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  چکیده                      
دالیل امتناع مصرف کننده ایرانی مقاله حاضر با هدف کشف و بررسی 

از مصرف کاالهاي ایرانی و حمایت از تولید ملی صورت پذیرفته است، 
اخیر یکی از مشکالت اقتصادي کشور ، خروج ارز  هاي چراکه در سال

کننده ایرانی براي واردات کاالهاي با برند خارجی و عدم تمایل مصرف
در تحقیق حاضر از روش  .در مصرف کاالها با برند داخلی بوده است
- کیفی، از روش نظریه زمینهتحقیق آمیخته استفاده شده است ، در بخش
نفر خبرگان علوم انسانی  18اي استفاده شده است که بدین منظور با 

ها مدل نهایی مصاحبه صورت پذیرفت و پس از کدگذاري متون مصاحبه
زار پرسشنامه کمی با استفاده از ابدست آمد. سپس در بخشتحقیق به

- ها در بخش کیفی تهیه گردید ، دادهساخته که بر اساس مصاحبهمحقق
هاي آزمون مدل جمع آوري گردیدند. جامعه آماري پژوهش حاضر 

هاي بزرگ بوده است و پرسشنامه در کنندگان فروشگاهشامل مصرف
هاي بزرگ توزیع گردیده است. نتایج تحقیق مشتري فروشگاه 430میان 

دست آمده است و بیانگر هاي عمقی بهر بخش کیفی از مصاحبهحاضر د
گرایی و ازخودبیگانگی در هایی مانند مادياین امر است که بروز ویژگی

ها کننده ایرانی تاثیر عمیقی بر شکل انتخاب وي در رابطه با برندمصرف
هاي آماري تاثیر و کاالها گذاشته است. در نهایت پس از انجام آزمون

ی، وسواسدیخرگرایی و ازخودبیگانگی بر متغیرهاي رهاي ماديمتغی
یی، مدگرای، و هم چشم چشمامتناع از خرید کاالهاي تولید ملی، 

  .و انتخاب برندهاي خارجی مورد تایید قرار گرفته است ییفردگرا
ملی، نظریه گرایی، ازخودبیگانگی، حمایت از تولیدمادي :کلیدواژه

   ایرانی.اي، کاالي زمینه
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 مقدمه
باشند . یکی از مهمترین می اره با مشکالتی زمینه ای روبرواقتصادهای در حال توسعه همو
پس از انقالب اسالمی ایران با آن مواجه بوده است های مشکالتی که اقتصاد ایران در سال

تمایل مصرف کننده ایرانی به مصرف برندهای خارجی و عدم تمایل به مصرف برندها و 
مهم ترین مسایلی که در سالیان اخیر محل  کاالهای تولید ملی بوده است. در حقیقت یکی از

بحث در فضاهای علمی، تجاری در داخل کشور بوده است و در حیطه رشته بازاریابی قرار 
میگیرد ، امتناع جامعه ایرانی از خرید و مصرف برندها و محصوالت ملی و تمایل ایشان به 

-صادی کشور و تالش برنامهاستفاده از برندهای خارجی بوده است که با توجه به شرایط اقت

ریزان فرهنگی در چهار دهه  پس از انقالب اسالمی ایران ، پرداختن به آن از اهمیت باالیی 
 برخوردار است. 

توانند ها میبه اعتقاد موون همواره رفتار مصرف کننده جنبه ای ناشناخته دارد. شرکت
هم چنین مصرف کنندگان نیز  مصرف کنندگان را از طریق رفتار غیراخالقی قربانی کنند و

(. 1393در مصرف خود ممکن است رفتارهایی غیراخالقی و غیرعقالنی را بروز دهند)موون،
علوم اجتماعی ، علوم های که به مفاهیمی مشترک در حوزههایی از این رو پرداختن به زمینه

ین زمینه پرداختن باشد. و درامی پردازند حیاتیمی سیاسی ، بازاریابی و رفتار مصرف کننده
به دالیل امتناع مصرف کننده ایرانی از مصرف کاالهای ایرانی با توجه به شرایط اقتصادی 

 باشد.می کشور از اهمیتی باال برخوردار
از طرف دیگر یکی از مکاتب اصلی جامعه شناسی مکتب  کارکردگرایی است. محور و 

که اکثر  ات و نظم در جوامع استرویکرد اصلی کارکردگرایی در جامعه شناسی ایجاد ثب
(. مرتون یکی از 1385)اسکید،اند پردازان کارکردگرایی بدان توجه داشتهنظریه

( 1968کارکردگرایان تاثیرگذار بر بسط این مکتب جامعه شناسی بوده است. رابرت مرتون )
کارکرد  یعنی کارکردهای دارای نتایج آشکار مورد نظر با معتقد بود بین کارکردهای آشنا

تواند وجود می یعنی کارکردهای دارای نتایج نا مشخص و منظور نشده، تضاد و تفاوت پنهان
تواند از یک جهت دارای کارکرد می داشته باشد. گاهی اوقات یک عنصر در نظام اجتماعی

لذا نتایج کامل هر عنصر در نظام اجتماعی  .مثبت و از جهتی دیگر دارای کارکرد منفی باشد
 .(1387دقیقاً برسی شود)گیدنز، باید
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در حقیقت با توجه به نظریه کارکردگرایی ، در تحقیق حاضر هدف کشف کارکردهای  
پیدا و پنهان و مثبت و منفی بازاریابی و جامعه مصرفی در ایران بعد از انقالب اسالمی با 

 بوده است. تمرکز بر کشف دالیل امتناع مصرف کننده ایرانی از مصرف کاالهای تولید ملی
به عبارت دیگر تحقیق حاضر به دنبال بررسی چرایی امتناع مصرف کننده ایرانی از 

داند که می پنهان بازاریابیهای باشد و این امر را مشمول کارکردمصرف کاالهای ایرانی می
خصوصی و دولت در های بازاریابی در سطح کشور از طرف شرکتهای با وجود فعالیت
انقالب اسالمی، هم چنان مصرف کننده ایرانی بین دو کاالی مشابه خارجی و سالیان پس از 

باشد می داخلی ، گرایش به انتخاب کاالی خارجی دارد. و لذا سوال اصلی تحقیق حاضر این
که عوامل موثر بر  امتناع مصرف کننده ایرانی از مصرف کاالهای تولید ملی کدامند و تاثیر 

 کند؟می پیروی این عوامل از چه فرایندی
 ادبیات تحقیق-2

 کاالی ملی 2-1

قدرت یک کاالی ملی و به تبع آن یک برند ملی نشان دهنده کنش قوی بین ادراک 
باشد . یکی از پارامترهای یک کاال یا برند  میهای کنندگان یک کشور و شایستگیمصرف

ور سازنده یک کاال یا در سالیان اخیر توجه به تاثیری است که نام کشها مورد توجه شرکت
کند . در می گذارد و از این طریق به کاال هویت بخشیمی برند بر ذهن مصرف کنندگان

محصول  "کشور سازنده"ادبیات بازاریابی ایجاد تمایز برای یک کاال یا برند از طریق عامل 
ملی در  (. ساخت کاالهای1398نامند )بخشی زاده ،می را ایجاد کاالی ملی و برندسازی ملی

آید و هویت رقابتی مهمی را می عصر تجارت کنونی به عنوان قدرت نرم کشورها به حساب
 (.1398نماید )داورزنی ،می برای کشورها ایجاد

گرایش مصرف کنندگان به مصرف کاالهای ملی بیانگر تاثیر عوامل فرهنگی بر رفتار 
ی ملی ، باورهای مصرف باشد . گرایش به خرید کاالها و برندهامی کنندگانمصرف

 کنندگان را پیرامون اخالقی بودن رفتار خرید خود در مقابل خرید کاالهای خارجی شکل
( . بهترین حالت خرید کاالهای ملی برای مصرف کنندگان زمانی 1398دهد)بخشی زاده ،می

شود که مصرف کنندگان این ادراک را داشته باشند محصوالت ملی کشور می ایجاد
نسبت به محصوالت خارجی موجود در بازار مزیت رقابتی دارد و بر اساس یک خودشان 

کننده در رابطه با محاسبه عقالنی خرید کاالی ملی را ترجیح دهند . که این ترجیح مصرف
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انطباق  -2برتری واقعی محصوالت داخلی و یا  -1 :تواند برآمده از دو عاملمی کاالی ملی
مشتریان باشد. بر اساس تحقیقات های ، فرهنگ و خواستهها شبیشتر محصوالت داخلی با ارز

انجام شده زمانی که مصرف کنندگان به برتری واقعی محصوالت داخلی و ملی اعتقادی 
-نداشته باشند، بعد اخالقی برای حمایت از کاالی تولید ملی ایفاگر نقش در ذهن مصرف

حصوالت داخلی را حتی با کیفیت دهند ممی ترجیحها گردد و آنمی کنندگان یک کشور
 (.2015تر به جای محصوالت خارجی معتبر خریداری نمایند)وانگ ،پایین

در سالیان اخیر کشور مبدا محصول به یکی از متغیرهای تاثیرگذار در انتخاب مصرف 
کننده مدرن به کشور تولید کننده کاال که (. مصرف2018کنندگان تبدیل شده است)فریزر،

باشد به مثابه قسمتی از کاال و بخشی از فرایند ارزیابی می یا یک کشور خارجیکشور خود 
 ( .1398کند)داورزنی،می و انتخاب محصول مورد نظر خود نگاه

دهند که ملیت کاالی تولید شده به عنوان یک نشانه خارجی در ذهن می تحقیقات نشان
خارجی سریعتر های ه بررسی نشانهگذارد و از انجایی کمی مصرف کننده بر قضات فرد تاثیر

باشد در نتیجه ملیت می کیفی خود محصولهای و سهل تر از بررسی خصوصیات و ویژگی
باشد)بخشی زاده می کاالی تولیدشده بر مصرف کنندگان امروزی تاثیر باالیی را دارا

،1398.) 
   آشکار و پنهانهای کارکرد2-2

در ثبات،  دهیپد کیاست که  یامدیپ ایاثر  ،ییکارکردگرا شهیکارکرد در اند یمعنا 
کوشد تا هر نهاد مشخص می اساسا ییکارکردگرا .دارد یاجتماع ستمیبقاء و انسجام س

 انیکل دارد، ب کیجامعه، به مثابه  یکه برا ییامدهایرا در قالب پ یاجتماع
 .(1392ت،یکند)آوتو
آشکار موردنظر با کارکرد  جینتا یدارا یعنیکارکرد آشکار  نی( ب1968مرتون ) رابرت

، تفاوت قائل شده است. اند نامشخص و منظور نشده جینتا یدارا ییکارکردها یعنیپنهان 
 یمهارتها ریکارکرد آشکار مدارس عبارتند از: آموزش خواندن و نوشتن و سامثال  یبرا

مورد نظر باشند که از قبل می پنهان یکارکردها یجامعه مدرن، اما مدارس دارا یالزم برس
توان به تبدیل کردن ان به ابزاری می برای مثال برای کارکردهای پنهان مدارس..نبوده است

 برای نمایش طبقاتی اشاره نمود.
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کارکرد  یداراها در همه دوره یاجتماع ستمیسهای کند که همه جنبهمی اشاره زین مرتون
و پنهان  یکارکرد منف یاجزا ممکن است دارا یمثبت نبوده است، و برحسب اتفاق برخ

 یاجتماع ستمیس یختگیگسبردن و از هم نیممکن است باعث از ب یمنف جیباشند و آن نتا
 است یکارکرد منف یجهان دارا افتهیتوسعه ن ییدر کشورها تیعمثال رشد جم یگردد. برا

 یرا نمرا دا ادیز تیبا جمع یجامعه ا یغذا نیتام ییتوانا افتهیاقتصاد جوامع توسعه ن رایز
 .(1388،ینیلیباشد)د

 کارکردهای آشکار بازاریابی  2-3

 :تقسیم کرداصلی زیر بر اساس تفکرات کاتلر وان به چهار زمینه تمی را  اهداف نظام بازاریابی

 به حداکثر رساندن مصرف

 به حداکثر رساندن رضایت مشتری

 به حداکثر رساندن حق انتخاب

 به حداکثر رساندن کیفیت زندگی

 به حداکثر رساندن مصرف 2-3-1

بسیاری از مدیران واحدهای اقتصادی بر این عقیده اند که وظیفه بازاریابی، به حداکثر 
 رشد اقتصادیباشد که این خود باعث به حداکثر رسیدن تولید، اشتغال و می رساندن مصرف

خوشبخت  ،بیشتر مصرف کنند مردم چقدر هر فرض بر این است که  در این هدفاست.
رند با این حال کسانی وجود دارند که خوشبختی را لزوماً در افزایش کاالهای مادی نمی ت

 (.1390)کاتلر،دانند
 به حداکثر رساندن رضایت مشتری 2-3-1

هدف سیستم بازاریابی به حداکثر رساندن رضایت مشتری است و نه فقط افزایش کمی 
آید می اک بیشتر، وقتی به حسابمصرف. خرید یک دستگاه اتومبیل جدید و یا مالکیت پوش

ضایت مشتری مسئله ای ر میزان گیری اندازه هرچندکه که به رضایت خریدار بی انجامد. 
 (.1390)کاتلر، است غامضدشوار و 
 به حداکثر رساندن حق انتخاب 2-3-3

ق برخی از بازاریابان بر این باورند که هدف سیستم بازاریابی باید باال بردن تنوع کاال و ح
انتخاب مصرف کننده باشد. به این ترتیب سیستم بازاریابی فرصتی بسیار خوب در اختیار 
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دهد تا با درک کامل و درست از سبک زندگی خود، می مصرف کنندگان قرار
 (.1390)کاتلر،کنند.  انتخاب باشد سازگار شان ذائقه با که را کاالیی بتوانند 

 به حداکثر رساندن کیفیت زندگی 2-3-4

ت زندگی ارتقا کیفی بایستیسیاری از مردم بر این باورند که هدف سیستم بازاریابی ب
. بلکه می باشدن باشد. البته این امر فقط محدود به کیفیت، کمیت، موجود بودن و هزینه کاال 

ن مطلب البته بایستی به ای .گرددمی کیفیت فیزیکی و فرهنگی محیط زیست را نیز شامل
ز این اازه گرفتن کیفیت زندگی بسیار دشواراست زیرا افراد مختلف توجه داشت که اند

 (.1390)کاتلر،مختلفی دارندهای مسئله برداشت
 مادی گرایی 2-4

اخیر های با شدت زیادی در جوامع غربی گسترش یافته است . اما در سال 1مادی گرایی 
 (. به نظر2011نز،این پدیدار فرهنگ غرب تبدیل به یک پدیدار جهانی شده است )ریچی

گرایی از یک مسئله صرفا اجتماعی و یا فردی به اخیر دامنه مسئله مادیهای رسد در سالمی
نماید تبدیل شده است می یک پدیدار که مشکالت فردی و اجتماعی را توامان با هم ایجاد

مادی رسد که رابطه ای بین مصرف بیش از اندازه ، می ( . هم چنین به نظر2010)الفورژ،
محیط زیستی ، فقر جهانی و کاهش های گرایی و مشکالت فردی و اجتماعی نظیر بحران
 (.2012بهزیستی و شادی در جوامع وجود دارد)الکساندر،

باشند اما می یگرایدر حالیکه بازاریابان مورد نقد قرار میگیرند که در حال ازدیاد مادی
باشد )سژو می جوه مثبت و منفی در کنار همدهند که این پدیدار دارای ومی تحقیقات نشان

 (.2015و شوهام،
( 2005تواند به توسعه هویت فردی در جوامع )هولت،می از نتایج مثبت مادی گرایی

منفی این  ( اشاره نمود. و وجوه2005( و جوامع برند )شوتن،2005جمعی )فیرات،های تجربه
(،مشکالت روانی 2002ر،توان در کاهش بهزیستی افراد )کازمی پدیده را هم

( و مشکالت زیست محیطی 2002( ، کاهش رضایت از زندگی )آهویا،2005)کاشدان،
 ( اشاره نمود.2005)براون،

                                                      

1 Materialism 
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باشد که می گرایی بیان کننده نسبت و درجه ای از اهمیتدر ادبیات بازاریابی مادی
یی را با سه جز مادی گرا 1(. بلک1995داراست)بلک،ها مصرف کننده در پیوند با دارایی

 .(2002باشد)ونگ،می کند. این سه مولفه شامل تملک گرایی ، خساست و حسادتمی تبیین
کند دارایی می این سه مولفه بیان کننده میزانی است که شخص پیوند با کاالها دارد ، سعی

کند می دیگران را بررسیهای هایش را به شدت در کنترل خویش داشته باشد و نیز دارایی
 (.2015کند)سژو و شوهام،می و خود را با آن مقایسه

باشد اما تحقیقات می هرچند مادی گرایی در افراد دارای نتایج مثبتی برای فرد و جامعه نیز
رایی با کاهش گ( مادی 2006گرایش دارند تا بر نتایج منفی این پدیدار تاکید نمایند )آبال،

( رضایت از زندگی 2002)بروق،( ، بهزیستی فرد 1985فردی )بلک،های شادی
 زیست محیطیهای ( و توجه به نگرانی2002( اهمیت به اجتماع )کازر،2001)رایان،

 ( 2008)کیلبورن،
هش دهند که مادی گرایی باال به کامی در ارتباط است. هم چنین تحقیقات نشان

 گیتولید کننده معنا در زندگی، مانند ارتباطات اجتماعی و خانوادهای فعالیت
 (.2015انجامد)سژو و شوهام،می

 کنندهازخودبیگانگی مصرف  2-5

است که فرد در آن دچار احساس انزوا و  کننده وضعیتیمصرفازخودبیگانگی 
شود که مینهایی فعالیتمشغول به یا شود و می ی مرجع خویشهاجداافتادگی از گروه

به عبارت آنها تعلق داشته باشد. ش به ایشکلی درگیرانه، زمان و برنامه هطور معمول باید به به
های دیگر مصرف کننده از خودبیگانه شده تمایل خویش را برای مشارکت در فعالیت

 لکه فضای تجارت و نیز رفتارهای مصرف کنندگان دیگر شکهایی اجتماعی و فعالیت
 .(1397اصانلو،)دهد ندارد می
کنندگان وجود دارد که مصرف عقیده در میان متفکران بازاریابیامروزه این  

یا خود را ازطریق  در زندگی خود بپذیرندهای بازار را ندارند خروجی عالقهازخودبیگانه 
ه کننددرگیر شوند تا بتوانند در نقش یک مصرفها شرکتخواهند با آن معرفی کنند و می

                                                      

1 Belk 
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معامله، نقش نندگان هنگام ورود به بازار برای شرکت در کمصرف شوند. این ظاهر متمایز
 شوند.لحاظ اجتماعی بیشتر ازخودبیگانه میکنند و درنتیجه بهاصلی خود را ایفا نمی

 فقدانقدرت،  فقدانازخودبیگانگی را در پنج بعد تعریف کرده است:  (1959)سیمن 
قدرت به  فقدانخود. بعد  ازهنجارهای اجتماعی، انزوای اجتماعی و بیگانگی  فقدانمعنا، 
 منتهیاو  راضی کنندهکه فرد آگاه است اقدامات او به پیامدهای  داردشاره ا مسئلهاین 

به چه چیزی  یقین نداردکننده کند که مصرفاشاره می وضعیتیمعنا، به  فقداننخواهد شد. 
باید اعتقاد داشته باشد.نداشتن هنجارهای اجتماعی به این معنی است که هنجارهای اجتماعی 

کنند که افراد از آنها پیروی کنند های اثربخشی را فراهم نمیقاعدهدهندة رفتار، دیگر شکل
های غیراخالقی، ناعادالنه و نامطلوبی را برای دستیابی به اهداف خودخواهانة و بازاریابان راه
ها ها، فعالیتکنند. نهایتاً انزوای اجتماعی حالتی از بیگانگی با بازار شامل بنگاهخود دنبال می

 (.1397اصانلو،ی نظام بازاریابی است)هاو خروجی
 مدرن  مصرف کننده یروان طیشرا 2-6

فقر  ةدر کشورها ، تنه به تن یفرد یهارنج جادیدر ا ،یروان یهایماریجهان مدرن ب در
ابتال دارد، و  یروان یمارینفر به ب کی ایتانی. اکنون  از هر چهار نفر در بردنزنیم یکاریو ب

به  یریگهمه نیا لی. دلکنندیمصرف م یضد افسردگ ینفر داروها ونیلیهر سال چهار م
 یمسائل امروزه. گرددیباز م یروان یهااختالل وعیو ش ،یاجتماع طیشرا انیم دیشد وندیپ
 ی  دئولوژیو اها یتئور یو گسست، و حت یگانگیادراک ازخودب ،ینابرابر ،ییتنها رینظ
بروز شرایط روانی نامطلوب برای مصرف در  کنندهنییتع یرا موارد سمیبرالینئول یاهیپا

و  یگر، معتقد است عوامل رواندرمانواتس، روان ی. بر اساس آنچه جدانندیمکننده 
مطلق، قرار گرفتن  یست. فقر، نابرابراها بیآس یریگشکل ،یاز عوامل اصل یکی یاجتماع

 یمحور، همگرقابت یفرهنگو روبرو شدن با  ینیجانش ،ییگراتیجنس ،یدر معرض نژادپرست
 .(2017،یدی. )توئدهدیم شیرا افزا یامکان ابتال به مشکالت روان

باشند با می ریدرگجوامع با آن که امروزه  یفردی هایماریاز اَشکال گوناگون ب یاریبس
 قیداشته و از طر ارتباط یو جامعه مصرف نظام مبتنی بر بازاریابی  یجانب یامدهایروندها و پ

 یستمیس ،اریاز جهات بس سیستم مبتنی بر بازاریابیگفت  توانیم ی. حتشودیم تقویتها آن
نه فقط به دنبال مقابله با آثار  یجد شکلیبه اگر و – کندیم دیتول یروانیماریاست که ب

 دیگشته شود، با یهاشهیعوامل و ر یکه به دنبال بررس ،یو مشکالت روان هایماریب
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 شود،یم زادهمشکالت از آن  نیپرداخته شود که ا یو اقتصاد یاسیس طشرایتر، به مشخص
 .است نیآن عج یهاجنبه ةبا هم یاساس یچه طور به شکل یشناسو مشخص نمود که روان

در جمع شدن   یاصل یرا موارد مادی گراییو  ییگراامروزه مصرف برخی از محققان
گرفته تا اضطراب.  یاز افسردگ یتمشکال دانند،یم یحجم از مشکالت سالمت روان نیا

 ،یهمراه است با افسردگ شتریب یزهایچ دیخر» شود،یمتذکر م ویطور که جورج مونبهمان
مخرب  یو هم از نظر فرد یروند هم از نظر اجتماع نیاز دست رفته. ا یهااضطراب و رابطه

دارد که ادعا  رایگ رایبس یانوشته یهمراه نیا ةگر   دربارسو گرهارت، روان درمان«. است
 .(2017،یدی)توئمیریگیاشتباه م یروان یرا با بهروز یماد ی ما معموالً بهروز کندیم

 بازاریابی و مصرف پس از انقالب اسالمی ایران 2-7

-های گوناگون سیاسی تجربه شدهپس از پیروزی انقالب اسالمی ایران دورههای درسال

 متفاوت بوده اند. به طور کلیهایی صرف نیز دورهاز حیث وضعیت مها است که این دوره
مصرف در های توان چهار دهه پس از انقالب اسالمی ایران را برای همخوانی با دورهمی

دوره سازندگی  -2ابتدایی انقالب و دوره جنگ ایران و عراق های سال -1 :دوره 4قالب 
 مود . دوره پس از اصالحات تقسیم بندی ن -4دوره اصالحات و  -3

گیرد از دو جنبه ابتدایی انقالب و جنگ ایران و عراق را در بر میهای دوره اول که سال 
قابلیت بررسی دارد اول وجود جنگ و انقالب که به شکلی فزاینده مفاهیم کمبود کاالهای 

نماید و دوم سیطره و چیرگی تفکرات ضد می مصرفی و سختی در تولید را ایجاد
موجود در های دوره اول انقالب به شدت ظهور دارد. در نتیجه وضعیتمصرفگرایی که در 
با توجه به کمبود محصول، گرایش ب همصرف ها کننده در این سالاین دوره مصرف

پس از انقالب اسالمی هم های توان این دوره را در دورهمی کاالهای ملی دارد. در حقیقت
بازاریابی در نظر گرفت که های و دورهها ادایمدر پار "تولید"و  "محصول"راستا با دوره 

 (.1397کند )کاتلر،محصول به صرف تولید شدن ، تقاضای خود را هم تولید می
باشند. در این سه می دو تا چهارم پس از انقالب از زمینه ای مشترک برخوردارهای دوره

ی جامعه سازندگی و اصالحات دو جنبه اقتصادی و فکرهای دوره و خصوصا دوره
رشد اقتصادی و ها شوند. از یکطرف با پایان جنگ و توسعه زیرساختمی دستخوش تغییر

فرهنگ ها افتد و از طرف دیگر با گسترش استفاده از رسانهمی بهبود وضعیت اقتصادی اتفاق
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تاریخی های توان برای تطابق با دورهمی یابد. این دو دوره رامصرفی در جامعه گسترش می
 (. 1397در نظر گرفت)کاتلر، "بازاریابی"و  "فروش"های یابی همراستا با دورهبازار

اقتصادی در های توان بیشتر از حیث بروز و ظهور پدیده تحریممی اما دوره چهارم را
رابطه با مصرف مورد تحلیل قرار داد. در این دوره با کاهش درآمدهای نفتی و در نتیجه 

کننده ایرانی کاهش یافته اما هم چنان به دلیل ف در مصرفکاهش درآمد سرانه، توان مصر
جهان مصرفی در ذهن مصرف های پیشین و شکل گرفتن ارزشهای تربیت فرهنگی در دوره

( که معتقد به برگشت ناپذیری فرایند مصرف 1973کننده ایرانی، بر اساس نظریه دوزنبری )
ن الگوهایی مصرف گرایانه باقی مانده کننده ایرانی هم چنابود ،گرایشات مصرفی در مصرف

 (. 1396باشد)نظری،می است که همخوان با فرهنگ مصرفی در جامعه مدرن

 امتناع از خرید محصول ایرانی در مصرف کنندگان ایرانی 2-8

با توجه به اینکه در فضای اقتصادی و بازاریابی کشور اولویت دادن مصرف کاالی ایرانی 
نظیر بهبود رشد اقتصادی، رشد تولید هایی جر به رشد شاخصکنندگان مناز طرف مصرف

گردد در نتیجه یکی از مهمترین مسائل مورد توجه بسیاری می داخلی و افزایش درآمد سرانه
از خبرگان اقتصادی و دانشگاهی رشد تمایل مصرف کنندگان ایرانی به مصرف کاالهای 

ام شده یکی از مهمترین عناصری که (. بر اساس تحقیقات انج1396ملی بوده است)اکبری،
باشد. می دهد مولفه نگرش مصرف کنندهمی گرایش به مصرف کاالهای تولید ملی را شکل

در رابطه با نگرش مصرف کنندگان به محصوالت داخلی و خارجی ، دو دیدگاه اصلی 
-فکند که مصرمی وجود دارد . دیدگاه اول ، مدل پردازش منطقی اطالعات است که بیان

و ها کنندگان کاالی مورد نیاز خود را بر مبنای یک فرایند کامال عقالنی و مبتنی بر هزینه
کنند. دیدگاه دوم ، مدل عاطفی پردازش اطالعات نام به دست آمده انتخاب میهای فایده

کنندگان بسیاری از محصوالت مورد نیاز خود را دارد . که بیانگر این امر است که مصرف
نمایند )علی می س یک مسیر عاقالنه بلکه بر اساس احساسات و عواطف انتخابنه بر اسا
برنامه ریزان ایرانی اعم از سیاستمداران و های (. بر اساس این دو دیدگاه تالش1397اکبری،

تجاری بیشتر مبتنی بر ترغیب مصرف کننده ایرانی به خرید کاالهای داخلی های مدیران بنگاه
رسد استفاده از رویکرد اول که طراحی و تولید می بوده است. و به نظر بر اساس رویکرد دوم

خارجی باشد در برنامه ارتباطی و تجاری تولید های محصوالتی با کیفیت برتر یا برابر با نمونه
 (.1397کنندگان ایرانی قرار نداشته است)صدیقیان،
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   پیشینه تحقیق-3

 یت بندیو اولو ییشناسای با عنوان ( پژوهش1398علی اکبری و صدیقیان در سال )
د یتول یدر انتخاب کاالهاایرانی کنندگان مصرف یریگمیرگذار بر تصمین عوامل تأثیمهمتر
ش یر در گرایپژوهش مشخص شد که هفت متغاین ر اساس را به انجام رساندند. ب یداخل

که عبارتند  باشدمی دارار را ین تأثیشتریب یرانیا یمصرف کنندگان به سمت استفاده از کاال
(، ید)شک و ناراحتیبعد از خر یمانی، پشیمت، کارکرد محصول، بسته بندیت، قیفیاز: ک
ن عوامل یت دادن به ایتوانند با اولومی یرانیا ید کنندگان کاالهای، که تولیو گارانت یطراح

 .د و ورود به بازار، از آنها بهره مند گردندیتول یدر راستا
 کنندگاند مصرفیرفتار خر یبررس( در تحقیقی با عنوان 1391)نعلچی و همکاران 

به بررسی دالیل برتری تمایل  یداخل یدر مقابل برندها یخارج ینسبت به برندها ایرانی
از به منحصر به فرد بودن ینمصرف کنندگان ایرانی پرداختند . بر اساس نتایج این تحقیق 

ش به یش گرایرگذار است. با افزایاثت یخارج یش به کاالهایمصرف کنندگان بر گرا
 را بهتر یخارج یبرندها یت و ارزش احساسیفی، مصرف کنندگان کیخارج یکاالها
 دانند. می

بررسی عوامل موثر بر رفتار ( در تحقیق خود با عنوان 1390غفاری آشتیانی و همکاران )
الیل ترجیح به بررسی دمصرف کنندگان در ترجیح برندهای خارجی به برندهای داخلی 

این تحقیق حاکی از آن است که در های یافتهبرندهای خارجی در دانشجویان پرداختند . 
میان مصرف کنندگان ایرانی، نیاز به منحصر به فرد بودن با گرایش به محصوالت خارجی 

  . ارتباط مستقیم دارد
گرایی و  ( در تحقیق خود با عنوان بررسی اثر مذهب ، مادی1394مدرسی و همکاران )

جمعیت شناختی مصرف کننده ایرانی بر درگیری ذهنی با پوشاک مد برندهای های ویژگی
داخلی با بررسی آماری به این نتیجه رسیدند که در گیری ذهنی مصرف کننده با پوشاک 
مد و دانش ذهنی تاثیر مثبت و معنی داری بر اطمینان تصمیم گیری دارد و از طرف دیگر 

 باشند.می یی بر ایجاد این درگیری ذهنی با پوشاک مد بسیار اثر گذارمذهب و مادی گرا
های ویژگی و گراییمادی مذهب، اثر ( در پژوهشی به بررسی1394الحسینی و همکاران)

 مد تولید داخل و خارج پوشاک با ذهنی درگیری بر کننده ایرانیمصرف شناختیجمعیت

 و مذهب که داد نشان تحقیق داده است. نتایج قرار بررسی مورد یزدی شهروندان بین در را
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 ذهنی درگیری دارند. همچنین داریمعنی تأثیر مد پوشاک با درگیری ذهنی بر گراییمادی

 دارد.  مد گیریتصمیم اطمینان بر داریمعنی و مثبت تأثیر ذهنی دانش و مد پوشاک با

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید ( در تحقیقی با عنوان 1396مطاعی و موالیی )
به بررسی عوامل موثر بر تمایل مصرف کننده  کاالهای ایرانی نسبت به کاالهای خارجی 

آمده اکثریت پاسخ دهندگان دستبا توجه به نتایج به ایرانی به خرید کاالی ایرانی پرداختند .
دادند که دالیل آن فقدان کیفیت و عمر ه کاالهای ایرانی ترجیح میکاالهای خارجی را ب

 کم کاال در برابر محصول مشابه خارجی ،عنوان شده است.
د یل مصرف کنندگان به خریل عدم تمایدال( در تحقیقی با عنوان 1394فخرایی )

رف کننده ،  به بررسی دالیل عدم تمایل مصیو عمل یعلم ی: ارائه راهکارهایرانیا یکاالها
ل یل عمده عدم تماین پژوهش دالیبر اساس اایرانی به خرید کاالهای ایرانی پرداخته است . 

های شرکت ییتوان در عدم توانامی را یمل ید کاالهایبه خر یرانیمصرف کننده ا
در عناصر  ید کنندگان محصوالت مشابه خارجیر تولیدر رقابت با سا یرانیدکننده ایتول
 جستجو نمود.  یابیخته بازاریآم

 مصرف کنندگان ینگاشت نقشه ذهن( در تحقیقی با عنوان 1398بخشی زاده و داورزنی )
به بررسی  اجزا نقشه ذهنی مصرف کنندگان ایرانی در رابطه با  یرانیا ینسبت به کاال ایرانی

ن یاست که در ب یمثبت و منف یسازه ذهن 37ن نقشه شامل یاکاالهای تولید داخل پرداختند. 
عدم "، "ب خوردنیحس فر"، "نانیعدم اطم"، "ختن پولیدور ر"مثل هایی سازهها آن

ت یجذاب"، "نامناسب یطراح "، "یرانیا یکردن از کاال یدور"، "عدم اعتماد"، "ینوآور
 شود. می دهید "ییبایعدم ز"و  "کم

 قیتحق یشکاف نظر 3-1

دالیل امتناع مصرف کننده  هم چنین در جستجو پیرامون تحقیقاتی با موضوع شناخت
های ایرانی از مصرف کاالهای تولید ملی تحقیقات یافت شده عموما مبانی نظری و مدل

غیربومی به دست آورده های نظری خود را برای ازمون در بخش کمی با استفاده از مدل
و  تحقیق کیفی برای کشفهای بودند و در نتیجه به دنبال شناخت بومی و استفاده از روش

نظریه سازی بومی برای بیان دالیل امتناع مصرف کننده ایرانی از مصرف کاالهای داخلی و 
توان فقدان تحقیقاتی کیفی در می تولید ملی برنیامده بودند و در نتیجه به صورت خالصه

راستای نظریه پردازی در زمینه دالیل پرداختن به امتناع مصرف کننده ایرانی از مصرف 

http://ejip.ir/article-1-961-fa.pdf
http://ejip.ir/article-1-961-fa.pdf
http://ejip.ir/article-1-961-fa.pdf
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نظری موجود و محرک برای انجام پژوهش حاضر در های را یکی از شکاف کاالی ایرانی
 نظر گرفت.

 روش شناسی پژوهش  -4

های روش تحقیق حاضر روش آمیخته است. تحقیق آمیخته، تحقیقی است که رهیافت
کند. اصل بنیادین کمی و کیفی را در قالب روش شناسی یک مطالعه واحد با هم ترکیب می

کمی و کیفی در مراحلی از تحقیق است های ای ترکیبی استفاده از تکنیکهتحقیق با روش
 (.1389ی همزمان یا متوالی انجام گیرد)محمدپور، تواند به شیوهکه می

علوم انسانی بوده های جامعه تحقیق حاضر در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی در رشته
 بزرگ شهر تهران بوده اند. ای هکننده به فروشگاهاند و در بخش کمی، مشتریان مراجعه

در بخش کیفی از روش تحقیق نظریه زمینه ای استفاده گردیده است. نظریه زمینه ای روش 

های بر اساس بنیانها شناسی ویژه ای است که توسط گالسر و اشتراس با هدف نظریه سازی از داده

کشف و استخراج نظریه از  ای عبارت است ازبرساختی ایجاد شده است . نظریه زمینه –تفسیری 

 (.1389که به طور منظم در فرایند تحقیق اجتماعی به دست آمده اند)همان، هایی داده

( 2003 تحقیق کیفی محسوب کرده اند) کراسول ،های نظریه زمینه ای را از جمله روش
( 2001 ریابی ) کارسون و همکاران ،بازاهای که امروزه غیر از رشته جامعه شناسی ، در رشته

 (.1389رود )محمدپور، می ( نیز به کار 2004و مدیریت ) گمسون ، 
مصاحبه بود که این تعداد بر اساس اشباع نظری و رسیدن  18در بخش کیفی تعداد نمونه 

کند که دیگر فهم جدیدی به دست نمی آید میسر می به نقطه ای که در آن محقق احساس
پاسخ دهنده بود که برای تعیین این تعداد  387نیز در بخش کمی ها گردید و تعداد نمونه

در بخش کیفی از روش ها نمونه از جدول مورگان استفاده گردید. برای تحلیل داده
 کدگذاری استفاده گردید .

، به وسیله یک نامها از دادههایی در کد گذاری باز که عبارت است از مفهوم بندی تکه
ها را تلخیص و تشریح میکند ، سعی مان هر قطعه از دادهکه بطور همزهایی عنوان یا برچسب

گردید مفاهیم اولیه شکل داده شود و سپس با استفاده از کدگذاری متمرکز به مقوالت اصلی 
دسترسی پیدا گردد و در نهایت با استفاده از کدگذاری محوری و گزینشی به سمت ایجاد 

 مدل پارادایمی تحقیق حرکت شود. 
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 روجی نهایی نرم افزار مکس کیودآ (: خ1شکل) 
 

، ها بعد از ساخت مدل در بخش کیفی، براساس متون به دست آمده از مصاحبه
در بخش ها ای محقق ساخته تهیه شد و پس از گردآوری داده ها، برای تحلیل دادهپرسشنامه

ت پی ال آمار توصیفی و استنباطی و برای آزمون مدل از نرم افزار اسمارهای کمی از روش
 استفاده گردید. 2اس نسخه 

 پژوهشهای یافته-5

( ارائه گردیده است. نتایج این بخش 1در جدول ) ها نتایج حاصل از کدگذاری داده
مقوله هسته ای دسته بندی  5مقوله  شد که نهایتاً در  18مفهوم اولیه و  53منجر به شناسایی 

 شدند. 
شامل شرایط تحقیق پنج مقوله هسته ای  بر اساس نتایج به دست آمده در بخش کیفی

، ازخودبیگانگی، کارکردهای مثبت بازاریابی و روانی زیست جهان مدرن، مادی گرایی
کارکردهای منفی بازاریابی استخراج گردیدند. کارکردهای منفی بازاریابی در نظام 

خارجی  بازاریابی کشور شامل دو بعد گرایش مصرف کننده داخلی به مصرف کاالهای برند
 و امتناع از مصرف کاالهای برند داخلی بوده است که مفاهیم اصلی تحقیق حاضر به حساب
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آیند و به عبارت دیگر مجموعه شرایط روانی مصرف کننده ایرانی و بروز و ظهور می
مادی گرایی و از خودبیگانگی در مصرف کننده ایرانی بر اساس نتایج بخش های ویژگی

گر بخش مهمی از دالیل امتناع مصرف کننده ایرانی در رابطه یفکیفی تحقیق حاضر توص
 با خرید کاالهای ایرانی بوده است.

کدگذاری ، ساخت مدل زمینه ای و ساخت های مراحل ساخت نظریه حاضر در بخش
 مدل فرایندی ارائه شده است.

 
 تحقیقهای از مصاحبه شده ییشناساهای و مقوله میمفاه -1جدول

 مفاهیم  عمده های مقوله هسته ای(  های)مقوله 

شرایط روانی زیست 

 جهان مدرن

تکرار در زندگی، یکنواختی ، عدم تنوع ، عدم  روزمرگی 

 جدید های تجربه

جدید ، نگرانی از آینده ، های ترس از موقعیت اضطراب

 عدم ثبات محیط 

، بی شوقی نسبت ها عدم حوصله برای انجام کار افسردگی 

 ور ، به ام

انجام فردی کارها ، گریز از جمع ، شکاف  تنهایی 

 خانوادگی

عدم هدف در زندگی، فقدان معنایی مخص در  بی معنایی 

 زندگی ، پوچی 

 مادی گرایی

دوست داشتن مالکیت ، گرایش به خرید ،  تملک گرایی

 سرگرمی 

مقایسه با دیگران، مالکیت انحصاری ، خرید  حسادت

 یگانه 

 عدم بخشش ، عدم رغبت به استفاده دیگران  تخساس

پیوند احساسی با 

 کاال

رابطه احساسی با کاال ، نگاه زنده به کاالها ، اسم 

 گذاشتن بر کاالها

 ازخودبیگانگی

شبیه همه بودن، تحت تاثیر جمع بودن ، خرید بر  رفتار توده ای 

 اساس خردی دیگران ، یکدستی مردم

نگاه ابزارگرایانه و 

 تکنیکی 

نگاه منفعت طلبانه، مجذوب تکنولوژی بودن، 

 نگاه هزینه و فایده

عدم پیوند سنگین درونی ، ابزار بودن خود و همه  فقدان تعلق خاطر
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 مفاهیم  عمده های مقوله هسته ای(  های)مقوله 

 چیز ، گذرا بودن امور

 کارکردهای منفی

رفتارهای غیرعادی در خرید ، رفتار عصبی ،  خرید وسواسی 

 آرامش بعد از خرید 

انتخاب برندهای 

 خارجی

نگرش مثبت به برندهای خارجی  ، دنبال کردن 

 برندهای خارجی در اینترنت

خرید صرفا برای مقایسه با دیگری ، رفتار الگو  چشم و هم چشمی

 برداری شده ، رفتار بر اساس خرید دیگران

امتناع از خرید 

 کاالهای ملی 

نگرش منفی به کاالی ایرانی ، ادراک نامطلوب 

 از کیفیت  

های احساس جدابودن از دیگران، پیگیری عالقه فردگرایی  ارکردهای مثبتک

 شخصی ، 

خرید بیشتر ، احساس آزادی ، های گزینه حق انتخاب بیشتر 

 احساس حق انتخاب 

. یت مدل پارادایمی تحقیق شکل گرفتبر اساس نتایج به دست آمده در بخش کدگذاری در نها

 باشد.می ( قابل مشاهده1نمودار )مدل زمینه ای  تحقیق حاضر در 
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 ( مدل پارادایمی تحقیق1نمودار )

 
با به دست آوردن مدل پارادایمی تحقیق حاضر مدل فرایندی تحقیق نیز برای آزمون 
کمی مورد طراحی قرار گرفت و طراحی فرضیات تحقیق از مدل پارادایمی صورت پذیرفت 

توزیع پرسشنامه و جلوگیری از عدم دریافت های ه به محدودیت. شایان ذکر است که با توج
از مدل زمینه ای که در فرایند هایی دهندگان ، بخشتوسط پاسخها پاسخ دقیق به پرسش

گرفتند اهمیت باالترشان توسط محقق ادراک گردیده بود در مدل فرایندی جایها مصاحبه
 .( ارائه گردیده است2نمودار )بر اساس آن طراحی گردیدند که در ها و فرضیه
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 ( مدل فرایندی تحقیق حاضر برآمده از فرایند نظریه زمینه ای2نمودار )

 

 فرضیات تحقیق -5-1

قابل ذکر است که فرضیات تحقیق حاضر به دست آمده از فرایند بخش کیفی تحقیق 
 گردند:باشند که در زیر ارائه میمی حاضر و مطالعه ادبیات پژوهش حاضر

 گذار است . ریتاث ییگرا یافراد به ماد شیبر گرا یسردگاف -

 گذار است . ریتاث ییگرا یافراد به ماد شیبر گرا اضطراب -

 گذار است . ریتاث ییگرا یافراد به ماد شیبر گرا ییتنها احساس -

 گذار است . ریتاث یگانگیافراد به ازخودب شیبر گرا یافسردگ -

 گذار است . ریتاث یگانگیافراد به ازخودب شیبر گرا اضطراب -

 گذار است  ریتاث یگانگیافراد به ازخودب شیبر گرا ییتنها احساس -

 است. رگذاریتاث یابیمثبت بازار یبر کارکردها یگانگیازخودب -

 است. رگذاریتاث یابیبازار یمنف یبر کارکردها یگانگیازخودب -

 است. رگذاریتاث یابیمثبت بازار یبر کارکردها ییگرا یماد -

 است. رگذاریتاث یابیبازار یمنف یبر کارکردها ییگرا یماد -
برای آزمون مدل فرایندی و فرضیات پژوهش  با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 

گردآوری گردید و در نهایت با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری به ها ، دادهتحقیق
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ه شد که خروجی آن در آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس پرداخت
( نمایش داده شده است. هم چنین نتایج به دست آمده در 2حالت ضرایب مسیر در شکل )

 .( ارائه گردیده است2حالت معناداری مدل در جدول شماره )

 

 ( آزمون مدل در نرم افزار پی ال اس بر اساس ضرایب مسیر2شکل )
 ( نتایج فرضیات در بخش کمی تحقیق2جدول شماره )

 نتیجه معناداری فرضیه

 تایید 3.72 افسردگی بر گرایش افراد به مادی گرایی تاثیر گذار است .

 تایید 4.91 اضطراب بر گرایش افراد به مادی گرایی تاثیر گذار است .

 تایید 4.33 احساس تنهایی بر گرایش افراد به مادی گرایی تاثیر گذار است .

 تایید 4.71 یگانگی تاثیر گذار است .افسردگی بر گرایش افراد به ازخودب

 تایید 4.97 اضطراب بر گرایش افراد به ازخودبیگانگی تاثیر گذار است .

 تایید 2.70 احساس تنهایی بر گرایش افراد به ازخودبیگانگی تاثیر گذار است 

 تایید 6.39 ازخودبیگانگی بر کارکردهای مثبت بازاریابی تاثیرگذار است.

 تایید 5.82 بر کارکردهای منفی بازاریابی تاثیرگذار است.ازخودبیگانگی 

 تایید 4.55 مادی گرایی بر کارکردهای مثبت بازاریابی تاثیرگذار است.

 تایید 5.32 مادی گرایی بر کارکردهای منفی بازاریابی تاثیرگذار است.
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ترتیب سه فرضیه بررسی تاثیر افسردگی ، اضطراب و احساس تنهای بر مادی گرایی به 
گرفتند. هم چنین سه فرضیه بررسی مورد تایید قرار 4.33و  4.91، 3.72با ضرایب معناداری 

تاثیر افسردگی ، اضطراب و احساس تنهایی بر از خودبیگانگی به ترتیب با ضرایب معناداری 
 مورد تایید قرار گرفتند. 2.70و  4.97، 4.71

ی گرایی بر کارکردهای مثبت و منفی تاثیر متغیرهای ازخودبیگانگی و مادهای فرضیه
گرایی مصرف کننده نیز همگی مورد تایید قرار گرفته اند . هم چنین چهار فرضیه تاثیر مادی

و 5.82، 6.39و ازخودبیگانگی بر کارکردهای مثبت و منفی به ترتیب با ضرایب معناداری 
-نتایج داشت که بروز ویژگی توان این تفسیر را ازمی مورد تایید قرار گرفتند و 5.32و  4.55

گرایی و از خودبیگانگی بر شدت یافتن کارکردهای مثبت و منفی بازاریابی های مادی
شده تر تمایل گرا تر و ازخودبیگانهباشند . در حقیقت مصرف کننده مادیمی تاثیرگذار

ا بیشتر مبتنی بر چشم و هم چشمی رهای دهد ، رفتارکمتری به مصرف برندهای ملی نشان می
دهد ، گرایش به خرید برندهای خارجی بیشتری دارد و از خرید در خریدهای می بروز

 کندمی وسواسی اش به عنوان وسیله ای برای کسب آرامش استفاده
 بحث .6

نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر تایید کننده بخش قابل توجهی از انتظارات، بر اساس 
رسد که ساس نتایج به دست آمده در بخش کیفی به نظر میتحقیقات پیشین بوده است. بر ا

روانی بوده اند. امروزه های شرایط فرهنگی در جامعه، ایجاد کننده مجموعه ای از ویژگی
سالمت روان جزء معضالت های اضطراب ، افسردگی ، احساس تنهایی و به طور کلی ویژگی

که هایی باشند . بر اساس مصاحبهمی رگیردها با آنها باشند که انسانمی اصلی جوامع مدرن
های صورت پذیرفت نظر خبرگان نشان داد این مشکالت روانی بر بروز یکسری ویژگی

کننده ای که با توجه باشند. مصرفمی گرایی اثرگذارچون ازخودبیگانگی و مادیدرونی هم
 به خرید کردن اهمیتگرایی اش زمان بیشتری برای خرید میگذراند ، بیشتر به ویژگی مادی

کند و در مقابل این رفتارهای منفی احساس می دهد و با خرید کردن احساس آرامش پیدامی
آزادی و انتخاب بیشتر ، رضایت و خشنودی بیشتر و بسیاری از وجوه مثبت این رابطه را هم 

ه رشد رسد کهای تحقیق حاضر به نظر میکند . و به عنوان مهمترین بخش یافتهتجربه می
نظیر ازخودبیگانگی و مادیگرایی موجب بروز رفتارهایی نظیر گرایش به سمت هایی ویژگی

است . خرید و استفاده از کاالهای خارجی و امتناع از خرید و مصرف کاالهای ایرانی گشته
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نظیر چشم و هم چشمی ، تمایل هایی به عبارت دیگر مصرف کننده ایرانی با رشد ویژگی
ر اختیار گرفتن کاالها و مصرف هر چه بیشتر و به عبارتی مصرف گرایی بیشتر برای د

افسارگسیخته به سمتی حرکت کرده است که تمایلی هر چه بیشتر نسبت به خرید کاالهایی 
با برندهای خارجی پیدا کرده است .هم چنین بر اساس نتایج بخش کمی، تمامی فرضیات 

سالمت روانی موجب های صورت که ویژگی طراحی شده مورد تایید قرار گرفتند، بدین
شوند و این گرایی و ازخودبیگانگی در مصرف کننده ایرانی میمادیهای بروز بیشتر ویژگی

گردند. می کنندهها، موجب بروز بیشتر کارکردهای پیدا و پنهان در رفتار مصرفویژگی
از خرید محصوالت  کارکردهای پنهانی  نظیر گرایش به خرید محصوالت خارجی و امتناع

داخلی که بر اساس نتایج بخش کمی تحقیق حاضر بخشی از رفتار مصرف کننده ایرانی را 
 در برگرفته است.

 پیشنهادات .7

استفاده کنندگان  "جان سی موون"با توجه به اینکه بر اساس کتاب رفتار مصرف کننده 
 قرارها و دولت کنندگانکننده در قالب شرکت ها، مصرفاصلی دانش رفتار مصرف

 گردند:می گیرند، پیشنهادات زیر ارائهمی
 پیشنهاد برای دولت 7-1

گسترده ای برای بهبود وضعیت های اخیر با گسترش علم روانشناسی روشهای در سال
توان به رشد آموزش تئوری انتخاب گالسر اشاره می روانی ایجاد گشته است. به طور مثال

باشد که میهایی رها بر اساس این تئوری مبتنی بر تشکیل کالسنمود. شیوه درمانی در کشو
رسد برنامه ریزی برای انجام می به نظرشود.می این تئوری آموزش دادههای به افراد تکنیک

 گذار باشد.در سطح ملی تاثیرهایی چنین دوره

 استفاده از رسانه ملی -7-1

اجتماعی مجازی شاهد افت نفوذ های هر چند درسالیان گذشته با توجه به گسترش شبکه
و نیز سهولت دسترسی ها ملی بوده ایم اما هم چنان با توجه به گستردگی این رسانههای رسانه
نباید از امکاناتی که در اختیار دارند چشم پوشید. تولید محتوای درگیر کننده و ها به آن

با حضور اساتید و هایی ثمثبت و منفی مصرفگرایی و تشکیل بح های پرداختن به جنبه
تواند در بلند مدت در سطح ملی، آگاهی را نسبت گوناگون دانشگاهی میهای خبرگان رشته

 گوناگون مصرف باال ببرد.های به جنبه
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 کنندگانپیشنهاد برای مصرف 7-2

گرا شدن وی، یکی از عوارض جهان تک ساحتی شدن وجود انسان و در حقیقت مصرف
هایی رسد گرایش به سمت اندیشهمی ا توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظرمدرن بوده است. ب

هایی تواند موثر واقع شود . برای مثال اشنایی با اندیشهجایگزین سبک زندگی مصرفی می
مانند اندیشه مینیمالیسم که در چند سال گذشته به عنوان پادزهری در مقابل سبک زندگی 

 سازنده باشد.تواند می مصرفی عمل کرده است،

گردد می گرایی به مصرف کنندگان پیشنهادبا توجه به تایید تاثیر احساس تنهایی بر مادی
 :تا به دنبال غلبه بر تنهایی از طرق زیر در زندگی باشند

 ایجاد تغییر در سبک زندگی -

 و ...ها متفاوت زیستن در آیین ها، فرهنگهای جستجو برای یافتن شیوه -

 گروهی و مصرف گروهی کاالهاهای عالیتگرایش به انجام ف -
 پیشنهاد برای شرکت ها 7-3

ازخودبیگانگی مورد  و مادیگراییهای مولفه بر اضطراب احساس تاثیر با توجه به اینکه 
بایستی در تمامی مراحل ارائه خدمت به اهمیت مسئله ها میتایید قرار گرفته است . شرکت

هم چون گسترش هایی و نسبت به ارائه راه حل اضطراب در مصرف کنندگان واقف باشند
همراه محصوالت آگاهانه تر های آموزشی، تغییرات در بسته بندی و نیز آموزشهای برنامه

 عمل نمایند.

 ازخودبیگانگی مورد و مادیگراییهای مولفه بر  تنهایی احساس تاثیر با توجه به اینکه
بازاریابی اجتماعی های در طراحی و اجرای برنامهها رسد سازمانگرفت. به نظر می قرار تایید

های ها و برنامهتوانند در رویدادمی توانند از این تاثیر و رابطه بهره ببرند. شرکتخود می
گیری امر جمعی و کارهای گروهی در میان تبلیغاتی خود تمرکز بیشتری را بر تحقق شکل

 مخاطبانشان برنامه ریزی نمایند . 
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