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چکيده

هدف این مطالعه بررسی تأثیر مستقیم ملیگرایی و انزجار بر روی عوامل پذیرش محصول
خارجی کشور کره جنوبی در میان دو کشور اسالمی ایران و ترکیه است .جامعه آماری افراد
باالی  81سال میباشند که نمونه ایران از  522نفر و نمونه ترکیه  552نفر از طریق اینترنت
تشکیل شده است .پرسشنامه از دو زبان محلی بهصورت جداگانه استفاده شده است .روش
تجزیه و تحلیل بهصورت مدلسازی معادالت ساختاری است که ابتدا از تحلیل عاملی تأییدی
و سپس از تحلیل مسیر استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که مصرفکنندگان
ایرانی در پذیرش محصول خارجی عالوه بر اینکه به تصویر ذهنی از کشور کره جنوبی
بهعنوان خاستگاه اهمیت میدهند ،مسئله ملیگرایی را نیز مدنظر قرار میدهند .به همین دلیل
شرکتهای تولیدکننده بایستی برای قبوالندن محصول خارجی به مصرفکنندگان ایرانی ،آن
را در کشور میزبان تولید کنند و به مسائل ملیگرایی آنها توجه کنند؛ درحالیکه برند محصول
همچنان نشاندهنده تصویر از کشور کره جنوبی باشد .همچنین تمایل مصرفکننده به
ملیگرایی یك تنفر کلی نسبت به سایر کشورها را مشخص میکند که بیانگر میهنپرستی و
احساس قوی درونگروهی است .این مدل میتواند تأثیر ملیگرایی و انزجار را در هر مرحله
از رفتار مصرفکننده مورد ارزیابی قرار دهد.
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 .1مقدمه

گسترش فرایند جهانیسازی ،آگاهتر شدن مصرفکنندگان ،گسترش فناوری اطالعات و
محیط مجازی ،شدت رقابت داخلی میان تولیدکنندگان و مسائل محیط کالن هر کسبوکاری،
باعث شده است تا هر شرکتی به فکر گسترش بازار خود به کشورهایی که محصوالت آن
کشور را مطلوب تصور میکنند ،بیفتد (.)Pharr, 2005

مدیران بازاریابی ،تالش میکنند تا با پیشبینی متغیرهای مهم در پذیرش محصوالت
خارجی توسط مصرفکنندگان کشورهای بازار هدف ،تمایل به خرید مصرفکنندگان را
افزایش دهند .مراحل خرید محصول توسط مصرفکننده عبارت است از :ارزیابی
مصرفکننده ،نگرش مصرفکننده نسبت به محصول ،قصد خرید محصول ،در انتها خرید
واقعی محصول

(.)Carter, 2009

با توجه به بررسیهای پژوهشگر تاکنون سه پژوهش برای ارائه یك چارچوب مفهومی
در این زمینه انجام شده است .سامی 8در سال  8991ژاندا 5و رائو 3در سال  8991که هرکدام
بر مرحله خاصی از رفتار خرید مصرفکننده متمرکز شده و به ارائه یك چارچوب جامع که
تمامی مراحل خرید محصول خارجی توسط مصرفکننده را در برمیگیرد ،پرداختهاند.

کارتر 1در سال  5009ضمن مرور دقیق ادبیات موضوع ،عوامل زیر را در مراحل پذیرش
محصول یافته است :تصویر ذهنی کشور خاستگاه تولید ،2ملیگرایی مصرفکننده ،6انزجار

1

(بیمیلی) مصرفکننده ،ارزیابی محصول ،1نگرش به محصول خارجی ،9قیمت محصول،80
مشخصات ویژه محصول ،88تصویر برند ،85قصد خرید 83و مسئولیت ادراکشده از کاربری
محصول ،81که بر این اساس در این مطالعه ضمن ارائه روابط بین عوامل مؤثر بر خرید
محصول خارجی ،ارتباط مستقیم بین متغیرهای اصلی را با استفاده از متغیرهایی شامل تصویر
ذهنی از کشور خاستگاه تولید ،میزان ملیگرایی و انزجار (بیمیلی) مصرفکننده از کشور
خاستگاه تولید و همچنین تأثیر آنان را در پذیرش محصول خارجی بررسی میکند.
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 .5ادبيات موضوعي
 .1-2شکلگيري رفتارها از روي نگرش و باور

نگرشگرایش برای پاسخگویی مطلوب یا نامطلوب نسبت به اشخاص ،مفاهیم ،یا هر چیز تلقی
میشود .نگرش مفهومی است ذهنی و تنها در رفتار ظاهر میشود .نگرش یك تمایل عالمانه به
رفتار در یك الگوی مطلوب یا نامطلوب به شیء معلوم است .در واقع ،مطابق با نظر باگزی

82

و همکارانش بسیاری نگرش را بهعنوان یك ابزار سنجش تصور میکنند و پذیرفتهاند .نگرش
به نظر میرسد بهطور زیادی به نیات فرد مرتبط باشد که باعث پیشگویی رفتار انسان میشود.
بر مبنای تئوری عمل معقوالنه ،86نهتنها نگرش یك نفر نسبت به شیای بر نیتش اثر خواهد
گذاشت ،بلکه همچنین اینکه چه چیزی بر ادراک یك نفر از گروه مرجعش اثر خواهد گذاشت،
مهم خواهد بود؛ برای مثال هنجارهای ذهنی.)De Matos, Ituassu & Rossi, 2007( 81
باورها ،نگرش و رفتارها میتوانند بهطور غیرمستقیم از طریق سلسلهمراتب تأثیرها شکل
بگیرند و نوع فرآیند خرید را که بهصورت سلسله مراتبی اجرا شده است ،کنترل کنند.
مطالعه باورها و نگرشها و رابطه آنها با رفتار خرید دارای پیامدهای مهمی در راهبرد
ارتقاء است .روشی که شرکتها یك نام و نشان تجاری را ارتقاء میدهند بستگی به نوع
فرآیند خریدی دارد که بازار هدف نشان تجاری موردنظر ،در خرید کاال از آن استفاده میکند
(موون ،ماینور.)8319 ،
 .5-5پيشبيني نگرشهاي مصرفکننده

برای اولینبار در سال  8912فیش بین 81و آجزن 89اظهار کردند که نگرش کلی یك فرد
نسبت به یك پدیده با تعداد و قدرت باور فرد نسبت به آن پدیده شکل میگیرد که بعدها
تحت عنوان مدل نگرش نسبت به پدیده 50معروف گردید که اشاره به سه عامل پیشبینیکننده
نگرشها که شامل باورهای برجسته ،58قدرت باور فرد و ارزیابی خوبی یا بدی هر یك از
ویژگیهای برجسته است ،دارد.
لوتز 55در سال  8918به پژوهش در مورد خروجیهای باورها و نگرشها پرداخت و
تئوری تكبعدی نگرش 53را مطرح کرد .این تئوری باورها را در شکلگیری نگرشها و به
طبع آن نیتهای رفتاری را در شکلگیری رفتار مصرفکننده مؤثر میداند .از دیدگاه رفتار
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مصرفکننده رفتار از شکلگیری نیات خاص برای رفتار کردن حاصل میآید .این نظریه
بعدها تحت عنوان مدل نیتهای رفتاری ،51که نظریه عمل اندیشیده 52نیز نامیده شده است،
معروف گردید .بر اساس مدلهای فوق که بیانگر ارتباطات بین باورها ،نگرشها ،نیت رفتاری
و رفتار بود ،در چهار مرحله از رفتار خرید مصرفکننده قابل توصیف است .مرحله اول
ارزیابی محصول 56که بیانگر ارزیابی و شناخت کلی رفتار مصرفکننده درباره محصول است.
نگرش مصرفکننده نسبت به محصول 51بهعنوان مرحله دوم است که بیانگر احساسات
مصرفکننده نسبت به محصول است .مرحلۀ سوم قصد خرید 51است که بیانگر قضاوت
ذهنی مصرفکننده در مورد تمایل به خرید آتی است و در نهایت خرید محصول 59که بیانگر
عمل خرید توسط مصرفکننده است .در این پژوهش تالش میشود تا درک مصرفکننده
از کاالهای خارجی که توسط شرکتی خارجی در کشور تولید شده یا وارد آن شده ،تجزیه و
تحلیل گردد (.)Lutz, 1981
 .9-5مليگرايي ،انزجار (بيميلي) مصرفکننده از محصول خارجي

ملیگرایی اولینبار توسط سامنر ( )8906به این صورت تعریف شد که نگاه به چیزها طوری که
گروه متعلق به فرد در وسط همهچیز و سایرین به نسبت گروه مرجع رتبهبندی شوند؛ هر گروه
مفتخر به افتخارات خود است و خود را سرآمد سایرین میداند .ملیگرایی مصرفکننده به
باورهای وی که خرید محصول خارجی منجر به کاهش اشتغالزایی داخلی و صدمه اقتصادی
میشود ،برمیگردد ) .(Shimp & Sharma, 1987شیمپ و شارما شاخص اندازهگیری ملیگرایی را
ارائه دادند .این شاخص در حال حاضر بهعنوان مرجع در بسیاری از مطالعات اندازهگیری شده و
معتبر است .همچنین ملیگرایی و انزجار (بیمیلی) مصرفکننده بهعنوان دو عامل در ادراک
مصرفکننده و خرید محصول خارجی مطرح گردیده است ).(Klein, Ettenson & morris, 1998
بهعبارت دیگر تمایل مشترک در مردم برای در نظر گرفتن گروه خودشان بهعنوان مرکز
جهان ،تفسیر کردن واحدهای اجتماعی دیگر از دیدگاه گروه خودشان ،و قبول نکردن افرادی
که از نظر فرهنگی با آنان تفاوت دارند .این تمایل طبیعی به این دلیل منجر میشود که مردم،
افرادی را که از جنبه فرهنگی با آنان شباهت دارند ،بپذیرند .در نتیجه نمادها و ارزشهای
قومی یا ملی هر فرد تبدیل به اهداف سربلندی میشوند ،درحالیکه نمادهای سایر گروهها
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ممکن است به اهداف سرافکندگی 30تبدیل شوند .همچنین نگرشها نسبت به فعالیتهای
مصرفی در فرهنگهای مختلف بهگونهای آشکار تفاوت دارد.
کالین و همکاران در سال  8991اولین کسانی بودند که درگیری بین کشورها را به رفتار
خرید مصرفکننده مربوط دانستند؛ بهعبارتدیگر تمایل مصرفکننده به خرید محصوالت
شرکتهایی که متعلق یا در ارتباط نزدیك با کشوری هستند که اعمال یا رفتار خصمانه از آن
صادر شده است .این عبارت را کالین و همکاران بهعنوان انزجار (بیمیلی) مصرفکننده که
بهصورت مفهومی عبارت است از بقایای ضدیت مرتبط با رویداد نظامی ،سیاسی یا اقتصادی
گذشته یا در حال جریان است ،مطرح کردند .موضوع انزجار (بیمیلی) موضوعی است که
در مورد کشورهای اسالمی بیشتر بهکار میرود .بدون تردید یکی از اسراری که همواره در
تجارت جهانی سعی در کتمان آن وجود دارد ،رشد فزاینده قدرت اقتصادی اسالم است.
پژوهشها نشان میدهد که انزجار (بیمیلی) مصرفکننده یکی از عوامل تعیینکننده مهم
در تصمیم به خرید محصول خارجی است .برخالف ملیگرایی مصرفکننده که به ارزیابی
اعتقادات وی در مورد کلیه محصوالت خارجی میپردازد ،انزجار (بیمیلی) مصرفکننده به
نگرش وی به محصوالت یك کشور خاص میپردازد (.)Klein & Ettenson, 1999

پژوهشها در مورد پذیرش محصوالت خارجی به سه گروه تقسیم میشوند -8 :گروه
مشخص محصول -5 ،چند گروه محصول -3 ،تمام محصوالت کشور مشخص.
پژوهشهای گروه اول به انتخاب یك گروه محصول که معموالً این گروه با انجام
پیشآزمون مشخص میشود ،صورت پذیرفته و به بررسی همبستگی بالقوه بین نوع محصول
و اثرات کشور خاستگاه تولید آن میپردازد .پاپادوپلوس 38و هسلوپ 35در سال  8993دریافتند
که گروه محصوالتی نظیر خودرو ،کامپیوترهای شخصی ،دستگاه ویدئو ،دوربین ،ساعت مچی
و ...توسط پاسخگوها تا به حال انتخاب شدهاند (.)Papadopoulos, et al., 1993
پژوهشهای گروه دوم روی چند گروه محصول مطالعه کرده که بهصورت کلی
مشهورترین گروه محصوالت در این پژوهشها خودرو ،وسایل الکترونیکی ،لباس و کفش
بوده است (.)Nijssen & Douglas, 2004
پژوهشهای گروه سوم بیشتر تأکید بر کشور خاستگاه تولید داشته و به ارزیابی کلیه
محصوالت یك یا چند کشور پرداختهاند .این پژوهشها بیشتر تأکید بر تصویر ذهنی کشور
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خاستگاه تولید در مقایسه با ارزیابی مشخصات ویژه محصوالت دارند .در سال  8991کالین
و همکاران 33به بررسی ملیگرایی و انزجار (بیمیلی) مصرفکنندگان در عالقه به خرید آتی
محصوالت خارجی پرداختهاند ).(Klein et al, 1998
 .4-5تصوير ذهني از کشور خاستگاه توليد

هرچه اطالعات مربوط به محصول بیشتر در اختیار مصرفکننده قرار گیرد ،اهمیت کشور
خاستگاه تولید به نسبت زمانی که اطالعات مصرفکننده بسیار کم است ،کاهش مییابد .البته
اهمیت کشور خاستگاه تولید در مبحث رفتار مصرفکننده قابل انکار نیست .پژوهش در
زمینه کشور خاستگاه تولید یکی از موضوعاتی است که دارای ادبیات بسیار غنی در بازاریابی
است .در طول  10سال گذشته بیش از سیصد مقاله درباره این موضوع منتشر شده است
) .(Nebenzahl et al., 2003با مطالعه ادبیات موضوع درمییابیم پژوهشهای در این موضوع به
چهار دوره تقسیم میشود:
دوره اول :مطالعات تكنشانهای ،31دوره دوم :گسترش مطالعات چندنشانهای ،32دوره
سوم :محصوالت چندملیتی ،36و دوره چهارم :جهانیسازی (جهان بدون مرز) 31است .با
مطرح شدن دوره چهارم گروهی از پژوهشگران لزوم پژوهش و تأکید روی کشور خاستگاه
تولید و نقش آن در ارزیابی و قصد خرید محصول را ضروری ندانسته و در کارایی آن تردید
دارند ).(Verlegh & Steenkamp, 1999; Samiee et al., 2005
با توجه به جهانیسازی باید یك ابزار جایگزین برای ارزیابی محصول توسط
مصرفکننده ارائه میگردید که اصطالح کشور خاستگاه برند 31بیشتر مورد تأکید قرار گرفت.
جالب توجه اینکه کشور خاستگاه تولید محصول بهعنوان کشور خاستگاه برند محصول بهکار
میرود و این سؤال به ذهن میآید که آیا پژوهشگران قبلی دچار سوءبرداشت از معنی درست
کشور خاستگاه تولید بودهاند.
در دوره جهانیسازی به نظر میرسد تصویر ذهنی کشور خاستگاه برند جایگزین تصویر
ذهنی کشور شده است؛ یعنی اطالعات مربوط به ویژگیهای مثبت یك برند که در طول
زمان در ذهن مصرفکننده ایجاد شده است ،مؤثر در رفتار انتخاب محصول توسط
مصرفکننده است ).(Phau and PrenderGast, 2000
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 .3فرضيههاي پژوهش

با توجه بهمرور ادبیات موضوع  3مرحله اول رفتار خرید مصرفکننده شامل ارزیابی محصول،
نگرش به محصول و قصد خرید محصول مشخص گردید .ارزیابی محصول و قصد خرید
بهواسطه نگرش به محصول با یکدیگر مرتبط میباشند ).(Carter, 2009
شکلگیری نگرش بهصورت عمومی با باورهای نسبت به محصول

( Erickson,

 ،)Johansson & Chao, 1984همچنین ارتباط مستقیم ارزیابی محصول با قصد خرید در تعدادی
از پژوهشها سنجیده شده است (.)Orbaiz & Papadopoulos, 2003
سایر مطالعات ،نگرش نسبت به محصول خارجی را بهعنوان یك متغیر مستقل در نظر
گرفته و تأثیر آن را بر قصد خرید یا رفتار خرید واقعی مورد آزمون قرار دادهاند ( Balabanis

.)et al., 2001
با توجه به موارد فوق میتوان سه فرضیه زیر را مطرح کرد:

فرضیه  )8ارزیابی محصول خارجی با نگرش به آن رابطه مستقیم دارد.
فرضیه  )5ارزیابی محصول خارجی با قصد خرید آن رابطه مستقیم دارد.
فرضیه  )3نگرش به محصول خارجی با ارزیابی محصول خارجی رابطه مستقیم دارد.
بیشتر مطالعات تصویر ذهنی کشور خاستگاه تولید تأثیر مستقیم ارزیابی محصول و نگرش
به محصول خارجی را مورد بررسی قرار دادهاند .بیلکی 39و نس )8915( 10با مرور ادبیات
خاستگاه تولید دریافتند که تمام مطالعات ادراک خریدار را تحت تأثیر کشور خاستگاه تولید
میدانند .بسیاری از پژوهشگران پیشنهاد کردهاند تصویر ذهنی کشور خاستگاه تولید بهطور
غیرمستقیم تصمیم به خرید را از طریق دیگر متغیرها نظیر ارزیابی محصول ،تصویر برند ،ارزش
برند و ارزش ادراکشده تحت تأثیر قرار میدهد (.)Parameswaran & Pisharodi, 2002
بر اساس یافتههای باال میتوان دو فرضیه زیر را مطرح کرد:

فرضیه  )1تصویر ذهنی کشور خاستگاه تولید با ارزیابی محصول خارجی رابطه مستقیم
دارد.
فرضیه  )2تصویر ذهنی کشور خاستگاه تولید با نگرش به محصول خارجی رابطه مستقیم
دارد.
فرضیه  )6تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید با قصد خرید رابطه مستقیمی دارد.
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ملیگرایی مصرفکننده به باورهای وی که خرید محصول خارجی منجر به کاهش
اشتغالزایی داخلی و صدمه اقتصادی میشود ،برمیگردد (.)Shimp & Sharma, 1987
ملیگرایی مصرفکننده اثر معکوس با ارزیابی محصول خارجی توسط مصرفکننده
دارد (.)Shimp & Sharma, 1987
همچنین تعدادی از مطالعات پیشنهاد دادهاند که ملیگرایی مقدمهای بر ارزیابی کشور
خاستگاه است ()Samiee, 1994؛ پس هرچه ملیگرایی کشور باالتر باشد ،اهمیت اطالعات
کشور خاستگاه تولید برای مصرفکنندگان باالتر است .این موضوع موجب افزایش تأثیر
تعیینکنندههای پذیرش مصرفکننده در مورد محصوالت خارجی است؛ بنابراین میتوان
فرضیههای زیر را مطرح کرد:

فرضیه  )1هرچه ملیگرایی مصرفکننده افزایش یاید ،ارزیابی محصول خارجی کاهش
مییابد.
فرضیه  )1هرچه ملیگرایی مصرفکننده افزایش یابد ،نگرش به محصول خارجی
کاهش مییابد.
فرضیه  )9هرچه ملیگرایی مصرفکننده افزایش یابد ،قصد خرید آن کاهش مییابد.
انزجار بینالمللی به تنفر مصرفکننده از یك ملیت خارجی بهواسطه رویدادهای نظامی،
سیاسی و اقتصادی گذشته یا در حال حاضر برمیگردد و تأثیر منفی روی قصد خرید محصول
کشور متخاصم توسط مصرفکننده دارد ( .)Klein, Ettenson & Morris, 1998در دهۀ اخیر
انزجار مصرفکننده توجه زیادی را در ادبیات بازاریابی بینالمللی بهعنوان یك مقدمه برای
رفتار خرید محصول خارجی به خود اختصاص داده است ).(Riefler & Diamontopoulos, 2007
بیشتر مطالعات در مورد انزجار کشور ژاپن را بهعنوان کشور هدف قرار دادهاند ،مثالً در
پژوهشی که توسط کالین و دیگران در سال  8991انجام گرفت ،مصرفکنندگان چینی میزان
انزجار خود را به لحاظ نظامی و اقتصادی در مقابل با ژاپن مطرح کرده و مورد اندازهگیری
قرار گرفته است.
فانك 18و همکاران در سال  5080طی پژوهشی به بررسی میزان انزجار مصرفکننده و تأثیر
آن بر قصد خرید در تولیدات بینالمللی پرداختند .در این پژوهش با استفاده از مدل انزجار که در
سال  8991توسط کالین و همکاران ارائه گردید ،به بررسی انزجار مصرفکنندگان آمریکایی در
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صورت انتقال خط تولید تویوتا کروال از کانادا به یکی از کشورهای هند و ایران پرداخته است.
در این پژوهش ضمن تأیید تمام فرضیهها انزجار مصرفکنندگان آمریکایی به ترتیب از ایران و
سپس هندوستان و در آخر کانادا رتبهبندی گردید.
در سال  5009رز 15و همکاران با هدف نشان دادن اهمیت نگرشهای خردهفرهنگی برای
ارزیابی انزجار (بیمیلی) افراد یك ملیت در مقابل محصوالت ملیتهای دیگر به مطالعه تأثیر
انزجار (بیمیلی) مصرفکنندگان در مقابل محصوالت خارجی در بین شهروندان یهودی و
عرب فلسطین اشغالی پرداختند .در این پژوهش از انتفاضه دوم بهعنوان سابقه انزجار (بیمیلی)
استفاده شد .با روش نمونهگیری در دسترس یا اقتضایی  853نفر از مصرفکنندگان در مراکز
خرید شمال فلسطین اشغالی که از طبقه متوسط هستند ،انتخاب گردیدند .کشورهای انگلستان
و ایتالیا بهعنوان کشور خاستگاه تولید محصوالت خارجی تعیین شد .یافتههای این پژوهش
نشان داد که انزجار (بیمیلی) و ملیگرایی توأمان موجب کاهش قصد خرید محصوالت
خارجی میشود .همچنین شهروندان عرب فلسطین اشغالی انزجار (بیمیلی) بیشتری را نسبت
به شهروندان یهودی در مورد محصوالت انگلیسی نشان دادند ).(Rose et al., 2009
در پژوهش دیگری در سال  ،5009کارتر نسبت به بررسی نقش ملیگرایی و انزجار
(بیمیلی) نسبت به کشور خاستگاه تولید در مراحل خرید مصرفکنندگان در کشور آمریکا
اقدام نمود .وی پس از انجام پیشآزمون پرسشنامه در بین  803نفر از دانشجویان و
مصرفکنندگان از طریق اینترنت پرسشنامه خود را بین  900آمریکایی توزیع و دیدگاههای
ایشان را در رابطه با انزجار (بیمیلی) ،ملیگرایی ،ارزیابی محصول ،کشور خاستگاه تولید،
قصد خرید و نگرش به محصول در مورد سه کشور چین ،کره جنوبی و ژاپن مورد آزمون
قرار داد .با استفاده از مدل معادالت ساختاری متغیرهای مربوط به پذیرش محصول خارجی
توسط مصرفکننده را شناسایی و میزان بر ارزش آن را سنجید .بهطور کلی تحلیل ادراکات
مصرفکننده از یك گروه خاص محصول تمرکز بیشتری بر تحلیل انتخاب مصرفکننده و
توسعه کاربردهای مدیریتی آن دارد ولی بسیاری از پژوهشگران بر این موضوع اتفاقنظر دارند
که تمرکز بر متغیرهای وابسته به کشورها و تأثیر آن بر کلیه محصوالت یك کشور میتواند
به هر یك از گروههای محصوالت آن کشور تعمیم یابد (.)Carter, 2009
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رایفلر 13و دیامانتوپولوس 11در سال  5001ضمن مرور مطالعات مربوط به انزجار
(بیمیلی) دریافتند که در بیشتر مطالعات عوامل اقتصادی بهعنوان اولین دلیل تنش بین کشورها
در مقایسه با عوامل مربوط به جنگ توسط پژوهشگران در نظر گرفته شده است .دلیل دوم
را عالقۀ پژوهشگران در رابطه با ارزیابی تأثیر منازعات اقتصادی بر رفتار خرید
مصرفکنندگان در مقایسه با منازعات جنگی و نظامی دانستهاند و دلیل سوم را وجود
تهاجمات اقتصادی بین کشورها با دالیل مشابه و شناختهشده و آشکار در مقایسه با منازعات
نظامی که اکثراً دالیل تاریخی دارند ،مطرح کردهاند.
با توجه به توضیحات فوق میتوان نتیجه گرفت که سطوح مختلف ملیگرایی و انزجار
(بیمیلی) در تمامی مراحل رفتار خرید تأثیر مستقیم دارند؛ لذا فرضیههای زیر قابل طرح است:

فرضیه  )80هرچه انزجار مصرفکننده افزایش یابد ،ارزیابی محصول خارجی کاهش
مییابد.
فرضیه  )88هرچه انزجار مصرفکننده افزایش یابد ،نگرش به محصول خارجی کاهش
مییابد.
فرضیه  )85هرچه انزجار مصرفکننده افزایش یابد ،قصد خرید آن کاهش مییابد.
فرضیه  )83هرچه انزجار مصرفکننده افزایش یابد ،ملیگرایی مصرفکننده افزایش
مییابد.
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 .4مدل مفهومي
H13

انزجار

ملیگرایی

H9
H10

H12

H7

قصد

H8

کشور

خرید

H6

خاستگاه
H3

H11

H4

H2

ارزیابی
محصول

نگرش به
H1

محصول

H5

شکل شماره  .5مدل مفهومي پژوهش

 .1روششناسي

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -پیمایشی و بهصورت مقطعی
انجام شده است .روش گردآوری دادهها ،میدانی است و از ابزار پرسشنامه استفاده شده که
اعتبار 12و پایایی 16آنها در پژوهشهای پیشین محرز شده است و نیز مجدداً اعتبار و پایایی
پرسشنامه در جامعه آماری فعلی بررسی شد .برای ارزشیابی اعتبار از روش اعتبار محتوا،11
روش اعتبار ظاهری (صوری) 11و همچنین اعتبار سازه 19و برای پایایی ابزار پرسشنامه از شیوه
پایایی همسانی درونی 20و روش پایایی بازآزمایی 28استفاده شد .برای سنجش پایایی همسانی
درونی ،از روش آلفای کرونباخ ،اعتبار همگرا و اعتبار واگرا استفاده شده است.
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جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش افراد باالی  81سال در کشورهای ایران و
ترکیه بودند .بدین دلیل افراد باالی  81سال انتخاب شدهاند که از استقالل الزم در انتخاب و
خرید محصول خارجی برخوردار میباشند .همچنین از این جهت جامعه آماری پژوهش ،دو
کشور ایران و ترکیه در نظر گرفته شده است که در حال حاضر تعداد کشورهای عضو سازمان
اجالس اسالمی  21کشور است که  55/9درصد جمعیت دنیا را تشکیل میدهند .کل جمعیت
کشورهای اسالمی جهان  8/218/891/000نفر است.
در تیرماه سال  8319به ابتکار کشور ترکیه با حضور کشورهای ذینفوذ مسلمان گروه
«دی  »1شامل  1کشور از قدرتمندترین کشورهای اسالمی تشکیل شد .این کشورها شامل
ترکیه ،ایران ،پاکستان ،اندونزی ،مالزی ،مصر ،نیجریه و بنگالدش میباشند.
برای انتخاب دو کشور نمونه از بین  1کشور ،ایران با روش نمونهگیری غیر احتمالی
هدفمند یا قضاوتی 25که به آن نمونهگیری در دسترس یا اتفاقی نیز میگویند ،انتخاب شد؛
سپس کشورهای ترکیه به روش نمونهگیری تصادفی ساده 23انتخاب شدند .ویژگیهای
جمعیتی که این کشورها دارند ،قابلیت تعمیم 21را آسان میکند.
جدول شماره  .5آمار جمعيتي کشورهاي منتخب در سال 5252
درصد از کل جمعيت

درصد جمعيت

جهان

مسلمان

91
99/1

کشور

جمعيت

ایران

1699539300

8/8

ترکیه

1191019855

8/8

برای تعیین حجم نمونه از طریق جدول ایزرائیل ،با توجه به جامعه آماری باالی 800
هزار نفر ،مقدار  100نفر انتخاب شده است (میرزایی.)8311 ،
انتخاب کشور کره جنوبی بهعنوان کشورهای خاستگاه تولید دو دلیل اصلی دارد؛ نخست،
روابط باالی تجاری کشور کره جنوبی با دو کشور مصرفکننده در این پژوهش است که طبق
اطالعات ،این کشور جزء ده شریك اول صادراتی به کشورهای ایران و ترکیه است.
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دلیل دوم ،کشور کره جنوبی دارای سطح باالیی از توسعه اقتصادی و صنعتی میباشند.
از طرف دیگر به دلیل جایگاه باالی صادراتی این کشور به کشورهای مصرفکننده،
مصرفکنندگان این کشورها ادراک بیشتری نسبت به محصوالت این کشور دارند.
در این پژوهش شش متغیر مورد بررسی قرار گرفته است:
ارزيابي محصول -برای ارزیابی محصول خارجی در این پژوهش از شاخص ارزیابی
محصول کالین و همکاران که در سال  8991ارائه گردید ،استفاده شده است .این شاخص
از شش گویه تشکیل شده است که کالین و همکاران  2گویه از آن را از پژوهش دارلینگ و
آرنولد در سال  8911استفاده کردهاند .هریك از این گویهها از طریق مقیاس 1مقولهای لیکرت
در یك دامنه پاسخ ( 8کامالً مخالفم) و ( 1کامالً موافقم) سنجیده میشود.
قصد خريد محصول -شاخص قصد خرید محصوالت خارجی متشکل از شش گویه
از طریق مقیاس  1مقولهای لیکرت در یك دامنه پاسخ ( 8کامالً مخالفم) و ( 1کامالً موافقم)
حاصل مطالعات کالین در سال  8991است؛ البته این پژوهشگران یکی از این گویههای
ششگانه را از شاخص استفادهشده توسط دارلینگ و وود در سال  8990استفاده کردهاند.
نگرش نسبت به محصول خارجي -این شاخص مشتمل بر صفتهای متعدد کرانی یا
دوقطبی است که برای اندازهگیری ارزیابی کلی محصول مورد استفاده قرار میگیرد.
نسخههای متعدد و مشابه از این شاخص وجود دارد که اختصاص به محصول خاصی ندارد
و نگرش به محصوالت را بهصورت عمومی مورد سنجش قرار میدهد .با توجه به نظر
برونر 22و هنسل 26در سال  8991برای اندازهگیری این شاخص پس از جمعبندی کلیه
پژوهشها در این زمینه به  18صفت که بهصورت تكواژهای یا گویههای کوتاه یا عبارتی
بودهاند ،اشاره شده که بیشترین میزان استفاده از صفتها به خوب /بد و خوشایند /ناخوشایند
و مطلوب /نامطلوب و مثبت /منفی تعلق دارد .برای این صفتها نمیتوان پژوهشی را بهعنوان
مبدأ عنوان کرد بلکه مالک دفعات تکرار آنها در پژوهشهای مختلف است.
تصوير ذهني كشور خاستگاه توليد -تعدادی از پژوهشگران پیشنهاد کردند که شاخص
تصویر ذهنی کشور خاستگاه از سه جزء تشکیل گردد
.)Parameswaran & Pisharodi, 1994; Laroche et al., 2005

( ;Papadopoulous et al., 1989
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 جزء شناختی :21شامل اعتقادات مصرفکننده در مورد سابقه صنعتی ،فنّاورانه وسیاسی کشور خاستگاه است.
 جزء احساسی :21توصیفکننده نمادها و ارزشهای احساسی در مورد کشورخاستگاه از منظر مصرفکننده است.
 جزء تعاملی :29نشانگر عزم مصرفکننده در برقراری تعامل با کشور خاستگاه است(.)Roth, 2006
برای اندازهگیری این شاخص از پژوهش پاپادوپولوس و همکاران در سال  8911استفاده
شده است .این شاخص مشتمل بر  9گویه کوتاه است که بهصورت دوقطبی یا افتراق معنایی
بین دو کران یك پیوستار  1درجهای عالمتگذاری میشوند .این متغیر از  3بعد شامل
اعتقادات نسبت به کشور ،احساس نسبت به مردم کشور و عالقهمندی برای تعامل با کشور
موردنظر تشکیل شده است.
مليگرايي مصرفكننده -این عامل متشکل از  81گویه است که از طریق مقیاس
1مقولهای لیکرت در دامنه پاسخ ( 8کامالً مخالفم) و ( 1کامالً موافقم) که به اندازهگیری
نگرش پاسخدهندگان بهتناسب خرید محصوالت کشور خود نسبت به محصوالت سایر
کشورها میپردازد.
شیمپ و شارما در سال  8911بهعنوان اولین کسانی که تمایل ملیگرایی مصرفکننده
را اندازهگیری کردند ،مطرح میباشند .این دو پژوهشگر پس از انجام مطالعات در چهار منطقه
از آمریکا شامل دیترویت ،دنور ،لوسآنجلس و کارولینا در نهایت این عامل را با  81گویه
مورد سنجش قرار دادند (.)Shimp & Sharma, 1987
انزجار (بيميلي) مصرفكننده -طبق نظر کالین و همکاران در سال  8991انزجار را
میتوان از سه بعد مورد بررسی قرار داد:
 .8انزجار عمومی که بیانگر تنفر کلی از یك کشور است و با یك گویه سنجیده میشود.
 .5انزجار نظامی که بیانگر یك کشمکش نظامی گذشته یا در حال جریان بین دو کشور
است و با سه گویه سنجیده شده است ،که در پژوهش فوقالذکر انزجار نظامی مصرفکنندگان
چینی نسبت به ژاپن اندازهگیری شده است .در این پژوهش از فاجعه نانژینگ که ژاپنیها
مسئول مرگ سیصد هزار نفر شهروند چینی در سال  8931بودند ،استفاده گردید و مشخص

بررسي عوامل مؤثر در فرآيند پذيرش محصوالت خارجي در ميان دو کشور ايران -ترکيه

553

شد مصرفکنندگان چینی علیرغم ارزیابی مثبت نسبت به کاالهای ژاپنی از خرید این کاالها
اجتناب میکنند.
 .3انزجار اقتصادی که بیانگر کشمکش اقتصادی بین دو کشور است و با پنج گویه که
توسط کالین و همکاران در سال  8911آورده ،سنجیده شده است (.)Klein et al, 1998
در این پژوهش ازآنجاکه از لحاظ تاریخی سابقه درگیری نظامی فیمابین کشورهای
مصرفکننده با هر یك از کشورهای چین و کره جنوبی وجود نداشت ،صرفاً بُعد انزجار
اقتصادی بهعنوان شاخص اندازهگیری انزجار (بیمیلی) مصرفکننده در نظر گرفته شد.
روش تجزیه و تحلیل با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری است که فرضیههای
پژوهش را یكبار برای کشور ایران و بار دیگر برای کشور ترکیه در نظر گرفته شد و نتایج
فرضیهها با یکدیگر مقایسه گردید .برای تحلیل روابط میان متغیرها از نرمافزار ایموس

60

استفاده گردیده است .از دالیلی که از این نرمافزار استفاده گردیده است ،میتوان به کاربرپسند
بودن آن ،درصد پایین خطای این نرمافزار و مشاهده همزمان مدل ساختاری و مدل
اندازهگیری اشاره کرد.
 .5-1اعتبار و پايايي پژوهش

برای تعیین پایایی ،ابتدا ضریب آلفای کرونباخ هر متغیر را بررسی کرده که تمامی متغیرها از
ضریب باالی  0/1برخوردار بودند .سپس با استفاده از نتایج بهدستآمده از مدل اندازهگیری
و شاخصهای برازش مدل اندازهگیری ،به بررسی اعتبار همگرا و واگرا متغیرها پرداخته شد.
پایایی مرکب (CR) 68و متوسط واریانس احرازشده (AVE) 65هرکدام از سازهها نیز در جداول
نتایج پژوهش نشان از پایایی مناسب ابزار است .این دو شاخص اعتبار همگرای 63پژوهش
را مورد سنجش قرار میدهند که با مقدار باالی خود اعتبار را تأیید میکنند )AVE( .واریانس
احرازشده توسط شاخصها در رابطه با خطاهای اندازهگیری را میسنجد ،و باید برای توجیه
استفاده از یك سازه بیشتر از  0/20باشد .متوسط واریانس مشترک 61بین هر سازه و شاخص
آن باید بیشتر از واریانس مشترک بین سازه و دیگر سازهها باشد .اگر مقادیر ) (CRو

)(AVE

به ترتیب بیش از  0/60و  0/20باشند ،نشاندهنده پایایی سازهای مناسب و اعتبار همگرای
تکافوکننده است .نتایج محاسبات مربوط به مقادیر ) (CRو ) (AVEدر جدول شماره  5و 3
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آمده است .با توجه به مقادیر بهدستآمده ،روشن است که همه سازههای پژوهش مقادیر
قابل قبول را کسب کردهاند .البته بعضی از متغیرها از متوسط واریانس استخراجی کمتر از
 0/02برخوردارند ،ولی میتوان مدل را دارای اعتبار همگرا دانست؛ چراکه اوالً خطای
اندازهگیری تمامی متغیرها کمتر از  0/02میباشند و از لحاظ معنیداری هم معنیدار میباشند
و ثانیاً ،مالک اصلی در تعیین اعتبار همگرا ،باال بودن بارهای عاملی است ،و ازآنجاییکه در
مورد متغیرها ،چون میزان پایایی مرکب آنها بیشتر از  0/6است ،میتوان سازگاری درونی
متغیرها را پذیرفت (.)Janz & Prasarnphanich, 2003
اعتبار واگرای 62ابزار هم با استفاده از بررسی مقادیر همبستگی بین شاخصهای
متغیرهای متفاوت در ماتریس کوواریانس در خروجی نرمافزار ( )AMOSمورد تأیید قرار
گرفت .تفاوت اصلی بین اعتبار همگرا و اعتبار واگرا در این است که اعتبار محتوا همبستگی
آن شاخصهایی را مورد بررسی قرار میدهد که یك سازه را اندازهگیری میکنند و باید در
ارتباط باشند ولی اعتبار واگرا شاخصهایی را آزمون میکند که نباید با هم در ارتباط باشند
یا به هم نامربوط باشند.
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جدول شماره  .5بارهاي عاملي گويههاي کشور ايران

متغيرهاي

متغيرهاي

پنهان

مشاهدهشده

ملیگرایی

انزجار

تصویر از
کشور
خاستگاه
تولید

آزمون
تعداد

معنيداري
t-test

بار
عاملي

گویه 1

211

88/069

0/181

گویه 2

211

85/150

0/112

گویه 6

211

88/105

0/196

گویه 1

211

88/318

0/192

گویه 9

211

80/258

0/616

گویه 80

211

88/513

0/132

گویه 88

211

9/116

0/211

گویه 83

211

9/120

0/262

گویه 86

211

9/261

0/229

گویه 81

211

9/995

0/608

گویه 5

211

88/336

0/233

گویه 3

211

85/213

0/205

گویه 85

211

80/258

0/610

گویه 5

211

83/613

0/121

گویه 2

211

83/580

0/166

گویه 8

211

80/610

0/195

گویه 8

211

81/138

0/618

گویه 5

211

82/212

0/101

گویه 3

211

81/501

0/131

گویه 1

211

83/033

0/618

گویه 2

211

85/631

0/623

α

0/98

0/18
0/11

AVE

0/13

0/61
0/11

CR

0/90

0/11
0/11

595
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ارزیابی
محصول

نگرش
نسبت به
محصول
خارجی

قصد
خرید

گویه 6

211

88/861

0/261

گویه 1

211

83/806

0/698

گویه 1

211

83/111

0/158

گویه 9

211

88/339

0/219

گویه 8

211

81/352

0/195

گویه 3

211

81/361

0/128

گویه 1

211

89/911

0/106

گویه 2

211

50/386

0/185

گویه 6

211

86/621

0/691

گویه 8

211

38/158

0/113

گویه 5

211

35/503

0/989

گویه 3

211

35/635

0/931

گویه 1

211

30/111

0/980

گویه 5

211

83/621

0/685

گویه 3

211

83/625

0/131

گویه 1

211

81/135

0/120

گویه 2

211

81/651

0/135

0/12

0/91

0/19

0/29

0/15

0/21

0/11

0/92

0/11

CMIN=1676.401; DF=636; CMIN/DF= 2.636; CFI= .919; RMSEA= .055
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جدول شماره  .9بارهاي عاملي گويههاي کشور ترکيه

متغيرهاي

متغيرهاي

پنهان

مشاهدهشده

ملیگرایی

انزجار

تصویر از
کشور

آزمون
تعداد

معنيداري

بار عاملي

α

AVE

CR

t-test

گویه 1

552

80/151

0/112

گویه 2

552

80/589

0/122

گویه 6

552

1/611

0/131

گویه 1

552

1/011

0/185

گویه 1

552

1/350

0/195

گویه 9

552

1/001

0/651

گویه 80

552

1/110

0/198

گویه 88

552

1/101

0/112

گویه 83

552

9/511

0/183

گویه 82

552

1/211

0/213

گویه 86

552

9/189

0/611

گویه 81

552

80/138

0/156

کویه 5

552

80/951

0/202

گویه 3

552

9/355

0/682

گویه 85

552

80/112

0/185

گویه 81

552

80/850

0/616

گویه 5

552

1/651

0/601

گویه 3

552

80/951

0/621

گویه 2

552

88/608

0/218

گویه 5

552

81/115

0/259

گویه 3

552

86/155

0/606

.94

0/12

0/19

0.53

0/19

0/20

0.94

0/61

0/19

 594انديشه مديريت راهبردي ،سال دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،5931پياپي 53

خاستگاه
تولید

ارزیابی
محصول

نگرش
نسبت به
محصول
خارجی

قصد خرید

گویه 1

552

83/125

0/111

گویه 2

552

83/012

0/651

گویه 6

552

85/619

0/611

گویه 1

552

85/536

0/131

گویه 1

552

88/311

0/116

گویه 9

552

85/510

0/151

گویه 8

552

85/836

0/123

گویه 3

552

85/209

0/628

گویه 1

552

88/111

0/168

گویه 2

552

83/158

0/110

گویه 6

552

85/198

0/650

گویه 8

552

1/155

0/121

گویه 3

552

1/611

0/913

گویه 1

552

1/199

0/113

گویه 5

552

9/358

0/112

گویه 3

552

88/255

0/105

گویه 1

552

80/131

0/112

گویه 2

552

80/831

0/110

0/13

0/19

0/11

0/23

0/10

0/18

0/11

0/95

0/98

CMIN=1188.024; DF=713; CMIN/DF= 1.666; CFI= .922; RMSEA= .055

 .5-1تعيين اعتبار واگرا

برای سنجش واگرا بودن سازهها از همدیگر ،با توجه به گفته فورنر و الکر در سال ،8918
در صورتی که متوسط واریانس استخراجی هر سازه باالتر از مجذور همبستگی آن سازه با
سازههای دیگر باشد؛ در این صورت از اعتبار واگرا برخوردار هستیم .با توجه به نتایج جداول
زیر که مبتنی بر نظر فورنر و الکر است ،بنابراین اعتبار واگرا تصدیق میشود.

بررسي عوامل مؤثر در فرآيند پذيرش محصوالت خارجي در ميان دو کشور ايران -ترکيه

591

جدول شماره  .4اعتبار واگرا مدل اندازهگيري مربوط به کشور ايران
قصد
خريد

0/21

نگرش

0/15
-0/285

کشور

ارزيابي

مليگرايي

محصول

انزجار

خاستگاه
توليد

0/29
0/258
-0/200

0/13
-0/800
-0/891
0/382

0/11
0/000
0/310
0/316
-0/106

0/61
0/000
0/806
0/809
-0/061
0/585

انزجار مصرفکننده
کشور خاستگاه تولید
ملیگرایی
ارزیابی محصول
نگرش به محصول
قصد خرید

جدول شماره  .1اعتبار واگرا مدل اندازهگيري مربوط به کشور ترکيه
نگرش

قصد خريد

ارزيابي
محصول

کشور
مليگرايي

خاستگاه

انزجار

توليد

0/198

0/180

0/200

0/000

0/233

0/238
0/30

0/000
0/109

0/811
-0/881

0/108

0/332

-0/081

0/103

-0/513

-0/218

-0/201

0/521

-0/361

0/111

انزجار
مصرفکننده
کشور خاستگاه
تولید
ملیگرایی
ارزیابی محصول
نگرش به
محصول
قصد خرید

 .2نتايج پژوهش

نتایج فرضیههای پژوهش پس از تأیید اعتبار و پایایی مدلهای اندازهگیری برای دو کشور به
تفکیك به شرح زیر است؛ در کشور ایران ،با توجه به آزمون معنیداری میان ارزیابی محصول
خارجی و نگرش نسبت به محصول خارجی باالتر از  8/96و خطای اندازهگیری

 592انديشه مديريت راهبردي ،سال دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،5931پياپي 53

( )pvalue<0.0001است؛ بنابراین میتوان فرضیه صفر را رد کرده و فرضیه اول پژوهش را با
ضریب  0/68تأیید کرد .همین فرضیه در کشور ترکیه نیز آزمون شد که با آماره  1/91که
باالتر از  8/96است و خطای کمتر از  0/0008نشان از معنیداری و رد فرضیه صفر است و
ارزیابی محصول خارجی با ضریب  0/26رابطه مستقیم نگرش به محصول خارجی دارد .این
نشان میدهد که نگرش افراد ایرانی بر اساس ارزیابی که آنها از محصول خارجی صورت
میدهند ،تحت تأثیر بیشتری نسبت به مصرفکنندگان ترکیهای قرار میگیرد .این فرضیه
توسط نتایج حاصل از پژوهش کارتر در سال ( )5009حمایت میشود .فرضیه دوم در کشور
ایران با توجه به اینکه آزمون معنیداری کمتر از  8/96است؛ بنابراین فرضیه صفر رد نمیشود
و این گویای عدم رابطه میان ارزیابی با قصد خرید است .در کشور ترکیه نیز با توجه به عدم
معنیداری آزمون تی استودنت ( )t-testو باال بودن خطای اندازهگیری ( ،)p value>0.05بنابراین
نشان میدهد که ارزیابی محصول منجر بهقصد خرید محصول خارجی در هر دو کشور
نمیشود .فرضیه سوم در کشور ایران ،با توجه به معنیداری آزمون تیاستودنت که باالتر از
 8/96است ،فرضیه صفر پژوهش رد میشود؛ ولی به دلیل اینکه مخالف با فرضیه پژوهش
است ،نگرش تأثیر معکوسی بر قصد خرید دارد .در کشور ترکیه نیز با توجه به منفی بودن
آزمون تیاستودنت ،فرضیه پژوهش را نمیتوان پذیرفت .فرضیه چهارم در کشور ایران با
توجه به معنیداری رابطه کشور خاستگاه و ارزیابی محصول خارجی ،فرضیه صفر رد شده
و کشور خاستگاه با ضریب  0/21پیش بین متغیر ارزیابی محصول خارجی است .همین
فرضیه در کشور ترکیه نیز با نمره آزمون تیاستودنت  1/360نشان از رد فرضیه صفر است و
با ضریب تعیین  0/10کشور خاستگاه بر ارزیابی محصول تأثیر دارد .این نشان میدهد که
تصویر ذهنی از کشور خاستگاه عامل مؤثر در ارزیابی محصول خارجی برای کشورهای
اسالمی است که این در کشور ایران شدت بیشتری دارد .فرضیه پنجم در کشور ایران با رد
فرضیه صفر تأیید شده و با ضریب تعیین  0/89کشور خاستگاه تولید بر نگرش
مصرفکنندگان نسبت به محصول خارجی تأثیر میگذارد .در کشور ترکیه این رابطه از شدت
بیشتری برخوردار است و نشان میدهد که کشور خاستگاه تولید با شدت  0/31بر نگرش
افراد مؤثر است .در فرضیه ششم با توجه به آماره تیاستودنت کمتر از  8/96در جامعه ترکیه،
نمیتوان فرضیه پژوهش را تأیید کرد؛ این در حالی است که در کشور ایران در فرضیه ششم،
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با توجه به منفی بودن ضریب مسیر پژوهش که برابر با  -0/31است ،نمایانگر معکوس بودن
رابطه بین کشور خاستگاه بر قصد خرید است که این با فرضیه پژوهش رابطه عکس دارد و
نمیتوان فرضیه ششم را پذیرفت .فرضیه هفتم که رابطه ملیگرایی را با ارزیابی محصول
خارجی آزمون میکند ،با توجه به معنیداری آزمون تیاستودنت ،فرضیه صفر رد میشود که
ملیگرایی با ضریب  0/88بهصورت معکوس بر ارزیابی محصول خارجی تأثیر میگذارد.
این با نتایج شیمپ و شارما سال ( )8911یکسان شده است .همین فرضیه در کشور ترکیه با
توجه به عدم معنیداری آزمون تیاستودنت ،فرضیه صفر را نمیتوان رد کرد و نشاندهنده
این است که ارزیابی محصول خارجی توسط مصرفکنندگان ترکیهای ،تحت تأثیر ملیگرایی
آنها قرار نمیگیرد .در مورد فرضیه هشتم در کشور ایران که تأثیر ملیگرایی را بر نگرش به
محصول خارجی بررسی میکند ،با توجه به معنیداری آزمون تیاستودنت  -3/181فرضیه
صفر را رد کرده و ملیگرایی با ضریب  -0/85بهصورت معکوس بر نگرش تأثیر میگذارد
که در واقع هرچه ملیگرایی مصرفکنندگان ایرانی باالتر باشد ،نگرش نسبت به محصول
خارجی کاهش مییابد یا بهعبارتیدیگر ،مصرفکننده احساس بدی به محصول خارجی دارد.
همین فرضیه در کشور ترکیه نیز با توجه به عدم معنیداری آزمون تیاستودنت ،فرضیه
پژوهش تأیید نمیشود و برخالف مصرفکنندگان ایرانی ،ملیگرایی هیچ تأثیر بر روی نگرش
مصرفکنندگان ترکیهای نگذاشته است .فرضیه نهم رابطه میان ملیگرایی را با قصد خرید
مورد سنجش قرار میدهد ،با توجه به اینکه نتایج پژوهش مخالف با فرضیه پژوهش حاصل
شده و ملیگرایی رابطه مستقیمی با قصد خرید دارد ،بنابراین فرضیه پژوهش در کشور ایران
و ترکیه رد میشود .در مورد رابطه انزجار با ارزیابی محصول خارجی ،با توجه به نتیجۀ تأثیر
مستقیم رابطه ،فرضیه دهم پژوهش در مورد کشور ایران رد میشود .همین فرضیه در کشور
ترکیه با توجه به عدم معنیداری آزمون تی و خطای باالتر از  0/02رد شده است .فرضیه
یازدهم که رابطه معکوس انزجار را با نگرش به محصول خارجی سنجش میکند ،با توجه
به معنیداری آزمون تیاستودنت و تأثیر معکوس انزجار بر نگرش ،فرضیه صفر در مورد
کشور ایران و ترکیه رد و فرضیه پژوهش مبنی بر افزایش تنفر مصرفکنندگان ایرانی و
ترکیهای منجر به کاهش احساس مطلوب به محصول خارجی میشود ،تأیید میگردد .فرضیه
دوازدهم که رابطه میان انزجار را با قصد خرید مورد سنجش قرار میدهد با توجه به مثبت
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شدن رابطه ،فرضیه پژوهش در مورد کشور ایران و ترکیه تأیید نمیشود .فرضیه سیزدهم در
مورد کشور ایران نیز با توجه به معنیداری آزمون تیاستودنت  5/099که باالتر از  8/96است،
و انزجار با ضریب  0/806بر ملیگرایی تأثیر مستقیم دارد ،تأیید میشود .همین فرضیه در
مصرفکنندگان ترکیهای نیز با توجه به معنیداری  5/55که باالتر از  8/96است ،تأیید میشود
و با ضریب  0/81انزجار بر ملیگرایی تأثیر گذاشته است .نتایج بهدستآمده در مورد
ملیگرایی و انزجار و تأثیر آنها بر روی مراحل پذیرش محصول خارجی مغایرت با نتایج
کالین و دیگران سال ( )8991دارد که در آن پژوهش ،کالین و همکارانش مطرح کردهاند؛
اگرچه ملیگرایی تأثیر مستقیم روی ارزیابی مصرفکننده و قصد محصول خارجی دارد ولی
انزجار (بیمیلی) فقط تأثیر روی قصد خرید دارد ،که در اینجا مشاهده شد انزجار بر روی
نگرش تأثیر معکوس خود را گذاشته است ولی بر قصد خرید تأثیر منفی نداشته است.
جدول شماره  .2نتايج فرضيههاي مستقيم پژوهش کشور ايران
متغير مستقل

ارزیابی محصول
ارزیابی محصول
نگرش محصول
کشور خاستگاه
تولید
کشور خاستگاه
تولید
کشور خاستگاه
تولید
ملیگرایی
ملیگرایی

متغير وابسته

آزمون معنيداري

ضريب تأثير

تأييد يا رد فرضيه

نگرش به
محصول
قصد خرید
قصد خرید

85/880

0/688

تأیید فرضیه

-0/116
-3/232

-0/031
-0/531

رد فرضیه
رد فرضیه

ارزیابی محصول

80/532

0/210

تأیید فرضیه

1/025

0/895

تأیید فرضیه

-2/516

-0/356

رد فرضیه

-5/622

-0/883

تأیید فرضیه

-3/181

-0/850

تأیید فرضیه

نگرش به
محصول
قصد خرید
محصول
ارزیابی محصول
خارجی
نگرش به
محصول خارجی

t-test
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متغير وابسته

متغير مستقل

قصد خرید
محصول خارجی
ارزیابی محصول
خارجی
نگرش به
محصول خارجی
قصد خرید
محصول خارجی

ملیگرایی
انزجار
انزجار
انزجار
انزجار
مصرفکننده

ملیگرایی

آزمون معنيداري
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ضريب تأثير

تأييد يا رد فرضيه

2/815

0/511

رد فرضیه

5/161

0/858

رد فرضیه

-3/232

-0/881

تأیید فرضیه

3/131

0/812

رد فرضیه

5/099

0/806

تأیید فرضیه

t-test

CMIN= 1634.780; DF= 637; CFI= 0.919; RMSEA= 0.054
جدول شماره  .2نتايج فرضيههاي مستقيم پژوهش کشور ترکيه
آزمون
متغير مستقل

متغير وابسته

معنيداري

ضريب تأثير

تأييد يا رد فرضيه

t-test

ارزیابی
محصول
ارزیابی
محصول
نگرش
محصول
کشور خاستگاه
تولید
کشور خاستگاه
تولید
کشور خاستگاه
تولید

نگرش به محصول

1/911

0/268

تأیید فرضیه

قصد خرید

-0/599

-0/038

رد فرضیه

قصد خرید

-3/511

-0/183

رد فرضیه

ارزیابی محصول

1/360

0/109

تأیید فرضیه

نگرش به محصول

1/101

0/313

تأیید فرضیه

قصد خرید محصول

-8/505

-0/803

رد فرضیه
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آزمون
متغير مستقل

متغير وابسته

معنيداري

ضريب تأثير

تأييد يا رد فرضيه

t-test

ملیگرایی
ملیگرایی
ملیگرایی
انزجار
انزجار
انزجار
انزجار
مصرفکننده

ارزیابی محصول
خارجی
نگرش به محصول
خارجی
قصد خرید محصول
خارجی
ارزیابی محصول
خارجی
نگرش به محصول
خارجی
قصد خرید محصول
خارجی
ملیگرایی

0/131

0/025

رد فرضیه

0/030

0/005

رد فرضیه

3/831

0/891

رد فرضیه

-8/261

-0/851

رد فرضیه

-5/985

-0/811

تأیید فرضیه

3/131

0/309

رد فرضیه

5/550

0/811

تأیید فرضیه

CMIN= 1204.766; DF= 637; CFI= 0.900; RMSEA= 0.064

جمعبندي

با اهمیت پیدا کردن مطالعات چندملیتی ،با توجه به گسترش اینترنت و پدیده جهانیسازی،
توجه به بازارهای هدف موجود در سایر کشورها ،در حال افزایش است .به همین دلیل
پژوهش در زمینه فرایند پذیرش محصول خاستگاه توسط مصرفکنندگان کشورهای دیگر،
موضوعی است که این پژوهش به آن پرداخته است .در این مطالعه تالش شد تا عوامل مؤثر
در پذیرش محصول خارجی کشور کره جنوبی را در دو کشور ایران و ترکیه بررسی کرده و
مشخص شود آیا در هر دو کشور با توجه به اشتراکات مذهبی ،مصرفکنندگان آنها نسبت
به محصول خارجی به یكگونه رفتار میکنند یا خیر .نتایج در دو کشور تا حدودی متفاوت
است و این باعث میشود که بازاریابان در زمینه تعیین استراتژیهای الزم برای هر کشور

بررسي عوامل مؤثر در فرآيند پذيرش محصوالت خارجي در ميان دو کشور ايران -ترکيه

545

بهصورت متمایز عمل کنند .بهگونهای که مصرفکنندگان ایرانی نسبت به مصرفکنندگان
ترکیهای بیشتر تحت تأثیر ملیگرایی در مراحل پذیرش خرید محصول خارجی قرار میگیرند.
این پیام حاصل میشود که در صورتی که تولیدکنندگان کرهای بخواهند محصوالت خود را
به مصرفکنندگان ایرانی تحمیل کنند ،بایستی مسائل ملیگرایی را مدنظر بگیرند و از جمله
کارهایی که میتوان کرد ،توجه به تولید محصوالت کرهای توسط تولیدکنندگان ایرانی در
داخل کشور است؛ درحالیکه در کشور ترکیه ،مسئله ملیگرایی از اهمیت ویژهای در پذیرش
محصول خارجی برخوردار نیست .مسئله بعد ،تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید کره
جنوبی ،عامل مهمی در ارزیابی و نگرش به محصول خارجی در هر دو کشور است که با
نتایج پژوهشهای قبلی از جمله دی آستوس 66و احمد 61در سال 8999؛ و یوزونیر 61در
 8991منطبق است .این نشان میدهد که مصرفکنندگان ایرانی و ترکیهای در صورتی که با
کشور خاستگاه آشنایی ،احساس خوب و تعامل خوبی داشته باشند ،سریعتر محصوالت آن
کشور را میپذیرند .نکته بعد در کشور ترکیه اهمیت تصویر ذهنی کشور خاستگاه تولید است
و نه اینکه محصول در کجا تولید میشود .از یافتههای دیگر این پژوهش میتوان به اثر مستقیم
انزجار (بیمیلی) مصرفکنندگان بر مراحل پذیرش محصول خارجی اشاره کرد که این با
نتایج سایر محققان ( )Klien et al., 1988; Shoham et al., 2009; Carter, 2009مطابقت داشته
است .بازاریابان با توجه به اهمیت ویژه انزجار مصرفکنندگان از اینکه این محصول برای
چه کشوری است ،بایستی در بخشبندی بازار هدف خود به این متغیر توجه بیشتری داشته
باشند .با توجه به نتایج بهدستآمده از تجزیه و تحلیلها میتوان به کاربردهای نظری این
پژوهش اشاره کرد .به دلیل اینکه همزمان در چند کشور انجام میشود ،قابلیت تعمیمیافتهها
وجود دارد .دو متغیر ملیگرایی و انزجار که به کشور مربوط میشود ،نقش مهمی در ادراک
و پذیرش مصرفکننده نسبت به محصول خارجی دارد .پژوهشگران لزوم استفاده از مدلهای
پیچیدهتر از آن چیزی که در پژوهشهای قبلی استفادهشده است را به دلیل پیچیدگیهای
متغیرهای مربوط به کشور و ارتباطشان با یکدیگر در فرآیند تصمیمگیری مصرفکننده را
پیشنهاد کردهاند

(2005

 .)Pharr,انزجار از یك کشور خاص در حقیقت بُعد احساسی

ملیگرایی مصرفکننده است .تمایل مصرفکننده به ملیگرایی یك تنفر کلی نسبت به سایر
کشورها را مشخص میکند که بیانگر میهنپرستی و احساس قوی درونگروهی است .این
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مدل میتواند تأثیر ملیگرایی و انزجار را در هر مرحله از رفتار مصرفکننده مورد ارزیابی
قرار دهد .این مدل بهراحتی قابلیت استفاده در مطالعات چندملیتی را دارد .در کشورهایی که
انزجار از ملیگرایی قویتر است ،انزجار در انتخاب بین محصول داخلی و خارجی غالب
است

(2002

 .)Klein,برعکس در کشورهایی که دارای ملیگرایی قوی هستند ،برای

شرکتهای خارجی نفوذ در بازار بدون مشارکت تولیدکنندگان داخلی امری محال است .از
جمله کاربردهای مدیریتی در کشورهایی که نام کشور خاستگاه ،مورد پذیرش عامه
مصرفکنندگان است؛ بازاریابان میتوانند از آن استفاده کنند و در بازارهای دیگر که نگرش
خوبی نسبت به کشور خاستگاه وجود ندارد ،اطالعات جذاب ویژگیهای محصول را میتوان
در تبلیغات جایگزین کرد .بازاریابان تا آنجا که میتوانند باید فعالیتهای بازاریابی خود را
محلی کنند و بر طبق آداب و سنن کشور مصرفکننده با مردم آن ارتباط برقرار کنند .استفاده
از زبان بازیگران و آهنگهای محلی و بومی هر کشور امری ضروری به نظر میرسد .انزجار
به بیمیلی و تنفر مصرفکنندگان از یك کشور منجر میشود ولی ملیگرایی یك حس
میهنپرستی عمومی است که برای همه کشورهای خارجی از منظر مصرفکننده یکسان است.
پس شرکتها باید تمرکز خود را برای پایین آوردن یا از بین بردن این حس در بین
مصرفکنندگان یك کشور قرار دهند .این کار میتواند از طریق اعطای امتیاز و تولید محلی
و مشارکت با شرکتهای بومی یك کشور باشد .سرمایهگذاری مشترک ،پیوند استراتژیك
بین عالئم تجاری و سرمایهگذاری مستقیم خارجی از دیگر راههای غلبه بر ملیگرایی هستند.
از محدودیتهای پژوهش ،برابر نبودن نمونه آماری گرفتهشده از دو کشور است که
کشور ترکیه به دلیل محدودیت دسترسی به مصرفکنندگان ،تنها از روش اینترنتی برای
جمعآوری استفاده شده است .دوران رکود اقتصادی و تحریمها در ایران میتواند روی انزجار
و ملیگرایی تأثیر داشته باشد (که این موضوع بهصورت موقت است) .باید ببینیم رفتار خرید
عادی مصرفکنندگان هر کشور به چه صورتی است ،سپس پژوهش در طول زمانی مختلف
میتواند چالشهای کوتاهمدت اقتصادی را نیز در طول زمان بررسی کند .پیشنهادها برای
تحقیقات آتی میتواند بهاینترتیب باشد که با گسترش نمانامهای جهانی و چندملیتی اثر
کشور خاستگاه و ملیگرایی و انزجار باید بهطور گسترده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار
بگیرد (کشور خاستگاه طراحی -کشور خاستگاه تولید -کشور خاستگاه قطعه -کشور
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 همچنین ارزش برند تا چه حدی میتواند تأثیر کشور خاستگاه را خنثی کند.)خاستگاه مونتاژ
 در نهایت این پژوهش فقط به.و تا چه حد میتواند در پذیرش مصرفکننده نقش ایفا کند
.محصوالت فیزیکی پرداخته شده ولی میتواند روی خدمات هم کار کرد
يادداشتها
1. Samiee
2. anda
3. Rao
4. Carter
5. Country- of- origin image
6. Consumer ethnocentrism
7. Animosity
8. Product evaluation
9. Attitude Towards Foreign Product
10. Product Price
11. Specific Product Attributes
12. Brand Image
13. Purchase Intention
14. Perceived Responsibility of Helping
15. Bagozzi
16. Theory of Moral Reasoning and Competency
17. Intellectual Normative
18. Fishbein
19. Ajzen
20. Attitude-Toward-the- object model
21. Salient Beliefs
22. Lutz
23. Unidimensional attitude theory
24. Behavioral intentions Model
25. Theory of Reasoned action
26. Product Evaluation
27. Consumer’s attitude Towards the product
28. Purchase intention
29. Product purchase
30. Object of contempt
31. Papadopoulos
32. Heslop
33. Klien et al.
34. Single cue studies
35. progression to multi cue studies
36. Hybrid/Binational products
37. Globalization (Borderless world)
38. Country Of Brand (COB)
39. Bilkey
40. Nes
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41. Funk
42. Rose
43. Riefler
44. Diamantopoulos
45. Validity
46. Reliability
47. Content Validity
48. Face Validity
49. Construct Validity
50. Internal Consistency Reliability
51. Test- retest Reliability
52. Convenience Sampling
53. Simple random Sampling
54. Generalization
55. Bruner
56. Hensel
57. Cognitive
58. Affective
59. Conative
60. AMOS
61. Composite Reliability
62. Average variance Extracted
63. Convergent Validity
64. Average Variance Shared
65. Discriminant Validity
66. D’Astous
67. Ahmed
68. Usunier
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