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One of the key aspects of development in each country is to support the consumption of domestic 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 development 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 structural 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 independence. 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 indexes, 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 effectiveness 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.
JEL Classification: C22, D11, Q34, E2, C61.
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یکــی از عوامــل مؤثــر بــر پیشــرفت کشــورها حمایــت از مصــرف کاالی داخلــی اســت کــه موجــب
رونــق تولیــد و پیشــرفت ابعــاد مختلــف آن میشــود .هــدف از انجــام ایــن پژوهــش بررســی عوامــل
مؤثــر بــر حمایــت از مصــرف کاالی داخلــی اســت کــه از یــک ســو میتوانــد در راســتای تحقــق
اقتصــاد مقاومتــی باشــد کــه مبتنــی بــر درونزایــی اســت و از ســوی دیگــر زمینــه را بــرای رســیدن
ایــران بــه کشــوری توســعهیافته فراهــم کنــد .بدیــن منظــور ،پــس از مــرور گســتردۀ پیشــینۀ
تحقیــق موضــوع و همچنیــن اســتفاده از نظــرات خبــرگان در ایــن زمینــه ،از روش نمونهگیــری
قضاوتــی اســتفاده شــد .بــراي یافتــن رابطــۀ ميــان عوامــل ســاختاری مؤثر بــر مصــرف کاالی داخلی
روش ديمتــل ب ـهکار رفــت .ســپس هفــت شــاخص مؤثــر بــر مصــرف کاالی داخلــی شناســایی و
انتخــاب شــد .ایــن شــاخصها شــامل ملیگرایــی مصرفــی ،تبلیغــات ،کیفیــت ،قیمــت ،اشــتغال،
دسترســی آســان و اســتقالل کشــور بــود .در ادامــه ،رابطــۀ میــان ایــن شــاخصها و تعییــن شــدت
اثــر آنهــا بــر یکدیگــر تعییــن شــد .نتایــج نشــان داد کــه معیارهــای کیفیــت ،قیمــت و دسترســی
آســان تحــت عنــوان شــاخصهای علّــی ،محــرک یــا اثرگــذار بودنــد .همچنیــن معیارهــای
ملیگرایــی مصرفــی ،تبلیغــات ،اشــتغال و اســتقالل کشــور دارای شــدت اثــر خالــص منفــی و تحت
عنــوان شــاخصهای وابســته بودنــد .معیــار کیفیــت درجــۀ اثرگــذاری بیشــتر و معیــار اســتقالل
کشــور درجــۀ اثرپذیــری بیشــتری داشــتند .همچنیــن نتایــج نمــودار مربــوط بــه رابطــۀ میــان
شــاخصها حاکــی از ایــن بــود کــه معیــار ملیگرایــی مصــرف بیشــترین ارتبــاط را بــا ســایر معیارها
دارد و معیار دسترسی آسان با هیچکدام از معیارهای دیگر رابطهای ندارد.
طبقهبندی C22 ،D11 ،Q34 ،E2 ،C61 :JEL.

* نویسندۀ مسئول:
سحر نقیپورایوکی
نشانی :کاشان ،دانشگاه کاشان
تلفن+98 )919( 9787247 :
پست الکترونیکsahar.naghipoor@gmail.com :

صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

3

سال  .1400دورۀ  .9شمارۀ ویژه

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

 .1مقدمه

افزایــش نگرانــی همگانــی از فزونــی گرفتــن نابســامانیهای اجتماعــی و زیــان و آســیبهای ســنگینی
کــه از ایــن راه بــه پیکــرۀ جامعــه میرســد و رویارویــی بــا آنهــا پیوســته دشــوارتر و پیچیدهتــر
میشــود ،شــناخت علمــی و دقیــق نارســاییها و تنگناهــای اجتماعــی را ضــروری میســازد
(رابینگتــن و مارتیــن ،1393 ،ص.)9 .
سیاســتهای حمایتــی دولــت درجهــت حمایتهــای اقتصــادی و اجتماعــی در جامعــه در
حوزههــای اقتصــادی و اجتماعــی و بــا هــدف حمایــت درآمــدی از افــراد جامعــه ،پشــتیبانی از نیــروی
کار داخلــی ،حمایــت از مصرفکننــدگان ،افزایــش رقابــت در بــازار تولیــد و صــادرات ،حمایــت از افــراد
فقیــر و توانمندســازی آنهــا از طریــق افزایــش داراییهــا و افزایــش فرصتهــای 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 میشــود تــا بدیــن ترتیــب ،امنیــت
معیشــتی و اجتماعــی افــراد تأمیــن گــردد (پــارت ،خانــزادی و کریمــی ،1400 ،ص.)110 .
رهبــر انقــاب نخســتینبــار اصطــاح «اقتصــاد مقاومتــی» را در میــان جمعــی از کارآفرینــان
در ســال  ،1389جهــت مقابلــه بــا تحریمهــای اقتصــادی بــهکار بردنــد و نهایتــاً در پیــام نــوروزی
 1396بــه آن اشــارۀ مســتقیم کردنــد (خلیلــی ،1398 ،ص .)374 .اقتصــاد مقاومتــی بــرای مقابلــه بــا
تحریمهــای بینالمللــی مطــرح شــده اســت .درحــال حاضــر ،اقتصــاد ایــران بایــد براســاس اصــول
درســتی گام نهــد تــا بتوانــد بــر تحریمهــای بینالمللــی غلبــه کنــد و تهدیدهــا را بــه فرصتهــای
اقتصــادی تبدیــل نمایــد .اصولــی کــه اقتصــاد بایــد داشــته باشــد ،اقتصــاد مقاومتــی را ایجــاد کــرده
اســت (امیــری ،پیردادهبیرانونــد ،نوروزیعموقیــن و علیــزاده ،1397 ،ص .)436 .لــذا بــرای اتخــاذ
راهبــرد مناســب بهمنظــور توســعۀ صنعتــی و اقتصــاد مقاومتــی ،باوجــود تحریمهــا ،راهحلهایــی
ضــروری خواهــد بــود :تقویــت همبســتگی داخلــی ،تحقــق عدالــت اجتماعــی ،جایگزینــی تولیــدات
خارجــی بــا محصــوالت داخلــی و قربانــی کــردن خواســتههای لحظــهای مصرفکننــدگان درمقابــل
اهــداف بلندمــدت توســعه (نــوری ،بنیادینائینــی و اســماعیلزاده1395 ،؛ روحــی ،1396 ،بــه نقــل از
صفــرزاد ،آزمــا ،ســعیدی و آقاجانــی ،1399 ،ص.)5 .
یکــی از عوامــل اصلــی رشــد و توســعۀ اقتصــادی ،برخــورداری از بــازار مصــرف بــرای تولیدکننــدگان
هــر کشــور اســت .تأکیــد بــر مصــرف کاالی ایرانــی فقــط توصی ـهای بــرای مصرفکننــدگان نیســت،
بلکــه تولیدکننــده هــم بایــد بــا عرضــۀ کیفیــت برتــر و قیمــت کمتــر ،اجــازه ندهــد کــه مشــتریان بــه
کاالی خارجــی گرایــش یابنــد .تولیدکننــده بایــد مصرفکننــده را محتــرم بشــمارد و کاالی مرغــوب
بــه او تحویــل دهــد .در ایــن میــان ،عواملــی همچــون برنــد اثرگذارنــد؛ چراکــه برنــد مثـ ً
ا وبســایتی
کــه بهخوبــی تثبیــت شــده باشــد ،اعتمادبهنفــس زیــادی در مصرفکننــده پدیــد مــیآورد و قصــد
ن اعتمــاد بیشــتر و ریســک
خریــد از آن را افزایــش میدهــد؛ بنابرایــن مصرفکننــدگان نســبت بــه آ 
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ت خریــد کننــد
ادراکشــده کمتــری دارنــد و احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه از آن وبســای 
(پورســعید ،ســلطانینژاد و رشــید ،1398 ،ص .)143 .محققــان داخلــی ادعــا کردهانــد کــه اولیــن
مــدل برندســازی ملــی ایــران را انجــام دادهانــد (فیــض ،میرمحمــدی و ایزدخــواه ،1396 ،ص.)95 .
آنچــه در مــدل آنهــا آمــده ،شــامل مراحــل برندســازی بــرای کشــور ایــران و فعالیتهایــی اســت کــه
در هریــک از مراحــل بایــد انجــام شــود .برطبــق مطالعــات تطبیقــی ،انجــام پــروژۀ برندســازی ملــی
توســط گروههایــی متشــکل از متخصصــان رشــتههای گوناگــون (ازجملــه بازاریابــی ،اقتصــاد ،هنــر،
گردشــگری ،فلســفه ،جامعهشناســی ،تاریــخ ،ادبیــات ،روششناســی و آمــار و علــوم سیاســی) در بــازۀ
زمانــی نســبتاً طوالنــی انجــام خواهــد شــد .مصرفکننــده بایــد تــا جنــس ایرانــی هســت ،جنــس
خارجــی نخــرد؛ البتــه ایــن بهمعنــای آن نیســت کــه چشمبســته 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 دســتگاههای اجرایــی و تصمیمگیــر بایــد از تولیــد داخلــی و تولیدکننــدۀ ایرانــی
حمایــت جــدی کننــد (مطاعــی و موالیــی ،1396 ،صــص59 .ـ.)73
مبحــث مصــرف کاال تــا بــ ه آنجــا مهــم اســت کــه در برخــی پژوهشهــا ،جنســیت (مــرد یــا
زن بــودن مصرفکننــده) بــر خریــد کاال مؤثــر اســت .مث ـ ً
ا بازاریانــی کــه قصــد دارنــد از اســتراتژی
قیمتگــذاری فریبنــده بهــره ببرنــد ،میتواننــد بــرای مصرفکننــدگان مــرد ،از هــر دو نــوع گزینــۀ
فریبنــدۀ نامتقــارن و غیرنامتقــارن مغلــوب بهطــور یکســان اســتفاده کننــد؛ امــا چنانچــه مشــتریان
هــدف آنهــا زنــان باشــند ،بهتــر اســت از فریبندههــای نــوع نامتقــارن مغلــوب اســتفاده کننــد تــا
اثربخشــی بیشــتری را در تغییــر رجحــان گزینــۀ خریــد در فراینــد تصمیــم خریــد مصرفکننــدگان
شــاهد باشــند (قاســمی و غفاریآشــتیانی ،1395 ،ص .)86 .بررســیها نشــان داده کــه نبــود منابــع
مانــع تحقــق اقتصــادی مقــاوم نخواهــد شــد؛ بلکــه در مقایســه بــا کشــوری کــه دارای امکاناتــی همچون
منابــع طبیعــی اســت ،اســتقامت مقاومتــی در اقتصــاد دارنــد (.)Tan, Zhang, Lo, Li & Liu, 2017
در شــرایط کنونــی اقتصــاد ایــران ،تکیــه بــه تولیــد داخلــی ســبب کاهــش نیــاز بــه واردات و بهدنبــال
آن رونــق اشــتغالزایی میشــود .تولیــد کاالی باکیفیــت بــرای تأمیــن تقاضــای مصرفکننــدگان
مهــم اســت و یکــی از اساســیترین عوامــل بــرای ترغیــب خریــد کاالی ایرانــی محســوب میشــود
(رســولزاده ،رهنمــا و براتــی ،1400 ،ص )135 .و بــا توجــه بــه رشــد فناوریهــا و چیرگــی آنهــا بــر
زندگــی فــردی ،اجتماعــی و فضــای کســبوکار ،بایــد بیشــترین توجــه دولتهــا معطــوف بــه فراهــم
کــردن زیرســاختهای الزم باشــد (پرچمــی و جاللــی ،1398 ،ص.)182 .
از آنجایــی کــه در ســالهای اخیــر مشــکالت اقتصــادی گریبانگیــر مصرفکننــدگان و
تولیدکننــدگان کشــورمان شــده ،ضــروری مینمایــد تــا هرکســی ،در هــر نقــش و جایگاهــی،
بــرای رفــع ایــن مشــکل بکوشــد .جامعــۀ علمــی نیــز میتوانــد بــا انجــام پژوهشهــای علمــی بــه
بررســی و مطالعــۀ ایــن مســئله بپــردازد .بــه همیــن منظــور ،در ایــن مقالــه عوامــل مؤثــر بــر ترغیــب
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مصرفکننــدگان بــه اســتفاده و حمایــت از تولیــدات داخلــی بررســی شــده اســت .ســؤال اصلــی
تحقیــق عبــارت اســت از:
ـ عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کاالی داخلی چیست؟
برای پاسخ به این سؤال ،باید به پرسشهای 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؟

 .2پیشینۀ تحقیق

در مــرور پیشــینۀ تحقیــق ،بــه پژوهشهایــی پرداختــه شــده کــه معیارهــای آنهــا بــرای مصــرف
کاالی داخلــی بیشــتر بــه هــم شــبیه بودنــد.
بهمنــی ( )1391در تحقیــق خــود گفتــه اســت کــه نگــرش و رفتــار مصرفکننــدگان در انتخــاب کاال
اثــر دارد و برخــی عوامــل در تصمیــم خریــد مصرفکننــدگان اثربخــش اســت .یافتههــای پژوهــش وی
حاکــی از ایــن بــود کــه  83درصــد پاسـخگویان براســاس معیارهــای شــناختی و عقالنــی اقــدام بــه خریــد
کاال کردنــد و فقــط  14درصــد از پاسـخگویان بــا توجــه بــه معیارهــای هنجــاری و عاطفــی ،کاالهــای مــورد
نیازشــان را تهیــه کردنــد .همچنیــن میــزان ملیگرایــی مصرفــی در مصرفکننــده بــا گرایــش بــه خریــد
کاالهــای ایرانــی همبســتگی مســتقیم و مثبــت داشــته؛ بهطــوری کــه بــا ازدیــاد میــزان ملیگرایــی
مصــرف در مصرفکننــدگان ،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 طالبیدلیــر و اکبــری ( ،)1392آمــده اســت کــه متغیرهــای اقتصــادی ماننــد «قیمــت»
و «کیفیــت» تنهــا عوامــل مؤثــر بــر گرایــش بــه مصــرف کاالی خارجــی نیســتند ،بلکــه بســیاری از
عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی نیــز بــر گرایــش بــه مصــرف کاالی خارجــی اثرگذارنــد .نویســندگان ایــن
پژوهــش برخــی از عوامــل مؤثــر بــر «گرایــش بــه مصــرف کاالی خارجــی» را بیــان کردهانــد .طبــق
یافتههــای تحقیــق ،متغیرهــای میــزان مصــرف رســانهای ،ارزش مــادی ،رقابــت منزلتــی و تناســب
نداشــتن قیمــت کاالهــای ایرانــی بــا کیفیــت آن ،دارای اثــر افزایشــی بــر گرایــش بــه کاالهــای خارجــی
بودنــد؛ درحالــیکــه متغیرهــای پایبنــدی دینــی و نارضایتــی از زندگــی اثــر منفــی و معنــاداری بــر
گرایــش بــه کاالهــای خارجــی داشــتند.
حســینزاده ،نیــازی و شــفائیمقدم ( )1394هــدف اصلــی پژوهــش خــود را بررســی مهمتریــن
عوامــل مؤثــر بــر گرایــش بــه مصــرف کاالهــای داخلــی در بیــن شــهروندان جامعــۀ آمــاری مــورد
مطالعــه بیــان کــرده و نوشــتهاند کــه ترویــج مصــرف تولیــدات داخلــی بــر اهمیــت دادن بــه اقتصــاد
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مقاومتــی مبتنــی اســت و بــا نپذیرفتــن ســلطۀ بیگانــگان ارتبــاط مســتقیم دارد .یافتههــا نشــان داد
کــه متغیــر هویــت ملــی ،بــا حجــم اثــر درحــد متوســط و  35درصــد اثرگــذاری کل ،در رتبــۀ اول
قــرار داشــت و بــا توجــه بــه مقــدار بهدس ـتآمده در ماتریــس اهمیــت ـ عملکــرد ،متغیــر تبلیغــات
تلویزیــون اهمیــت داشــته اســت ،ولــی درعیــن حــال نتوانســته در ترویــج مصــرف کاالهــای داخلــی
تأثیــر زیــادی بگــذارد.
حدیــدی ،حدیــدیزواره و دشــمنزیاری ( )1395بهدنبــال پاســخ ایــن ســؤال بودنــد کــه ملیگرایــی
مصرفــی (میــزان تمایــل بــه مصــرف کاالهــای داخلــی) مصرفکننــدگان در شــهر زواره ،بهعنــوان
شــهر مذهبــی و ســنتی ،بــه چــه میــزان اســت .نویســندگان اظهــار کردنــد کــه مصرفکننــدگان بــه
بُعــد اقتصــادی ملیگرایــی بیــش از ســایر ابعــاد اهمیــت میدادنــد و دغدغــۀ اصلــی آنهــا مســئلۀ
اشــتغال خــود یــا هموطنــان بــوده کــه اهمیــت اشــتغال کارکنــان ایرانــی را نشــان میدهــد .ایــن
آیتــم بــا مصــرف کاالهــای داخلــی ارتبــاط تنگاتنــگ داشــت .همچنیــن مصرفکننــدگان بــه موضــوع
«بــه خــود متکــی بــودن» و «روی پــای خــود ایســتادن» در بحــث مصــرف معتقــد و پایبنــد بودنــد و
میانگیــن امتیــازات ملیگرایــی مصرفــی و مصرفکننــدگان باالتــر از حــد متوســط بــود .همچنیــن
خاطرنشــان کردنــد کــه آگاهــی از میــزان تمایــل بــه مصــرف کاالهــای داخلــی مصرفکننــدگان
ایرانــی ،نقــش مهمــی در برنامهریــزی اقتصــادی درجهــت پیشبینــی تولیــد و مصــرف داخلــی دارد.
در مطالعــۀ مطاعــی و موالیــی ( ،)1396تــاش شــد تــا میــزان تمایــل مصرفکننــدگان بــه
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 بهمراتب
پایینتــر از کاالهــای خارجــی اســت کــه در بــازار وجــود دارد .در دنیــای امــروز و در عصــر ارتباطــات،
میتــوان از طریــق رســانه و اینترنــت کاالهــای ایرانــی تولیدشــده را بــه مصرفکننــده شناســایی کــرد
کــه تــا حــد زیــادی میتوانــد 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 .بهدلیــل
نداشــتن منابــع اولیــه و زیــاد بــودن هزینــۀ نهادههــا ،قیمــت کاالی تولیــد داخــل در همــان ســطح
کیفیــت بیشــتر از کاالهــای خارجــی اســت .بــا دراختیــار گذاشــتن نهادههــا و یــا کمکهــای دیگــر
تــا حــد زیــادی میتــوان بــرای رفــع ایــن مشــکل همــت گماشــت؛ بهنحــوی کــه تولیــد داخــل رونــق
بگیــرد و مصرفکننــده کاالهــای تولیــد داخــل را بــا ســطح قیمــت و کیفیــت بهتــر خریــداری کنــد.
شــادجو ،ســاروخانی و نوابخــش ( )1398بــر اثرگــذاری تبلیغــات بــر مصــرف کاالی داخلــی صحــه
گذاشــتند و نشــان دادنــد کــه تبلیغــات رســانهای یکــی از منابــع اطالعاتــی محســوب میشــود کــه
دربــارۀ نــوع و کیفیــت کاال بــه مصرفکننــدگان آگاهــی میدهــد و نیــز انتخــاب ابزارهــای تبلیغاتــی
مناســب در افزایــش تمایــل بــه خریــد کاالهــای خانگــی و درنهایــت توســعۀ اقتصــادی اثرگــذار اســت.
عارفپــور ،رفیعــی و چیــذری ( )1399شــناخت عاملهــای مؤثــر بــر افزایــش وفــاداری
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مصرفکننــده را امــری حیاتــی در بقــای بنگاههــا و حفــظ ســهم بــازار آنــان دانســته و بــر ایــن مبنــا بــه
بررســی مؤلفههــای اثرگــذار بــر ایــن امــر پرداختــه و نشــان دادهانــد کــه تولیدکننــدگان یکــی از کاالهــای
اساســی (روغــن خوراکــی) بایــد بــه عاملهــای مؤثــر بــر ارتقــای ســطحهای وفــاداری ماننــد مزایــای
قیمتــی ،تبلیغــات ،دسترســی بــه محصــول و البتــه بهطــور ویــژه بــه کیفیــت و برندســازی توجــه کننــد.
آقاصفــری و کرباســی ( )1400درمــورد مهمتریــن مؤلفههــای اثرگــذار بــر ترجیــح یکــی از
کاالهــای اساســی (گوشــت مــرغ) بیــان کردنــد کــه در کنــار عوامــل دیگــر ،قیمــت و کیفیــت اثرگــذار
خواهــد بــود.
جدول  .1خالصۀ عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کاالی داخلی در پیشینۀ تحقیق
عوامل

منابع

ملیگرایی مصرفی

بهمنی1391 ،؛ حدیدی و دیگران1395 ،

تبلیغات

حسینزاده و دیگران1394 ،؛ طالبیدلیر و اکبری1392 ،؛ مطاعی و موالیی1396 ،؛ عارفپور و
دیگران1399 ،؛ شادجو و دیگران1398 ،

کیفیت

مطاعی و موالیی1396 ،؛ آقاصفری و کرباسی1400 ،؛ عارفپور و دیگران1399 ،؛ شادجو و دیگران،
1398

قیمت

طالبیدلیر و اکبری1392 ،؛ مطاعی و موالیی1396 ،؛ آقاصفری و کرباسی1400 ،؛ عارفپور و
دیگران1399 ،

اشتغال

حدیدی و دیگران1395 ،

دسترسی آسان

مطاعی و موالیی1396 ،؛ عارفپور و دیگران1399 ،

استقالل کشور

حدیدی و دیگران1395 ،

 .3چارچوب نظری

در چنــد ســال اخیــر ،شــرایط اقتصــادی کشــور دچــار نوســاناتی شــده اســت؛ تــا آنجــا کــه رهبــر معظــم
انقــاب بخشهایــی از صحبتهــای خــود را بــه ایــن موضــوع اختصــاص دادهانــد .یکــی از کلیدواژههــای
رهبــری درخصــوص اقتصــاد ،اصطــاح «اقتصــاد مقاومتــی» اســت .بهتریــن و مناس ـبترین تعریــف و
تعبیــر بــرای اقتصــاد مقاومتــی« ،اقتصــاد تــابآور و پایــدار» اســت .اقتصــاد پایــدار اقتصــادی اســت کــه
ظرفیــت مقابلــه بــا نااطمینانیهــا و تکانههــای خارجــی و داخلــی را در خــود ایجــاد کــرده اســت (خلیلــی،
 ،1398ص .)375 .براســاس ایــن ،اقتصــاد ایــران بایــد در فراینــدی منطقــی بــه اقتصــادی بــا رشــد زیــاد،
نــرخ تــورم کنترلشــده ،نــرخ بیــکاری پاییــن و مؤثــر در اقتصــاد جهانــی تبدیــل شــود (ســتودهنیا،
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احمــدیراد ،دانشنیــا ،احمــدیراد و قزلبــاش ،1397 ،صــص746 .ـ.)747
رفتــار مصرفکننــده تحــت تأثیــر عوامــل اجتماعــی قــرار میگیــرد .ایــن عوامــل اجتماعــی از
گروههــای کوچــک ،افــراد خانــواده و جایــگاه و نقــش اجتماعــی مصرفکننــده تشــکیل میشــود و
بــر واکنشهــای مصرفکننــده شــدیدا ً تأثیــر میگــذارد .هــر فــرد بــا افــراد دیگــر در ارتبــاط اســت
و گروههــای کوچــک زیــادی بــر رفتــار فــرد تأثیــر میگذارنــد؛ ولــی گروههــای مرجــع ،مســتقیم یــا
ش هســتند.
غیرمســتقیم ،بــرای نقــاط مقایســه یــا ارجــاع در شــکل دادن بــه رفتــار یــا نگرش فــرد اثربخ 
اغلــب مــردم نیــز تحــت تأثیــر گروههــای مرجعــی هســتند کــه عضــو آنهــا نیســتند (کاتلــر.)1391 ،
در تعریفــی جامــع میتــوان گفــت کــه رفتــار مصرفکننــده یعنــی تصمیــم نهایــی او بــا توجــه بــه
اکتســاب ،مصــرف و رهایــی از کاالهــا ،خدمــات زمــان و نظــرات بخشهــای مختلــف تصمیمگیــری در
یــک دورۀ زمانــی (ســیدجوادین و اســفیدانی.)1391 ،
در میــان پژوهشهــای علمــی کــه در ایــن حــوزه انجــام شــده اســت ،دو دیــدگاه کلــی
دربــارۀ نگــرش مصرفکننــدگان بــه محصــوالت داخلــی و خارجــی و نحــوۀ تصمیمگیــری
1
آنهــا درمــورد خریــد کاال وجــود دارد .دیــدگاه نخســت از الگــوی منطقــی پــردازش اطالعــات
تبعیــت میکنــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه مصرفکننــدگان محصــول مــورد نیــاز خــود را
طــی فراینــدی عقالنــی و تحــت تأثیــر مؤلفههــای شــناختی ارزیابــی و انتخــاب میکننــد .در
ایــن زمینــه ،پژوهشــگران معیارهــای مختلفــی را معرفــی کردهانــد کــه از مهمتریــن آنهــا
میتــوان بــه معیارهــای پیشــنهادی دی  2و ونزلــی  3اشــاره کــرد .ایشــان ایــن معیارهــای مهــم را
در ارزیابیهــای شــناختی معرفــی کردهانــد :قیمــت ،تنــوع ،جذابیــت ظاهــر ،قابلیــت دسترســی و
تجمالتــی بــودن کاالهــا و خدمــات پــس از فــروش .ضمــن اینکــه تأکیــد میکننــد درجــۀ اهمیــت
ایــن عوامــل بــه نــوع محصــول وابســته اســت .درمقابــل ،الگــوی هنجــاری در پــردازش اطالعــات
از دیگــر عوامــل تعیینکننــده در جــذب مصرفکننــدۀ کاالهــای داخلــی محســوب میشــود.
مخالفتهــای هنجــاری و اخالقــی بــا خریــد محصــوالت خارجــی بهدلیــل حــس وفــاداری بــه
وطــن ،از مهمتریــن ایــن عوامــل اســت کــه قــدرت تعیینکننــدهای در مبادلههــای داخلــی
و خارجــی دارد و بهعنــوان متغیــری مهــم ،در حــوزۀ تشــویق بــه مصــرف کاالهــای داخلــی
ایفــای نقــش میکنــد؛ بهگونــهای کــه بــا بهرهگیــری از احساســات وطنپرســتانه و تهییــج آن
میتــوان رفتــار مصرفکننــده را مدیریــت کــرد (  .)Bettman, 1978, p. 289بــا رشــد روزافــزون
تجــارت بینالملــل ،مصرفکننــدگان کشــورهای مختلــف بهطــور چشــمگیری در معــرض
کاالهــای خارجــی قــرار گرفتهانــد .ایــن امــر عالقــۀ محققــان حــوزۀ رفتــار مصرفکننــده را بــه
بررســی گرایشهــای مصرفکننــدگان یــک کشــور یــا منطقــه بــه کاالهــای خارجــی افزایــش
1. Affective information processing paradigm
2. Day
3. Wensley
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داده اســت .ایــن گرایشهــای مثبــت یــا منفــی ممکــن اســت از عوامــل بســیاری ماننــد هزینــه
یــا کیفیــت ادراکشــدۀ خــود محصــوالت یــا عوامــل متأثــر از ارزشهــای مصرفکننــدگان ناشــی
شــود .پژوهشهــای بســیاری دربــارۀ چگونگــی اثرگــذاری ارزشهــای مصرفکننــدگان بــر رفتــار
خریــد آنهــا انجــام شــده و ایــن خــود نشــاندهندۀ اهمیــت ایــن موضــوع در عرصــۀ جهانــی
اســت (حقیقــی و حســینزاده.)1388 ،
شــیمپ و شــارما  4ملیگرایــی در مصــرف را زیرمجموعــهای از ملیگرایــی طبقهبندیشــده
معرفــی کردنــد .بــرای نخســتین بــار ،ســامنر ( )1906تعریفــی رســمی از ملیگرایــی بهدســت
داد« :نگرشــی خــاص بــه پدیدههــا بهگونــهای کــه فــرد گــروه خویــش را محــور همــۀ پدیدههــا
بدانــد و تمامــی پدیدههــای دیگــر را بــا توجــه بــه آن رتبهبنــدی کنــد و ارجــاع دهــد» ( & Shimp
 .)Sharma, 1987ملیگرایــی اقتصــادی نیــز بُعــد اقتصــادی ملیگرایــی و بــر ضــد کس ـبوکارهای
خارجــی اســت .ملیگرایــی در مصــرف ،شــکلی اقتصــادی از ملیگرایــی اســت کــه باورهــای
مصرفکننــدگان را درمــورد مناســب یــا درحقیقــت اخالقــی بــودن خریــد کاالهــای خارجــی
شــکل میدهــد .پدیــدۀ ترجیــح محصــوالت داخلــی یــا نظــر منفــی بــه کاالهــای خارجــی ،تحــت
عناویــن ملیگرایــی در اقتصــاد ،تعصــب فرهنگــی دربرابــر کاالهــای خارجــی یــا ملیگرایــی
مطــرح میشــود ( .)ibid.
تحلیــل علــل ترجیــح محصــوالت خارجــی بــه محصــول مشــابه داخلــی کمــک میکنــد تــا
مشــکالت شــناختهتر گــردد و راهحــل مناســبی بــرای آنهــا اندیشــیده شــود .بــا رفــع مشــکالت،
میتــوان نظــر مصرفکننــده را بــه مصــرف محصــوالت داخلــی جلــب کــرد و ضمــن حمایــت از تولیــد
داخلــی ،فــروش و تولیــد آنهــا را ارتقــا بخشــید .بدیهــی اســت ارتقــای فــروش محصــوالت داخلــی
موجــب رشــد اقتصــادی کشــور خواهــد شــد (بافندهزنــد و داناینعمتآبــاد ،1396 ،ص.)132 .
از نظــر اســکر ،)2002( 5مــردم بیشــتر زمــان خــود را بــا رســانهها و بهویــژه تلویزیــون میگذراننــد.
بخــش خاصــی از روزنامههــا ،مجلههــا ،نمایشهــای تلویزیونــی و تــا حــدی فیلمهــا بــه ســبک
زندگــی اختصــاص مییابنــد و بــه ایــن ترتیــب ،رســانهها نوعــی انحــراف در درک اشــخاص از هنجــار
شــایع مصرفــی ایجــاد میکننــد؛ زیــرا رســانه و بهویــژه تلویزیــون و فیلــم ،ســبکهای زندگــی و
کاالهــای مصرفــی را در ســطحی کــه بســیار باالتــر از هنجــار واقعــی اســت ،نمایــش میدهنــد .درواقــع
تلویزیــون و فیلمهــا بهطــور وســیعی شــیوع ثــروت و وفــور آن را ارائــه میدهنــد و ایــن واقعیــت
باالتــر از حــد متوســط زندگــی افــراد اســت (بــه نقــل از طالبیدلیــر و اکبــری.)1392 ،
آســابرگر 6در ایــن زمینــه میگویــد در جامعــۀ ســرمایهداری کــه افــراد دچــار ازخودبیگانگــی
4. Shimp & Sharma
5. Schor
6. Asaberger
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میشــوند ،بــا نمایــش تبلیغــات ،اشــتیاق مصرفکننــدگان را برمیانگیزنــد و آنــان را بــه کار شــدیدتر
وامیدارنــد .الریــس 7و همــکاران وی معتقدنــد بــا رواج تبلیغــات در رســانهها ،انتقادهــای شــدیدی
دربــارۀ تأثیــرات منفــی آن مطــرح شــده اســت؛ بــرای مثــال منتقــدان بــر ایــن باورنــد کــه ایــن برنامهها
مــردم را تشــویق میکننــد بــرای اشــیای مــادی بیــش از حــد ارزش قائــل شــوند .افــرادی کــه از شــکل
ی غیرعقالنــی دارنــد و بهگونــهای بــه
کنونــی تبلیغــات انتقــاد میکننــد ،معتقدنــد تبلیغــات نظامــ 
احساســات و عواطــف ضداجتماعــی مصرفکننــده متوســل میشــوند کــه هیــچ ارتباطــی بــا کاالهــای
تبلیغشــده ندارنــد (آســابرگر ،1383 ،صــص77 .ـ .)78در شــرایط کنونــی ،تبلیغــات توانســته اســت
بــا افزایــش ســطح آگاهــی و اطالعــات عمومــی بــرای تصمیمگیــری در انتخــاب نــوع کاال و خدمــات،
عادتهــا و تصمیمهــای مربــوط بــه خریــد محصــول را در بیــن مصرفکننــدگان تغییــر دهــد
(بهمنــی ،1391 ،صــص165 .ـ.)166
گ بنــای راهبردهــای بازاریابــی محســوب میشــود و بهعنــوان مهمتریــن ابــزار
تبلیغــات ســن 
توانســته اســت نقــش مهمــی را در امــور بازاریابــی ،ازقبیــل ارتبــاط بــا مصرفکننــدگان ،معرفــی
محصــوالت داخلــی و اصــاح ،تغییــر ذهنیــت آنهــا دربــارۀ محصــوالت داخلــی ،ایفــا کنــد و بــه
بســتر مناســبی بــرای پخــش و انتشــار پیامهــای مختلــف بازرگانــی تبدیــل شــود .از همیــنرو بقــای
شــرکتها بــه توانایــی آنهــا در ایجــاد ارزش بــرای مشــتریان و جلبنظــر آنــان بــرای خریــد محصــول
وابســته اســت.
در ایــن زمینــه ،پــاکارد )1957( 8بــر ایــن بــاور اســت کــه عادتهــا ،نگرشهــا و تصمیمهــای
مربــوط بــه خریــد و رفتــار مصرفکننــدگان هــر روزه در ســطح ناخــودآگاه تغییــر مییابــد .وی اظهــار
میکنــد تبلیغــات تعــدادی فــن دس ـتکاریکننده دارد کــه از طریــق آنهــا بــر مصرفکننــده تأثیــر
پنهانــی میگــذارد .بنابرایــن از نظــر وی ،تبلیغــات از طریــق اثرگــذاری بــر مصرفکننــدگان در ســطح
نیمههشــیار باعــث خلــق تقاضــا میشــود.
بنابرایــن اندیشــمندان عوامــل متعــدد و متنوعــی را در زمانهــا و مکانهــای مختلــف در حمایــت
از مصــرف کاالی داخلــی مؤثــر دانســتهاند.

 .4روش تحقیق

کمــی اس��ت .بــراي آزمـ�ون الگـ�وي نظـ�ري تحقي��ق ب��ر ديدگاههـ�اي
روش تحقیــق اینــ پژوه�شـ ّ
خبـ�رگان مط��رح در زمين��ۀ مص��رف کاالی داخل��ی تكي��ه ش��ده اس��ت .ب��ه اي��ن منظ��ور ،پ��س از
شناسـ�ايي خبرــگان ،پرســشنامهاي بينــ چهــارده نف��ر از متخصص��ان و پژوهشــگران اي��ن حـ�وزه
توزيــع شــد .ایــن خبــرگان شــامل اســتادان دانشــگاه و افــرادی اســت کــه کاالهــا را مصــرف کردهانــد.
7. Laris
8. Packard
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نمونهگی�رـی ب�هـ روش قضاوت��ی انج��ام ش�دـ .برــاي بررسـ�ي رابطـ�ۀ ميــان عوامـ�ل ســاختاری مؤثــر بــر
حمای��ت از مصـ�رف کاالی داخلیــ ،از روش ديمتــل 9اس�تـفاده ش��د .اي��ن روش ب��ا تكي��ه ب��ر دیدگاههـ�اي
خب�رـگان بـ�ه بررسـ�ي روابـ�ط كيفـ�ي بيـ�ن متغيره��ا پرداختـ�ه و بـ�ا اس��تفاده از آن توانســته رابطـ�ۀ بيـ�ن
عوام��ل مختل��ف را ب��ا نگرش��ي جام��ع و سيس��تمي م��ورد بررس��ي ق��رار ده��د ت��ا رواب��ط غيرمسـ�تقيم
بي��ن عوام��ل ني��ز مش��خص ش��ود و درنهاي�تـ ش��دت واقع��ي رابط�ۀـ بي��ن عوام��ل نظ��ام (حاص��ل از
رواب��ط مسـ�تقيم و غيرمســتقيم) روشــن گــردد.
دیمتــل روشــی جامــع بــرای ســاخت و تجزیــه و تحلیــل یــک مــدل ســاختاری از روابــط ســببی
میـ�ان عوامـ�ل پیچیـ�ده و متعـ�دد اسـ�ت ( .)Lin & Lin, 2008ایــن روش بــا اســتفاده از اصــول تئــوری
گرافهــا در ایجــاد ســاختار سیســتم بهصــورت گرافهــای جهــتدار و عناصــر تشــکیلدهندۀ آن
براســاس نظــر خبــرگان ،ســاختار سلســلهمراتبی و از روابــط اثرپذیــری و اثرگــذاری عوامــل تشــکیل
شـ�ده اسـ�ت (پورخســروانی و موســوی ،1397 ،ص .)206 .دیمتــل از گرافهــا بهمنظــور دســتهبندی
عوامــل اثرگــذار بــه دو گــروه اســتفاده میکنــد :گــروه علــت و گــروه اثــر (Tsai, Chou, & Hsu,
 .)2008بــه عبــارت دیگــر ،ایــن تکنیــک بــا بررســی روابــط متقابــل بیــن معیارهــا ،میــزان تأثیــر و
اهمیــت آنهــا را بهصــورت امتیــاز عــددی مشــخص میکنــد (یوســفیزنوز ،حســنپور ،مهذبــی
و مؤذنــی ،1399 ،ص .)16 .بــرای تعییــن روابــط بیــن عوامــل از روش دیمتــل اســتفاده شــده اســت
(خاتمیفیروزآبــادی ،عباس ـیآذر ،تقــوا و فیضــی ،1398 ،ص .)16 .دیمتــل روش جامعــی بــرای تهیــه
و تجزیــهوتحلیــل یــک مــدل ســاختاری اســت کــه روابــط علّیمعلولــی بیــن عوامــل پیچیــده را
دربــر میگیــرد ( .)Wu, Chang & Lin, 2008دیمتــل براســاس گرافهــای جه ـتدار عمــل میکنــد.
نتیجــۀ ایــن روش ،تقســیم عوامــل موجــود بــه دو گــروه علــت و معلــول اســت (Wu, Chang & Lin,
 2008بــه نقــل از ابطحــی ،رشــنوادی و عمیــد ،1399 ،ص.)203 .
ایــن تکنیــک در اواخــر دهــۀ  1970م ،عمدتــاً بــرای مســائل بســیار پیچیــدۀ جهانــی بهوجــود
آمــد .اهــداف اســتراتژیک و عینــی از مســائل جهانــی ،بهمنظــور دســتیابی بــه راهحلهــای مناســب
در دســتورکار قــرار گرفــت و از خبرگانــی در زمینههــای علمــی ،سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی،
رهبــران عقیدتــی و هنرمنــدان بــرای قضــاوت و نظرخواهــی اســتفاده شــد .بــرای دسترســی بــه قضــاوت
خبــرگان از مصاحبــه و پرس ـشنامه بهصــورت مکــرر اســتفاده میشــد (اصغرپــور ،1382 ،ص.)132 .
ایــن تکنیــک در زمینههــای تولیــد ،مدیریــت ســازمان ،سیســتم اطالعــات و علــوم اجتماعــی کاربــرد
دارد (.)Quan, Huang, Weili & Zhang, 2011

 .5یافتههای 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 تشــکیلدهندۀ 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 ع ّلی مفروض بین عناصر مدل
در ایــن مرحلــه ،بایــد عناصــر مفــروض را در رئــوس یــک دیاگــراف قــرار داد و روابطــی را کــهبایــد
حاکــم بــر ارتباطــات بیــن ایســتگاه (یــا رئــوس) باشــد ،معلــوم کــرد .از آنجــا که محققــان نمیخواســتند
هیچگونــه پیشفرضــی را در روابــط مســتقیم علّیمعلولــی بیــن عناصــر نظــام بــه خبــرگان تحقیــق
تحمیــل نماینــد ،از خبــرگان خواســتند تــا روابــط علّــی بیــن تمامــی ســازههای مــدل را مــورد بررســی
قــرار دهنــد و درصــورت هرگونــه رابطــه ،شــدت آن را مشــخص کننــد .درواقــع تحقیــق حاضــر تأییــدی
نیســت و کامـ ً
ا اکتشــافی اســت.
مرحلۀ سوم :تعیین قانون تصمیمگیری گروهی
قانــون تصمیمگیــری گروهــی بهمنظــور توافــق جمعــی از قضــاوت خبــرگان ،عبــارت از شــاخص
مرکــزی میانگیــن نظــرات خبــرگان اســت.
مرحلۀ چهارم :تعیین شدت روابط مستقیم بین عناصر مدل
بــرای تعییــن شــدت روابــط مســتقیم بیــن عناصــر مــدل از پرس ـشنامه و از طیــف  0تــا  4اســتفاده
شــد کــه مفهــوم کیفــی امتیــازات در جــدول  2آمــده اســت.
جدول  .2پرسشنامۀ شدت روابط مستقیم بین عناصر مدل
امتیاز

0

1

2

3

4

مفهوم کیفی

بدون تأثیر

تأثیر خیلی کم

تأثیر کم

تأثیر زیاد

تأثیر خیلی زیاد

مرحلۀ پنجم :تشکیل ماتریس روابط مستقیم بین عناصر مدل
امتیــازات نهایــی بـهازای روابــط موجــود بیــن عناصــر مــدل در ماتریــس وارد شــد .ماتریــس موجــود
در جــدول  3دربردارنــدۀ شــاخص مرکــزی مــد یــا نمــای نظــرات خبــرگان درمــورد هریــک از روابــط
بیــن عناصــر نظــام اســت.
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جدول  .3ماتریس
استقالل
کشور

دسترسی
آسان

اشتغال

قیمت

کیفیت

تبلیغات

ملیگرایی
مصرفی

M

3/08

1/73

3/15

2/08

1/83

2/79

0/00

ملیگراییمصرفی

1/92

1/42

1/77

2/08

1/67

0/00

2/43

تبلیغات

2/62

1/08

2/69

3/62

0/00

2/00

2/64

کیفیت

1/75

1/77

1/92

0/00

2/71

2/36

2/29

قیمت

3/08

1/58

0/00

1/50

2/17

1/77

3/00

اشتغال

1/85

0/00

1/23

1/79

1/43

1/31

1/50

دسترسی آسان

0/00

1/08

2/43

1/69

2/15

1/08

3/36

استقالل کشور

مرحلۀ ششم :محاسبۀ ماتریس M

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

هــر ورودی از ماتریــس در عکــس بیشــترین مجمــوع ردیفــی ( )αاز آن ماتریــس ضــرب شــده اســت.
درنتیجــه ماتریــس  Mاز ضــرب عــدد ( αعــدد  )15در ماتریــس بهدســت آمــد (  )M= α.جــدول
 4ماتریــس  Mرا نشــان میدهــد.
جدول  .4ماتریس M
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استقالل
کشور

دسترسی
آسان

اشتغال

قیمت

کیفیت

تبلیغات

ملی گرایی
مصرفی

M

0/21

0/12

0/22

0/14

0/13

0/19

0/00

ملیگراییمصرفی

0/13

0/10

0/12

0/14

0/11

0/00

0/17

تبلیغات

0/18

0/07

0/18

0/25

0/00

0/14

0/18

کیفیت

0/12

0/12

0/13

0/00

0/19

0/16

0/16

قیمت

0/21

0/11

0/00

0/10

0/15

0/12

0/20

اشتغال

0/13

0/00

0/08

0/12

0/10

0/09

0/10

دسترسی آسان

0/00

0/07

0/17

0/12

0/15

0/07

0/23

استقالل کشور
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مرحلۀ هفتم :محاسبه شدت روابط مستقیم و غیرمستقیم بین عناصر مدل
مجموعــۀ دنبالــۀ نامحــدود از آثــار مســتقیم و غیرمســتقیم از عناصــر بــر یکدیگــر (تــوأم بــا همــۀ
بازخوردهــای ممکــن) بهصــورت یــک تصاعــد هندســی ،براســاس قوانیــن موجــود از گرافهــا محاســبه
شــد .شــدت تمــام روابــط مســتقیم و غیرمســتقیم (برآمــده از پاســخهای خبــرگان) از حاصلضــرب
 M(I-M)-1بهدســت آمــد .بــرای بهدســت آوردن ماتریــس مزبــور ،نیازمنــد محاســبۀ ماتریــس ( )I-Mو
ســپس عکــس آن یعنــی ماتریــس  (I-M)-1بودیــم .جــدول  5حــاوی نتایــج محاســبۀ ماتریــس M(I-M)-1
اســت .بــه عبــارت دیگــر ،نشــاندهندۀ شــدت مجمــوع روابــط مســتقیم و غیرمســتقیم بیــن عناصــر
مــدل اســت.
جدول  .5ماتریس شدت مجموع روابط مستقیم و غیرمستقیم بین عناصر مدل ()M(I-M)-1
R

استقالل
کشور

دسترسی
آسان

اشتغال

قیمت

کیفیت

تبلیغات

ملیگرایی
مصرفی

M

7/21

1/20

0/75

1/15

1/03

0/99

0/99

1/09

ملیگرایی مصرفی

5/78

0/94

0/61

0/89

0/85

0/80

0/67

1/01

تبلیغات

7/35

1/20

0/73

1/15

1/13

0/90

0/97

1/26

کیفیت

6/46

1/03

0/69

0/99

0/82

0/94

0/89

1/11

قیمت

6/62

1/12

0/69

0/90

0/93

0/93

0/87

1/17

اشتغال

4/71

0/78

0/42

0/71

0/70

0/66

0/63

0/80

دسترسی آسان

6/15

0/88

0/62

0/98

0/88

0/88

0/79

1/12

استقالل کشور

7/16

4/52

6/75

6/34

6/09

5/81

7/58

J

* .ستون  Rو ردیف  Jبه ماتریس اضافه شده که در تحلیلهای مرحلۀ آخر از آن استفاده شده است.
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مرحلۀ هشتم :محاسبۀ شدت روابط غیرمستقیم بین عناصر مدل
شــدت ممکــن از روابــط غیرمســتقیم (از عناصــر موجــود بــر یکدیگــر) از حاصلضــرب M2(I-M)-1

بهدســت آمــده کــه در جــدول  6ماتریــس مزبــور ارائــه شــده اســت.
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جدول  .6ماتریس شدت روابط غیرمستقیم بین عناصر مدل (ماتریس )M2(I-M)-1
استقالل
کشور

دسترسی
آسان

اشتغال

قیمت

کیفیت

تبلیغات

ملیگرایی
مصرفی

M

0/99

0/63

0/93

0/89

0/86

0/80

1/09

ملیگرایی مصرفی

0/81

0/51

0/77

0/71

0/69

0/67

0/85

تبلیغات

1/02

0/66

0/96

0/88

0/90

0/84

1/08

کیفیت

0/91

0/57

0/85

0/82

0/76

0/73

0/95

قیمت

0/91

0/58

0/90

0/83

0/78

0/75

0/97

اشتغال

0/66

0/42

0/63

0/58

0/56

0/54

0/70

دسترسی آسان

0/88

0/55

0/81

0/76

0/73

0/71

0/89

استقالل کشور
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مرحلۀ نهم :تحلیل نتایج (تشخیص سلسلهمراتب یا ماهیت عناصر مدل)
در مرحلــۀ پایانــی ،سلســلهمراتب یــا ســاختار ممکــن از عناصــر مشــخص شــده اســت .ترتیــب
نفــوذ عناصــر مفــروض از یــک مســئله بــر دیگــر عناصــر و یــا تحــت نفــوذ قــرار گرفتــن آنهــا
بهطــور مســلّم ،مشــخصکنندۀ ســاختار ممکــن از سلســلهمراتب آن عناصــر در بهبــود یــا حــل
مســئله اســت .بدیــن منظــور ،بایــد مجمــوع اثرگــذاری و اثرپذیــری هــر عنصــر مــدل بــر ســایر
عناصــر توســط دو عامــل  Rو  Jمحاســبه شــود .ســتون  Rنشــاندهندۀ مجمــوع میــزان نفــوذ یــک
عنصــر بــر کل عناصــر نظــام اســت کــه از مجمــوع اوزان ردیفــی در ماتریــس  M(I-M)-1حاصــل
آمــده اســت .ســتون  Jنمایانگــر مجمــوع میــزان نفوذپذیــری یــک عنصــر از عناصــر دیگــر اســت
کــه از مجمــوع اوزان ســتونی در ماتریــس  M(I-M)-1بهدســت آمــده اســت .ســپس براســاس
نتایــج  Rو  Jتحلیلهــای مختلفــی در ادامــه بیــان شــده اســت .در جــدول  7خروجــی نتایــج
روش دیمتــل بیــان شــده اســت.
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جدول  .7ترتيب نفوذ عوامل مدل بر يكديگر براساس نتايج اجراي تكنيك ديمتل
عوامل

عالئم
عوامل

R
عامل
نفوذكننده

رتبه

ملیگرایی
مصرفی

S1

7/21

2

7/58

تبلیغات

S2

5/78

6

5/81

6

کیفیت

S3

7/35

1

6/09

5

13/44

قیمت

S4

6/46

4

6/34

4

12/80

5

اشتغال

S5

6/62

3

6/75

3

13/37

3

- 0/14

دسترسی
آسان

S6

4/71

7

4/52

7

9/23

7

0/19

2

استقالل
کشور

S7

6/15

5

7/16

2

13/31

4

- 1/01

7

جدول  7بیانگر این است که:

R-J
ماهيت
عامل

R+J
شدت
عامل

J
عامل
تحت نفوذ

رتبه

رتبه

رتبه

6

1

- 0/37

1

14/79

- 0/03

4

11/59

6

1

2

1/25
0/12

3
5
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 .1ســتون  Rنشــاندهندۀ مجمــوع میــزان نفــوذ یــک عنصــر بــر کل عناصــر نظــام اســت کــه از
مجمــوع اوزان ردیفــی در ماتریــس  M(I-M)-1حاصــل شــده اســت .نتایــج جــدول فــوق حاکــی از ایــن
اســت کــه دو عنصــر کیفیــت بــا  7.35و عنصــر ملیگرایــی مصرفــی بــا  7.21بیشــترین اثرگــذاری را
بــر ســایر عناصــر مــدل داشــتند.
 .2ســتون  Jنمــودار مجمــوع میــزان نفوذپذیــری یــک عنصــر از عناصــر دیگــر اســت کــه از مجمــوع
اوزان ســتونی در ماتریــس  M(I-M)-1حاصــل شــده اســت .طبــق نتایــج جــدول ،دو عنصــر ملیگرایــی
مصرفــی بــا  7.58و عنصــر اســتقالل کشــور بــا  7.16بیشــترین تأثیــر را از ســایر عناصــر مــدل پذیــرا
بودند.
 .3ســتون R+Jنمایانگــر مجمــوع میــزان نفوذپذیــری و نفوذگــری یــک عنصــر اســت .ایــن عــدد
حاکــی از شــدت ایــن عنصــر در کل نظــام اســت .طبــق نتایــج جــدول فــوق ،دو عنصــر ملیگرایــی
مصرفــی و کیفیــت بیشــترین شــدت را در مــدل بــه خــود اختصــاص دادنــد و بــه دیگــر ســخن ،ايــن
دو عامــل بيشــترين تعامــل را بــا ســاير عاملهــا داشــتند.
 .4ســتون  R-Jنشــاندهندۀ ایــن اســت کــه آیــا آن عنصــر درمجمــوع در کل شــبکه نفوذپذیــر

سحر نقیپورایوکی و همکاران .شناسایی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کاالهای داخلی در اقتصاد مقاومتی.
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اســت یــا نفوذکننــده .اگــر جــواب  R-Jمثبــت باشــد ،آن عنصــر ماهیتــی نفوذگــر خواهــد داشــت
و اگــر جــواب منفــی باشــد ،آن عنصــر درمجمــوع ماهیتــی نفوذپذیــر دارد .درواقــع ایــن شــاخص
براینــد یــک عنصــر را از حیــث اثرگــذاری یــا اثرپذیــری در کل نظــام نشــان داده اســت .عامــل
کیفیــت بيشــترين اثرگــذاري را بــر ســاير عناصــر داشــته و بهعنــوان مهمتريــن عامــل علّــی مصــرف
کاالی داخلــی ،از باالتريــن اولويــت برخــوردار بــوده اســت .درمقابل عامل اســتقالل کشــور كــه كمترين
مقــدار ( )R-Jرا داشــته ،بهشــدت تحــت تأثيــر ديگــر عناصــر الگــو قــرار گرفتــه و مهمترين عامــل اثرپذير
بهشــمار آمــده اســت.
در ایــن مرحلــه ،میتــوان نمــودار علّــی دیمتــل را بــا اســتفاده از مقادیــر اثرگــذاری کل و اثرگــذاری
خالــص رســم کــرد .در نمــودار زیــر ،میتــوان جایــگاه عناصــر هفتگانــۀ مــدل را براســاس دو بُعــد
 R-Jو  R+Jنشــان داد .اهمیــت شــاخص R-Jاز شــاخص R+Jبیشــتر اســت؛ زیــرا بــه ماهیــت نفوذگــری
عناصـ�ر مؤثـ�ر بـ�ر مصـ�رف کاال اشـ�اره دارد .همانطـ�ور کـ�ه در شــکل  1مالحظــه شــد ،درمجمــوع ســه
معیــار در بــاالی خــط صفــر و چهــار معیــار زیــر آن بهدســت آمــده اســت.

شکل  .1نمودار روابط ع ّلی دیمتل عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کاالی داخلی حاصل از
اجرایتکنیکدیمتل
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شــاخصهایی کــه در بــاالی خــط افقی قرار گرفتهاند ،شــدت اثر خالــص آنها مثبت بوده اســت و تحت
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عنــوان شــاخصهای علّــی ،محرک یــا اثرگــذار دســتهبندی شــدهاند (کیفیت ،قیمت و دسترســی آســان).
همچنیــن شــاخصهایی کــه در پاییــن خــط افقــی قــرار گرفتهانــد ،شــدت اثــر خالــص آنهــا منفــی
بــوده اســت و بــا عنــوان شــاخصهای وابســته شــناخته میشــوند (ملیگرایــی مصرفــی ،تبلیغــات،
اشــتغال و اســتقالل کشــور) .شــاخص کیفیــت کــه باالتــر اســت ،درجــه اثرگــذاری آن بیشــتر و شــاخص
ملیگرایــی مصرفــی کــه پایینتــر اســت ،درجــۀ اثرپذیــری آن کمتــر بــوده اســت .عالوهبــر ایــن،
هرچــه شــاخصها بهســمت چــپ نمــودار حرکــت کننــد ،اهمیــت کمتــری مییابنــد .درمقابــل شــاخص
ملیگرایــی مصرفــی در قســمت راســت اهمیــت بیشــتری دارد؛ چراکــه مجمــوع اثرگــذاری و اثرپذیــری
آن بیشــتر اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،شــاخصی کــه تعامــل بیشــتری بــا ســایر شــاخصها داشــته باشــد،
دارای اهمیــت بیشــتری اســت .بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت کــه ســه عنصــر از هفــت عنصــری مــدل
عوامــل مؤثــر بــر حمایــت از مصــرف کاالی داخلــی دارای براینــدی اثرگــذار و چهــار عنصــر دیگــر دارای
براینــد اثرپذیــر بودهانــد.
براســاس میــزان  R-Jچهــار ســطح از اثرگــذاری و اثرپذیــری در جــدول  8تشــخیص داده شــد.
عنصــر کیفیــت بیشــترین 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 .در بیــن عوامــل
اثرپذیــر ،عناصــر تبلیغــات ،اشــتغال و ملیگرایــی مصرفــی در ســطح ســوم و عنصــر اســتقالل کشــور
بیشــتر تحــت تأثیــر عناصــر اثرپذیــر بودنــد.
جــدول  .8عوامــل مؤثــر بــر حمایــت از مصــرف کاالی داخلــی براســاس ماهیــت براینــد اثرگــذاری یــا
اثرپذیــری (طبــق شــاخص )R-J
ماهیت

اثرگذار

اثرپذیر

سطوح

عامل

R-J

سطح 1

کیفیت S3

1/25

دسترسی آسان S6

0/19

قیمت S4

0/12

تبلیغات S2

- 0/03

اشتغال S5

- 0/14

ملیگرایی مصرفی S1

- 0/37

استقالل کشور S7

- 1/01

سطح 2

سطح 3

سطح 4
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در یــک تحلیــل برگرفتــه از تحلیــل مدلســازی معــادالت تفســیری ،10از ماتریــس اثرگــذاری ـ
اثرپذیــری اســتفاده شــد .در ایــن تحلیــل ،دو معیــار اثرگــذاری ( )Rو اثرپذیــری ( )Jبهصــورت جداگانــه
مبنــا قــرار گرفــت .بُعــد عمــودی ماتریــس بــه اثرگــذاری عامــل ( )Rو بُعــد افقــی ماتریــس بــه اثرپذیــری
عامــل ( )Jاشــاره دارد .خــط تفکیککننــدۀ خانههــا در هــر دو بُعــد ،میانگیــن  Rو  Jاســت کــه بــا هــم
یکســان بــوده و برابــر بــا میانگیــن  Rیــا ( Jعــدد  )6.32اســت .بــر ایــن مبنــا ،چهــار طبقــه از عوامــل
براســاس براینــد اثرگــذاری و اثرپذیــری تشــخیص داده شــد:
 .1عوامل مستقل (ناحیۀ  :)Aعواملی که میزان اثرگذاری آنها بیشتر از میانگین است.
 .2عوامــل رابــط (ناحیــۀ  :)Bعواملــی کــه میــزان اثرگــذاری و همچنیــن میــزان اثرپذیــری آنهــا
بیشــتر از میانگیــن اســت.
 .3عوامل وابسته (ناحیۀ  :)Cعواملی که میزان اثرپذیری آنها بیشتر از میانگین است.
 .4عوامــل خودمختــار (ناحیــۀ  :)Dعواملــی کــه میــزان اثرگــذاری و همچنیــن اثرپذیــری آنهــا کمتــر
از میانگیــن اســت.

شکل  .2ماتریس اثرگذاری یا اثرپذیری عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کاالی داخلی
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)10. Interpretive Structural Modeling (ISM
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براساس نمودار باال ،میتوان جدول  9را تشکیل داد.
جدول  .9طبقهبندی عوامل در ماتریس اثرگذاری یا اثرپذیری
طبقه

برایند اثر

عوامل

A

مستقل

کیفیت

B

رابط

C

وابسته

D

خودمختار

ملیگرایی مصرفی
اشتغال
قیمت
استقالل کشور
تبلیغات
دسترسی آسان
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بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  ،9عامــل کیفیــت در کلیــت مــدل بهعنــوان عامــل اثرگــذار بیشــتر یــا
مســتقل محســوب شــده اســت .عوامــل ملیگرایــی مصرفــی ،اشــتغال و قیمــت هــم قابلیــت اثرگــذاری
و هــم اثرپذیــری در بیــن عوامــل را داشــتهاند و درواقــع جــزء عوامــل رابــط بودنــد .اســتقالل کشــور
عامــل اثرپذیــر یــا وابســته و تبلیغــات و دسترســی آســان نیــز عامــل خودمختــار یــا کماثــر بودنــد.
بــرای ترســیم مــدل بــا توجــه بــه اثرگــذاری همــۀ عناصــر بــر ســایر عناصــر مــدل ،قاعدتـاً روابــط
بیــن تمامــی عناصــر مــدل وجــود دارد .بدیــن منظــور ،بایــد مــدل را تــا حــدی خالصــه کــرد و فقــط
بــر روابطــی کــه دارای شــدت بیشــتر از حــد متوســطی هســتند ،تمرکــز کــرد .در ایــن جهــت ،از
ماتریســی بــه نــام ماتریــس حــدی ( )Tبراســاس حدآســتانه اســتفاده شــده اســت .حدآســتانه میانگیــن
اثرگــذاری تکتــک عناصــر مــدل بــر ســایر عناصــر مــدل اســت کــه از میانگیــن حســابی اعــداد
محاسبهشــده در ماتریــس  M(I-M)-1بهدســت میآیــد .ایــن عــدد در ماتریــس  0.927اســت .از
ایــن رو اگــر عــدد اثرگــذاری در ماتریــس  M(I-M)-1مســاوی و بیشــتر از عــدد آســتانه باشــد ،بهجــای
آن عــدد  1در ماتریــس حــدی گذاشــته میشــود و بــه دیگــر ســخن ،رابطــۀ شــدیدی بیــن ایــن دو
عنصــر وجــود دارد ،وگرنــه عــدد صفــر گذاشــته میشــود .ماتریــس حدآســتانه در جــدول  10نشــان
داده شــده و شــکل خالصهشــدۀ مــدل برمبنــای ایــن ماتریــس در شــکل  3آمــده اســت.
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جدول  .10ماتریس حدی روابط بین عناصر مدل (مدل خالصهشده)
استقالل
کشور

دسترسی
آسان

اشتغال

قیمت

کیفیت

تبلیغات

ملیگرایی
مصرفی

T

1

0

1

1

1

1

1

ملیگرایی مصرفی

1

0

0

0

0

0

1

تبلیغات

1

0

1

1

0

1

1

کیفیت

1

0

1

0

1

0

1

قیمت

1

0

0

1

1

0

1

اشتغال

0

0

0

0

0

0

0

دسترسی آسان

0

0

1

0

0

0

1

استقالل کشور
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این نتایج در ادامه ،در شکل  3بهخوبی ارائه شده است.

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

22

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

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

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

سال  .1400دورۀ  .9شمارۀ ویژه

همانطــور کــه در شــکل  3مالحظــه میشــود ،میــان معیــار ملیگرایــی مصــرف بــا معیارهــای
تبلیغــات ،کیفیــت ،قیمــت ،اشــتغال و اســتقالل کشــور رابطــۀ دوطرفــه وجــود داشــته اســت .معیــار
دسترســی آســان بــا هیچکــدام از معیارهــای دیگــر رابط ـهای نداشــته اســت .بــرای معیارهــای دیگــر،
رابطــه بهصورتهــای مختلــف بــوده اســت؛ مثــ ً
ا بــرای معیــار کیفیــت ،تأثیــر خروجــی بیشــتر از
ورودی و بــرای معیــار اســتقالل کشــور ،تأثیــر ورودی بیشــتر از خروجــی بــوده اســت.

 .6بحث و نتیجهگیری

یکــی از راههــای 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 بهجــای
کاهــش فقــر ،موجــب افزایــش فقــر نیــز میشــود (نادمــی و جلیلیکامجــو ،1398 ،ص .)318 .بدیــن
منظــور ،در ایــن پژوهــش عوامــل مؤثــر بــر حمایــت از مصــرف کاالهــای داخلــی در اقتصــاد مقاومتــی
بررســی شــده اســت .در اقتصــاد مقاومتــی ،حمایــت از مصــرف کاالی داخلــی میتوانــد تهدیدهــا را
بــه فرصتهــا تبدیــل کنــد .توانمندســازی بــا آموزشدهــی الزم درمــورد مســئله و اطالعــات دربــارۀ
روشهایــی اســت کــه بــه تغییــرات رفتــاری در فــرد یــا خانوادههــا کمــک میکنــد تــا بــه پیشــرفت
برســند ( )Thøgersen, 2005, p. 168و بهنظــر میرســد سیاســتگذاران چارچــوب نظــری و ذهنــی
منســجمی در تدویــن سیاس ـتها نداشــتهاند و بســیاری از جنبههــای خانــواده مغفــول مانــده اســت
(موســویلقمان ،معینــی و رفیعیآتانــی ،1398 ،ص.)101 .
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف ،توصیفــی و از نظــر نتایــج ،کاربــردی اســت .در مطالعــۀ حاضــر،
عوامــل مؤثــر بــر حمایــت از مصــرف کاالهــای داخلــی در اقتصــاد مقاومتــی بــا اســتفاده از روش
دیمتــل انجــام شــد .جامعــۀ آمــاری تحقیــق را خبــرگان دانشــگاهی صاحبنظــر در حــوزۀ مربوطــه
تشــکیل دادنــد .در ایــن پژوهــش ،از روش نمونهگیــری قضاوتــی اســتفاده شــد .در ایــن نــوع
نمونهگیــری ،افــرادی بــرای نمونــه انتخــاب میشــوند کــه بــرای ارائــۀ اطالعــات مــورد نیــاز در
بهتریــن موقعیــت قــرار دارنــد .ابــزار جمــعآوری دادههــا ،مصاحبــه و پرســشنامه بــود .روایــی
صــوری پرســشنامه نیــز مــورد تأییــد خبــرگان قــرار گرفــت .پــس از مــرور پیشــینۀ تحقیــق و
نظرخواهــی از خبــرگان مــورد نظــر ،هفــت شــاخص بــه ایــن ترتیــب شناســایی شــد :ملیگرایــی
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
ایــن شــاخصها و تعییــن شــدت اثــر شــاخصها بــر یکدیگــر اســتفاده شــد و بــا اســتفاده از
مدلســازی ســاختاری تفســیری ســطحبندی شــد و نحــوۀ اثرگــذاری و اثرپذیــری عوامــل مــورد
بررســی قــرار گرفــت.
دو عنصــر کیفیــت بــا  7.35و عنصــر ملیگرایــی مصرفــی بــا  7.21بیشــترین اثرگــذاری را بــر

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

23

سال  .1400دورۀ  .9شمارۀ ویژه

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

ســایر عناصــر مــدل داشــتند و دو عنصــر ملیگرایــی مصرفــی بــا  7.58و عنصــر اســتقالل کشــور بــا
 7.16بیشــترین اثــر را از ســایر عناصــر مــدل پذیرفتنــد.
دو عنصــر ملیگرایــی مصرفــی و کیفیــت بیشــترین شــدت را در مــدل بــه خــود اختصــاص دادنــد؛
بــه عبــارت دیگــر ،ايــن دو عامــل بيشــترين تعامــل را بــا ســاير عاملهــا داشــتند.
عامــل کیفیــت بيشــترين اثرگــذاري را بــر ســاير عناصــر داشــت و بهعنــوان مهمتريــن عامــل
علّــی حمایــت از مصــرف کاالی داخلــی ،از بیشــترین اولويــت برخــوردار بــود .درمقابــل عامــل اســتقالل
کشــور كــه كمتريــن مقــدار ( )R-Jرا بــه خود اختصــاص داد ،بهشــدت تحت تأثيــر ديگر عناصــر الگو بود و
مهمتريــن عامــل اثرپذيــر بهشــمار آمد.
شــاخصهای کیفیــت ،قیمــت و دسترســی آســان شــدت اثــر خالــص آنهــا مثبــت بــود و بــا عنــوان
شــاخصهای علّــی ،محــرک یــا اثرگــذار دســتهبندی شــد .همچنیــن شــاخصهای ملیگرایــی
مصرفــی ،تبلیغــات ،اشــتغال و اســتقالل کشــور شــدت اثر خالص آنهــا منفی بود و شــاخصهای وابســته
نــام گرفــت .شــاخص کیفیــت کــه باالتــر اســت ،درجــۀ اثرگــذاری آن بیشــتر و شــاخص ملیگرایــی
مصرفــی کــه پایینتــر اســت ،درجــۀ اثرپذیــری آن کمتــر اســت.
شــاخص ملیگرایــی مصرفــی اهمیــت بیشــتری دارد؛ زیــرا مجمــوع اثرگــذاری و اثرپذیــری آن
زیادتــر اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،شــاخصی کــه تعامــل بیشــتری بــا ســایر شــاخصها داشــته باشــد،
دارای اهمیــت بیشــتری اســت .بــر ایــن اســاس ،میتــوان گفــت کــه ســه عنصــر (کیفیــت ،قیمــت و
دسترســی آســان) از هفــت عنصــر مــدل عوامــل مؤثــر بــر حمایــت از مصــرف کاالی داخلــی دارای
براینــدی اثرگــذار و چهــار عنصــر دیگــر دارای براینــد اثرپذیــر بودنــد.
براســاس میــزان  ،R-Jعنصــر 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.
در بیــن عوامــل اثرپذیــر ،عناصــر تبلیغــات ،اشــتغال و ملیگرایــی مصرفــی در ســطح ســوم و عنصــر
اســتقالل کشــور بیشــتر تحــت تأثیــر عناصــر اثرپذیــر بودنــد.
عامــل کیفیــت در کلیــت مــدل بهعنــوان عامــل اثرگــذار بیشــتر یــا مســتقل محســوب شــد.
عوامــل ملیگرایــی مصرفــی ،اشــتغال و قیمــت هــم قابلیــت اثرگــذاری در بیــن عوامــل را داشــتند
و هــم اثرپذیــری و درواقــع جــزء عوامــل رابــط بودنــد .اســتقالل کشــور عامــل اثرپذیــر یــا وابســته و
تبلیغــات و دسترســی آســان نیــز عامــل خودمختــار یــا کماثــر بودنــد.
معیــار ملیگرایــی مصــرف بیشــترین ارتبــاط را بــا ســایر معیارهــا داشــت و رابطــۀ آن بــا تبلیغــات،
کیفیــت ،قیمــت ،اشــتغال و اســتقالل کشــور دوطرفــه بــود .همچنیــن معیــار دسترســی آســان بــا
هیچکــدام از معیارهــای دیگــر رابطــهای نداشــت.
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تحقیــق بهمنــی ( )1391کــه در آن ،عامــل ملیگرایــی مصرفــی در مصرفکننــده بــا گرایــش بــه
خریــد کاالهــای ایرانــی همبســتگی مســتقیم و مثبــت دارد ،بــا نتایــج ایــن تحقیــق همســو اســت؛ زیــرا
کیفیــت و ملیگرایــی مصرفــی نیــز بیشــترین تأثیــر را بــر ســایر عوامــل داشــتهاند .تبلیغــات نیــز در
فراینــد تبدیــل نگــرش مثبــت بــه گرایــش بــه خریــد کاالی ایرانــی حائــز اهمیــت اســت .همچنیــن
تبلیغــات در ایــن تحقیــق اثرپذیــر اســت .در تحقیــق حدیــدی و دیگــران ( ،)1395مصرفکننــدگان
بــه بُعــد اقتصــادی ملیگرایــی بیــش از ســایر ابعــاد اهمیــت دادنــد و دغدغــۀ اصلــی آنهــا مســئلۀ
اشــتغال خــود یــا هموطنــان بــوده اســت .در ایــن تحقیــق هــم ،ملیگرایــی مصرفــی عامــل اثرگــذار
و اثرپذیــر بــوده اســت.
در تحقیـ�ق مطاعــی و موالیــی ( ،)1396آقاصفــری و کرباســی ( )1400و عارفپــور و دیگــران
( ،)1399عواملــی 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 سیاس ـتگذاران
کمــک میکنــد تــا بتواننــد جهــت بــاالبــردن افزایــش حمایــت از مصــرف کاالی داخلــی در اقتصــاد
مقاومتــی ،مســیر مناســبتری را برگزیننــد.
بــا توجــه بــه رشــد فنــاوری و ســطح ســواد جوامــع ،مــردم بیشــتر در معــرض انــواع کاالهــا قــرار
گرفتهانــد و بهدلیــل تنــوع کاال ،بهســختی کاالی مــورد نظــر را انتخــاب میکننــد .درعیــن حــال ،بــرای
هــر کشــوری ضــروری اســت کــه مردمانــش از تولیــدات داخلــی اســتفاده کننــد تــا هــم افــرادی کــه در
آن کشــور زندگــی میکننــد دارای شــغل باشــند و هــم کشــور دارای اقتصــاد مقاومتــی دربرابــر هرگونــه
تحریــم و مشــکالت اینچنینــی باشــد کــه هــر دوی اینهــا موجــب رونــق اقتصــاد داخلــی و پیشــرفت
کشــور خواهــد شــد .در ادامــه ،بایــد بــه نقــش و مفهــوم ملیگرایــی در ســطوح مختلــف جامعــه از طریــق
آمــوزش در رســانهها و شــبکههای اجتماعــی توجــه خــاص شــود .کیفیــت کاالهــا نیازمنــد توجــه و حمایت
بیشــتر مســئوالن اســت .مســئلۀ کمتوجهــی بــه تولیــدات داخلــی بایــد آسیبشناســی و بهدقــت بررســی
شــود .مســئوالن از طریــق تســهیالت بیشــتر از نظــر قوانیــن بانکــی بــه حمایــت از کاالی ملــی بپردازنــد تــا
بــا توجــه بــه هزینههــای تولیــد ،هزینههــای فــروش کمتــر شــود و کاال بــا قیمــت مناسـبتری بهدســت
مصرفکننــده برســد .پتانســیلها و موهبــات خــدادادی در داخــل کشــور مــورد توجــه قــرار گیــرد و
مــواد اولیــه در دســترس تولیدکننــده باشــد تــا کاالهــای خــود را بــا کیفیــت بهتــری عرضــه کنــد .بــا
توجــه بــه تغییــرات اجتماعــی و صنعــت رســانه ،تبلیغــات پایــدار و اصولــی دربــارۀ کاالهــای وطنــی صــورت
گیــرد .مقرونبهصرفــه بــودن کاالهــای بومــی و عرضــۀ کاالهــا و خدمــات بهنحــو مطلــوب انجــام شــود.
ی و در اختیــار
درخصــوص زیرســاختهای مناســب ،ازجملــه حمایتهــای مالــی ،کــم کــردن بوروکراس ـ 
قــرار دادن بازارهــای فــروش بــرای تولیدکننــدگان اهتمــام ورزیــده شــود.
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