچــه در مــدل آن هــا آمــده، شــامل مراحــل برندســازی بــرای کشــور ایــران و فعالیت هایــی اســت کــه 
ــد انجــام شــود. برطبــق مطالعــات تطبیقــی، انجــام پــروژۀ برندســازی ملــی  در هریــک از مراحــل بای
ــر،  ــی، اقتصــاد، هن ــه بازاریاب ــون )ازجمل ــی متشــکل از متخصصــان رشــته های گوناگ توســط گروه های
گردشــگری، فلســفه، جامعه شناســی، تاریــخ، ادبیــات، روش شناســی و آمــار و علــوم سیاســی( در بــازۀ 
ــس  ــی هســت، جن ــس ایران ــا جن ــد ت ــده بای ــد. مصرف کنن ــد ش ــام خواه ــی انج ــی نســبتاً طوالن زمان
خارجــی نخــرد؛ البتــه ایــن به معنــای آن نیســت کــه چشم بســته کاالی نامرغــوب و گــران بخــرد، بلکــه 
منظــور ایــن اســت کــه ضمــن خریــد کاالی داخلــی، عیــب و ایــراد آن را گوشــزد و انتقــاد کنــد و بــه 
تولیدکننــدگان داخلــی بــرای بهبــود کیفیــت کاال فشــار بیــاورد، ولــی دســت از کاالی ایرانــی برنــدارد. 
از ســوی دیگــر همــۀ دســتگاه های اجرایــی و تصمیم گیــر بایــد از تولیــد داخلــی و تولیدکننــدۀ ایرانــی 

حمایــت جــدی کننــد )مطاعــی و موالیــی، 1396، صــص. 59ـ73(. 

ــا  ــرد ی ــیت )م ــا، جنس ــی پژوهش ه ــه در برخ ــت ک ــم اس ــا مه ــه  آنج ــا ب ــرف کاال ت ــث مص مبح
ــد از اســتراتژی  ــی کــه قصــد دارن ــر اســت. مثــاًل بازاریان ــر خریــد کاال مؤث ــودن مصرف کننــده( ب زن ب
ــۀ  ــوع گزین ــر دو ن ــرد، از ه ــدگان م ــرای مصرف کنن ــد ب ــد، می توانن ــره ببرن ــده به ــذاری فریبن قیمت گ
ــا چنانچــه مشــتریان  ــد؛ ام ــوب به طــور یکســان اســتفاده کنن ــارن مغل ــارن و غیرنامتق ــدۀ نامتق فریبن
ــا  ــد ت ــوب اســتفاده کنن ــارن مغل ــوع نامتق ــای ن ــر اســت از فریبنده ه ــان باشــند، بهت ــا زن هــدف آن ه
ــد مصرف کننــدگان  ــد تصمیــم خری ــد در فراین ــۀ خری ــر رجحــان گزین اثربخشــی بیشــتری را در تغیی
ــع  ــود مناب ــه نب شــاهد باشــند )قاســمی و غفاری آشــتیانی، 1395، ص. 86(. بررســی ها نشــان داده ک
مانــع تحقــق اقتصــادی مقــاوم نخواهــد شــد؛ بلکــه در مقایســه بــا کشــوری کــه دارای امکاناتــی همچون 
 .)Tan, Zhang, Lo, Li & Liu, 2017(  ــد ــی در اقتصــاد دارن ــع طبیعــی اســت، اســتقامت مقاومت مناب
در شــرایط کنونــی اقتصــاد ایــران، تکیــه بــه تولیــد داخلــی ســبب کاهــش نیــاز بــه واردات و به دنبــال 
ــدگان  ــای مصرف کنن ــن تقاض ــرای تأمی ــت ب ــد کاالی باکیفی ــود. تولی ــتغال زایی می ش ــق اش آن رون
ــود  ــی محســوب می ش ــد کاالی ایران ــب خری ــرای ترغی ــل ب ــی از اساســی ترین عوام ــم اســت و یک مه
)رســول زاده، رهنمــا و براتــی، 1400، ص. 135( و بــا توجــه بــه رشــد فناوری هــا و چیرگــی آن هــا بــر 
زندگــی فــردی، اجتماعــی و فضــای کســب  و کار، بایــد بیشــترین توجــه دولت هــا معطــوف بــه فراهــم 

ــی، 1398، ص. 182(. ــی و جالل ــد )پرچم ــاخت های الزم باش ــردن زیرس ک

و  مصرف کننــدگان  گریبان گیــر  اقتصــادی  مشــکالت  اخیــر  ســال های  در  آنجایــی  کــه  از 
تولیدکننــدگان کشــورمان شــده، ضــروری می نمایــد تــا هرکســی، در هــر نقــش و جایگاهــی، 
ــه  ــی ب ــای علم ــا انجــام پژوهش ه ــد ب ــز می توان ــۀ علمــی نی ــن مشــکل بکوشــد. جامع ــع ای ــرای رف ب
بررســی و مطالعــۀ ایــن مســئله بپــردازد. بــه همیــن منظــور، در ایــن مقالــه عوامــل مؤثــر بــر ترغیــب 



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

6

سال 1400. دورۀ 9. شمارۀ ویژه

سحر نقی پورایوکی و همکاران. شناسایی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کاالهای داخلی در اقتصاد مقاومتی.

ــی  ــؤال اصل ــت. س ــده اس ــی ش ــی بررس ــدات داخل ــت از تولی ــتفاده و حمای ــه اس ــدگان ب مصرف کنن
ــت از: ــارت اس ــق عب تحقی

ـ عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کاالی داخلی چیست؟ 

برای پاسخ به این سؤال، باید به پرسش های فرعی زیر پرداخته شود:

ـ روابط ساختاری بین عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کاالی داخلی چیست؟

ـ ماهیت اثرگذاری و اثرپذیری بین عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کاالی داخلی چیست؟

2. پیشینۀ تحقیق
ــرف  ــرای مص ــا ب ــای آن ه ــه معیاره ــده ک ــه ش ــی پرداخت ــه پژوهش های ــق، ب ــینۀ تحقی ــرور پیش در م

ــد. ــه هــم شــبیه بودن ــی بیشــتر ب کاالی داخل

بهمنــی )1391( در تحقیــق خــود گفتــه اســت کــه نگــرش و رفتــار مصرف کننــدگان در انتخــاب کاال 
ــدگان اثربخــش اســت. یافته هــای پژوهــش وی  ــد مصرف کنن ــم خری ــل در تصمی ــر دارد و برخــی عوام اث
حاکــی از ایــن بــود کــه 83 درصــد پاســخ گویان براســاس معیارهــای شــناختی و عقالنــی اقــدام بــه خریــد 
کاال کردنــد و فقــط 14 درصــد از پاســخ گویان بــا توجــه بــه معیارهــای هنجــاری و عاطفــی، کاالهــای مــورد 
نیازشــان را تهیــه کردنــد. همچنیــن میــزان ملی گرایــی مصرفــی در مصرف کننــده بــا گرایــش بــه خریــد 
ــی  ــزان ملی گرای ــاد می ــا ازدی ــه ب ــوری ک ــته؛ به ط ــت داش ــتقیم و مثب ــتگی مس ــی هم بس ــای ایران کااله
مصــرف در مصرف کننــدگان، گرایــش خریــد کاالهــای ایرانــی افزایــش یافتــه و تبلیغــات نیــز در فراینــد 

تبدیــل نگــرش مثبــت بــه گرایــش خریــد کاالی ایرانــی حائــز اهمیــت بــوده اســت.  

در بررســی طالبی دلیــر و اکبــری )1392(، آمــده اســت کــه متغیرهــای اقتصــادی ماننــد »قیمــت« 
ــه مصــرف کاالی خارجــی نیســتند، بلکــه بســیاری از  ــر گرایــش ب ــر ب و »کیفیــت« تنهــا عوامــل مؤث
عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی نیــز بــر گرایــش بــه مصــرف کاالی خارجــی اثرگذارنــد. نویســندگان ایــن 
ــد. طبــق  ــه مصــرف کاالی خارجــی« را بیــان کرده ان ــر »گرایــش ب پژوهــش برخــی از عوامــل مؤثــر ب
ــب  ــی و تناس ــت منزلت ــادی، رقاب ــانه ای، ارزش م ــرف رس ــزان مص ــای می ــق، متغیره ــای تحقی یافته ه
نداشــتن قیمــت کاالهــای ایرانــی بــا کیفیــت آن، دارای اثــر افزایشــی بــر گرایــش بــه کاالهــای خارجــی 
ــر  بودنــد؛ درحالــی  کــه متغیرهــای پایبنــدی دینــی و نارضایتــی از زندگــی اثــر منفــی و معنــاداری ب

گرایــش بــه کاالهــای خارجــی داشــتند. 

ــن  ــی مهم تری ــود را بررس ــش خ ــی پژوه ــدف اصل ــفائی مقدم )1394( ه ــازی و ش ــین زاده، نی حس
ــورد  ــاری م ــۀ آم ــن شــهروندان جامع ــی در بی ــای داخل ــه مصــرف کااله ــش ب ــر گرای ــر ب ــل مؤث عوام
مطالعــه بیــان کــرده و نوشــته اند کــه ترویــج مصــرف تولیــدات داخلــی بــر اهمیــت دادن بــه اقتصــاد 
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ــگان ارتبــاط مســتقیم دارد. یافته هــا نشــان داد  ــا نپذیرفتــن ســلطۀ بیگان مقاومتــی مبتنــی اســت و ب
ــۀ اول  ــذاری کل، در رتب ــر درحــد متوســط و 35 درصــد اثرگ ــا حجــم اث ــی، ب ــت مل ــر هوی ــه متغی ک
ــات  ــر تبلیغ ــس اهمیــت ـ عملکــرد، متغی ــدار به دســت آمده در ماتری ــه مق ــا توجــه ب ــرار داشــت و ب ق
تلویزیــون اهمیــت داشــته اســت، ولــی درعیــن حــال نتوانســته در ترویــج مصــرف کاالهــای داخلــی 

تأثیــر زیــادی بگــذارد. 

حدیــدی، حدیــدی زواره و دشــمن  زیاری )1395( به دنبــال پاســخ ایــن ســؤال بودنــد کــه ملی گرایــی 
ــوان  ــهر زواره، به عن ــدگان در ش ــی( مصرف کنن ــای داخل ــرف کااله ــه مص ــل ب ــزان تمای ــی )می مصرف
شــهر مذهبــی و ســنتی، بــه چــه میــزان اســت. نویســندگان اظهــار کردنــد کــه مصرف کننــدگان بــه 
ــا مســئلۀ  ــی آن ه ــۀ اصل ــد و دغدغ ــت می دادن ــاد اهمی ــایر ابع ــش از س ــی بی ــد اقتصــادی ملی گرای بُع
ــن  ــد. ای ــی را نشــان می ده ــان ایران ــتغال کارکن ــت اش ــه اهمی ــوده ک ــان ب ــا هم وطن ــود ی ــتغال خ اش
آیتــم بــا مصــرف کاالهــای داخلــی ارتبــاط تنگاتنــگ داشــت. همچنیــن مصرف کننــدگان بــه موضــوع 
»بــه خــود متکــی بــودن« و »روی پــای خــود ایســتادن« در بحــث مصــرف معتقــد و پایبنــد بودنــد و 
ــن  ــود. همچنی ــط ب ــد متوس ــر از ح ــدگان باالت ــی و مصرف کنن ــی مصرف ــازات ملی گرای ــن امتی میانگی
ــدگان  ــی مصرف کنن ــای داخل ــرف کااله ــه مص ــل ب ــزان تمای ــی از می ــه آگاه ــد ک ــان کردن خاطرنش
ــی دارد.  ــزی اقتصــادی درجهــت پیش بینــی تولیــد و مصــرف داخل ــی، نقــش مهمــی در برنامه ری ایران

ــه  ــدگان ب ــل مصرف کنن ــزان تمای ــا می ــد ت ــالش ش ــی )1396(، ت ــی و موالی ــۀ مطاع   در مطالع
مصــرف کاالهــای داخلــی تحــت عنــوان بررســی تمایــل بــه خریــد کاالهــای ایرانــی نســبت بــه کاالهای 
خارجــی مــورد بررســی قــرار گیــرد. نتایــج نشــان داد کــه کیفیــت کاالهــای ایرانــی تولیدشــده به مراتب 
پایین تــر از کاالهــای خارجــی اســت کــه در بــازار وجــود دارد. در دنیــای امــروز و در عصــر ارتباطــات، 
می تــوان از طریــق رســانه و اینترنــت کاالهــای ایرانــی تولیدشــده را بــه مصرف کننــده شناســایی کــرد 
کــه تــا حــد زیــادی می توانــد انگیــزۀ الزم بــرای مصــرف را ایجــاد کنــد. عامــل مهــم دیگــر در ترجیــح 
خریــد کاالهــای ایرانــی بــر خریــد کاالهــای خارجــی، تفــاوت قیمــت ایــن دو نــوع کاالســت. به دلیــل 
ــۀ نهاده هــا، قیمــت کاالی تولیــد داخــل در همــان ســطح  ــودن هزین ــاد ب ــه و زی ــع اولی نداشــتن مناب
ــا کمک هــای دیگــر  ــار گذاشــتن نهاده هــا و ی ــا دراختی کیفیــت بیشــتر از کاالهــای خارجــی اســت. ب
تــا حــد زیــادی می تــوان بــرای رفــع ایــن مشــکل همــت گماشــت؛ به نحــوی کــه تولیــد داخــل رونــق 
بگیــرد و مصرف کننــده کاالهــای تولیــد داخــل را بــا ســطح قیمــت و کیفیــت بهتــر خریــداری کنــد. 

شــادجو، ســاروخانی و نوابخــش )1398( بــر اثرگــذاری تبلیغــات بــر مصــرف کاالی داخلــی صحــه 
ــی محســوب می شــود کــه  ــع اطالعات ــد کــه تبلیغــات رســانه ای یکــی از مناب گذاشــتند و نشــان دادن
ــارۀ نــوع و کیفیــت کاال بــه مصرف کننــدگان آگاهــی می دهــد و نیــز انتخــاب ابزارهــای تبلیغاتــی  درب
مناســب در افزایــش تمایــل بــه خریــد کاالهــای خانگــی و درنهایــت توســعۀ اقتصــادی اثرگــذار اســت. 

وفــاداری  افزایــش  بــر  مؤثــر  رفیعــی و چیــذری )1399( شــناخت عامل هــای   عارف پــور، 
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مصرف کننــده را امــری حیاتــی در بقــای بنگاه هــا و حفــظ ســهم بــازار آنــان دانســته و بــر ایــن مبنــا بــه 
بررســی مؤلفه  هــای اثرگــذار بــر ایــن امــر پرداختــه و نشــان داده انــد کــه تولیدکننــدگان یکــی از کاالهــای 
ــای  ــاداری ماننــد مزای ــر ارتقــای ســطح های وف ــر ب ــه عامل هــای مؤث ــد ب اساســی )روغــن خوراکــی( بای
قیمتــی، تبلیغــات، دسترســی بــه محصــول و البتــه به طــور ویــژه بــه کیفیــت و برندســازی توجــه کننــد. 

آقاصفــری و کرباســی )1400( درمــورد مهم تریــن مؤلفه هــای اثرگــذار بــر ترجیــح یکــی از 
کاالهــای اساســی )گوشــت مــرغ( بیــان کردنــد کــه در کنــار عوامــل دیگــر، قیمــت و کیفیــت اثرگــذار 

ــود. خواهــد ب
جدول 1. خالصۀ عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کاالی داخلی در پیشینۀ تحقیق

منابععوامل

بهمنی، 1391؛ حدیدی و دیگران، 1395ملی گرایی مصرفی

حسین زاده و دیگران، 1394؛ طالبی دلیر و اکبری، 1392؛ مطاعی و موالیی، 1396؛ عارف پور و تبلیغات
دیگران، 1399؛ شادجو و دیگران، 1398

مطاعی و موالیی، 1396؛ آقاصفری و کرباسی، 1400؛ عارف پور و دیگران، 1399؛ شادجو و دیگران، کیفیت
1398

طالبی دلیر و اکبری، 1392؛ مطاعی و موالیی، 1396؛ آقاصفری و کرباسی، 1400؛ عارف پور و قیمت
دیگران، 1399

حدیدی و دیگران، 1395اشتغال

مطاعی و موالیی، 1396؛ عارف پور و دیگران، 1399دسترسی آسان

حدیدی و دیگران، 1395استقالل کشور

3. چارچوب نظری  
در چنــد ســال اخیــر، شــرایط اقتصــادی کشــور دچــار نوســاناتی شــده اســت؛ تــا آنجــا کــه رهبــر معظــم 
انقــالب بخش هایــی از صحبت هــای خــود را بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده انــد. یکــی از کلید واژه هــای 
ــف و  ــن و مناســب ترین تعری ــری درخصــوص اقتصــاد، اصطــالح »اقتصــاد مقاومتــی« اســت. بهتری رهب
تعبیــر بــرای اقتصــاد مقاومتــی، »اقتصــاد تــاب آور و پایــدار« اســت. اقتصــاد پایــدار اقتصــادی اســت کــه 
ظرفیــت مقابلــه بــا نااطمینانی هــا و تکانه هــای خارجــی و داخلــی را در خــود ایجــاد کــرده اســت )خلیلــی، 
1398، ص. 375(. براســاس ایــن، اقتصــاد ایــران بایــد در فراینــدی منطقــی بــه اقتصــادی بــا رشــد زیــاد، 
ــتوده نیا،  ــود )س ــل ش ــی تبدی ــاد جهان ــر در اقتص ــن و مؤث ــکاری پایی ــرخ بی ــده، ن ــورم کنترل ش ــرخ ت ن
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احمــدی راد، دانش نیــا، احمــدی راد و قزلبــاش، 1397، صــص. 746ـ747(.  

ــی از  ــل اجتماع ــن عوام ــرد. ای ــرار می گی ــی ق ــل اجتماع ــر عوام ــت تأثی ــده تح ــار مصرف کنن رفت
ــود و  ــکیل می ش ــده تش ــی مصرف کنن ــش اجتماع ــگاه و نق ــواده و جای ــراد خان ــک، اف ــای کوچ گروه ه
ــاط اســت  ــراد دیگــر در ارتب ــا اف ــرد ب ــر می گــذارد. هــر ف ــر واکنش هــای مصرف کننــده شــدیداً تأثی ب
و گروه هــای کوچــک زیــادی بــر رفتــار فــرد تأثیــر می گذارنــد؛ ولــی گروه هــای مرجــع، مســتقیم یــا 
غیرمســتقیم، بــرای نقــاط مقایســه یــا ارجــاع در شــکل دادن بــه رفتــار یــا نگرش فــرد اثربخش  هســتند. 
اغلــب مــردم نیــز تحــت تأثیــر گروه هــای مرجعــی هســتند کــه عضــو آن هــا نیســتند )کاتلــر، 1391(. 
ــه  ــا توجــه ب ــی او ب ــم نهای ــده یعنــی تصمی ــار مصرف کنن ــوان گفــت کــه رفت در تعریفــی جامــع می ت
اکتســاب، مصــرف و رهایــی از کاالهــا، خدمــات زمــان و نظــرات بخش هــای مختلــف تصمیم گیــری در 

ــی )ســید جوادین و اســفیدانی، 1391(.  ــک دورۀ زمان ی

ــی  ــدگاه کل ــت، دو دی ــده اس ــام ش ــوزه انج ــن ح ــه در ای ــی ک ــای علم ــان پژوهش ه در می
دربــارۀ نگــرش مصرف کننــدگان بــه محصــوالت داخلــی و خارجــی و نحــوۀ تصمیم گیــری 
ــات1  ــردازش اطالع ــی پ ــوی منطق ــدگاه نخســت از الگ ــود دارد. دی ــد کاال وج ــورد خری ــا درم آن ه
ــود را  ــاز خ ــورد نی ــول م ــدگان محص ــه مصرف کنن ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــد و ب ــت می کن تبعی
ــد. در  ــاب می کنن ــی و انتخ ــناختی ارزیاب ــای ش ــر مؤلفه ه ــت تأثی ــی و تح ــدی عقالن ــی فراین ط
ایــن زمینــه، پژوهشــگران معیارهــای مختلفــی را معرفــی کرده انــد کــه از مهم تریــن آن هــا 
ــن معیارهــای مهــم را  ــی3 اشــاره کــرد. ایشــان ای ــه معیارهــای پیشــنهادی دی2 و ونزل ــوان ب می ت
ــد: قیمــت، تنــوع، جذابیــت ظاهــر، قابلیــت دسترســی و  در ارزیابی هــای شــناختی معرفــی کرده ان
تجمالتــی بــودن کاالهــا و خدمــات پــس از فــروش. ضمــن اینکــه تأکیــد می کننــد درجــۀ اهمیــت 
ــه نــوع محصــول وابســته اســت. درمقابــل، الگــوی هنجــاری در پــردازش اطالعــات  ایــن عوامــل ب
ــود.  ــوب می ش ــی محس ــای داخل ــدۀ کااله ــذب مصرف کنن ــده در ج ــل تعیین کنن ــر عوام از دیگ
ــه  ــاداری ب ــس وف ــل ح ــی به دلی ــوالت خارج ــد محص ــا خری ــی ب ــاری و اخالق ــای هنج مخالفت ه
وطــن، از مهم تریــن ایــن عوامــل اســت کــه قــدرت تعیین کننــده ای در مبادله هــای داخلــی 
ــی  ــای داخل ــرف کااله ــه مص ــویق ب ــوزۀ تش ــم، در ح ــری مه ــوان متغی ــی دارد و به عن و خارج
ــج آن  ــتانه و تهیی ــات وطن پرس ــری از احساس ــا بهره گی ــه ب ــه ای ک ــد؛ به گون ــش می کن ــای نق ایف
ــزون  ــد روزاف ــا رش ــرد )Bettman, 1978, p. 289(. ب ــت ک ــده را مدیری ــار مصرف کنن ــوان رفت می ت
معــرض  در  چشــمگیری  به طــور  مختلــف  کشــورهای  مصرف کننــدگان  بین الملــل،  تجــارت 
ــه  ــده را ب ــار مصرف کنن ــوزۀ رفت ــان ح ــۀ محقق ــر عالق ــن ام ــد. ای ــرار  گرفته ان ــای خارجــی ق کااله
ــش  ــی افزای ــای خارج ــه کااله ــه ب ــا منطق ــور ی ــک کش ــدگان ی ــای مصرف کنن ــی گرایش ه بررس

1. Affective information processing paradigm
2. Day
3. Wensley
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ــه  ــد هزین ــل بســیاری مانن ــی ممکــن اســت از عوام ــا منف ــت ی ــای مثب ــن گرایش ه داده اســت. ای
ــا عوامــل متأثــر از ارزش هــای مصرف کننــدگان ناشــی  یــا کیفیــت ادراک شــدۀ خــود محصــوالت ی
ــار  ــر رفت ــدگان ب ــارۀ چگونگــی اثرگــذاری ارزش هــای مصرف کنن شــود. پژوهش هــای بســیاری درب
ــی  ــۀ جهان ــوع  در عرص ــن موض ــت ای ــان دهندۀ اهمی ــود نش ــن خ ــده و ای ــام ش ــا انج ــد آن ه خری

ــی و حســین زاده، 1388(.   اســت )حقیق

شــیمپ و شــارما4 ملی گرایــی در مصــرف را زیرمجموعــه ای از ملی گرایــی طبقه بندی شــده 
ــت  ــی به دس ــمی از ملی گرای ــی رس ــامنر )1906( تعریف ــار، س ــتین  ب ــرای نخس ــد. ب ــی کردن معرف
ــا  ــش را محــور همــۀ پدیده ه ــروه خوی ــرد گ ــه ف ــه ای ک ــا به گون ــه پدیده ه داد: »نگرشــی خــاص ب
 Shimp &( »بدانــد و تمامــی پدیده هــای دیگــر را بــا توجــه بــه آن رتبه بنــدی کنــد و ارجــاع دهــد
ــر ضــد کســب وکارهای  ــد اقتصــادی ملی گرایــی و ب Sharma, 1987(. ملی گرایــی اقتصــادی نیــز بُع
ــای  ــه باوره ــت ک ــی اس ــادی از ملی گرای ــکلی اقتص ــرف، ش ــی در مص ــت. ملی گرای ــی اس خارج
ــی  ــای خارج ــد کااله ــودن خری ــی ب ــت اخالق ــا درحقیق ــب ی ــورد مناس ــدگان را درم مصرف کنن
شــکل می دهــد. پدیــدۀ ترجیــح محصــوالت داخلــی یــا نظــر منفــی بــه کاالهــای خارجــی، تحــت 
ــی  ــا ملی گرای ــی ی ــای خارج ــر کااله ــی دربراب ــب فرهنگ ــاد، تعص ــی در اقتص ــن ملی گرای عناوی

.)ibid.( ــود ــرح می ش مط

ــا  ــد ت ــک می کن ــی کم ــابه داخل ــول مش ــه محص ــی ب ــوالت خارج ــح محص ــل ترجی ــل عل تحلی
ــکالت،  ــع مش ــا رف ــود. ب ــیده ش ــا اندیش ــرای آن ه ــبی ب ــل مناس ــردد و راه ح ــناخته تر گ ــکالت ش مش
می تــوان نظــر مصرف کننــده را بــه مصــرف محصــوالت داخلــی جلــب کــرد و ضمــن حمایــت از تولیــد 
داخلــی، فــروش و تولیــد آن هــا را ارتقــا بخشــید. بدیهــی اســت ارتقــای فــروش محصــوالت داخلــی 

ــاد، 1396، ص. 132(.  ــد و دانای نعمت آب ــد )بافنده زن ــد ش ــور خواه ــادی کش ــد اقتص ــب رش موج

از نظــر اســکر5 )2002(، مــردم بیشــتر زمــان خــود را بــا رســانه ها و به ویــژه تلویزیــون می گذراننــد. 
ــبک  ــه س ــا ب ــدی فیلم ه ــا ح ــی و ت ــای تلویزیون ــا، نمایش ه ــا، مجله ه ــی از روزنامه ه ــش خاص بخ
زندگــی اختصــاص می یابنــد و بــه ایــن ترتیــب، رســانه ها نوعــی انحــراف در درک اشــخاص از هنجــار 
ــی و  ــبک های زندگ ــم، س ــون و فیل ــژه تلویزی ــانه و به وی ــرا رس ــد؛ زی ــاد می کنن ــی ایج ــایع مصرف ش
کاالهــای مصرفــی را در ســطحی کــه بســیار باالتــر از هنجــار واقعــی اســت، نمایــش می دهنــد. درواقــع 
ــت  ــن واقعی ــد و ای ــه می دهن ــور آن را ارائ ــروت و وف ــیوع ث ــیعی ش ــور وس ــا به ط ــون و فیلم ه تلویزی

ــه نقــل از طالبی دلیــر و اکبــری، 1392(.  ــر از حــد متوســط زندگــی افــراد اســت )ب باالت

ــی  ــار ازخودبیگانگ ــراد دچ ــه اف ــرمایه داری ک ــۀ س ــد در جامع ــه می گوی ــن زمین ــابرگر6 در ای آس

4. Shimp & Sharma
5. Schor
6. Asaberger
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می شــوند، بــا نمایــش تبلیغــات، اشــتیاق مصرف کننــدگان را بر می انگیزنــد و آنــان را بــه کار شــدیدتر 
ــدیدی  ــای ش ــانه ها، انتقاده ــات در رس ــا رواج تبلیغ ــد ب ــکاران وی معتقدن ــس7 و هم ــد. الری وامی دارن
دربــارۀ تأثیــرات منفــی آن مطــرح شــده اســت؛ بــرای مثــال منتقــدان بــر ایــن باورنــد کــه ایــن برنامه ها 
مــردم را تشــویق می کننــد بــرای اشــیای مــادی بیــش از حــد ارزش قائــل شــوند. افــرادی کــه از شــکل 
ــه  ــه ای ب ــد و به گون ــی دارن ــی  غیرعقالن ــات نظام ــد تبلیغ ــد،  معتقدن ــاد می کنن ــات انتق ــی تبلیغ کنون
احساســات و عواطــف ضداجتماعــی مصرف کننــده متوســل می شــوند کــه هیــچ ارتباطــی بــا کاالهــای 
ــات توانســته اســت  ــی، تبلیغ ــابرگر، 1383، صــص. 77ـ78(. در شــرایط کنون ــد )آس تبلیغ شــده ندارن
بــا افزایــش ســطح آگاهــی و اطالعــات عمومــی بــرای تصمیم گیــری در انتخــاب نــوع کاال و خدمــات، 
عادت هــا و تصمیم هــای مربــوط بــه خریــد محصــول را در بیــن مصرف کننــدگان تغییــر دهــد 

)بهمنــی، 1391، صــص. 165ـ166(. 

ــزار  ــن اب ــوان مهم تری ــود و به عن ــوب می ش ــی محس ــای بازاریاب ــای راهبرده ــنگ  بن ــات س تبلیغ
ــی  ــدگان، معرف ــا مصرف کنن ــاط ب ــل ارتب ــی، ازقبی ــور بازاریاب ــی را در ام ــش مهم ــت نق ــته اس توانس
ــه  ــد و ب ــا کن ــی، ایف ــوالت داخل ــارۀ محص ــا درب ــت آن ه ــر ذهنی ــالح، تغیی ــی و اص ــوالت داخل محص
بســتر مناســبی بــرای پخــش و انتشــار پیام هــای مختلــف بازرگانــی تبدیــل شــود. از همیــن  رو بقــای 
شــرکت ها بــه توانایــی آن هــا در ایجــاد ارزش بــرای مشــتریان و جلب نظــر آنــان بــرای خریــد محصــول 

وابســته اســت. 

ــای  ــا و تصمیم ه ــا، نگرش ه ــه عادت ه ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــاکارد8 )1957( ب ــه، پ ــن زمین در ای
مربــوط بــه خریــد و رفتــار مصرف کننــدگان هــر روزه در ســطح ناخــودآگاه تغییــر می یابــد. وی اظهــار 
ــر مصرف کننــده تأثیــر  می کنــد تبلیغــات تعــدادی فــن دســت کاری کننده دارد کــه از طریــق آن هــا ب
پنهانــی می گــذارد. بنابرایــن از نظــر وی، تبلیغــات از طریــق اثرگــذاری بــر مصرف کننــدگان در ســطح 

ــود. ــا می ش ــق تقاض ــث خل ــیار باع نیمه هش

بنابرایــن اندیشــمندان عوامــل متعــدد و متنوعــی را در زمان هــا و مکان هــای مختلــف در حمایــت 
از مصــرف کاالی داخلــی مؤثــر دانســته اند.

4. روش تحقیق
ــاي  ــر دیدگاه ه ــق ب ــري تحقی ــوي نظ ــون الگ ــراي آزم ــت. ب ــی اس ــش کّم ــن پژوه ــق ای روش تحقی
ــس از  ــور، پ ــن منظ ــه ای ــت. ب ــده اس ــه ش ــی تکی ــرف کاالی داخل ــۀ  مص ــرح در زمین ــرگان مط خب
ــوزه  ــن ح ــگران ای ــان و پژوهش ــر از متخصص ــارده نف ــن چه ــش نامه اي بی ــرگان، پرس ــایي خب شناس
توزیــع شــد. ایــن خبــرگان شــامل اســتادان دانشــگاه و افــرادی اســت کــه کاالهــا را مصــرف کرده انــد. 

7. Laris
8. Packard
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نمونه گیــری بــه روش قضاوتــی انجــام شــد. بــراي بررســي رابطــۀ میــان عوامــل ســاختاری مؤثــر بــر 
حمایــت از مصــرف کاالی داخلــی، از روش دیمتــل9 اســتفاده شــد. ایــن روش بــا تکیــه بــر دیدگاه هــاي 
خبــرگان بــه بررســي روابــط کیفــي بیــن متغیرهــا پرداختــه و بــا اســتفاده از آن توانســته رابطــۀ بیــن 
عوامــل مختلــف را بــا نگرشــي جامــع و سیســتمي مــورد بررســي قــرار دهــد تــا روابــط  غیرمســتقیم 
ــل نظــام )حاصــل از  ــن عوام ــي رابطــۀ بی ــت شــدت واقع ــز مشــخص شــود و درنهای ــل نی ــن عوام بی

روابــط مســتقیم و غیرمســتقیم( روشــن گــردد. 

دیمتــل روشــی جامــع بــرای ســاخت و تجزیــه و تحلیــل یــک مــدل ســاختاری از روابــط ســببی 
میــان عوامــل پیچیــده و متعــدد اســت )Lin & Lin, 2008(. ایــن روش بــا اســتفاده از اصــول تئــوری 
ــکیل دهندۀ آن  ــر تش ــت دار و عناص ــای جه ــورت گراف ه ــتم به ص ــاختار سیس ــاد س ــا در ایج گراف ه
ــری و اثرگــذاری عوامــل تشــکیل  ــط اثرپذی براســاس نظــر خبــرگان، ســاختار سلســله مراتبی و از رواب
ــا به منظــور دســته بندی  ــل از گراف ه شــده اســت )پورخســروانی و موســوی، 1397، ص. 206(. دیمت
 Tsai, Chou, & Hsu,( ــر ــروه اث ــت و گ ــروه عل ــد: گ ــتفاده می کن ــروه اس ــه دو گ ــذار ب ــل اثرگ عوام
ــر و  ــزان تأثی ــا، می ــن معیاره ــل بی ــط متقاب ــا بررســی رواب ــک ب ــن تکنی ــر، ای ــارت دیگ ــه عب 2008(. ب
ــی  ــن پور، مهذب ــفی زنوز، حس ــد )یوس ــخص می کن ــددی مش ــاز ع ــورت امتی ــا را به ص ــت آن ه اهمی
ــرای تعییــن روابــط بیــن عوامــل از روش دیمتــل اســتفاده شــده اســت  و مؤذنــی، 1399، ص. 16(. ب
)خاتمی فیروزآبــادی، عباســی آذر، تقــوا و فیضــی، 1398، ص. 16(. دیمتــل روش جامعــی بــرای تهیــه 
ــده را  ــل پیچی ــن عوام ــی بی ــط علّی معلول ــه رواب ــت ک ــاختاری اس ــدل س ــک م ــل ی ــه  و  تحلی و تجزی
ــد.  ــرد )Wu, Chang & Lin, 2008(. دیمتــل براســاس گراف هــای جهــت دار عمــل می کن ــر می گی درب
 Wu, Chang & Lin,( نتیجــۀ ایــن روش، تقســیم عوامــل موجــود بــه دو گــروه علــت و معلــول اســت

ــه نقــل از ابطحــی، رشــنوادی و عمیــد، 1399، ص. 203(.    2008 ب

ــود  ــی به وج ــدۀ جهان ــرای مســائل بســیار پیچی ــاً ب ــۀ 1970 م، عمدت ــر ده ــک در اواخ ــن تکنی ای
ــای مناســب  ــه راه حل ه ــی، به منظــور دســتیابی ب ــی از مســائل جهان ــد. اهــداف اســتراتژیک و عین آم
ــی،  ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــی، سیاس ــای علم ــی در زمینه ه ــت و از خبرگان ــرار گرف ــتورکار ق در دس
رهبــران عقیدتــی و هنرمنــدان بــرای قضــاوت و نظرخواهــی اســتفاده شــد. بــرای دسترســی بــه قضــاوت 
ــور، 1382، ص. 132(.  ــه و پرســش نامه به صــورت مکــرر اســتفاده می شــد )اصغرپ ــرگان از مصاحب خب
ایــن تکنیــک در زمینه هــای تولیــد، مدیریــت ســازمان، سیســتم اطالعــات و علــوم اجتماعــی کاربــرد 

.)Quan, Huang, Weili & Zhang, 2011( دارد

5. یافته های تحقیق 
مراحل اجرای روش دیمتل در تحقیق حاضر به این شرح است:

9.  DEMATEL: Decision Making Trial and Evaluation Laboratory
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مرحلۀ اول: تعیین عناصر مدل 

عناصــر تشــکیل دهندۀ مــدل همــان عوامــل مؤثــر بــر حمایــت از مصــرف کاالی داخلــی اســت کــه بــا 
مــرور مقــاالت گوناگــون در مصــرف کاالی داخلــی شناســایی شــد.  

مرحلۀ دوم: تعیین روابط عّلی مفروض بین عناصر مدل 

ــد  ــرار داد و روابطــی را کــه  بای ــوس یــک دیاگــراف ق ــه، بایــد عناصــر مفــروض را در رئ در ایــن مرحل
حاکــم بــر ارتباطــات بیــن ایســتگاه )یــا رئــوس( باشــد، معلــوم کــرد. از آنجــا که محققــان نمی خواســتند 
ــرگان تحقیــق  ــه خب ــی بیــن عناصــر نظــام ب ــط مســتقیم علّی معلول ــه پیش فرضــی را در رواب هیچ گون
تحمیــل نماینــد، از خبــرگان خواســتند تــا روابــط علـّـی بیــن تمامــی ســازه های مــدل را مــورد بررســی 
قــرار دهنــد و درصــورت هرگونــه رابطــه، شــدت آن را مشــخص کننــد. درواقــع تحقیــق حاضــر تأییــدی 

نیســت و کامــاًل اکتشــافی اســت. 

مرحلۀ سوم: تعیین قانون تصمیم گیری گروهی

ــاخص  ــارت از ش ــرگان، عب ــاوت خب ــی از قض ــق جمع ــور تواف ــی به منظ ــری گروه ــون تصمیم گی قان
ــرگان اســت.  ــرات خب ــن نظ ــزی میانگی مرک

مرحلۀ چهارم: تعیین شدت روابط مستقیم بین عناصر مدل

بــرای تعییــن شــدت روابــط مســتقیم بیــن عناصــر مــدل از پرســش نامه و از طیــف 0 تــا 4 اســتفاده 
شــد کــه مفهــوم کیفــی امتیــازات در جــدول 2 آمــده اســت. 

جدول 2. پرسش نامۀ شدت روابط مستقیم بین عناصر مدل

01234امتیاز

تأثیر خیلی زیادتأثیر زیادتأثیر کمتأثیر خیلی کمبدون تأثیرمفهوم کیفی

مرحلۀ پنجم: تشکیل ماتریس روابط مستقیم بین عناصر مدل

امتیــازات نهایــی بــه ازای روابــط موجــود بیــن عناصــر مــدل در ماتریــس  وارد شــد. ماتریــس موجــود 
در جــدول 3 دربردارنــدۀ شــاخص مرکــزی مــد یــا نمــای نظــرات خبــرگان درمــورد هریــک از روابــط 

بیــن عناصــر نظــام اســت.
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جدول 3. ماتریس   

M ملی گرایی 
مصرفی تبلیغات کیفیت قیمت اشتغال دسترسی 

آسان
استقالل 

کشور

ملی گرایی مصرفی 0/00 2/79 1/83 2/08 3/15 1/73 3/08

تبلیغات 2/43 0/00 1/67 2/08 1/77 1/42 1/92

کیفیت 2/64 2/00 0/00 3/62 2/69 1/08 2/62

قیمت 2/29 2/36 2/71 0/00 1/92 1/77 1/75

اشتغال 3/00 1/77 2/17 1/50 0/00 1/58 3/08

دسترسی آسان 1/50 1/31 1/43 1/79 1/23 0/00 1/85

استقالل کشور 3/36 1/08 2/15 1/69 2/43 1/08 0/00

M مرحلۀ ششم: محاسبۀ ماتریس

هــر ورودی از ماتریــس  در عکــس بیشــترین مجمــوع ردیفــی )α( از آن ماتریــس ضــرب شــده اســت. 
.M= α) جــدول  درنتیجــه ماتریــس M از ضــرب عــدد α )عــدد 15( در ماتریــس  به دســت آمــد )

4 ماتریــس M را نشــان می دهــد.

 M جدول 4. ماتریس

M ملی گرایی 
مصرفی تبلیغات کیفیت قیمت اشتغال دسترسی 

آسان
استقالل 

کشور

ملی گرایی مصرفی 0/00 0/19 0/13 0/14 0/22 0/12 0/21

تبلیغات 0/17 0/00 0/11 0/14 0/12 0/10 0/13

کیفیت 0/18 0/14 0/00 0/25 0/18 0/07 0/18

قیمت 0/16 0/16 0/19 0/00 0/13 0/12 0/12

اشتغال 0/20 0/12 0/15 0/10 0/00 0/11 0/21

دسترسی آسان 0/10 0/09 0/10 0/12 0/08 0/00 0/13

استقالل کشور 0/23 0/07 0/15 0/12 0/17 0/07 0/00
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مرحلۀ هفتم: محاسبه شدت روابط مستقیم و غیرمستقیم بین عناصر مدل

ــۀ  ــا هم ــوأم ب ــر )ت ــر یکدیگ ــر ب ــتقیم از عناص ــتقیم و غیرمس ــار مس ــدود از آث ــۀ نامح ــۀ دنبال مجموع
بازخوردهــای ممکــن( به صــورت یــک تصاعــد هندســی، براســاس قوانیــن موجــود از گراف هــا محاســبه 
ــرب  ــرگان( از حاصل ض ــخ های خب ــده از پاس ــتقیم )برآم ــتقیم و غیرمس ــط مس ــام رواب ــدت تم ــد. ش ش
ــس (I-M) و  ــد محاســبۀ ماتری ــور، نیازمن ــس مزب ــرای به دســت آوردن ماتری ــد. ب M(I-M)-1 به دســت آم

 M(I-M)-1 بودیــم. جــدول 5 حــاوی نتایــج محاســبۀ ماتریــس (I-M)-1 ســپس عکــس آن یعنــی ماتریــس
ــن عناصــر  ــط مســتقیم و غیرمســتقیم بی ــارت دیگــر، نشــان دهندۀ شــدت مجمــوع رواب ــه عب اســت. ب

مــدل اســت.   

 )M(I-M)-1( جدول 5. ماتریس شدت مجموع روابط مستقیم و غیرمستقیم بین عناصر مدل

M ملی گرایی 
مصرفی تبلیغات کیفیت قیمت اشتغال دسترسی 

آسان
استقالل 

کشور
R

ملی گرایی مصرفی 1/09 0/99 0/99 1/03 1/15 0/75 1/20 7/21

تبلیغات 1/01 0/67 0/80 0/85 0/89 0/61 0/94 5/78

کیفیت 1/26 0/97 0/90 1/13 1/15 0/73 1/20 7/35

قیمت 1/11 0/89 0/94 0/82 0/99 0/69 1/03 6/46

اشتغال 1/17 0/87 0/93 0/93 0/90 0/69 1/12 6/62

دسترسی آسان 0/80 0/63 0/66 0/70 0/71 0/42 0/78 4/71

استقالل کشور 1/12 0/79 0/88 0/88 0/98 0/62 0/88 6/15

J 7/58 5/81 6/09 6/34 6/75 4/52 7/16

*. ستون R و ردیف J به ماتریس اضافه شده که در تحلیل های مرحلۀ آخر از آن استفاده شده است.

مرحلۀ هشتم: محاسبۀ شدت روابط غیرمستقیم بین عناصر مدل

 M2(I-M)-1 ــرب ــر( از حاصل ض ــر یکدیگ ــود ب ــر موج ــتقیم )از عناص ــط غیرمس ــن از رواب ــدت ممک ش
ــده اســت.  ــه ش ــور ارائ ــس مزب ــه در جــدول 6 ماتری ــده ک به دســت آم
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)M2(I-M)-1 جدول 6. ماتریس شدت روابط غیرمستقیم بین عناصر مدل )ماتریس

M ملی گرایی 
مصرفی تبلیغات کیفیت قیمت اشتغال دسترسی 

آسان
استقالل 

کشور

ملی گرایی مصرفی 1/09 0/80 0/86 0/89 0/93 0/63 0/99

تبلیغات 0/85 0/67 0/69 0/71 0/77 0/51 0/81

کیفیت 1/08 0/84 0/90 0/88 0/96 0/66 1/02

قیمت 0/95 0/73 0/76 0/82 0/85 0/57 0/91

اشتغال 0/97 0/75 0/78 0/83 0/90 0/58 0/91

دسترسی آسان 0/70 0/54 0/56 0/58 0/63 0/42 0/66

استقالل کشور 0/89 0/71 0/73 0/76 0/81 0/55 0/88

مرحلۀ نهم: تحلیل نتایج )تشخیص سلسله مراتب یا ماهیت عناصر مدل(

ــب  ــت. ترتی ــده اس ــخص ش ــر مش ــن از عناص ــاختار ممک ــا س ــله مراتب ی ــی، سلس ــۀ پایان در مرحل
ــا  ــن آن ه ــرار گرفت ــوذ ق ــا تحــت نف ــر عناصــر و ی ــر دیگ ــک مســئله ب ــروض از ی ــوذ عناصــر مف نف
ــل  ــا ح ــود ی ــر در بهب ــله مراتب آن عناص ــن از سلس ــاختار ممک ــخص کنندۀ س ــلّم، مش ــور مس به ط
مســئله اســت. بدیــن منظــور، بایــد مجمــوع    اثرگــذاری و اثرپذیــری هــر عنصــر مــدل بــر ســایر 
عناصــر توســط دو عامــل R و J محاســبه شــود. ســتون R نشــان دهندۀ مجمــوع میــزان نفــوذ یــک 
ــس M(I-M)-1  حاصــل  ــه از مجمــوع اوزان ردیفــی در ماتری ــر کل عناصــر نظــام اســت ک عنصــر ب
آمــده اســت. ســتون J  نمایانگــر مجمــوع میــزان نفوذ پذیــری یــک عنصــر از عناصــر دیگــر اســت 
ــاس  ــپس براس ــت. س ــده اس ــت آم ــس M(I-M)-1  به دس ــتونی در ماتری ــوع اوزان س ــه از مجم ک
ــج  ــی نتای ــدول 7 خروج ــت. در ج ــده اس ــان ش ــه بی ــی در ادام ــای مختلف ــج R و J تحلیل ه نتای

روش دیمتــل بیــان شــده اســت.   
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جدول 7. ترتیب نفوذ عوامل مدل بر یکدیگر براساس نتایج اجراي تکنیک دیمتل

رتبه
R-J

ماهیت 
عامل

رتبه
R + J
شدت 
عامل

رتبه
J

عامل 
تحت نفوذ

رتبه
R

عامل 
نفوذکننده

عالئم 
عوامل عوامل

6 - 0/37 1 14/79 1 7/58 2 7/21 S 1 ملی گرایی 
مصرفی

4 - 0/03 6 11/59 6 5/81 6 5/78 S 2 تبلیغات

1 1/25 2 13/44 5 6/09 1 7/35 S 3 کیفیت

3 0/12 5 12/80 4 6/34 4 6/46 S 4 قیمت

5 - 0/14 3 13/37 3 6/75 3 6/62 S 5 اشتغال

2 0/19 7 9/23 7 4/52 7 4/71 S 6 دسترسی 
آسان

7 - 1/01 4 13/31 2 7/16 5 6/15 S 7 استقالل 
کشور

جدول 7 بیانگر این است که:

1. ســتون R  نشــان دهندۀ مجمــوع میــزان نفــوذ یــک عنصــر بــر کل عناصــر نظــام اســت کــه از 
مجمــوع اوزان ردیفــی در ماتریــس M(I-M)-1 حاصــل شــده اســت. نتایــج جــدول فــوق حاکــی از ایــن 
اســت کــه دو عنصــر کیفیــت بــا 7.35 و  عنصــر ملی گرایــی مصرفــی بــا 7.21 بیشــترین اثرگــذاری را 

بــر ســایر عناصــر مــدل داشــتند. 

2. ســتون J  نمــودار مجمــوع میــزان نفوذپذیــری یــک عنصــر از عناصــر دیگــر اســت کــه از مجمــوع 
اوزان ســتونی در ماتریــس M(I-M)-1  حاصــل شــده اســت. طبــق نتایــج جــدول، دو عنصــر ملی گرایــی 
مصرفــی بــا 7.58 و عنصــر اســتقالل کشــور بــا 7.16 بیشــترین تأثیــر را از ســایر عناصــر مــدل پذیــرا 

بودند.

3. ســتونR+J  نمایانگــر مجمــوع میــزان نفوذ پذیــری و نفوذگــری یــک عنصــر اســت. ایــن عــدد 
ــی  ــوق، دو عنصــر ملی گرای ــج جــدول ف ــن عنصــر در کل نظــام اســت. طبــق نتای حاکــی از شــدت ای
مصرفــی و کیفیــت بیشــترین شــدت را در مــدل بــه خــود اختصــاص دادنــد و بــه دیگــر ســخن، ایــن 

ــا ســایر عامل هــا داشــتند.   دو عامــل بیشــترین تعامــل را ب

ــر  ــا آن عنصــر درمجمــوع در کل شــبکه نفوذپذی ــن اســت کــه آی 4. ســتون R-J نشــان دهندۀ ای
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ــی نفوذگــر خواهــد داشــت  ــده. اگــر جــواب R-J مثبــت باشــد، آن عنصــر ماهیت ــا نفوذکنن اســت ی
ــن شــاخص  ــع ای ــر دارد. درواق ــی نفوذپذی ــی باشــد، آن عنصــر درمجمــوع ماهیت ــر جــواب منف و اگ
ــل  ــت. عام ــان داده اس ــام نش ــری در کل نظ ــا اثرپذی ــذاری ی ــث اثرگ ــر را از حی ــک عنص ــد ی براین
ــی مصــرف  کیفیــت بیشــترین اثرگــذاري را بــر ســایر عناصــر داشــته و به عنــوان مهم تریــن عامــل علّ
کاالی داخلــی، از باالتریــن اولویــت برخــوردار بــوده اســت. درمقابل عامل اســتقالل کشــور کــه کمترین 
مقــدار )R-J( را داشــته، به شــدت تحــت تأثیــر دیگــر عناصــر الگــو قــرار گرفتــه و مهم ترین عامــل اثرپذیر  

ــت. ــده اس ــمار آم به ش

در ایــن مرحلــه، می تــوان نمــودار علـّـی دیمتــل را بــا اســتفاده از مقادیــر اثرگــذاری کل و اثرگــذاری 
ــد  ــدل را براســاس دو بُع ــۀ م ــگاه عناصــر هفت گان ــوان جای ــر، می ت ــرد. در نمــودار زی ــص رســم ک خال
R-J و R+J  نشــان داد. اهمیــت شــاخصR-J  از شــاخصR+J  بیشــتر اســت؛ زیــرا بــه ماهیــت نفوذگــری 
عناصــر مؤثــر بــر مصــرف کاال اشــاره دارد. همان طــور کــه در شــکل 1 مالحظــه شــد، درمجمــوع ســه 

معیــار در بــاالی خــط صفــر و چهــار معیــار زیــر آن به دســت آمــده اســت. 

شکل 1. نمودار روابط عّلی دیمتل عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کاالی داخلی حاصل از 
اجرای تکنیک دیمتل

شــاخص هایی کــه در بــاالی خــط افقی قرار گرفته اند، شــدت اثر خالــص آن ها مثبت بوده اســت  و تحت 
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عنــوان شــاخص های علـّـی، محرک یــا اثر گــذار دســته بندی شــده اند )کیفیت، قیمت و دسترســی آســان(.  
ــا منفــی  ــر خالــص آن ه ــد، شــدت اث ــرار گرفته ان ــن خــط افقــی ق ــه در پایی ــن شــاخص هایی ک همچنی
ــات،  ــی، تبلیغ ــی مصرف ــوند )ملی گرای ــناخته می ش ــته ش ــاخص های وابس ــوان ش ــا عن ــت و ب ــوده اس ب
اشــتغال و اســتقالل کشــور(. شــاخص کیفیــت کــه باالتــر اســت، درجــه اثرگــذاری آن بیشــتر و شــاخص 
ــن،  ــر ای ــت. عالوه ب ــوده اس ــر ب ــری آن کمت ــۀ اثرپذی ــت، درج ــر اس ــه پایین ت ــی ک ــی مصرف ملی گرای
هرچــه شــاخص ها به ســمت چــپ نمــودار حرکــت کننــد، اهمیــت کمتــری می یابنــد. درمقابــل شــاخص 
ملی گرایــی مصرفــی در قســمت راســت اهمیــت بیشــتری دارد؛ چراکــه مجمــوع اثرگــذاری و اثرپذیــری 
آن بیشــتر اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، شــاخصی کــه تعامــل بیشــتری بــا ســایر شــاخص ها داشــته باشــد، 
دارای اهمیــت بیشــتری اســت. بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت کــه ســه عنصــر از هفــت عنصــری  مــدل 
عوامــل مؤثــر بــر حمایــت از مصــرف کاالی داخلــی دارای براینــدی اثرگــذار و چهــار عنصــر دیگــر دارای 

ــد.   ــر بوده ان ــد اثرپذی براین

ــد.  ــری در جــدول 8 تشــخیص داده ش ــذاری و اثرپذی ــار ســطح از اثرگ ــزان R-J چه ــاس می براس
عنصــر کیفیــت بیشــترین اثرگــذاری را در مــدل بــه خــود اختصــاص داد و در ســطح دوم، دو عنصــر 
ــل  ــن عوام ــد. در بی ــذار بودن ــی اثرگ ــرف کاالی داخل ــت از مص ــر حمای ــت ب ــان و قیم ــی آس دسترس
اثرپذیــر، عناصــر تبلیغــات، اشــتغال و ملی گرایــی مصرفــی در ســطح ســوم و عنصــر اســتقالل کشــور 

ــد.  ــر بودن بیشــتر تحــت تأثیــر عناصــر اثرپذی
ــا  ــذاری ی ــد اثرگ ــت براین ــاس ماهی ــی براس ــرف کاالی داخل ــت از مص ــر حمای ــر ب ــل مؤث ــدول 8. عوام ج

)R-J ــاخص ــق ش ــری )طب اثرپذی

R-Jعاملسطوحماهیت

اثرگذار

1/25کیفیت S3سطح 1

سطح 2
S6 0/19دسترسی آسان

S4 0/12قیمت

اثرپذیر
سطح 3

S2 0/03 -تبلیغات

S5 0/14 -اشتغال

S1 0/37 -ملی گرایی مصرفی

1/01 -استقالل کشور S7سطح 4
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ــذاری ـ  ــس اثر گ ــیری10، از ماتری ــادالت تفس ــازی مع ــل مدل س ــه از تحلی ــل برگرفت ــک تحلی در ی
اثرپذیــری اســتفاده شــد. در ایــن تحلیــل، دو معیــار اثرگــذاری )R( و اثرپذیــری )J( به صــورت جداگانــه 
مبنــا قــرار گرفــت. بُعــد عمــودی ماتریــس بــه اثرگــذاری عامــل )R( و بُعــد افقــی ماتریــس بــه اثرپذیــری 
ــا هــم  ــد، میانگیــن R و J اســت کــه ب عامــل )J( اشــاره دارد. خــط تفکیک کننــدۀ خانه هــا در هــر دو بُع
ــر ایــن مبنــا، چهــار طبقــه از عوامــل  ــا J )عــدد 6.32( اســت. ب ــا میانگیــن R ی ــر ب ــوده و براب یکســان ب

براســاس براینــد اثرگــذاری و اثرپذیــری تشــخیص داده شــد:

1. عوامل مستقل )ناحیۀ A(: عواملی که میزان اثرگذاری آن ها بیشتر از میانگین است.

ــا  ــری آن ه ــزان اثرپذی ــذاری و همچنیــن می ــزان اثرگ ــی کــه می ــۀ B(: عوامل ــط )ناحی 2. عوامــل راب
ــت. ــن اس ــتر از میانگی بیش

3. عوامل وابسته )ناحیۀ C(: عواملی که میزان اثرپذیری آن ها بیشتر از میانگین است.

4. عوامــل خودمختــار )ناحیــۀ D(: عواملــی کــه میــزان اثرگــذاری و همچنیــن اثرپذیــری آن هــا کمتــر 
از میانگیــن اســت.

شکل 2. ماتریس اثرگذاری یا اثرپذیری عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کاالی داخلی 

10. Interpretive Structural Modeling (ISM)

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

21

سال 1400. دورۀ 9. شمارۀ ویژه

سحر نقی پورایوکی و همکاران. شناسایی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کاالهای داخلی در اقتصاد مقاومتی.

براساس نمودار باال، می توان جدول 9 را تشکیل داد. 
جدول 9. طبقه بندی عوامل در ماتریس اثرگذاری یا اثرپذیری

عواملبرایند اثرطبقه

Aکیفیتمستقل

Bرابط

ملی گرایی مصرفی

اشتغال

قیمت

Cاستقالل کشوروابسته

Dخودمختار
تبلیغات

دسترسی آسان

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول 9، عامــل کیفیــت در کلیــت مــدل به عنــوان عامــل اثرگــذار بیشــتر یــا 
مســتقل محســوب شــده اســت. عوامــل ملی گرایــی مصرفــی، اشــتغال و قیمــت هــم قابلیــت اثرگــذاری 
و هــم اثرپذیــری در بیــن عوامــل را داشــته اند و درواقــع جــزء عوامــل رابــط بودنــد. اســتقالل کشــور 

عامــل اثرپذیــر یــا وابســته و تبلیغــات و دسترســی آســان نیــز عامــل خودمختــار یــا کم اثــر بودنــد. 

بــرای ترســیم مــدل  بــا توجــه بــه اثرگــذاری همــۀ عناصــر بــر ســایر عناصــر مــدل، قاعدتــاً روابــط 
بیــن تمامــی عناصــر مــدل وجــود دارد. بدیــن منظــور، بایــد مــدل را تــا حــدی خالصــه کــرد و فقــط 
ــت، از  ــن جه ــرد. در ای ــز ک ــتند، تمرک ــطی هس ــد متوس ــتر از ح ــدت بیش ــه دارای ش ــی ک ــر روابط ب
ماتریســی بــه نــام ماتریــس حــدی )T( براســاس حدآســتانه اســتفاده شــده اســت. حدآســتانه میانگیــن 
ــداد  ــابی اع ــن حس ــه از میانگی ــت ک ــدل اس ــر م ــایر عناص ــر س ــدل ب ــر م ــک عناص ــذاری تک ت اثرگ
ــت. از   ــس  0.927 اس ــدد در ماتری ــن ع ــد. ای ــت می آی ــس M(I-M)-1  به دس ــده  در ماتری محاسبه ش
ایــن رو اگــر عــدد اثرگــذاری در ماتریــس M(I-M)-1 مســاوی و بیشــتر از عــدد آســتانه باشــد، به جــای 
ــه دیگــر ســخن، رابطــۀ شــدیدی بیــن ایــن دو  آن عــدد 1 در ماتریــس حــدی گذاشــته می شــود و ب
عنصــر وجــود دارد، وگرنــه عــدد صفــر گذاشــته می شــود. ماتریــس حدآســتانه در جــدول 10 نشــان 

داده شــده و شــکل خالصه شــدۀ مــدل برمبنــای ایــن ماتریــس در شــکل 3 آمــده اســت. 
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جدول 10. ماتریس حدی روابط بین عناصر مدل )مدل خالصه شده(

T ملی گرایی 
مصرفی تبلیغات کیفیت قیمت اشتغال دسترسی 

آسان
استقالل 

کشور

ملی گرایی مصرفی 1 1 1 1 1 0 1

تبلیغات 1 0 0 0 0 0 1

کیفیت 1 1 0 1 1 0 1

قیمت 1 0 1 0 1 0 1

اشتغال 1 0 1 1 0 0 1

دسترسی آسان 0 0 0 0 0 0 0

استقالل کشور 1 0 0 0 1 0 0

این نتایج  در ادامه، در شکل 3 به خوبی ارائه شده است.

شکل 3. مدل ساختاری عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کاالی داخلی )مدل حدی و خالصه شده(

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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ــای  ــا معیاره ــی مصــرف ب ــار ملی گرای ــان معی ــه در شــکل 3 مالحظــه می  شــود، می همان طــور ک
تبلیغــات، کیفیــت، قیمــت، اشــتغال و اســتقالل کشــور رابطــۀ دوطرفــه وجــود داشــته اســت. معیــار 
دسترســی آســان بــا هیچ کــدام از معیارهــای دیگــر رابطــه ای نداشــته اســت. بــرای معیارهــای دیگــر، 
ــتر از  ــی بیش ــر خروج ــت، تأثی ــار کیفی ــرای معی ــاًل ب ــت؛ مث ــوده اس ــف ب ــای مختل ــه به صورت ه رابط

ورودی و بــرای معیــار اســتقالل کشــور، تأثیــر ورودی بیشــتر از خروجــی بــوده اســت.

6. بحث و نتیجه گیری
یکــی از راه هــای پیشــرفت توســعه در کشــوری ماننــد ایــران، حمایــت از مصــرف کاالهای داخلی اســت؛ 
زیــرا اگــر اقتصــاد وابســتگی بیــش از حــدی بــه درآمدهــای نفتــی داشــته باشــد، ایــن درآمدهــا به جــای 
کاهــش فقــر، موجــب افزایــش فقــر نیــز می شــود )نادمــی و جلیلی کامجــو، 1398، ص. 318(. بدیــن 
منظــور، در ایــن پژوهــش عوامــل مؤثــر بــر حمایــت از مصــرف کاالهــای داخلــی در اقتصــاد مقاومتــی 
ــا را  ــد تهدیده ــی می توان ــت از مصــرف کاالی داخل ــی، حمای بررســی شــده اســت. در اقتصــاد مقاومت
ــارۀ  ــا آموزش دهــی الزم درمــورد مســئله و اطالعــات درب ــه فرصت هــا تبدیــل کنــد. توانمندســازی ب ب
روش هایــی اســت کــه بــه تغییــرات رفتــاری در فــرد یــا خانواده هــا کمــک می کنــد تــا بــه پیشــرفت 
ــی  ــری و ذهن ــوب نظ ــت گذاران چارچ ــد سیاس ــر می رس ــند )Thøgersen, 2005, p. 168( و به نظ برس
ــده اســت  ــواده مغفــول مان ــن سیاســت ها نداشــته اند و بســیاری از جنبه هــای خان منســجمی در تدوی

ــی، 1398، ص. 101(. ــی و رفیعی آتان ــوی لقمان، معین )موس

ــۀ حاضــر،  ــردی اســت. در مطالع ــج، کارب ــی و از نظــر نتای ــدف، توصیف ــن پژوهــش از نظــر ه ای
ــتفاده از روش  ــا اس ــی ب ــی در اقتصــاد مقاومت ــای داخل ــت از مصــرف کااله ــر حمای ــر ب ــل مؤث عوام
دیمتــل انجــام شــد. جامعــۀ آمــاری تحقیــق را خبــرگان دانشــگاهی صاحب نظــر در حــوزۀ مربوطــه 
ــوع  ــن ن ــد. در ای ــتفاده ش ــی اس ــری قضاوت ــش، از روش نمونه گی ــن پژوه ــد. در ای ــکیل دادن تش
ــاز در  ــورد نی ــات م ــۀ اطالع ــرای ارائ ــه ب ــوند ک ــاب می ش ــه انتخ ــرای نمون ــرادی ب ــری، اف نمونه گی
ــی  ــود. روای ــش نامه ب ــه و پرس ــا، مصاحب ــع آوری داده ه ــزار جم ــد. اب ــرار دارن ــت ق ــن موقعی بهتری
ــق و  ــینۀ تحقی ــرور پیش ــس از م ــت. پ ــرار گرف ــرگان ق ــد خب ــورد تأیی ــز م ــش نامه نی ــوری پرس ص
ــی  ــایی شــد: ملی گرای ــب شناس ــن ترتی ــه ای ــت شــاخص ب ــورد نظــر، هف ــرگان م ــی از خب نظرخواه
مصرفــی، تبلیغــات، کیفیــت، قیمــت، اشــتغال، دسترســی آســان و اســتقالل کشــور. پــس از شناســایی 
عوامــل مؤثــر بــر حمایــت از مصــرف کاالهــای داخلــی، از روش دیمتــل بــرای تعییــن روابــط میــان 
ــتفاده از  ــا اس ــد و ب ــتفاده ش ــر اس ــر یکدیگ ــاخص ها ب ــر ش ــدت اث ــن ش ــاخص ها و تعیی ــن ش ای
ــورد  ــل م ــری عوام ــذاری و اثرپذی ــوۀ اثرگ ــد و نح ــطح بندی ش ــیری س ــاختاری  تفس ــازی س مدل س

ــرار گرفــت.   بررســی ق

ــر  ــذاری را ب ــا 7.21 بیشــترین اثرگ ــی ب ــی مصرف ــا 7.35 و  عنصــر ملی گرای ــت ب دو عنصــر کیفی

file:///G:/document/fathi/10/word/javascript:;


فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

24

سال 1400. دورۀ 9. شمارۀ ویژه

سحر نقی پورایوکی و همکاران. شناسایی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کاالهای داخلی در اقتصاد مقاومتی.

ــا  ســایر عناصــر مــدل داشــتند و دو عنصــر ملی گرایــی مصرفــی بــا 7.58 و عنصــر اســتقالل کشــور ب
7.16 بیشــترین اثــر را از ســایر عناصــر مــدل پذیرفتنــد. 

دو عنصــر ملی گرایــی مصرفــی و کیفیــت بیشــترین شــدت را در مــدل بــه خــود اختصــاص دادنــد؛ 
بــه عبــارت دیگــر، ایــن دو  عامــل بیشــترین تعامــل را بــا ســایر عامل هــا داشــتند. 

ــل  ــن عام ــوان مهم تری ــت و به عن ــر داش ــایر عناص ــر س ــذاري را ب ــترین اثرگ ــت بیش ــل کیفی عام
علـّـی حمایــت از مصــرف کاالی داخلــی، از بیشــترین اولویــت برخــوردار بــود. درمقابــل عامــل اســتقالل 
کشــور کــه کمتریــن مقــدار )R-J( را بــه خود اختصــاص داد،  به شــدت تحت تأثیــر دیگر عناصــر الگو بود و 

مهم تریــن عامــل اثرپذیــر به شــمار آمد.

شــاخص های کیفیــت، قیمــت و دسترســی آســان شــدت اثــر خالــص آن هــا مثبــت بــود و بــا عنــوان 
شــاخص های علّــی، محــرک یــا اثر گــذار دســته بندی شــد. همچنیــن شــاخص های ملی گرایــی 
مصرفــی، تبلیغــات، اشــتغال و اســتقالل کشــور شــدت اثر خالص آن هــا منفی بود  و شــاخص های وابســته 
ــی  ــر اســت، درجــۀ اثرگــذاری آن بیشــتر و شــاخص ملی گرای ــت. شــاخص کیفیــت کــه باالت ــام گرف ن

ــری آن کمتــر اســت.   ــر اســت، درجــۀ اثرپذی مصرفــی کــه پایین ت

ــری آن  ــذاری و اثرپذی ــوع اثرگ ــرا مجم ــتری دارد؛ زی ــت بیش ــی اهمی ــی مصرف ــاخص ملی گرای ش
ــا ســایر شــاخص ها داشــته باشــد،  ــه تعامــل بیشــتری ب ــر، شــاخصی ک ــارت دیگ ــه عب ــر اســت؛ ب زیادت
ــر ایــن اســاس، می تــوان گفــت کــه ســه عنصــر )کیفیــت، قیمــت و  دارای اهمیــت بیشــتری اســت. ب
ــی دارای  ــت از مصــرف کاالی داخل ــر حمای ــر ب ــل مؤث ــدل عوام دسترســی آســان( از هفــت عنصــر م

ــد.   ــر بودن ــد اثرپذی براینــدی اثرگــذار و چهــار عنصــر دیگــر دارای براین

براســاس میــزان R-J، عنصــر کیفیــت باالتریــن اثرگــذاری را در مــدل بــه خــود اختصــاص داد و در 
ســطح دوم، دو عنصــر دسترســی آســان و قیمــت بــر حمایــت از مصــرف کاالی داخلــی اثرگــذار بودنــد. 
ــر، عناصــر تبلیغــات، اشــتغال و ملی گرایــی مصرفــی در ســطح ســوم و عنصــر  در بیــن عوامــل اثرپذی

اســتقالل کشــور بیشــتر تحــت تأثیــر عناصــر اثرپذیــر بودنــد.

ــد.  ــوب ش ــتقل محس ــا مس ــتر ی ــذار بیش ــل اثرگ ــوان عام ــدل به عن ــت م ــت در کلی ــل کیفی عام
ــتند  ــل را داش ــن عوام ــذاری در بی ــت اثرگ ــم قابلی ــتغال و قیمــت ه ــی، اش ــی مصرف ــل ملی گرای عوام
و هــم اثرپذیــری و درواقــع جــزء عوامــل رابــط بودنــد. اســتقالل کشــور عامــل اثرپذیــر یــا وابســته و 

ــد.  ــر بودن ــا کم اث ــار ی ــل خودمخت ــز عام ــان نی ــی آس ــات و دسترس تبلیغ

معیــار ملی گرایــی مصــرف بیشــترین ارتبــاط را بــا ســایر معیارهــا داشــت و رابطــۀ آن بــا تبلیغــات، 
ــا  ــان ب ــار دسترســی آس ــن معی ــود. همچنی ــه ب ــتغال و اســتقالل کشــور دوطرف ــت، قیمــت، اش کیفی

ــر رابطــه ای نداشــت.    ــای دیگ ــدام از معیاره هیچ ک
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تحقیــق بهمنــی )1391( کــه در آن، عامــل ملی گرایــی مصرفــی در مصرف کننــده بــا گرایــش بــه 
خریــد کاالهــای ایرانــی هم بســتگی مســتقیم و مثبــت دارد، بــا نتایــج ایــن تحقیــق همســو اســت؛ زیــرا 
کیفیــت و ملی گرایــی مصرفــی نیــز بیشــترین تأثیــر را بــر ســایر عوامــل داشــته اند. تبلیغــات نیــز در 
ــز اهمیــت اســت. همچنیــن  ــه گرایــش بــه خریــد کاالی ایرانــی حائ فراینــد تبدیــل نگــرش مثبــت ب
ــدی و دیگــران )1395(، مصرف کننــدگان  ــر اســت. در تحقیــق حدی ــن تحقیــق اثرپذی تبلیغــات در ای
ــی آن هــا مســئلۀ  ــد و دغدغــۀ اصل ــاد اهمیــت دادن ــی بیــش از ســایر ابع ــد اقتصــادی ملی گرای ــه بُع ب
اشــتغال خــود یــا هم وطنــان بــوده اســت. در ایــن تحقیــق هــم، ملی گرایــی مصرفــی عامــل اثرگــذار 

ــوده اســت.  ــر ب و اثر پذی

ــران  ــور و دیگ ــی )1400( و عارف پ ــری و کرباس ــی )1396(، آقاصف ــی و موالی ــق مطاع در تحقی
)1399(، عواملــی ماننــد قیمــت و کیفیــت در گرایــش افــراد بــه مصــرف کاالی داخلــی اثرگــذار بــود 
کــه بــا ایــن تحقیــق نشــان داده شــد کــه قیمــت و کیفیــت از عوامــل اثرگــذار بــر حمایــت از مصــرف 

کاالی داخلــی اســت.  

راهبردهــای پیشــنهادی مرتبــط بــا نتیجــه و محتــوا بــه قــرار زیــر اســت کــه بــه سیاســت گذاران 
کمــک می کنــد تــا بتواننــد جهــت بــاال  بــردن افزایــش حمایــت از مصــرف کاالی داخلــی در اقتصــاد 

ــد.  ــی، مســیر مناســب تری را برگزینن مقاومت

ــرار  ــا ق ــواع کااله ــرض ان ــردم بیشــتر در مع ــع، م ــاوری و ســطح ســواد جوام ــه رشــد فن ــا توجــه ب ب
ــرای  ــد و به دلیــل تنــوع کاال، به ســختی کاالی مــورد نظــر را انتخــاب می کننــد. درعیــن حــال، ب گرفته ان
هــر کشــوری ضــروری اســت کــه مردمانــش از تولیــدات داخلــی اســتفاده کننــد تــا هــم افــرادی کــه در 
آن کشــور زندگــی می کننــد دارای شــغل باشــند و هــم کشــور دارای اقتصــاد مقاومتــی دربرابــر هرگونــه 
ــق اقتصــاد داخلــی و پیشــرفت  ــم و مشــکالت این چنینــی باشــد کــه هــر دوی این هــا موجــب رون تحری
کشــور خواهــد شــد. در ادامــه، بایــد بــه نقــش و مفهــوم ملی گرایــی در ســطوح مختلــف جامعــه از طریــق 
آمــوزش در رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی توجــه خــاص شــود. کیفیــت کاالهــا نیازمنــد توجــه و حمایت 
بیشــتر مســئوالن اســت. مســئلۀ کم توجهــی بــه تولیــدات داخلــی بایــد آسیب شناســی و به دقــت بررســی 
شــود. مســئوالن از طریــق تســهیالت بیشــتر از نظــر قوانیــن بانکــی بــه حمایــت از کاالی ملــی بپردازنــد تــا 
بــا توجــه بــه هزینه هــای تولیــد، هزینه هــای فــروش کمتــر شــود و کاال بــا قیمــت مناســب تری به دســت 
ــرد و  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــور م ــل کش ــدادادی در داخ ــات خ ــیل ها و موهب ــد. پتانس ــده برس مصرف کنن
ــا  ــا کیفیــت بهتــری عرضــه کنــد. ب ــا کاالهــای خــود را ب مــواد اولیــه در دســترس تولیدکننــده باشــد ت
توجــه بــه تغییــرات اجتماعــی و صنعــت رســانه، تبلیغــات پایــدار و اصولــی دربــارۀ کاالهــای وطنــی صــورت 
ــودن کاالهــای بومــی و عرضــۀ کاالهــا و خدمــات به نحــو مطلــوب انجــام شــود.  ــه ب گیــرد. مقرون به صرف
ــی، کــم کــردن بوروکراســی  و در اختیــار  ــه حمایت هــای مال درخصــوص زیرســاخت های مناســب، ازجمل

قــرار دادن بازارهــای فــروش بــرای تولیدکننــدگان اهتمــام ورزیــده شــود.
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