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 گرایی بررسی اثر کشور مبداً بر تمایل به پرداخت؛ تبیین نقش حس ملی

 ریسک ادراک شده و

 3، هانیه فتحی2، شادی مرآتی1*محسن نظری

   10/11/1398تاریخ دریافت: 
   10/11/1398 تاریخ پذیرش:

 چکیده 
 کنندگانبر قیمتی که مصرف وریسک ادراک شده گراییملیاین تحقیق تعیین اثر کشور مبدا، اصلی  هدف

تمایل به پرداخت  میزان همچنین .متفاوت دارند است أایرانی تمایل به پرداخت آن برای محصوالت با مبد

صویر منفی تمانند آلمان و کشورهایی با  ورهایی با تصویر مثبت کشور مبداًرا برای کشورهای مختلف )کش
رآورد بو الستیک خودرو  یخچال، کفش ورزشی قات کاالیی مختلفی از جملهطب ( درکشور مبداء مانند چین

این مطالعه  .شده استنیز سنجیده به عنوان متغیر میانجی   ریسک ادراک شدهگرایی و اثر ملی شده است و
نی میدا -ایها کتابخانهو از نظر گردآوری دادهپیمایشی،  -توصیفی از نظر روشاز نظر هدف کاربردی، 

و  هانجام شدکنندگان به کتابخانه ملی پرسنل و مراجعهنامه میان پرسشها با آوری دادهجمع باشد.می
ها و نتایج حاصل از بررسی داده .ه استنامه تجزیه و تحلیل شدپرسش 179های گردآوری شده از داده

های قیمتی محصوالت تاثیر دارد و ها بر روی پتانسیلکشور مبداً کاال، ها نشان دادفرضیهآزمون 
درصد پول بیشتر برای کاالهای ساخت آلمان نسبت به  40تا  10کنندگان ایرانی تمایل به پرداخت مصرف

درصد پول کمتر برای کاالهای ساخت چین نسبت به  40تا  10کاالهای ساخت ایران دارند و همچنین 
اعی و و اجتم های مالیسکیاین درصد برای کاالهای مختلف بر حسب ر کاالهای ساخت ایران دارند. 
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   قدمهم
احاطه ...  و، تلویزیون و اینترنت های متفاوت همچون رادیورسانهتبلیغات در  کنندگان با استفاده ازمصرف
مستقیم یا  ، ذکراین تبلیغات با ها برای پیروزی در نبردشرکتهای مورد استفاه استراتژی ی ازاند. یکشدده 

مندشدن از به منظور بهره کشدور  آن سداخت  رکت و/یا محصدوالت ( شد COOأ )غیرمسدتقیم کشدور مبد  
( 1011 ،1)ملنیک و همکاران .آن اسددت کنندگان نسددبت بهمصددرفتعدادی از انتظارات مثبت احتمالی 

 گیریتواند تاثیر زیادی در تصدددمیم... میو های سددداخت کشدددوربندابراین کشدددور مبددا کاالها و لیبل  
ده کننویژه هنگامی که معیارهای دیگری برای ارزیابی محصددول در اختیار مصددرف کنندگان، بهمصددرف

   .)1011 ،1کازلی و همکاران)داشته باشد  ،نیست
ن، ؛ راشید و بائ1017، 4؛ راشید1011، 3)یوسونیر بسیاری در زمینه اثر کشور مبدا انجام شده استمقاالت 
اما این مقاالت بیشددتر به تاثیر کشددور مبدا در  ؛(1019، 1کاریموو و موراد ؛1019؛ والی و همکاران، 1018

یر نقش متغ ،مقاالتاند و در یفیت محصدددوالت  پرداختهادرک از ک و کننددگدان  قصدددد خریدد مصدددرف 
کنندگان به پرداخت قیمت ویژه برای . درک میزان تمایل مصرفمورد توجه بوده استگذاری کمتر قیمت

های مناسب و رقابتی برای کاالها درنظر شود قیمتکاالهای مشابه از کشورهای مبدا مطلوب موجب می
 .ودارتباطات بازاریابی دیده شکننده در کند اهمیت کشور مبدا برای مصرفگرفته شود. همچنین کمک می

میلیارد  41، 97ایران در سال بر اسداس آمار کل واردات اتا  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران،  
از « Made in» کاالی مختلف از سددرتاسددر دنیا وارد کرده اسددت. هر کدام از این کاالها برچسددبدالر، 
گان از کنندگیری ادراک مصرفیکی از عوامل اولیه شکل هااند که این برچسبهای متفاوتی خوردهکشور

کنندگان تمایل به پرداخت پول بیشددتر برای برخی از باشددد و برخی از مصددرف کیفیت محصددوالت می
ی هاکاالهای مشددابه با کشددور مبدا مطلوب دارند. این در حالی اسددت که فروشددندگان نیز در اسددتراتژی 

نها تاین عامل نه گیرند وکشددور مبدا را به عنوان یکی از عوامل مهم در نظر می ،گذاری این کاالهاقیمت
 ورد میزان تمایل به پرداختآبلکه با بر ،شودموجب فروش بیشدتر محصدوالت با کشدور مبدا مطلوب می   

 .توان حاشیه سود باالتری نیز داشتگذاری مناسب میمشتریان و اتخاذ استراتژی قیمت
 الهای وارداتی درمقایسه با کاالهای داخلیقیمت کا بررسی اثر کشور مبدا بر این تحقیق  هدف ؛بنابراین

نندگان ککه میزان تفاوت تمایل به پرداخت مصرف باشیممیبه دنبال این  حاضدر  در تحقیق بوده اسدت. 
داخت ه پرتا اندازه تمایل ب همینطور در تالش هستیم. نماییمکشدورهای مختلف را برآورد   هایبرای کاال

شور ی با تصویر منفی کرا برای کشدورهای مختلف )کشدورهایی با تصدویر مثبت کشور مبداء و کشورهای   
ک ریسدد، نماییمبرآورد  یخچال، السددتیک ماشددین و کفش ورزشددی( ) طبقات کاالیی مختلفمبداء( در 
خت به پردا کننده که برای کاالهای مختلف متفاوت است نقش مهمی در میزان تمایلشده مصرفادراک

ل به اقتصادی و اجتماعی( بر تمای ریسک ایمنی، سالمتی،ررسدی تاثیر انوا  ریسک ) به ب ،دارد. در تحقیق
گرایی و گری متغیر ملیدر ادامدده بدده بررسدددی اثر تعدددیددلو پردازیم پرداخددت کدداالهددای مختلف می
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ول منشاً کشور مبداً ساخت محصکنندگان ایرانی را در رابطه اثرگذاری متغیر شناختی )سن( مصرفجمعیت
  کنندگان ایرانی را مورد بررسی قرار دهیم.بر تمایل به پرداخت مصرف

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 با قیمت 1 أکشور مبدارتباط 
عنوان یکی ب مبداًکشور شوند. شود که کاالها در آن کشور ساخته می، به کشوری گفته میکاال کشور مبداً
؛ راشید و 1011، 1)ویکاکس .شودکنندگان محسوب میادراک مصرف درهای اطالعاتی خارجی از سدرنخ 
کند و اهمیت آن را در را معرفی می( COO)أ مفهوم کشددور مبد( 1018راشددید و بائون ) (1018 ،بائون
ن از یک کنندگاکه درک مصددرف کندمیپیشددنهاد همچنین وی . کندیین موفقیت محصددوالت بیان میتب

الف( درجه پیشددرفت کشدور در صددنعت و تکنولو(ی، ب( ادراک کلی مردم   ؛کننده مسدتلزم کشدور دریافت 
  .است کنندگان با کشور مبداًکشور و ج( سطح تعامل مطلوب مصرف

 ءکند که در آن تصور کلی از هر شیرا ایجاد می 3تاپشانداز روانشناسی گشتالت یک چشمدر این راسدتا،  
نداز تابش ا( از چشم1003،  4ریچارد-)ویس .شوددیگر مرتبط می ءبه صدورت ذهنی با ارزیابی یک شدی  

 تواند بینکنندگان از یک کشور میاسدتفاده شده است: برداشت مصرف  کشدور  مبداً برای تفسدیر تثثیرات 
 .ندذهنی ایجاد ک ، پیونداز آن محصول کنندگانشود و ارزیابی مصرفکاالیی که در آن کشدور ساخته می 

کنندگان آمریکایی به احتمال زیاد از محصوالت تولید ، مصدرف یعنی( 1011، 1)دیمانتوپولوس و همکاران
کنند زیرا محصوالت را با اثرات مثبتی مانند ایجاد شغل و رونق شدده در ایاالت متحده آمریکا حمایت می 

دهد که نشددان میأ کشددور مبد برخی ادبیات (1004، 6بینزو بال )دیمانتوپولوس .کننداقتصدداد مرتبط می
 داری که طرفکنندگانرفدهند. به عنوان مثال، مصکنندگان محصوالت خاص کشور را ترجیح میمصدرف 
های ومبیلاز ات ،هااتومبیلو طرفداران ، نسبت به کاالهای ساخت کشور (اپن، باشدند میالکترونیکی لوازم 

ایتالیا به دلیل تخصددم محصددوالت  نسددبت به کاالهای سدداخت مد کاالهایطرفداران آلمان و  سدداخت
در مورد محصوالت پوشاک  (1017، 7چنر و همکارانی)آ .دهند، تمایالت فراوان از خود نشدان می مربوطه
سداخت این محصدوالت تخصم   ، ویتنام و بنگالدش در کشدورهای در حال توسدعه مانند چین   ،و کفش

کنندگان چنین مزایای خاص محصوالت را ، ممکن است مصرفکشورهادارند اما، با وجود تخصدم این  
را  کنندگانانداز تابش ممکن است مصرف، زیرا چشمکشورهای در حال توسعه درک نکنند از محصوالت

تحت تثثیر قرار دهد تا بتوانند برداشدت نامطلوب یک کشدور در حال توسعه را نسبت به محصوالت خود   
مایل ت قوی به طور کلی تثثیر مثبتی برأ کشور مبد ، یکعالوه بر این (1018، بائون)راشید و  .داشته باشند
. ندک، زیرا به عنوان سددیگنال کیفیت محصددول عمل میکنندگان و احتمال خرید داردمصددرفبه پرداخت 

این بدان معناسدت که وقتی به عنوان مثال یک محصول چرمی از  ( 1011، 8)کوچیت فیشدرد و همکاران 
های قوی در تجارت مارک گیرد که دارای استانداردهای باال، یک سنت دیرینه و یاسرچشمه میکشوری 
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قیمت  مایل به پرداختتمشتریان  که از کیفیت برتر و برخوردار است، در نتیجهشود ، تصور میچرم باشدد 
 د. خواهند بو ی نسبت به آن محصولباالتر

 با قیمت گراییملیارتباط 
کستلو ) .بیش از یک نگرش عمومی برای ممانعت از خرید محصوالت خارجی است کنندهمصرفگرایی ملی

ست ا شناختیاست، مفهومی جامعه کنندهرفتار مصرف دهندهشکل هویت قومی که عمیقاً (1018، 1و میهلج
ه بقومی را در بردارد و بیانگر آن است که پایبندی -یفیلترهای فرهنگ که تمایل به دیدن دنیا از طریق

ها و رفتارهای فرهنگی مورد انتظار، شرکت در آداب و رسوم قومی، استفاده از زبان بومی و وابستگی ارزش
موجود در بازاریابی نشان  هایژوهشپ (1013، 1کلولند و همکاران) .قومی، بین اعضای گروه متفاوت است

ان آن مورد محصول و نیت خریددر  کنندگانمصرف هایمداری ارتباط منفی با قضاوتداده است که قوم
( 1010) ناهمچنین پژوهش رنجبران و همکار (1397، اصفهانیزادهو شکرچی آبادیدولترضایی) .دارد

رگذار در فاکتور تثثی عنوان به و رفتار خرید با هدف میانجی کشور مبدأ کنندهعر  ملی مصرف تحت عنوان
بررسی ه بایرانی  هایعر  ملی و رفتار خرید پوشاک قضاوت درباره کیفیت کاالی داخلی و بررسی رابطه

بودند انجام گرفت. نتایج حاکی از آن بود، زمانی که  هاپرستی در تمایل به خرید از ایرانینقش قوم
یا کیفیت محصوالت پایین است، عر  ملی در تمایل  پردازدکاالهای ضروری می به مصرف کنندهمصرف

ه شده ساختمحصول »کننده برای گرایی مصرفملی از سوی دیگرت. پایین اسبه خرید کاالهای داخلی 
تمایل ( 1014، 3برنارد و همکاران) .کننده برای پرداخت تثثیر بگذاردتواند بر تمایل مصرفمی « Xکشور 

 کننده مایل است برای یک محصول هزینه کندشود که مصرفبه پرداخت به حداکثر پولی اطال  می
کنندگان نسبت به خرید کاالی تواند به عنوان توجه یا درک مصرفو می(، 1017)کاپللی و همکاران، 

تمایل ( 1016)کاپللی و همکاران،  .دتعریف شو قیمتسی برای پرداخت مربوط به رویکرد روانشنا
صویر تدارای برند قوی است،  ،یک محصول کشور مبداً کنندگان برای پرداخت بیشتر هنگامی کهمصرف

کننده برای پرداخت آن بستگی به نقش ارزیابی ، تمایل مصرفسرانجام کند.کشور مثبت را یادآوری می
تحقیقات تجربی متعددی در کشورهای  نتایج د.دار «در ایتالیابه عنوان مثال شده ساخته»ارزش محصول 

های بسیاری در کشورهای در حال بینیواقع پیشدر ر حال توسعه متفاوت است. صنعتی و کشورهای د
پرستانه و مصرف قومی نگرش میهن (، که در این بین1001، 4بالینگتون)بیکر و  توسعه مشاهده شده است

شوند، ه از کشورهای صنعتی وارد میدر مورد محصوالتی ک (1004، و بالبینز دیمانتوپولوس) .وجود دارد
شده از کشور خودشان را نسبت به تمایل به خرید محصوالت تهیه کنندگان در کشور صنعتیمصرف

 ،کشورهای در حال توسعه متضاد است کنندگاناین اثر برای مصرفمحصول ساخت دیگر کشور را دارند. 
وردار کیفیت باالتری برخ کنندگان کشور در حال توسعه، ازدیدگاه مصرف ازدر این شرایط کاالی وارداتی 
   (.1017)کاپللی و همکاران، د گردمی ارزیابیاست و بنابراین به طور مثبت 
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   با قیمت شدهکادرا ریسکارتباط 

اصطالح ریسک ادراک شده برگرفته از رشته ، است ریسک، کنندهرفتار مصرفکی از عناصر کلیدی در ی
ها آن ، زیرا تصمیمگیرندریسک قرار میخرید در معرض کنندگان هنگام معموال مصرفروانشناسی است. 

)چائو مین  .نیز نامطلوب خواهد بودها بینی شود و بعضی از آنتواند کامال پیشدارای عواقبی است که نمی
که شده به نحوی در همه تصمیمات خرید دخیل است، به ویژه در مواردی خطر درک( 1011، 1و همکاران

این مفهوم به معنای عدم تحقق نتایج مورد انتظار است، که به خاطر  (1001، 1)دولکیا .نامعلوم است نتایج
دراک به عنوان اتوان شده را میکننده نسبت به محصول یا خدمات است. ریسک ادراکعدم قطعیت مصرف

تتلر و )لی .نمود مشتری در مورد عدم اطمینان و نتایج معکوس بالقوه خرید یک محصول یا خدمت تعریف
شود که رفتار مشتری را تحت شده به عنوان عامل مهمی در نظر گرفته میریسک ادراک (1006، 3مالنسیو

 هم در و خریداولین  ای هم درندهکنتعیینعامل بسیار ( و 1011)چائو مین و همکاران، دهد تاثیر قرار می
 .ارزیابی، انتخاب و رفتار وی تاثیرگذار خواهد بود. ادراک مشتری از ریسک، بر قصد خرید مجدد است
کننده در نظر گرفت: ریسک توان برای مصرفچندین نو  ریسک می (1007، 4)بوسکرگر و همکاران

اساس  انوا  ریسک را بر 1کاربردی، ریسک فیزیکی، ریسک اجتماعی و ریسک روانشناختی. جدول 
 .دهد( نشان می1971) 1بندی جاکوبی و کاپالنطبقه

جکوبای و کاپالن -. انواع ریسک 1جدول  

انواع 

 ریسک
 آنچه که خریدار نسبت به آن حساس است

آن دسته کاالیی که به این مورد از 

 ریسک بسیار بستگی دارد.

 فیزیکی
ریسک سرمایه شامل نارسایی جسمی، سالمتی و سرزندگی و برای 

باشد.پذیری میموارد آسیپسالخوردگان، بنیه و بیماری از جمله   
وسایل مکانیکی و یا برقی مانند اتومبیل، دارو، 

 خدمات درمانی، غذا و نوشیدنی

 آسودگی
ریسک سرمایه شامل اهمیت زمان، آسودگی، تعمیر کاال و تعویض 

ریزی شده و مشخم دارند نسبت آن. افرادی که زندگی کامال برنامه
 به این موضو  بسیار حساس اند.

کنسرت، آ(انس هواپیمایی، قلم کاالهایی هزینه 
 فرصت باالیی دارند.

 مالی
ریسک سرمایه پول و امالک. افرادی که سطح درآمد و ثروت کمی 

دهند.دارند نسبت به آن مورد اهمیت بیشتری نشان می  
ی قیمت که نیاز به هزینهکاالهایی مثل بلیط گران 

 زیادی دارند.

 کاربردی
امل زمانی که کاال درست کار کند و نیاز را برطرف ریسک سرمایه ش

اند.سازد. خریداران کاربردی بسیار نسبت به این موضو  حساس  
کاالها و خدماتی که خریدشان نیازمند افزونگی و 

 تعهد خریدار است.

 اجتماعی
ریسک سرمایه شامل اعتماد به نفس و عزت نفس است. افرادی که 

و یا نامطمئن هستند نسبت به این مورد  نسبت به خود اعتماد ندارند
پذیرترند.آسیب  

ی آنچه که از نظر اجتماعی مشخم است و نشانه
باشد مانند لباس، جواهرات، ماشین، خوب بودن می

 خانه و لوازم ورزشی

 روانشناختی
ریسک سرمایه شامل وابستگی و درجه و مقام. افرادی که با عدم 

دیگران مواجه هستند این مورد برایشان دریافت احترام و جذابیت از 
کند.اهمیت بیشتری پیدا می  

لوازم شخصی بسیار لوکس که ممکن است موجب 
احساس گناه شوند، کاالهای بادوام و خدماتی که 

ست.نیازمند احترام به خود و فداکاری  

                                                                                                                             
1. Chao-Min, et al  
2. Dholakia  

3. Littler and Melanthiou 

4. Boskerger et al 
5. Jacoby and Kaplan 
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تمامی  ده ازبا استفاکنند تا سعی می ،قیمت هستندهای گرانان هنگامی که در شرایط خرید کاالخریدار
یکی از این  (1011، 1و همکاران هولند) .، ریسک خرید خود را کاهش دهنداطالعات خارجی موجود
یرند. گهای خود در نظر میگیریدر تصمیمکنندگان باشد که مصرفکشور مبدا می ،اطالعات خارجی موجود

، باشندیبدنبال محصوالتی با ویژگی برتر مکنندگان زمانیکه ریسک مالی محصوالت بیشتر است و  مصرف
 (.1991، 1شود )کوردلتر توسعه یافته بیشتر میها در مورد محصوالتی با کشور مبدا کمنگرانی آن

  پیشینه تجربی
شور کنندگان بر قیمتی که یک ک( به بررسی اثر کلیشه سازی نژاد پرستی مصرف1009) 3روزنکو و جنسن

ارائه دهد و نیز در عین حال در بازارها رقابت کند پرداخته اند. نتایج به دست  تواند برای محصدوالتش می
کنندگان آمریکایی تمایل به پرداخت بیشتری برای کاالها با کشور آمده حاکی از آن بوده اسدت، مصدرف  
رده ک دهندگان استفادهگرایی پاسخبرای ارزیابی میزان ملی  CETمبدا آمریکایی داشته باشند و از مقیاس

است. نتایج این پژوهش تمایل به پرداخت قیمت بیشتر برای کاالهای آمریکایی نسبت به کاالهای چینی 
کنندگان تعصبات مثبتی نسبت به رده محصدوالت مختلف نشدان داده اسدت و همچنین مصرف    11را در 

توسددط  در پژوهش دیگری که .اندداشددته ،شددده محصددوالتی که در کشددورهای توسددعه یافته سدداخته 

دگان کنن( به بررسی تاثیر کشور مبدا بر روی تمایل به پرداخت مصرف1011) 4دیامانتوپولوس و همکاران
کنندگان تمایل به پرداخت پول بیشددتر برای کاالهای برند مصددرفنشددان داده اسددت  نتایج اند. پرداخته

ر مطلوب تبا تصویر کم هاییا در مقایسده با کاالهایی از کشدور  کشدورهایی با تصدویر مطلوب کشدور مبد   
تر شده های تمایل به پرداخت بیشگیریتعهد به برند باعث ایجاد تاثیر مثبت در تصمیمبه عالوه  هسدتند. 

به بررسدی اختالف قیمتی محصدوالت مشدابهی که فروشندگان با    ( 1010)1هو و ونگ  همچنیناسدت.  
. نتایج نشددان داده اسددت  اندپرداخته، کنندعرضدده می 6ها را در سددایت ایی بیکشددور مبدا متفاوت آن

شتر قیمت بی ناملموس خود از مزیت قیمت ویژه وفروشندگان آمریکایی برای کاالهای ملموس و خدمات 
ین تفاوت رسد اهای دیگر بهره می برند. به نظر مینسدبت به محصوالتی مشابه با فروشندگانی از کشور 
ری والت و یا ریسددک تجات تا اینکه از کیفیت محصد قیمتی از ارزش ویژه کشدور مبدا نشدات گرفته اسدد  

. به دلیل اینکه اغلب آمریکا از مزیت قیمت ویژه کشددور مبدا برخوردار اسددت بسددیاری از   نشددات بگیرد
در ادامه  .کنندفروشدددان آمریکایی برای فروش محصدددوالت خود اسدددتفاده می کننددگدان از خرده  تولیدد 

به  یوفادار و تیفیک ،متیق یرو بر ابعاد کشددور مبدا ریتاث بررسددی(  به 1011) 7عبدالرحمان و همکاران
ی را مورد بررس کنندگانمصرف دیادراک و قصدد خر  یرو عوامل بر نیا ریتاث به عالوه پرداخته اند،  برند

کنندگان قیمت و کیفیت اهمیت بیشتری قصدد خرید مصرف  در. نتایج نشدان داده اسدت که   قرار داده اند
بررسی به ( 1011) 8شجان هولند و همکاران که توسطدر پژوهشی دیگر . وفاداری به برند دارندنسبت به 

. نتایج ندامالی پرداختهسازی و ریسک گر برندبا متغیر مداخله گذاریتاثیر اطالعات از کشور مبدا بر قیمت
                                                                                                                             
1. Holand et al  

2. Cordell   

3.  Drozdenko and Jensen 

4. Koschate and Diamantopoulos 

5. Hou & Veng 

6. e bay   

7. Abdulrahman and Shafiullah Hasin 

8 . John Holand et al 
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ی باالتری نسبت به کاالهاتمام کاالهای وارداتی در بازار کشور از قیمت ویژه بسیار نشدان داده است که  
 .ر استمالی باالسدت بیشددت ریسدک  برند. تاثیر کشدور مبدا بر روی قیمت زمانی که  تولید داخلی بهره می

های دیدگاه زنان و مردان را در زمینه تصویر کشور سازنده محصول مورد ( تفاوت1981) 1هسدلو  و وال 
های سدداخت ایتالیا بیشددتر از کفش هایبرای کفش زنانتمایل به خرید  ها دریافتندارزیابی قرار دادند. آن

های ایتالیایی داشتند که ت. همچنین آنها متوجه شدند که آقایان تمایل بیشتری به لباسسد کاناداسداخت  
های مردانه تولید رومانی در به سبب کیفیت بهتر آن نسبت به محصوالت کانادایی بود؛ در حالی که لباس

کنندگان آیا مصرف( به بررسی اینکه 1018راشدید و باین )  د.این گروه ارزیابی شدده بو رتبه در ترین پایین
 مقایسدده بادر یک کشددور در حال توسددعه تهیه کنند   ای را ازمحصددوالت تجاری منصددفانهتمایل دارند 

ها حاکی از آن است های آنیافته  باالترهای ت متحده آمریکا با قیمتمحصدوالت سداخته شده در ایاال  
 ست،ا ساخت یک کشور در حال توسعه ای کهمنصفانه یک محصدول تجاری  نگرش و اعتماد به برندکه 

ر کنندگان کاالی ساخته شده دشود تا مصرفهای تجارت منصفانه موجب میپیامچراکه  یابد.افزایش می
اپللی و ک شود ارزیابی کنند.تولید مییک کشدور در حال توسدعه را به عنوان کاالیی که در ایاالت متحده   

ن به منظور تعیی "ساخته شده"( به بررسدی رفتار مصدرف کننده نسدبت به محصدوالت     1017همکاران )
 کنندگان است. یافته های اصلی پژوهش نشانهای ارزشمند مرتبط با قصد خرید مصرفکیفیت و ویژگی

اد کنندگان ایجیک مقوله مفهومی در ذهن مصرف به عنوان "ساخته شده در ایتالیا"( محصول 1دهد )می
 "اساخته شده در ایتالی"کنندگان برای محصوالت ( قیمت قابل توجهی که توسط مصرف1شدده است. و ) 
 شده است. تمایل و بررسیشود در سه بخش مورد تجزیه و تحلیل )مواد غذایی، مد و اثاثیه( پرداخت می

ل مورد تجزیه و تحلیل به طور همگن تشدددخیم داده هدای مختلف محصدددو بده پرداخدت برای بخش  
 . است ٪30تا  10ها بیشترین ارزش مشاهده شده بین به شود، اگرچه برای همه بخشنمی

   مدل مفهومی و فرضیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

   های پژوهشفرضیه

 بیشتر است. ،لمان نسبت به ایرانبه پرداخت کاالهای ساخت آن تمایل میزا فرضیه اول:

 میزان تمایل به پرداخت کاالهای ساخت چین نسبت به ایران، بیشتر است. :دومفرضیه 

                                                                                                                             
1 . Heslop and Wall 

به پرداخت تمایل کشور مبداً  

 ریسک ادراکی

گراییملی  
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 نسبت به ایران، بیشتر است. آلمانساخت یخچال  یمیزان تمایل به پرداخت کاال :سومفرضیه 

 یخچال ساخت چین نسبت به ایران، بیشتر است.میزان تمایل به پرداخت کاالی  :جهارمفرضیه 

 نسبت به ایران، کمتر است. آلمانساخت کفش ورزشی میزان تمایل به پرداخت کاالی  :پنجمفرضیه 

 ساخت چین نسبت به ایران، کمتر است.کفش ورزشی میزان تمایل به پرداخت کاالی  فرضیه ششم:

 .ر استنسبت به ایران، بیشت آلمانساخت میزان تمایل به پرداخت کاالی الستیک ماشین  :هفتمفرضیه 

 میزان تمایل به پرداخت کاالی الستیک ماشین ساخت چین نسبت به ایران، بیشتر است. :هشتمفرضیه 

ــیه  و تمایل به پرداخت  رابطه بین کاالی یخچال سددداخت آلمانکنندگان گرایی مصدددرفملی :نهمفرض

 نمایند.کنندگان ایرانی تعدیل میمصرف

ــیه  رابطه بین کاالی یخچال سددداخت چین و تمایل به پرداخت کننددگان  گرایی مصدددرفملی :دهمفرض

 نمایند.کنندگان ایرانی تعدیل میمصرف

رابطه بین کاالی السدتیک ماشین ساخت آلمان و تمایل به  کنندگان گرایی مصدرف ملی :یازدهمفرضـیه  

 نمایند.کنندگان ایرانی تعدیل میپرداخت مصرف
رابطه بین کاالی السدتیک ماشین ساخت چین و تمایل به  کنندگان گرایی مصدرف ملی :دوازدهمفرضـیه  

   نمایند.کنندگان ایرانی تعدیل میپرداخت مصرف
تاثیر  و تمایل به پرداخترابطه بین بر  )عملکردی، جانی، مالی و اجتماعی( ریسک ادراکی :سیزدهمفرضیه 

 تاثیر معناداری دارد.نسبت به کشور ایران  کشور مبداً )آلمان(

ریسددک ادراکی )عملکردی، جانی، مالی و اجتماعی( بر رابطه بین تمایل به پرداخت و  :چهاردهمفرضــیه 

   تاثیر کشور مبداً )چین( نسبت به کشور ایران تاثیر معناداری دارد.

    شناسی تحقیقروش
ریسدددک خریدد کداالها بر قیمتی که    گرایی وتعیین اثر کشدددور مبددا، ملی  این تحقیقهددف از اجرای  

اضر با تحقیق حایرانی تمایل به پرداخت آن برای محصوالت با مبدا متفاوت دارند است،  کنندگانمصرف
 نو ها از آوری دادهشود و به لحاظ نو  جمعبردی محسوب میرتوجه به هدف یاد شده از نو  تحقیقات کا

کنندگان و پرسددنل کتابخانه ملی جمهوری مراجعه جامعه آماری تحقیق شددامل تمام باشددد.پیمایشددی می
 ،باشدکه جامعه مورد نظر در این تحقیق نامحدود میاز آنجادر تحقیق حاضر،  بوده اسدت.  اسدالمی ایران 

 گیریروش نمونهگیری، جهت نمونه اسددتفاده شددده اسددت.   1برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران
 است، نامهپرسش حاضر پژوهش در استفاده مورد اسدتفاده گردید. ابزار « نمونه در دسدترس »احتمالی غیر

 شده طراحی حوزه این های اساتید خبره و متخصم دربر اسداس راهنمایی  پژوهش حاضدر  نامهپرسدش 
 سواالت شامل نامهپرسش اول قسمت، است شده تشکیل قسمت سه از استفاده مورد نامهپرسش .اسدت 
و  گراییواالت مربوط به ملیسدد دوم قسدمت اسددت. و...(  درآمد تحصدیالت،  جنسدیت،  (شدناختی جمعیت

تا  "کامال مخالفم"از  ایگزینه 1به صورت طیف لیکرت  که کنندگان استمصدرف  ریسدک ادراک شدده  
ه باشند که مربوط باسدت. قسدمت سوم سواالت نیز سواالت اصلی می   گیری شدده اندازه "کامال موافقم"

                                                                                                                             
1. Cochran  
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گزینه برای هر سوال مطابق با  9کنندگان بوده است، میزان اثر کشدور مبدا بر تمایل به پرداخت مصدرف  
 %80تا  60کمتر از مبلغ ایرانی، گزینه دوم:  %80قیمت کاال به این صورت بوده است؛ گزینه اول: بیش از 

کمتر از مبلغ  %40تا  10کمتر از مبلغ ایرانی، گزینه چهارم:  % 60تا  40بلغ ایرانی، گزینه سدوم:  کمتر از م
تا  40بیشتر از مبلغ ایرانی، گزینه هفتم:  %40تا  10ایرانی، گزینه پنجم: همان مبلغ ایرانی، گزینه شدشم:  

بیشتر  %80ی، گزینه نهم: بیش از بیشتر از مبلغ ایران %80تا  60بیشدتر از مبلغ ایرانی، گزینه هشتم:  60%
کنندگان به کتابخانه ملی جمهوری نفر از مراجعه 179آوری شده از های جمعدادهدر نهایت  .از مبلغ ایرانی

ارائه شده است. سواالت طراحی شده متغیرهای پژوهش  1ر جدول د اند.اسالمی ایران اخذ و تحلیل شده
نامه در اختیار استادان قرار گرفت و اصالحات مد نظر اعمال شد. به منظور بررسدی روایی محتوا، پرسدش  

تفاده شد که اس SPSSبرای سدنجش قابلیت اعتماد و پایایی نیز، از آلفای کرونبا  با اسدتفاده از نرم افزار   
پایایی مناسددب ابزار دهنده تاثید این مقدار نشددانبه دسددت آمد و  96/0های پژوهش مقدار آن برای متغیر

   .باشدمیپژوهش 

()تعداد سواالت های پژوهشمتغیر. 2جدول  

 هاگویه متغییرها 

کشور 
  -مبدا

تمایل 
به 
 پرداخت

تومانی را در نظر دارید. 1000000. فرض کنید قصد خرید یک دستگاه یخچال را دارید. شما یک یخچال ایرانی 1

وجود داشته باشد، چه مقدار حاضر به پرداخت پول برای یخچال آلمانی  در صورتیکه نمونه آلمانی این یخچال نیز
 هستید 

تومانی را در نظر دارید. 1000000. فرض کنید قصد خرید یک دستگاه یخچال را دارید. شما یک یخچال ایرانی 2

ینی خچال چدر صورتیکه نمونه چینی این یخچال نیز وجود داشته باشد، چه مقدار حاضر به پرداخت پول برای ی
 هستید  

تومانی را در نظر دارید. در  100000فرض کنید قصد خرید یک کفش ورزشی را دارید. شما یک کفش ایرانی . 3

 صورتیکه نمونه آلمانی این کفش نیز وجود داشته باشد، چه مقدار حاضر به پرداخت پول برای کفش آلمانی هستید 

تومانی را در نظر دارید. در  100000فرض کنید قصد خرید یک کفش ورزشی را دارید. شما یک کفش ایرانی  .4

 صورتیکه نمونه چینی این کفش نیز وجود داشته باشد، چه مقدار حاضر به پرداخت پول برای کفش چینی هستید 

 300000تیک ایرانی به قیمت  فرض کنید قصد خرید یک جفت الستیک ماشین را دارید. شما یک جفت الس .5

تومانی را در نظر دارید. در صورتیکه نمونه آلمانی این الستیک نیز وجود داشته باشد، چه مقدار حاضر به پرداخت 
 پول برای الستیک آلمانی هستید 

 300000فرض کنید قصد خرید یک جفت الستیک ماشین را دارید. شما یک جفت الستیک ایرانی به قیمت   .1

انی را در نظر دارید. در صورتیکه نمونه چینی این الستیک نیز وجود داشته باشد، چه مقدار حاضر به پرداخت پول توم
 برای الستیک چینی هستید 
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-ملی

 گرایی 

 توانند اولین و بهترین اولویت باشند.هنگام خرید، محصوالت ایرانی می .1

 ردند.گزنند و منجر به افزایش بیکاری میایرانی صدمه میها با خرید محصوالت خارجی به کسب و کار . ایرانی2

 . ما باید در تولید تمام محصوالت مورد نظر به خودکفایی برسیم.3

دهم از تولید محصوالت ایرانی ممکن است با خرید محصوالت ایرانی هزینة بیشتری بپردازم، اما ترجیح می. 4

 حمایت کنم.

 ارجی اعمال شود تا ورودشان به کشورکاهش یابد.. عوارض زیادی باید بر محصوالت خ5

 . خرید محصوالت خارجی عملی ضد ایرانی است.1

ریسک 
 عملکردی 

 .باشنددهم محصوالت با کشور مبدا نا مطلوب معیوب و یا دارای نقصان میاحتمال می .1

 .نباشد دهم این کاال با کشور مبدا نا مطلوب از کیفیت مورد نظرم برخورداراحتمال می .2

ریسک 
  سالمتی

 .ام باالست. تاثیر عوارض منفی احتمالی این کاال با کشور مبدا نامطلوب بر سالمت من و خانواده1

 .دهم خرید این کاال با کشور مبدا نامطلوب خطر جانی داشته باشد. احتمال می2

ریسک 
 مالی

 پردازم را دارد یا خیر.برایش میگیرم که کاال ارزش پولی که . هنگام خرید این کاال در نظر می1

قیمت باالی این کاال سهم زیادی در بودجه من دارد به همین دلیل خرید کاالیی با کشور مبدا نامطلوب مقرون  .2

 .به صرفه نخواهد بود

ریسک 
 اجتماعی

 .کرد خواهدفیانم نسبت به من تغیر کنم با خرید این کاال ساخت کشور مبدا نا مطلوب دید اطرااحساس می .1

 .ودشدوستان و آشنایان من بدتر میبا خرید این کاال با کشور مبدا نامطلوب موقعیت اجتماعی من بین  .2
 

 های پژوهشیافته
 ارائه شده است. 3اطالعات توصیفی مربوط به پژوهش کنونی در جدول 

های مختلف جمعیت شناختیدهندگان بر اساس متغیر. تعداد و درصد پاسخ3جدول  

 درصد تعداد متغیر درصد تعداد متغیر

 سن

 10کمتر از 
 سال

6 3.4 

 درآمد

 1کددمددتددر از  
 میلیون

11 11 

 11.8 13 سال 30تا  10
 1تددا  1بددیددن 
 میلیون

41 41 

 41.1 76 سال 40تا  30
 4تددا  1بددیددن 
 میلیون

71 71 

 36.6 61 سال 10تا  40
 6تددا  4بددیددن 
 میلیون

39 39 

 1.0 9 سال 60تا  10
 6بددیددش از  

 میلیون
6 6 

 جنسیت

 10.8 91 زن

 تحصیالت

 38 38 دیپلم

 64 64 کارشناسی

 49.1 88 مرد
 69 69 کارشناسی ارشد

 8 8 دکتری
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 های اول تا چهارمایج آزمایش فرضیهنت
انگین از آزمون می «های ساخت آلمان و چین نسبت به ایرانمیزان تمایل به پرداخت کاال»برای بررسی 
داری معنیاستفاده شد، به این صورت که  11نگارش  SPSSافزاری ( در محیط نرمtجامعه )آزمون 

نتایج تجزیه و تحلیل . گرددگزینه می باشد، ارزیابی می 9که متوسط  4.1اختالف میانگین نمرات با مقدار 
  نشان داده شده است. (4آزمون میانگین جامعه یاد شده )اطالعات جدول

 اول  فرضیه «میانگین یک نمونه ای»نتایج آزمون . 5جدول

 نام مؤلفه
میانگین 

 پاسخ
sig 

تفاوت میانگین با 
4.1 

 حدود اطمینان

 باال پایین

میزان تمایل به پرداخت کاالهای ساخت 
 لمان نسبت به ایرانآ

6.001 0.000 1.1 1.14  1.76 

کاالهای ساخت  میزان تمایل به پرداخت
 چین نسبت به ایران

4.11 0.001 0.314- 0.167- 0.141- 

 6.001 نمرات« میزان تمایل به پرداخت کاالهای ساخت المان نسبت به ایران»مقدار میانگین برای مولفه 
برابر  4.1باشد، که اختالف آن با عدد بیشتر از مبلغ ایرانی( می %40تا  10تمایل به پرداخت گزینه ششم: )

ای کنندگان ایرانی تمایل به پرداخت پول بیشتری برمصرفتوان نتیجه گرفت واحد است، بنابراین می 1.1
بوده،  4.1ین پاسخ افراد بیشتر از ، زیرا میانگهای ساخت آلمان نسبت به کاالهای ساخت ایران دارندکاال

مقدار  (P˂0.01) .ستاندارد کمتر استداری ااز سطح معنی 4.1ثانیا مقدار میانگین در مقایسه با عدد 
گزینه ) 4.11نمرات  «میزان تمایل به پرداخت کاالهای ساخت چین نسبت به ایران»میانگین برای مولفه 

 -0.314برابر  4.1باشد که اختالف آن با عدد کمتر از مبلغ ایرانی( می %40تا  10تمایل به پرداخت چهارم: 
کنندگان ایرانی تمایل به پرداخت پول کمتری برای کاالهای مصرفتوان نتیجه گرفت واحد است، می

بوده ثانیا مقدار  4.1ساخت چین نسبت به کاالهای ساخت ایران دارند زیرا اوال میانگین پاسخ افراد کمتر از 
میزان »برای بررسی  (P˂0.01) .داری استاندارد کمتر استاز سطح معنی 4.1با عدد میانگین در مقایسه 
با  (tاز آزمون میانگین جامعه )آزمون « نسبت به ایران و چین آلمان یخچال ساختتمایل به پرداخت 

. نتایج گرددارزیابی می )قیمت یخچال ساخت ایران(تومان  1000000معناداری اختالف نمرات با مقدار 
  ارائه شده است. 6در جدول  آزمون میانگین جامعه یادشده

 دوم فرضیه «میانگین یک نمونه ای»نتایج آزمون . 1جدول

 نام مؤلفه

 میانگین پاسخ

sig 

تفاوت 

میانگین با 
10000 

 حدود اطمینان

 باال پایین

میزان تمایل به پرداخت یخچال 
 ساخت المان نسبت به ایران

1467039.11 0.000 467039.11 317170.04 606808.17 

یخچال میزان تمایل به پرداخت 
 ساخت چین نسبت به ایران

1714011.31 0.000 171977.61- 318713.63- 193141.67- 
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میزان تمایل به پرداخت یخچال »برای مولفه باشد مقدار میانگین قابل مالحظه می 6همانطور در جدول 
برابر  1000000باشد که اختالف آن با عدد تومان می 1467039.11نمرات « ساخت المان نسبت به ایران

کنندگان ایرانی تمایل به پرداخت پول توان نتیجه گرفت مصرفتومان است، بنابراین می 467039.11
لمان نسبت به یخچال ساخت ایران دارند، زیرا اوال پاسخ افراد بیشتر از آبیشتری برای یخچال ساخت 

داری استاندارد کمتر معنیاز سطح  1000000در مقایسه با عدد  ثانیا مقدار پاسخ افراد ،بوده 1000000
 «میزان تمایل به پرداخت یخچال ساخت چین نسبت به ایران»برای مولفه  مقدار میانگین (P˂0.01) .است

تومان است،  -171977.61برابر  1000000باشد که اختالف آن با عدد تومان می 1714011.31نمرات 
 تمایل به پرداخت پول کمتری برای یخچال ساختکنندگان ایرانی توان نتیجه گرفت مصرفبنابراین می

بوده ثانیا مقدار پاسخ  1000000چین نسبت به یخچال ساخت ایران دارند، زیرا اوال پاسخ افراد کمتر از 
میزان »برای بررسی  (P˂0.01) .داری استاندارد کمتر استاز سطح معنی 1000000افراد در مقایسه با عدد 
با  (tاز آزمون میانگین جامعه )آزمون « نسبت به ایرانآلمان و چین  کفش ساختتمایل به پرداخت 

. نتایج آزمون گرددارزیابی می )قیمت کفش ساخت ایران( تومان 100000معناداری اختالف نمرات با مقدار 
   ارائه شده است. 7میانگین جامعه یادشده در جدول 

  سوم فرضیه «ایمیانگین یک نمونه»نتایج آزمون . 1جدول

 نام مؤلفه
میانگین 

 پاسخ
sig 

تفاوت میانگین با 
30000 

 حدود اطمینان

 پایین پایین

کفش میزان تمایل به پرداخت 
 ساخت المان نسبت به ایران ورزشی

163910.61 0.000 63910.61 11367.43 76413.8 

میزان تمایل به پرداخت کفش 
 ورزشی ساخت چین نسبت به ایران

176648.04 0.000 13311.96- 31330.61- 14373.31- 

میزان تمایل به پرداخت کفش ورزشی ساخت المان نسبت »برای مولفه  ، مقدار میانگین6با توجه به جدول 
، تومان است 63910.61برابر  100000باشد که اختالف آن با عدد تومان می 163910.61نمرات « به ایران

کنندگان ایرانی تمایل به پرداخت پول بیشتری برای کفش ورزشی توان نتیجه گرفت مصرفبنابراین می
بوده ثانیا  100000لمان نسبت به کفش ورزشی ساخت ایران دارند، زیرا اوال پاسخ افراد بیشتر از آساخت 

مقدار  (P˂0.01) .داری استاندارد کمتر استاز سطح معنی 100000مقدار پاسخ افراد در مقایسه با عدد 
ات نمر« میزان تمایل به پرداخت کفش ورزشی ساخت چین نسبت به ایران»برای مولفه  میانگین

 بنابراین، تومان است -13311.96برابر  100000با عدد  باشد که اختالف آنتومان می 176648.04
به پرداخت پول کمتری برای کفش ورزشی ساخت  کنندگان ایرانی تمایلمصرفتوان نتیجه گرفت می

بوده ثانیا مقدار پاسخ  100000به کفش ورزشی ساخت ایران دارند، زیرا اوال پاسخ افراد کمتر از چین نسبت 
میزان »برای بررسی  (P˂0.01) .داری استاندارد کمتر استاز سطح معنی 100000افراد در مقایسه با عدد 

با  (tاز آزمون میانگین جامعه )آزمون « نسبت به ایرانآلمان و چین  ساخت الستیکتمایل به پرداخت 
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. نتایج گرددارزیابی می ساخت ایران( تومان الستیک)قیمت  300000معناداری اختالف نمرات با مقدار 
   ارائه شده است. 8آزمون میانگین جامعه یادشده در جدول 

 چهام فرضیه «میانگین یک نمونه ای»نتایج آزمون  .1جدول

 نام مؤلفه
میانگین 

 پاسخ
sig 

تفاوت میانگین 

 300000با 

 حدود اطمینان

 پایین پایین

 الستیکمیزان تمایل به پرداخت 
 ساخت المان نسبت به ایران

399010.18 0.000 99010.18 80460.31 117640.11 

 الستیکمیزان تمایل به پرداخت 
 ساخت چین نسبت به ایران

170331.10 0.000 19664.804- 41141.07- 17184.1- 

میزان تمایل به پرداخت »برای مولفه  مقدار میانگینباشد، قایل مالحظه می 8همانطور که در جدول 
 300000باشد که اختالف آن با عدد تومان می 399010.18نمرات « ساخت المان نسبت به ایرانالستیک 

ت پول ایرانی تمایل به پرداخ مصرف کنندگانمی توان نتیجه گرفت ، بنابراین تومان است 99010.18برابر 
الستیک ساخت المان نسبت به الستیک ساخت ایران دارند، زیرا اوال پاسخ افراد بیشتر از  بیشتری برای

داری استاندارد کمتر است از سطح معنی 300000بوده ثانیا مقدار پاسخ افراد  در مقایسه با عدد  300000
(0.01˂P.)  ساخت چین نسبت به ایرانالستیک میزان تمایل به پرداخت »مقدار میانگین برای مولفه »

، تومان است -19664.804برابر  300000باشد که اختالف آن با عدد تومان می 170331.10نمرات 
ساخت  به پرداخت پول کمتری برای الستیک کنندگان ایرانی تمایلمصرفتوان نتیجه گرفت میبنابراین 

بوده ثانیا مقدار پاسخ  300000ایران دارند، زیرا اوال پاسخ افراد کمتر از چین نسبت به الستیک ساخت 
    (.P˂0.01داری استاندارد کمتر است )از سطح معنی 300000افراد در مقایسه با عدد 

   پنجم و ششمهای نتایج آزمایش فرضیه
املی( استفاده دوطرفه )تحلیل عاز تحلیل واریانس بین گروهی گرایی، گری متغیر ملیبرای بررسی اثر تعدیل

ر ساخت د )آلمان/ چین( های اثر کشور مبداداری و تعاملی متغیرگردید. نتایج تحیل واریانس برای اثر معنی
ارائه شده  10و  9در جدول  کنندگان ایرانیمصرف تمایل به پرداخت بر و الستیک ماشین کاالی یخچال

  است.

مایل تدر کاالی یخچال  أاثر کشور مبدو  گراییملینتایج آزمون تحلیل واریانس دوطرفه برای  .1جدول

  به پرداخت

 داریمعنی Fضریب  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منابع واریانس

 796/0 711/0 11/3 18 77/16 گراییملی
 186/0 197/0 11/1 1 11/1 کشور مبدا
 101/0 38/1 11/6 9 01/11 اثر تعامل
   43/4 110 10/661 خطا 
    179 1116 کل
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گرایی و اثر کشور مبداً کاالی الستیک ماشین نتایج آزمون تحلیل واریانس دوطرفه برای ملی .11جدول

 در تمایل به پرداخت

 داریمعنی Fضریب  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منابع واریانس

 474/0 99/0 11/1 18 14/41 گراییملی
 006/0 91/7 08/10 1 08/10 کشور مبدا
 041/0 01/1 10/1 9 96/41 اثر تعامل
   13/1 110 78/380 خطا 
    179 6681 کل

گرایی در تمایل به پرداخت، تعامل دو عامل عامل اصلی ملیباشد قابل مشاهده می 9همانطور که در جدول 
اری دمبداً کاالی یخچال و عامل اصلی کشور مبداً کاالی یخچال از سطح معنیگرایی و اثر کشور ملی
(0.01P˃.بیشتر بوده است ،)  ی یخچال رابطه بین کاالی کاالکنندگان گرایی مصرفملی»در نتیجه فرضیه

ود. و همان شتائید نمی «نمایندکنندگان ایرانی تعدیل میساخت آلمان/ چین و تمایل به پرداخت مصرف
 أ( در عامل اصلی کشور مبدp˂0.01داری )باشد تفاوت معنیقابل مشاهده می 10همانطور که در جدول 

کنندگان و همچنین بین تعامل دو عامل وجود دارد، فرکاالی الستیک ماشین در تمایل به پرداخت مص
دار دو عامل بدین تعامل معنی است.(، بیشتر بوده ˃0.01Pداری )گرایی از سطح معنیاما عامل اصلی ملی

گرایی موجب تعدیل سطوح عامل کشور مبداً کاالی معنی است که تغییرات صورت گرفته در عامل ملی
طوح گرایی در هر یک از ستغییرات صورت گرفته در متغیر ملیالستیک ماشین است. به عبارت دیگر، 

یه در نتیجه فرض به شکل متفاوت ر  داده است. عامل کشور مبداً کاالی الستیک ماشین )آلمان/ چین(
رابطه بین کاالی کاالی الستیک ماشین ساخت آلمان/ چین و تمایل به کنندگان گرایی مصرفملی»

  مورد تائید واقع گردیده است.« نمایندکنندگان ایرانی تعدیل میپرداخت مصرف

   هفتم نتایج آزمایش فرضیه
یابی معادالت ساختاری با آزمون فرضیه ها مربوط به مدل پژوهش از مدلساختاری مدل و  یابیارز یبرا

روایی و پایایی  به تحلیل ابتداانجام شد.  Smart Pls2کمک روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار 
 یسازه ییروامدل پرداخته شده است. برای های به بررسی برآورد مسیر بین متغیرپرداخته شد و سپس 

ی یبی و آلفااز پایایی ترکپرسشنامه  ییایپا زانیم نی. همچندیداستفاده گریی همگرا روا معیارز نامه اپرسش
  ارائه شده است.  11کرونبا  استفاده شده است که در جدول 
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و  کاالی آلمانی  ای کرونباخ برای تمایل به پرداختنتایج روایی همگرا ، پایایی مرکب و آلف .11جدول 

 چینی

 آلفای کرونباخ (C.Rپایایی ترکیبی ) (AVEمیانگین واریانس ) )آلمان( متغیرهای پژوهش

 799/0 906/0 818/0 ریسک عملکردی

 899/0 941/0 896/0 ریسک جانی

 837/0 886/0 111/0 ریسک مالی

 771/0 891/0 810/0 ریسک اجتماعی

 871/0 903/0 609/0 تمایل به پرداخت کاالی آلمانی

 آلفای کرونباخ (C.Rپایایی ترکیبی ) (AVEمیانگین واریانس ) )چین( متغیرهای پژوهش

 799/0 908/0 831/0 ریسک عملکردی

 899/0 910/0 901/0 ریسک جانی

 806/0 780/0 639/0 ریسک مالی

 771/0 861/0 761/0 ریسک اجتماعی

 911/0 931/0 697/0 تمایل به پرداخت کاالی چینی

است  1/0شده بزرگتر از  استخراج انسیوار نیانگیممقدار  باشد،قابل مالحظه می 11همانطور که در جدول 
 . بزرگتر است 7/0در تمامی موارد از آستانه مرکب  مقدار پایاییشود، و براین روایی همگرا تایید میبنا

بزرگتر  7/0در تمامی موارد از آستانه با  مقدار آلفای کرون، و همچنین شودتایید می ترکیبیبنابراین پایایی 
ای هپس از بررسی و مطالعه ساختار داخلی و وضعیت سازه .شوداست بنابراین پایایی پرسشنامه تایید می

 رذک انیشاساختاری پرداخته شد.  ها در قالب مدلمدل پژوهش در گام بعدی به بررسی صحت فرضیه
 را ریمتغ دو انیم ریمس یدارمعنا توانباشد، می 96/1 عدد از ترباال یدارمعنا اعداد که یصورت در است
 . گذاشت صحه رابطه نیا وجود بر و نمود دییتا

 نییتع بیو ضر t ی آمارهر، یمس بیضرا .12جدول

 نتیجه tآماره  ضریب مسیر مسیر مدل

 تایید فرضیه 997/1 0/352 تمایل به پرداخت کاالی آلمانی -ریسک عملکردی

 رد فرضیه 1/123 0/180- تمایل به پرداخت کاالی آلمانی -جانیریسک 

 رد فرضیه 1/395 0/325 تمایل به پرداخت کاالی آلمانی -ریسک مالی

 رد فرضیه 0/951 0/136- تمایل به پرداخت کاالی آلمانی -ریسک اجتماعی

 رد فرضیه 1/944 0/226 تمایل به پرداخت کاالی چینی -ریسک عملکردی

 رد فرضیه 0/890 0/138- تمایل به پرداخت کاالی چینی -جانیریسک 

 رد فرضیه 0/502 0/081 تمایل به پرداخت کاالی چینی -ریسک مالی

 رد فرضیه 0/771 0/141- تمایل به پرداخت کاالی چینی -ریسک اجتماعی

 t، مقدار آماره 11های مندرج در جدول در ارتباط با تمایل به پرداخت کاالی آلمانی با عنایت به یافته
توان استنباط نمود باشد از این رو میمی 1.96، بزرگتر از 997/1 ای ریسک عملکردی برابر بابرآمده بدست
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عناداری دارد همچنین با توجه به که ریسک عملکردی بر روی تمایل به پرداخت کاالی آلمانی تاثیر م
دهنده تاثیر مثبت ریسک است که این امر نشان 311/0ضریب مسیر بدست آمده برابر با مثبت  جدول فو ،

عملکردی بر تمایل به پرداخت کاالی آلمانی است. در ارتباط با ریسک جانی، مالی و اجتماعی میزان آماره 

t ی و اجتماعی بر روی توان عنوان نمود که ریسک جانی، مالاز این رو می .است 96/1تر از بدست آمده کم
   تمایل به پرداخت کاالی آلمانی تاثیر معناداری ندارد.

بدست برای  tمقدار آماره  11در ارتباط با تمایل به پرداخت کاالی چینی با توجه به نتایج مندرج در جدول 
خت های مورد نظر بر روی تمایل به پردااست از این رو تاثیر ریسک 96/1های مدنظر کمتر از ریسک

   گیرد.کاالی چینی مورد تایید قرار نمی

  گیریبحث و نتیجه
های اصددلی در قصددد خرید ها کشددور مبدا به عنوان یکی از سددرنخامروزه با توجه به جهانی شدددن بازار

از  کنندگانکنندگان شددناخته شددده اسددت، همچنین یکی از فاکتورهای کلیدی ارزیابی مصددرف مصددرف
های بسیار زیادی را برای کاالهای کنندگان قیمتوارداتی می باشد. مصرف محصول، کشور مبدا کاالهای

در کشدددور ایران وجود دارد.  مشدددابه ی با کیفیتااین درحالی اسدددت که کااله ،کنندخارجی پرداخت می
بنابراین مسداله اصلی این تحقیق این است که آیا مبدا کاالهای کشورهای وارد شده تاثیری در تمایل به  

ت تمایل ایم که میزان تفاوهمچنین در این تحقیق به دنبال این بودهکنندگان دارد  بیشتر مصرف پرداخت
 کنندگان برای کاالهای کشورهای مختلف را برآورد کنیم.به پرداخت مصرف
 مصرف کنندگان ایرانی تمایل به پرداخت پول" فرضیه اول پژوهش حاضر بیانگر آن استنتایج حاصل از 
اگر  توان گفتدر نتیجه می"کاالهای ساخت آلمان نسبت به کاالهای ساخت ایران دارند. بیشدتری برای 

کشور آلمان باشد ترجیح و تمایل به پرداخت بیشتری را نسبت به کاالی ساخت ایران کاالیی که سداخت  
ه دوم فرضددینتایج حاصددل از باشددد، بنابراین اثرگذاری کشددور مبداً بر تمایل به پرداخت معنادار می ارد.د

ای هل به پرداخت پول کمتری برای کاالکنندگان ایرانی تمایمصددرف" پژوهش حاضددر بیانگر آن اسددت
توان گفت اگر کاالیی که ساخت کشور در نتیجه می".های ساخت ایران دارندسداخت چین نسبت به کاال 

ل از نتایج حاصددایران باشددد ترجیح و تمایل به پرداخت بیشددتری را نسددبت به کاالی سدداخت چین دارد. 
کنندگان ایرانی تمایل به پرداخت پول مصددرف"فرضددیه سددوم و چهارم پژوهش حاضددر بیانگر آن اسددت 

کنندگان ایرانی مصددرف"و "ان دارند.بیشددتری برای یخچال سدداخت آلمان نسددبت به یخچال سدداخت ایر
یجه در نت"تمایل به پرداخت پول کمتری برای یخچال سداخت چین نسبت به یخچال ساخت ایران دارند. 

توان گفت اگر کاالی یخچال که سدداخت کشددور آلمان باشددد ترجیح و تمایل به پرداخت بیشددتری را  می
نسددبت به کاالی سدداخت ایران دارد، و اگر کاالی یخچال سدداخت کشددور چین باشددد تمایل به پرداخت  

نتایج حاصدل از فرضدیه پنجم و ششم   کمتری را نسدبت به کاالی سداخت ایران را در پی دارد. همچنین   
کنندگان ایرانی تمایل به پرداخت پول بیشددتری برای کفش مصددرف" وهش حاضددر بیانگر آن اسددت پژ

کنندگان ایرانی تمایل به مصرف"و  "ورزشدی سداخت آلمان نسدبت به کفش ورزشی ساخت ایران دارند   
در "پرداخت پول کمتری برای کفش ورزشدی سداخت چین نسدبت به کفش ورزشدی ساخت ایران دارند.    
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ان گفت اگر کاالی کفش ورزشدی که سداخت کشدور آلمان باشد ترجیح و تمایل به پرداخت    تونتیجه می
بیشتری را نسبت به کاالی ساخت ایران دارد، و اگر کاالی کفش ورزشی ساخت کشور چین باشد تمایل 

نتایج حاصل از فرضیه هفتم و هشتم و  به پرداخت کمتری را نسبت به کاالی ساخت ایران را در پی دارد.
کنندگان ایرانی تمایل به پرداخت پول بیشدتری برای الستیک  مصدرف " پژوهش حاضدر بیانگر آن اسدت  

ت کنندگان ایرانی تمایل به پرداخمصرف"و  "ساخت آلمان نسبت به الستیک ماشین ساخت ایران دارند.
توان ه میدر نتیج"پول کمتری برای السدتیک ماشین ساخت چین نسبت به الستیک ساخت ایران دارند. 

گفت اگر کاالی السدتیک ماشدین که سداخت کشدور آلمان باشدد ترجیح و تمایل به پرداخت بیشتری را      
نسدبت به کاالی سداخت ایران دارد، و اگر کاالی السدتیک ماشدین سداخت کشدور چین باشد تمایل به       

و و هت دیگر )ین راستا نتایج مطالعادر ا پرداخت کمتری را نسدبت به کاالی سداخت ایران را در پی دارد.  
 جان هولند و همکارانش؛ 1011، عبدالرحمان و همکاران؛ 1011، ؛ دیامانتوپولوس و همکاران1010ونگ، 

نندگان کبر تمایل به پرداخت مصرف أنیز نشان داده است که متغیر اثر کشور مبد( و 1018و باین،  1011، 
  تاثیر گذار است.

ن کاالی رابطه بیکنندگان گرایی مصرفملی" بیانگر آن استنتایج حاصدل از فرضیه نهم پژوهش حاضر  
اما  "نمایندمینکنندگان ایرانی تعدیل کاالی یخچال سددداخت آلمان/ چین و تمایل به پرداخت مصدددرف

رابطه بین کاالی الستیک ماشین ساخت کنندگان گرایی مصدرف ملی "دهدنشدان می  دهمنتایج فرضدیه  
حس  هدداین نتیجه نشان می "نمایند.کنندگان ایرانی تعدیل میمصرف آلمان/ چین و تمایل به پرداخت

کننده ایرانی رابطه بین اثر کشور مبداً بر ساخت کاالی یخچال بر تمایل به پرداخت را گرایی مصدرف ملی
کننده ایرانی برای کاالی السدددتیک گرایی مصدددرفگری حس ملیکنند، در حالی اثر تعدیلتعددیل نمی 

 .( مطابقت دارد1009،  روزنکو و جنسن) که با نتایج مطالعاتماشین وجود دارد، 
به  بر روی میزان تمایل ریسک عملکردی"نتایج حاصل از فرضیه یازدهم پژوهش حاضر بیانگر آن است 

اما نتایج "یران تاثیر گذار است پرداخت پول بیشتر برای کاالهای ساخت آلمان نسبت به کاالهای ساخت ا
آلمان نسبت به کاالهای ساخت ایران تاثیر ها بر کاالی ساخت آلمان و کاالهای ساخت چین باقی ریسک

تنها ریسک عملکردی رابطه بین اثر کشور مبداً بر ساخت کاالی  دهداین نتیجه نشان می باشد.نمی گذار
یل به تماها برای گذارد. در حالی اثر معناداری باقی ریسکساخت آلمان بر تمایل به پرداخت را تاثیر می

ضیه نتایج تاثیر فروجود ندارد،  کاالهای ساخت کشور آلمان و چین نسبت به ساخت کشور ایرانخت اپرد
( که 1991ردال و همکاران، ؛ کو1011العات )هولند و همکاران، معناداری ریسک عملکردی با نتایج مطاثر 

در تمایل به پرداخت را  کنندگانشده از سوی مصرفها و ریسک مالی ادراکگذاری ریسکدر حوزه اثر
تحقیق،  این نتایج از استفاده پیشنهادات کاربردی با حال عین در. مورد بررسی قرار داده است، مطابقت دارد

  :گرددمی ارائه مدیران برای محقق جانب از
توانند در صورتی که دارای کاالهایی باشند که از مزیت کشور مبدا مطلوب برخوردار است در ها میشرکت

 دهند، به شافزایتبلیغات خود بر روی این مزیت خود تاکید بیشتری داشته باشند تا مقدار فروش خود را 
ستیک النسبت به  آلمان الستیک ماشین ساخت کشوردهد احتمال خرید طور مثال این پژوهش نشان می

یشتر ب الستیک ماشین ساخت چیننسبت به  الستیک ماشین ساخت ایرانو خرید  ماشین ساخت ایران
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لمان درصد پول بیشتر برای کاالهای ساخت آ 40تا  10کنندگان حاضر به پرداخت است و همچنین مصرف
های قیمتی کاالهای خود آکاهی بیشتری داشته ها از پتانسیلشود تا شرکتهستند که این امر موجب می

اند بر توتری داشته باشند. اهمیت نتایج این پژوهش در این است که میگذاری مناسبباشند و قیمت
رای یز راهنمایی بگذاری تعیین منطقه فروش کاربرد بسیاری داشته باشد و نموضوعاتی مثل قیمت

الت کنندگان نسبت به محصوبا درک تمایالت مصرفهای وارداتی باشد. واردکنندگان در تنظیم سیاست
 های وارداتی و همچنینتواند سیاستهای مختلف کاالیی، واردکنندگان میمختلف در رده با کشور مبداٌ
آوری ا و سودهمستقیم بر درآمد عملیاتی شرکترا اتخاذ کنند که بطور مستقیم و غیر تریقیمتی مناسب

داً رکت دارای محصوالتی با کشور مبها نیز در صورتیکه شیابی شرکتگذار است. مدیران بازارها تاثیرآن
مبداً  و اتخاذ استراتژی کشور توانند با تاکید بر کشور مبداًباشند، میکنندگان میمطلوب برای مصرف
 ابی خود را گسترش دهند و یا در صورتیکه شرکت دارای محصوالتی با کشور مبداًمناسب، ارتباطات بازاری

یابی ای بازارههای محصول تاکید داشته باشند و از سایر استراتژیمطلوب نیستند، می توانند بر دیگر ویژگی
ایی مواجه هاین تحقیق با محدودیتهمچنین  از جمله تعدیل قیمت برای بقا در محیط رقابتی استفاده کنند.

 توان به موارد زیر اشاره کرد:بوده است که می
های آن به سایر شهرها باید با آوری شده، تعمیم یافتههای تحقیق در شهر تهران جمعآنجا که داده از

تحقیقات بر روی محصوالت خاصی انجام شده است و قابل تعمیم به تمامی کاالها  .احتیاط صورت پذیرد
نندگان کهای این مطالعه این است که مشخم نیست مصرفیکی از محدودیت اشد.بمثال لبنیات نمی

 های آتیپژوهشدیگر محصوالت پاسخ خواهند داد به همین دلیل امید است در  بندیطبقهچگونه به 
رد توان این را بیان کهای پژوهش حاضر میمحدودیتدیگر از  .قرار گیردمحصوالت دیگری را نیز بررسی 

ررسی   را برای خدمات نیز بتوان فرضیات فودر نتیجه میفقط برای کاالها انجام پذیرفته  پژوهشکه این 
 کرد. 
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