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هاي مختلف د توجه قرارگرفته و در پژوهشهاي مختلف مور موضوع مصرف کاالهاي خارجی از دیدگاه   

و تمایل به کاالهاي خارجی به دلیل شخصی  هاي، ویژگیگرایی، گرایش به سفرملی :به نقش عواملی چون

در  و خارجی داخلیتمایل به کاالهاي  میزانحاضر، در پژوهش  ،براین اساس. اشاره شده استکیفیت باال 

  .ه استمورد بررسی قرارگرفتجوانان و عوامل پیش بینی کننده آن سنی مختلف ي گروه ها

از نوع  ،روش نمونه گیري. بود1392ساله یزدي در سال  29تا 15 جوانان  تمامیپژوهش، جامعه آماري    

  . نظر گرفته شد نفر در 386، حجم نمونه با توجه به فرمول کوکراننمونه گیري خوشه اي بود و 

 ,.Nijssen E.Dپرسشنامهاز نگرش به کاالهاي خارجی بود که  پرسشنامه ،ابزارهاي گردآوري اطالعات

Douglas, S.P. and Bressers, P.)1999 ( نوع  6کشور در  12 بینبراي ترجیح کاال . گردیداقتباس

دو  هر. استفاده شدهمراه با تغییرات  Sengiz, ekrem & Kirkbir, Fazel (2007(آزمون  از کاال

 .مناسب بود هانضرایب پایایی آکه  شدندیابی مجدد اعتبارو  کردند تغییربراي انطباق با جامعه ایرانی آزمون 

شاخص هاي  .استفاده شداز نرم افزار لیزرل  ،ییديروش تحلیل عامل تأ باهردو آزمون به منظور اعتبار یابی 

   .اعتبار را تأیید کرد ،به دست آمده

ولی گرایش به  نبود، در گرایش به کاالها معنی داري سنی گروه ها تفاوت ،براساس نتایج به دست آمده   

 ،نوع کاالها با توجه به کشور تولید کننده نشان داد که گرایش به کاالهاي خارجی به استثناي مواد خوراکی

      مثبت و ،اي خارجیرابطه بین گرایش به سفرخارجی و مصرف کااله. بیشتر از کاالهاي داخلی بود

نتایج . یش به کاالهاي خارجی رابطه داشتملی گرایی به صورت معکوس با گرا  ،همچنین . معنی دار بود

 خارجی را افزایش می دهد و  سفر هاي خارجی گرایش به کاالهاي مانند سایر کشورها،هنشان داد که 

  .گرایی بیشتر با کاهش گرایش به کاالي خارجی ربط داردملی

  گراییملی کاال، قیمت و یزد، کیفیت داخلی و خارجی، جوانان کاالي :کلیدي واژگان
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 مقدمه

است و از عوامل متعددي  موضوعی پیچیده ،گذار بر آنو عوامل اثرمصرف کاالهاي داخلی و خارجی    

حالتی ایستا ندارد و  ،این اثرپذیري. برچسب مربوط به کشور سازنده است ،یکی از این عوامل .پذیرداثرمی

    پذیردخصومت بین کشورها اثر میتصادي و اق هايکاال، بحرانقیمت مختلف ماننداز عوامل 

)Dmitrovic, T. , Vida, I., 2010.( هاي اقتصادي موجب می شود که مردم به کاالهاي با بحران

ه در بحران ؛ چنان ک)Kollmannová,K. D., 2012( وجود کیفیت پائین رضایت دهند قیمت کمتر با

کردند و کاالهایی را ترجیح دلیل قیمت باال صرف نظرمشهور به اقتصادي اروپا بسیاري از مردم از برندهاي 

هاي گرایی و گرایشنقش عامل ملی ).Fortmann,2011(     دادند که گاه از کپی بودن آنها با خبربودند

به گونه اي . ز باید مورد توجه قرارگیر؛قومی در تحریم کاالهاي خارجی و یا گرایش به کاالهاي داخلی نی

تواند برتجارت آزاد مصرف کاالهاي خارجی کمتر است که می  ،در کشورهاي با ملی گرایی بیشتر که

  ). ,2010Qianpin Li( اثرگذار باشد

نگرش  ضمن بررسیاي مطالعه در. است شده طراحی پژوهش هاي مختلفی ، هااین دیدگاهبر اساس 

گرایی و گرایش به روابط بین المللی در ملی نقش میهن پرستی، به ،شورهاي ترکیه و قزاقستانمشتریان در ک

گرایی و در قومبیشتر  ،کشور ترکیه نتایج نشان داد که در .ختندپیش بینی رفتار قوم مداري مشتریان پردا

از دو کشور این ر و اثرگذاري آنها برخرید محصوالت داخلی د گرایی رواج داشتملی ،قزاقستان کشور

صوالت داخلی از رویکرد روابط رفتار خرید مح آنها،از  یک در هیچ. برخوردار بودهاي متفاوتی جریان

به نتایج  ،در یکی از مناطق قزاقستان در پژوهشی دیگر .))Balabanis,et al. 2001( المللی متاثرنبودبین

که موضوع  داداین یافته ها نشان  .)Bandara, W.M.C. & Miloslava, C.,2011 ( مشابهی رسیدند

   است واز عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی اثر  موضوعی پیچیده ،رید محصوالت داخلیگرایش به خ

  .می پذیرد

   به بررسی نگرش به کاالهاي خوراکی در کشور کوروواسی نشان داد که مردم در سه گروه متمایل 

 Ivan-Damir(گیرند هاي داخلی و گروه نامتمایز قرارمیهاي خارجی، خوراکیخوراکی 

Anić,2010(. انتخاب نوع کاال و عالوه براین  کننده درترکیه به بررسی نقش کشور تولید در یک پژوهش

 مل چند گانه اي مانند نوع محصول،اثیر عواین موضوع تحت تأ. ویژگی کاال در انتخاب آن پرداخت

فرانسه و فلسطین اشغالی  ایتالیا، آلمان، مریکا،آ کشورهاي .کنندگان بودجنسیت و سطح تحصیالت مصرف 

 .و تولیدات الکتریکی آنها قابل اعتماد و دردسترس طبقه بندي شدند از نظر محصوالت مشابه ارزیابی شدند
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اغلب زن  ،سال 51 یش ازب دالر، سن 1500آمد باالي درداراي  ،انتخاب کردند کسانی که محصوالت آنها را

میان  یسناز گروه دوم که محصوالت الکترونیکی ژاپن را ترجیح دادند، . و از نظر شغلی باز نشسته بودند

 ،و به دلیل سطح فناوري برخوردار بودندلیه دالر و تحصیالت عا1500تا 1000آمدي بین درسال،  31تا  18

زنانی  ،گروه سوم. می دادندترجیح  ، این محصوالت را خدمات پس از سرویس و بسته بندي جور بودن و

دالر 1000تا  500بین ي درآمد نمایی،ابتدایی و راه ی در سطحتحصیالتسال سن،  50تا 41 دارايبودند که 

به دلیل ظاهر و جذابیت و جور  -سوریه  تولیدات غذایی کشورهاي ایران وبه این گروه  .بودندو شغل آزاد 

این گروه  محصوالت ساختمانی عربستان به دلیل جذابیت در ،عالوهبه. .نددبومتمایل  - بودن آنها با فرهنگ 

  راترجیح اي دالر بودند که کاالهاي چینی و کره 500جوانانی با درآمد کمتر از  ،گروه چهارم. ندشتقراردا

هاي دلیل ترجیح کاال که بودندتحصیالت پیش دانشگاهی داراي سال و  31تا  18 یندر سن آنها. می دادند

   .)Ekrem CENGİZ & Fazıl KIRKBIR, 2007( بود آنهانوآوري و ارزان بودن شان، 

 :کردند و به عواملی چونیایی را به برندهاي مشهور برررسی، نقش گرایش مشتریان استرالدر پژوهشی دیگر

 & .Poon, P., Evangelista, F(  دست یافتندافراد به آنها سن، قیمت و کیفیت در دالیل گرایش 

Albaum, G., 2010(.  

    در کنار گرایش آنها به رفتار مشتریان ترك نسبت به محصوالت خرده فروشی خارجی ،اي در مطالعه

معکوس و رابطه مصرف کاالي خارجی  بااین مطالعه نشان داد که قوم گرایی . بررسی گردید گراییقوم

با افزایش سن  ،عالوه به. )Asuk, B., 2011( رابطه معکوس داشتبا قوم گرایی نیز سطح تحصیالت 

به کالس داشتند،  8کمتر از  یکسانی که سطح تحصیالت ؛ به طوري کهمیزان قوم گرایی افزایش می یافت

  . داراي تحصیالت باالتر از سطح قوم گرایی بیشتري برخورداربودند داري در مقایسه با افرادصورت معنی

نتایج  .مورد بررسی قرار گرفتنگرش شهروندان چینی به استفاده از پوشش خارجی  ،دیگردر پژوهشی 

هزینه مصرف شده براي لباس، ویژگی هاي جغرافیایی و جمعیت شناسی، ادراك از  عنصر 6که  نشان داد

مقدار که نتایج نشان داد  .داشت اثر آنها تولیدات امریکایی، برند امریکایی و تولید امریکا در گرایش

       گرایی کاهش مایل به خرید کاال با افزایش قومت ،یعنی ؛بودو معکوس دار همبستگی این رابطه معنی

  . می یافت

 سلطانی .به این موضوع توجه خاصی شده است طی سه دهه اخیر و بعد از انقالب اسالمی ایران،کشور  در

کاهش کیفیت محصوالت  از  ،"محصوالت خارجیعلل گرایش شهروندان تهرانی به "بررسی  در) 1374(

به عنوان اصلی ترین دالیل براي روي ) همرنگی(چشمی هم لی و نقش عوامل فرهنگی و چشم وداخ
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یافتند که به به این نتیجه دست نیز ) 1387( حسین زاده حقیقی و. آوردن به کاالهاي خارجی یاد می کند

 ؛در سایر محصوالت، ارزیابی شهروندان تهرانی از محصوالت داخلی کمتر از میانگین است ،استثناي پوشاك

تولیدات شهروندان تهرانی . اتومبیل، لوازم شوینده و برقی را کمتر از میانگین ارزیابی کردند ،یعنی

نگین میا ،دادند و به طور کلیرا براي مصرف محصوالت ترجیح می ایران کشورهاي مشابه با فرهنگ

 بودند،ملی  گرایشتابع کسانی که در مصرف به عالوه  .گرایش به محصوالت کشورهاي دیگر بیشتر بود

مقایسه همچنین، . داشتنداز محصوالت خارجی  تريارزیابی پایین ارزیابی بهتري از محصوالت ایرانی و

متوسط و  حد درآنها گرایی نمره ملینشان داد که م تهران با سایر کشورها گرایی مصرفی مردمیزان ملی

  . امریکا و استونی بود و کشورهایی مثل چین، مالزي و کره باالترین گرایش را داشتند مشابه با مردم

اثر رسانه اقدام  کید بررگذار برمصرف کاالهاي خارجی با تأبه بررسی عوامل اث )1392( و اکبري طالبی دلیر

مادي، استفاده از کاالها براي نشان دادن منزلت اجتماعی،  هاياي، حاکمیت ارزشمصرف رسانه .نمودند

سطح درآمد و عدم تناسب قیمت کاالهاي ایرانی با کیفیت آنها به صورت مستقیم و میزان پایبندي دینی و 

به عالوه مردان و مجردها به  .داشتند اثر افراد نارضایتی از زندگی به صورت معکوس بر میزان گرایش

   .نشان می دادندرایش بیشتري کاالهاي خارجی گ

علل گرایش به محصوالت ورزشی خارجی از دیدگاه "در پژوهشی به بررسی  )1392(صادقی و همکاران

 ،براساس نتایج به دست آمده. دپرداختن "فروشندگان کاالهاي ورزشیمصرف کنندگان، تولید کنندگان و 

فروشندگان توافق  ولی بین مصرف کنندگان و ،بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان توافق نظر وجود دارد

دلیل هزینه باالي تولید و  از دیدگاه فروشندگان، افزایش قیمت محصوالت داخلی به. .مشاهده نمی شودنظر 

بودن محصوالت خارجی و فرهنگ گرایش به محصوالت خارجی و استانداردهاي بین المللی از  ترارزان

  . دالیل گرایش بود

اي منسجم با هدف شود که در داخل کشور مطالعهمالحظه میبا توجه به سوابق پژوهشی  ،بنابراین    

به کاالهاي  آنها نقش عوامل احتمالی در گرایش وبررسی نگرش جوانان به کاالهاي داخلی و خارجی 

تحریم هاي  افزایشبا توجه به . است نشده و یا کمتر مورد توجه قرارگرفته انجامخارجی و داخلی 

بر تولیدات ملی، پژوهش و شناخت میزان گرایش به کاالهاي داخلی و عوامل بیشتر اقتصادي و تأکید 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نگرش براین اساس . مرتبط با آن موضوعی ضروري به نظر می رسد

ازسوي . ي مختلف سنی استگروه هامقایسه این نگرش در  خارجی وداخلی و جوانان به مصرف کاالهاي 
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 براین اساس. شناسایی عوامل احتمالی پیش بینی کننده این گرایش از اهداف پژوهش حاضر است ،دیگر

  :هاي پژوهشی زیر مورد بررسی قرار می گیردسؤال

  مختلف سنی جوانان یزدي تفاوت  يگروه هامیزان گرایش به مصرف کاالهاي خارجی درآیا  .1

  ؟داري داردمعنی 

  به مصرف کاالهاي خارجی براساس نوع کاال چگونه است؟جوانان یزدي   میزان گرایش .2

  چه عواملی مصرف کاالي داخلی در جوانان یزدي را پیش بینی می کند؟ .3

  پژوهش شناسی روش 

گردآوي اطالعات در این پژوهش با  ،به عبارت دیگر. پیمایشی و همبستگی است پژوهش حاضر از نوع    

به مصرف آنها میزان گرایش  ،جوانان شناسییتعخصوصیات جماز طریق پرسشنامه، در کنار بررسی 

سفر به کشورهاي خارجی و تمایل به کاالهاي مختلف با توجه به کشور تولید  ،گرایی، ملیکاالهاي خارجی

  .تحلیل می شود این متغیرها با میزان گرایش به کاالي خارجی بین روابط کننده اندازه گیري و

  آوري اطالعات و ابزارهاي پژوهشعروش جم

با هدف این منظور ابتدا پرسشنامه اي به  .پرسشنامه می باشد ،تکنیک مورد استفاده  در این پژوهش   

آنها ري گرایش اندازه گی سپس براي. تهیه شد ها اقتصادي و فردي آزمودنی اطالعات اجتماعی، گردآوري

   .تهیه گردیددو آزمون  ،به کاالهاي خارجی

 Nijssen E.D., Douglas, S.P. and(آزمون  :آزمون نگرش نسبت به خرید کاالهاي خارجی   

Bressers, P.,1999( به ویژه  به منظور اندازه گیري نگرش مردم هلند نسبت به کاالهاي خارجی

عوامل این آزمون . که هفت عامل را اندازه گیري می کند ردماده دا 30این آزمون . انتخاب شد آلمانی

میلی نسبت به محصوالت خارجی، قضاوت راجع به کیفیت محصوالت، خصومت  بی: مشتمل بود بر

گرایی گرایی یا ملیشده داخلی، سفر و قوم نگی، دسترسی پذیري محصوالت ادراكاقتصادي، خصومت ج

اصالح  رخی از گویه ها،ب این آزمون پس از ترجمه و اجراي مقدماتی به دلیل ضرایب پایایی پایین. مشتري

با کشور آلمان که در پرسشنامه اصلی دیده می شد، مربوط به خصومت جنگی و اقتصادي  گویه هاي. شد

گرایش به روش تحلیل عامل تأییدي سه عامل  به دلیل عدم تناسب با شرایط کشور ما حذف گردید و با

   با برنامه  -گویه باقیمانده 24از مجموع  - کاالهاي ایرانی، گرایش به کاالهاي خارجی و گرایش به سفر

  آزمون براي ماده ها  tروایی آزمون و مقدار ارزش  ،براساس نتایج .استخراج گردید نرم افزاري لیزرل

یعنی سطح قابل 9/0بود که به 87/0و84/0به ترتیب  GFI,AGFIهاي برازش مدل بود و شاخص دارمعنی

 8ضرایب پایایی با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي عامل گرایش به کاالي ایرانی با . قبول نزدیک است
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یش به و براي گرا 715/0 ماده برابر با 12گرایش به کاالهاي خارجی با  .به دست آمد848/0پرسش برابر با 

  . به دست آمد 890/0 ماده 4 سفر خارجی با 

بعد  6پرسشنامه مر بوط به محصوالت مختلف تولید شده در  ،سومین ابزار :آزمون گرایش به کاال   

خوراکی و پوشاك در  لوازم یدکی، تجهیزات خانه، وسایل خانگی، مواد محصوالت الکتریکی، اتومبیل و

این پرسشنامه با تغییر نام برخی از کشورها به دلیل . ودکشور تولید کننده بتایی از نظر ترجیح  12یک طیف 

 & Sengiz, ekrem 1(از پرسشنامه  عدم تجارت کشور ما با کشورهایی نظیر فلسطین اشغالی

Kirkbir, Fazel -,2007(  که براي ارزیابی نگرش به کاالهاي خارجی در ترکیه تهیه شده بود، اقتباس

آزمودنی ها کشور ترجیحی را دراین شش نوع  .اعتبار یابی مجدد شد ،توجه به این تغییراتگردید و با 

براي محصولی  1براي بهترین محصول است و  باالترین نمره و12.می دهند12تا  1محصول نمره اي بین 

گانه، 6الهاي به منظور ادغام متغیرهاي مربوط به کا. کشورها ترجیح کمتري دارد، به کار می رود که از سایر

 پایایی آزمونبا روش آلفاي کرونباخ  ، براین اساس .براي هر کشور به جمع نمره هاي کاالها اقدام گردید

 ،883/0، کاالي آلمانی824/0، براي کاالي ایرانی، 901/0براي کاالي امریکایی به طور کلی . بررسی گردید

، کاالي هندي، 811/0، کاالي ترکی 894/0چینی، ، کاالي 916/0، کاالي انگلستان 868/0کاالي ایتالیایی 

به  883/0 و کاالي تایوانی 843/0، کاالي ژاپنی، 881/0انسوي ، کاالي فر850/0، کاالي کره اي 863/0

متغیر مکنون کیفیت کاال با توجه به انتخاب کشورهاي  4با توجه به تحلیل عامل با برنامه لیزرل . دست آمد

اال با توجه به انتخاب کشورهایی چون چین، تایوان و هند، گرایش به ایران با صنعتی و پیشرفته، قیمت ک

نگرش نسبت به  ملی گرایی از پرسشنامهخرده مقیاس گرایش به کاالي ایرانی و نمره مجموع توجه به 

پرسشنامه توجه به مجموع نمره هاي ترجیح کاالهاي خارجی در  گرایش به خارج باو  کاالهاي خارجی

تحلیل عامل تاییدي از این مدل  .استخراج گردید و تمایل به سفر خارج نسبت به کاالهاي خارجینگرش 

ر با براب RMSEAو  81/0برابر با AGFI ، 86/0برابربا  GFIنتایج نشان داد که شاخص  .حمایت کرد

  .با توجه به نزدیک بودن شاخص ها به مقدار قابل قبول تناسب مدل تأیید گردیدبود که 1/0

  جامعه آماري تحقیق 

جمعیت این افراد با توجه به .  دبودندر شهر یزد  هسال 29تا  15حاضر جوانان جامعه آماري تحقیق    

نفر تعیین  383کوکران با استفاده از فرمول  حجم نمونه. بود 172009آخرین سرشماري شهر یزد برابر با 

تعداد  ،که پس از حذف موارد ناقص .شپرسشنامه توزیع  400به منظور جلوگیري از افت آزمودنی  .گردید

شهر یزد بر . اي بودروش نمونه گیري خوشه ،روش نمونه گیري .پرسشنامه مورد تحلیل قرارگرفتند 391

خوشه به صورت تصادفی  40خوشه تقسیم شده بود که  120اساس نقشه هاي دریافتی از استانداري یزد به 

سال  29تا 15انتخاب و در هر خوشه با مراجعه به درب منازل در صورت وجود جوانان در دامنه سنی 

  ..می شدپرسشنامه تکمیل 
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در بخش آمار توصیفی، از . ه قرار گرفتی و استنباطی مورد استفادآمار توصیفبه منظور تحلیل نتایج،    

در بخش آمار استنباطی به تناسب نیاز براي تجزیه و تحلیل  .دیاستفاده گرد... ، میانگین و فراوانی، درصد

، رگرسیون و روش ) ANOVA( ، آنالیز واریانس تک نمونه اي tداده ها از ضرایب همبستگی پیرسون ، 

اعتبار آزمون هاي مورد استفاده از تحلیل  سنجش براي .کرونباخ  براي محاسبه پایایی استفاده گردیدآلفاي 

  .انجام گردیدSPSS20 و  5/8تحلیل ها با استفاده از برنامه لیزرل وعوامل استفاده 

  یافته هاي پژوهش

  .آمده است 1وضعیت فراوانی شرکت کنندگان از نظر سنی در جدول    

  

  فراوانی شرکت کنندگان ازنظر سن :1جدول 

  درصدتراکمی  درصد  فراوانی  متغیرسن

15-19  74  9/18  9/18  

19-24  184  1/47  66  

24-29  133  34  100  

    100  391  کل

  

 47، سال 19تا 15، یعنی درصد شرکت کنندگان در گروه اول 19همان گونه که مالحظه می شود حدود    

  .قرار داشتندسال  29تا  24یعنی  ،گروه سومدر درصد  34سال و  24تا  19یعنی  ،درصد در گروه دوم

  

  میانگین و انحراف معیار متغیرهاي فاصله اي در کل آزمودنی ها: 2جدول 

  تعداد  انحراف معیار  میانگین  حداقل  حداکثر  متغیرها

  391  58/6  20/20  3  40  ملی گرایی

  391  92/71  60/234  0  412  کیفیتگرایش به 

  391  91/61  80/121  0  320  قیمت گرایش به 

  391  50/6  25/40  16  55  تمایل به کاالي خارجی و سفر خارج

  391  58/18  26/32  0  72  تمایل به کاالي ایرانی

  

و حداکثر  3و حداقل نمره  58/6با انحراف معیار  20/20، میانگین ملی گرایی 2براساس نتایج جدول    

با حداقل صفر و  92/71و انحراف معیار  60/234کیفیت کاال میانگین گرایش به . به دست آمد 40نمره 

با حداقل صفر و حداکثر  91/61و انحراف معیار 80/121میانگین گرایش به قیمت . داشت 412حداکثر 

 55و حداکثر  16و حداقل  5/6، انحراف معیار 25/40تمایل به کاالي خارجی و سفر میانگین . بود 80/121
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و حداقل  72و حداکثر آن  58/18و انحراف معیار آن  26/32میانگین تمایل به کاالي ایرانی برابر با . شتدا

  .آن صفر بود

ي مختلف جوانان گروه هامیزان گرایش به کاالهاي خارجی در  بررسی تفاوت در  بهپژوهش اول سؤال    

   .آمده است 3با استفاده از تحلیل واریانس یکراهه نتایج درجدول   اختصاص داشت که یزدي

  ي سنی مختلفگروه هاهاي خارجی در نتایج تحلیل واریانس روي نمره گرایش به کاال: 3جدول 

  منبع تغییرات
میانگین 

  گروه ها

مجموع 

  مجذورات
  درجه آزادي

میانگین 

  مجذورات
  سطح معنی داري Fمقدار

  811/0  210/0  905/8  2  810/17  )1(84/39  گروه هابین 

  گروه هادرون 
29/40)2(  

  
615/16466  388  440/42      

  کل
44/40)3(  

  
425/16484  390        

  

براین اساس . معنی دار نیست گروه ها، تفاوت بین =F 210/0براساس نتایج به دست آمده با توجه به مقدار

 .تفاوت معنی داري به دست نیامدسال  29تا  24و 24تا 19سال، 19 تا15در سه گروه سنی 

تجهیزات و کاالي الکترونیکی ( گروه6در  الهاا، این کدوم یعنی میزان گرایش به کاالهاي مختلفل درسؤا

مثل کامپیوتر، لوازم خانگی مثل یخچال و تلویزیون، لوازم ساختمانی و شیرآالت، اتومبیل و لوازم یدکی، 

باالترین میانگین هرگروه از کاالها و کشور تولید  4در جدول  .طبقه بندي شدند )مواد خوراکی و پوشاك

  .کننده آمده است

  ه اينتک نمو tو مقایسه با نقطه برش میانه با آزمون  کشور 12بین  انواع کاالهامیانگین ترجیح : 4جدول 

  میانگین  کشور
انحراف 

  معیار
  نوع کاال

تفاوت 

 5/6با 
T Df Sig 

 000/0 389 751/10 31/2  الکترونیکی  25/4  81/8  امریکا

 000/0 390 06/8 74/1  کاالي خانه  28/4  24/8  امریکا

  33/4  59/7  آلمان
تجهیزات 

 ساختمانی
09/1 99/4 390 000/0 

 000/0 390 98/8 2 اتومبیل  41/4  50/8  امریکا

 000/0 390 70/7 77/1 مواد خوراکی  53/4  27/8  ایران

 000/0 390 83/3 84/0 پوشاك  33/4  34/7  ترکیه
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تک نمونه اي اجرا  t، آزمون 5/6نیکی، به منظور بررسی تفاوت معنی دار با نقطه میانه در کاالهاي الکترو   

 و 62/7با میانگین ، آلمان )t=75/10( و 81/8با میانگین  گردید که نتایج نشان داد که کشورهاي امریکا

)20/5=t( و  52/7با میانگین  ژاپنو)98/4=t(  معنی داري برتر بودند و دو کشور انگلستان و کره به صورت

با نقطه میانه درجه بندي توزیع تفاوت معنی داري نداشتند و سایر کشورها از جمله کشورمان ایران به 

کشورمان  ،ي خانههاوع دوم یعنی کاالکاالهاي نمورد  در .صورت معنی داري پائین تر از میانه ارزیابی شدند

میانگین  و ژاپن با) t=98/5( و78/7میانگین  ، آلمان با)t=06/8(و 24/8نگین امریکا با میاو بود در رتبه هفتم 

در کاالي سوم یعنی . و سایر کشورها پائین تر از میانه ارزیابی شدند داشتند يبرتر) t=31/5(و  63/7

به  )t=88/3(و  39/7با میانگین  امریکاو  )t=99/4(و  59/7با میانگین  آلماندو کشور تجهیزات ساختمانی 

کشور  12کشور ما در رتبه چهارم از . برتر درجه بندي شدند و سایر کشورها کمتر از میانه بودندعنوان 

و ) t=98/8(و  50/8یعنی اتومبیل و لوازم یدکی کشورهاي امریکا با میانگین  ،در کاالي چهارم. ارزیابی شد

 مورددر تنها . یابی شدزکشورمان در رده نهم ارباالتر از میانه بودند و ) t=62/7(و  18/8آلمان با میانگین 

و  27/8به اول را به خود اختصاص داد که با میانگین ان باالتر ازمیانه قرار گرفت و رتکشورم ،مواد خوراکی

)70/7=t (با  جوانان یزدي به ترتیب کشورهاي ترکیه ،پوشاك مورددر. تشخیص داده شد از سایرین برتر

در رتبه را برتر از میانه و کشورمان را ) t=15/3(و  23/7و امریکا با میانگین ) t=83/3(و  34/7میانگین 

  .کردندششم و پائین تر از میانه ارزیابی 

. سومین سؤال پژوهش به عوامل پیش بینی کننده مصرف کاالهاي داخلی در جوانان یزدي مربوط می شد   

همبستگی ساده بین متغیرها با تمایل به مصرف کاالهاي ایرانی با استفاده از  به این منظور ابتدا ضرایب

  .آمده است 5روش همبستگی پیرسون محاسبه گردید که نتایج در جدول 

  ي ایرانی گرا یش به کاالها مرتبط با ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي : 5جدول 

  قیمت  کیفیت  کاالي ایرانی  ملی  گرایی  تمایل به خارج  متغیرها

          1  تمایل به خارج

  ملی گرایی

156/0-  

002/0  

391***  

1        

  کاالي ایرانی

205/0-  

000/0  

391***  

261/0  

000/0  

391***  

1      

  کیفیت

003/0-  

959/0  

391  

001/0  

998/0  

391  

401/0  

000/0  

391***  

1    
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  قیمت

051/0-  

318/0  

391  

125/0  

014/0  

391***  

534/0  

000/0  

391***  

666/0  

000/0  

391***  

1  

گرایی، رابطه معکوس و معنی با ملی تمایل به خارجمالحظه می شود،  5همان گونه که در جدول 

قیمت روابط  ،به عالوه .رددا )- 205/0(ایرانی رابطه معکوس و معنی دار کااليبا گرایش به  و) -156/0(دار

گرایی نیز قیمت با ملی. استمعنی دار ) 401/0( و) 534/0(به ترتیب با ضرایب و کیفیت با کاالي ایرانی 

بینی کننده مصرف کاالي داخلی با روش منظور تعیین عوامل پیشبه ). 125/0(ردداري دارابطه مثبت و معنی

  .آمده است 6نتایج در جدول رگرسیون چند متغیره  داده ها تحلیل شدند که 

  

  ENTERگرایش به کاالي ایرانی با روش  براي ضرایب همبستگی چندگانه: 6جدول 

  متغیرهاي پیش بین
همبستگی 

 MRچندگانه 

  ضریب تعیین

SR 

 Fنسبت 

 Pحتمال 
 t Pمقدار  βضرایب

  کیفیت کاال

596/0  355/0  
025/53  

000/0  

124/0  241/2  026/0  

  000/0  56/7  421/0  قیمت کاال

  000/0  35/4  182/0  ملی گرایی

  000/0  79/3  -157/0  تمایل به خارج

  

 

گرایی به صورت مستقیم و گرایش به یفیت کاال و قیمت و گرایش به ملیکگونه که مالحظه می شود، همان

درصد واریانس گرایش  35تمایل به خرید کاالي ایرانی را پیش بینی می کند و  ،خارج به صورت معکوس

  .به کاالي ایرانی توسط این عوامل تعیین می شود

 نتیجه گیريث و بح

در گرایش به کاالهاي خارجی  ي سنی جوانانگروه هاتفاوت نتایج مربوط به سؤال اول نشان داد که    

نتایج این . از نظر نگرش به مصرف کاالهاي خارجی هر سه گروه سنی مشابه هستند ،یعنی؛ معنی دار نیست

 ,.Sengiz, ekrem & Kirkbir, Fazel,2007( ،)Kollmannová,K. D(پژوهش با نتایج 

استفاده از ابزار نگرش سنج کلی در این پژوهش می توان به تبیین این تفاوت در. متفاوت بود )2012

کاالهاي مشخصی تکیه شده  بردر مقایسه بین جوانان ، کشورهاي ترکیه و کشورهاي اروپاییدر  .اشاره کرد

ه در این پژوهش وقتی از کاالهاي مشخصی مثل کاالهاي الکترونیکی امریکایی استفاده شد، کچنان  ؛بود

  . گرایش بیشتري در مقایسه با دو گروه سنی دیگر داشتند 19- 24نتایج نشان داد که افراد 
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ه دوم یعنی میزان گرایش در جوانان یزدي به کاالهاي خارجی براساس نوع کاال، همان گونه ک لسؤامورد در

در رده دهم قرار داشت و  ، کاالي داخلیکشور 12گزارش شد، دررابطه با کاالي الکترونیکی از میان 

کشورهاي امریکا، ژاپن، آلمان، انگلستان، کره جنوبی، فرانسه، ایتالیا، چین، ترکیه، ایران، تایوان و هند به 

در رده  داخلییعنی کاالي لوازم خانگی  ،در کاالهاي گروه دوم. ترتیب توسط جوانان اولویت بندي شدند

هشتم اولویت بندي شد و کشورهاي امریکا، آلمان، ژاپن، ایتالیا، انگلستان،کره جنوبی، فرانسه، ایران، ترکیه، 

پس  یعنی لوازم ساختمانی، ایران ،سوم کاالي نوعمورد در. چین، تایوان، هند به ترتیب اولویت بندي شدند

به ترتیب، کشورهاي انگلستان،  ایرانیکا، ایتالیا دررده چهارم قرارگرفت و پس از از کشورهاي آلمان، امر

یعنی اتومبیل و  ،کاالي چهارم مورددر . ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، ترکیه، چین، تایوان و هند قرار داشتند

، ایران، ترکیه، تایوان لوازم یدکی کشورهاي امریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، کره جنوبی، چین

در رده اول ترجیحی ایران  ،خوراکی هامورد  در. و هند به ترتیب توسط جوانان یزدي اولویت بندي شدند

قرار گرفت و بعد از آن اولویت با کشورهاي امریکا، آلمان، ایتالیا، انگلستان، فرانسه، ترکیه، ژاپن، کره 

رین نوع کاال یعنی پوشاك، کشورهاي ترکیه، امریکا، آلمان، آخ مورددر . .بودجنوبی، چین، تایوان و هند 

در تمامی . ایتالیا، انگلستان، ایران، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، چین، تایوان و هند به ترتیب ترجیح داده شدند

این نتایج نشان می دهد که . بود اغلب تفاوت ها معنی دار - تک نمونه اي tبراساس آزمون  - این موارد

 ,Sengiz, ekrem & Kirkbir( این نتایج با پژوهش .اساس نوع کاال متفاوت است جوانان بر ترجیح

Fazel,2007(  هماهنگ است که نشان داد در کشور ترکیه تولیدات غذایی ایران و سوریه و سنگ هاي

ساختمانی عربستان و تولیدات الکترونیکی امریکا، آلمان، ایتالیا، فرانسه و فلسطین اشغالی مطلوب و قابل 

به عالوه با . و شهرت کاال بر ارزیابی مصرف کنندگان اثرگذار است تکیفی عوامل پس. اعتماد ارزیابی شدند

ان تهرانی بیشتر که نشان داد گرایش به کاالهاي خارجی در شهروند) 1387(حسین زاده نتایج حقیقی و 

از این نظر که در پژوهش آنها گرایش به پوشاك ایرانی بیشتر بود، نتایج متفاوت  و است، هماهنگ است

و طالبی  )1392 (ی و همکارانه در پژوهش صادقکمجموع چنان این نتایج نشان می دهد که در .است

ه تمایل ب :اشاره شده است، علل گرایش به کاالهاي خارجی به عوامل مختلفی چون )1392(واکبري دلیر

و به این دلیل در هرگروه از کاالها شاهد  تبلیغات رسانه اي برمی گردد پرستیژ، کیفیت کاال، قیمت کاال و

نمونه اي از هاي ایرانی،  به خوراکی جوانان موضوع گرایشمورد کاالي خوراکی، در . نتایج متفاوتی هستیم

در  ،به عالوه. داده استرا نشان  نقش فرهنگ و شیوه زندگی است که در ترجیح خوراك ایرانی خود

بین این دو فرهنگی  نظرر ترکیه، باید گفت که از به سمت کشوجوانان ایرانی گرایش و موضوع پوشاك 

انتخاب کاالهاي  نقش فرهنگ در از این دو نتیجه بدین ترتیب،.ت وجود داردحدودي مشابه تاکشور 

  . حکایت داردخوراکی و پوشاك 
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گرایی را در گرایش به کاالي مربوط به سؤال سوم پژوهش که نقش کیفیت کاال، قیمت کاال و ملینتایج 

استرالیا، در  )Poon, P., Evangelista, F. & Albaum, G., 2010(  نتایج باداخلی تأیید نمود 

)Asuq, B., 2011 (و  در ترکیه) Bandara, W.M.C. & Miloslava, C.,2011(  در  

با گرایش به کاالي داخلی و ملی گرایی قوم مداري  می دهندکه نشان  سوستکشور هاي اروپاي شرقی هم 

حسین زاده با پژوهش حقیقی و  ،الوهبه ع. ردبا گرایش به کاالي خارجی رابطه معکوس دا رابطه مستقیم و

که نشان دادند ملی گرایی با ارزیابی مثبت تر از کاالي داخلی و ارزیابی منفی از کاالي خارجی ) 1387(

   .می باشدهم جهت  است،همراه 

ایرانی گرایش به کاالهاي خارجی به استثناي کاالي خوراکی در جوانان  در مجموع، می توان گفت که   

بیشتر  ،اثر آن نشان داده شد پژوهش ضرورت توجه به کیفیت کاال را که در نتایجاین موضوع . بیشتر است

به . را مطرح می کند زمینهدر این هاي بیشتر شناسایی سایر متغیرها و پژوهش  ،به عالوه. روشن می سازد

نسبت رایش بیشتر جوانان نظر می رسد با هدف گذاري بهبود کیفیت و کاهش قیمت می توان در عمل به گ

  .به کاالهاي داخلی اقدام کرد

الزم است نسبت به افزایش  ،از نظر فرهنگی و اقتصاديبه سفر هاي خارجی گرایش  با توجه به آثار منفی

  معکوسبا توجه به رابطه . . اقدام کرد یخارجسفر تمایل به در راستاي کاهش  جاذبه هاي سفر داخلی

یش عالئق ملی مورد توجه قرار الزم است این مقوله در عمل با هدف افزا ،ملی گرایی و گرایش به  خارج

برنامه ریزي فرهنگی و اقتصادي در جهت افزایش تمایالت ملی گرایی و بهبود کیفیت کاالي ایرانی و . دگیر

انجام پژوهش هاي بیشتر . ردقرارگی اهتماممورد  بایدموضوع کاهش قیمت با افزایش تولید و بهره وري 

توصیه می شود در همچنین، . براي شناخت سایر عوامل احتمالی از دیگر توصیه هاي این پژوهش است

به کاالي داخلی و واقعی میزان گرایش  ،پژوهش هاي بعدي در موقعیت هاي عملی مانند مراکز خرید

    .خارجی اندازه گیري شود
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The study is to examine the attitudes of the youth in Yazd to consume 

foreign and Iranian goods and its relation to nationality, trend to other country, 

price and quality of goods. The population was all of the15 to 29 year old youth 

in Yazd and sampling method was the cluster sampling. Based on information 

from the Governor of Yazd, Yazd regions to 120 clusters. So, 40 clusters 

randomly selected and researchers referenced to homes where there were young 

people in the age range down to complete the questionnaire. According to 

Cochran's sample size formula, 386 were considered. 2 questionnaires were 

used as measurements tools: Questionnaire of foreign goods with three         

sub-scale nationality tendencies, the trend towards foreign products and trend to 

travel. Another scale was Goods for over 12 countries in 6 Product. Factor 

analysis was used to confirm the validity of the results was good and reliability 

index in two tools were good. Based on the results obtained in the different age 

groups were not significant tendency goods. Based on the results orientation of 

foreign goods excluding food other five goods were preferred than domestic 

goods, the relation between domestic goods and nationality, price and quality 

were significant and direct, but reverse and significant with foreign trend. 

Results showed that as it was seen in other countries, trend to foreign goods was 

predicted by trend to foreign travel and nationality was predicted trends to 

domestic goods. 

 
Key words: Domestic and Foreign Goods, Yazd’s Youth, Quality, Price 

and Nationality 

 
 


