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 چکيده
واسطه تعصب مشتري و  هویت ملی بر ارزش درك شده گوشی تلفن همراه داخلی بههدف از این تحقیق بررسی تأثیر 

توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است.  ي ارزیابی محصول درك شده میباشد. پژوهش حاضر یک مطالعه

پرسش نامه استفاده شد ها از ابزار  گرفته شد. براي جمع آوري داده درنظر 385کوکران  تعداد نمونه با استفاده از فرمول

ضریب آلفاي کرونباخ تأیید شد.  روایی محتوایی و روایی سازه آن مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار نیز با استفاده از که

 .دادهها با استفاده از تکنیک معادالت ساختاري تحلیل شدند

تعصب مشتری و ارزش درك شده  صول درك شده،ها نشان دادهویت ملی تأثیر معنادار و مثبتی بر روی ارزیابی مح یافته

درك شده و تعصب مشتری بر ارزش درك شده تأثیر مثبت و معناداری  محصول دارد. هویت ملی از طریق ارزیابی محصول

 د.دار

  .محصول، تلفن همراه ی هویت ملی، ارزیابی محصول درك شده، تعصب مشتری، ارزش درك شده :يديکل اژگانو
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 مقدمه

سر می برد یک امر کاماًلعقالنی است  کاالی ایرانی و حمایت از تولید داخل در شرایط اقتصادی که کشور ما در آن بهخرید 

 ما شاهد جوالن کاالهای وارداتی در بازارهای داخلی هستیم در حالی که کاالهای که که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است و

گردد. نکته جالبتر آنکه این  بیکاری مواجه می گیرد و کشور با مشکالتی همچون ر نمیمشابه داخلی مورد استقبال خریداران قرا

کشورهای جهان که  با نام و نشان کاالهای خارجی در بازار عرضه شده و برخالف بسیاری از روزها حتی بسیاری از تولیدات داخلی

نس ایرانی مایه مباهات نیست. واقعیت آن است که چه است، ج تولید داخلی برای تولید کننده و فروشنده داخلی مایه مباهات

 سوء آن در همه جنبه گرایش به سمت مصرف کاالهای خارجی در کشور ما وجود دارد و آثار و عوارض بخواهیم و چه نخواهیم

 .های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است

مستثنی نیست. ما هرروزه شاهد واردات  جهان دارد از این قاعدهصنعت گوشی تلفن همراه که مشتریان زیادی در سراسر 

 .کند ها را روانه بازار می کشورخودمان با مناسب ترین قیمت همین نوع گوشی هزاران گوشی در ایران هستیم در حالی که

های خود بگردند و  فروش نرفتن گوشی بنابراین الزم است که سازمانهای داخلی تولید کنندهی این گوشیها به دنبال علت

 .سعی کنند تا مشکالت را رفع نمایند

ی تصمیم گیری  داخلی و خارجی و نحوه در تحقیقات بازاریابی بین الملل دربارهی نگرش مصرف کنندگان به محصوالت

 :آنها در مورد خرید، دو دیدگاه وجود دارد

محصول مورد نیاز خود را طی یک فرایند  کنندگان کند مصرف باشد که بیان می یکی الگوی منطقی پردازش اطالعات می

 . کنند ارزیابی و انتخاب می های شناختی عقالیی و تحت تأثیر مؤلفه

 دارد. در اطالعات است که بیانگر انتخاب مصرف کنندگان تحت تأثیر عوامل عاطفی قرار دیدگاه دیگر الگوی عاطفی پردازش

شامل کیفیت، قیمت، میزان دسترسی و خدمات پس از  عوامل شناختی میتواندزمینه انتخاب بین محصوالت داخلی و خارجی، 

اخالقی با خرید  که سبب گرایش به محصوالت داخلی میشود. عواملی مانند مخالفت هنجاری و فروش محصوالت داخلی باشد

است باعث ترجیح محصوالت  محصوالت خارجی به دلیل حس عالقه و وفاداری به میهن، از دسته عامل عاطفی می باشند که ممکن

 داخلی به خارجی شوند.

 

 مبانی نظري و پيشينه تحقيق 

 هویت ملی 

هویت ملی یک پدیده سیاسی و اجتماعی جدید و ناشی از شکل گیری پدیه ای به نام ملت است و باتوجه به تعریفی که از 

است که یک فرد از خود دارد. از این رو هویت دو واژه هویت وملت ارائه شده است روشن شد که هویت همان آگاهی و تعریفی 

هم شناختن خویش است و هم معرفی و شناسایی خویشتن به دیگران. با توجه به همین نکته است که برخی از نویسندگان مانند 

به نظر می  (، از محققان روابط بین الملل، به چهار نوع هویت فردی، نقشی، نوعی و هویت ملی قائلند. اما1995الکساندر ونت )

رسد بهترین تعریف، تقسیم بندی سه گانه ای است که هویت را به هویت فردی، هویت اجتماعی و هویت ملی تقسیم می کند. در 

هویت فردی، فرد خود را با نشانه ها و معیارهای شخصی و محیط کوچکی همچون خانواده، معرفی می کند اما هویت اجتماعی از 

ه و شامل الیه های متعدد و گونه های متفاوت می گردد، نظیر هویت نژادی، هویت قومی، هویت شغلی تنوع بیشتری برخوردار بود

حرفه ای و یا هویت مذهبی که همگی جنبه های گوناگون و مختلف هویت اجتماعی هستند. در سطح بعدی و باالتر، هویت  –

ه و در باالترین سطح قرار دارد و در نتیجه هیچ کس ملی مطرح است که برخالف هویت اجتماعی، یکسان و منحصر به فرد بود

 (1387بیش از یک هویت ملی ندارد )معصومی، 

ملی و قومی و آگاهی از آن و احساس  هویت ملی و قومی از انواع هویت جمعی هستند و به معنای احساس همبستگی بزرگ

 تفکیک بین هویت ملی و هویت قومی است، در حالی که هویتظاهر این تعریف عدم  . و فاداری به آن و فداکاری در راه آن است

برابر آن قرار بگیرند. چون هویت ملی، جمع  توانند در  های دیگرنمی ملی در باالترین سطح طبقه بندی هویت قرار داشته و هویت

به  مدرن است کهکالن ملی است و مقصود از محیط ملی هم چارچوب سرزمینی دولت  های فردی و اجتماعی در محیط هویت

 .بخشد افراد ساکن این حوزهی جغرافیایی هویت خاصی می
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( مطرح شده است هویت ملی سه بعد را در نظر می گیرد. 1996با توجه به ابعاد هویت ملی که توسط کلیور و دیگران )

الت مذهبی بیان می کند و میراث ملی که شامل اشکال و رویدادهای تاریخی است. سیستم باورها که اندازه باور فرد را رد ح

همگرایی فرهنگی که بعد حس یکتایی فرهنگی را نشان می دهد. هویت ملی اندازه ای است که مشتری به ارزش های کشورش 

 (2008؛ انی، 2013وفادار می ماند )هندرسون و دیگران، 

 

 ارزیابی محصول درک شده 
است. ارزیابی درك شده از محصول براساس  یکی محصولارزیابی محصول درك شده قضاوت عقالیی مشتری از جنبهی فیز

 .دو ویژگی درونی و بیرونی است

قیمت، برند و ضمانت است )احمد ودآستوس،  ویژگی درونی مثل طراحی و دیگر ویژگیهای محصول و ویژگیهای بیرونی مثل

امت، رنگ و ... قیمت عبارت است (. طراحی محصول، عبارت است از شکل ظاهری محصول شامل ابعاد، ضخ2011؛ شارما، 2008

چیزی که از دست می دهیم و در قبال آن محصول را به دست می آوریم. برند یک عبارت، طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری است 

که مشخص کننده خدمات یا فروشنده محصولی خاص باشد که به وسیله آن از دیگر محصوالت و خدمات مشابه متمایز می گردد. 

 ان خدمات پس از فروش است که توسط تولید کننده ارائه می شود.ضمانت، هم

خارجی ممکن است به ارزیابی بهتر  برآیند افزایش درجه ارزیابی محصوالت داخلی و کاهش درجه ارزیابی محصوالت

بیشتری  شود. این موضوع در کشورهای توسعه یافته که مصرف کنندگان تمایل محصوالت داخلی نسبت به مشابه خارجی منجر

ی  براحتی قابل مشاهده است. در مطالعه ارزیابی بهتر محصوالت داخلی کشور خود نسبت به محصوالت مشابه خارجی دارند به

دو عنصر کیفیت درك شده و قیمت درك شده است. کیفیت درك شده به ارزیابی  جاری ارزیابی محصول درك شده ناشی از

(. از طرف دیگر قیمت درك شده آن چیزی است که 1998بودن برمی گردد )زتیمال، مشتری از برتری محصول یا برتری و عالی 

 (1998پرداخت می کنیم تا یک محصول را به دست بیاوریم )زتیمال، 

 

 تعصب مشتري 
او بیان ( بیان شده است. 1906این اصطالح )تعصب مشتری( از یک جنبه کلی تعصب ناشی می شود که به وسیله سامنر )

 سنجد می دهد و چیزهای دیگر را با آن می آن فرد گروه خود را مرکز قرار می جنبه به عنوان یک دیدگاه که در کرد که این

شود مانند غرور خانوادگی،  می های زیادی را شامل در نظر گرفت. تعصب فقط نسبت به قبیله و ملیت نیست بلکه جنبه توان

 (1995... )شارمپ و دیگران،  الت وای قضاوت مذهبی، استان گرایی یا تعصب به استان و

تعصب مشتری روی پاسخگویی و اخالقیات خرید محصوالت ساخت خارج و وفاداری مشتری به تولید محصول ساخت کشور 

( این تعریف را اضافه می کند که تعصب روی واردات محصوالت 1995(. هندلستون )1987خود تمرکز می کند )شیمپ و شارما، 

هستند بلکه بخاطر اقتصاد کشور و پیامدهایی که این واردات روی فقط بخاطر این که این محصوالت غیرمیهنی تمرکز می کند نه 

محصوالت کشور خود و محصوالت ساخت  مخصوصاً در بخش صنعت دارد. در عوض گرایش مشتری به تشخیص بین بیکاری کشور

(. 2006)شانکارهامش،  است گرایی نیز تعصب تعریف شده محصوالت خارجی بخاطر دالیل ملیت خارج و اجتناب کردن از خرید

اعث موفقیت اقتصادی جامعه یا افراد یک جامعه بشود ناشی این جنبه از ترس مضر که روی واردات اثر می گذارد و ممکن است 

واردات را آسان تر اثر می گذارد تا  شود از خرید محصوالت وارداتی دور شوند و روی اعضای جامعه ترس باعث می شود. این می

ایرانی نسبت به محصوالت ساخت داخل پایین است (. تحقیقات نشان می دهد تعصب مشتریان 1995.  )شارما و دیگران، رد کنند

 7( ایجاد کرده اند و شامل 1987(. اندازه گیری تعصب مشتری به وسیله مقیاسی که شیمپ و شارما )2009)باهایی و پیسانی، 

 یر شده است.آیتم است امکان پذ

 

 

 



 82 -94صفحات  | 1399 تابستان|  13شماره  |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی

 

 ارزش درک شده 
پدیدار گشت و با تحقیقات گسترده عالقه مند به  1990مفهوم ارزش درك شده از زمان تعریف موضوع کسب و کار در دهه 

های  اولویتادامه یافته است. سازمان علمی بازاریابی تعریف ارزش درك شده را در لیست  21این موضوع تا قرن حاضر یعنی قرن 

مطلب است که عالقه زیادی درباره پدیده خلق ارزش  های مطالعاتی نمایانگر این د قرار داده است. این گستردگیتحقیقاتی خو

فزایندهای در حال  ها به طور فضای دانشگاهی و چه در فضای صنعتی، ایجاد شده است. سازمان میان محققین بازاریابی چه در

( 1997کلیدی در مدیریت راهبردی می باشد. به عالوه سالتر ) ک عاملپی بردن به این موضوع هستند که ارزش درك شده ی

بیان کرده است که خلق ارزش برای مشتریان باید دلیلی برای موجودیت سازمان و موفقیت آن باشد. همان طور که این عبارت 

بتی شده است. این موضوع راهبردی در ساخت و حفظ یک مزیت رقابیان می کند، خلق ارزش برای مشتریان تبدیل به الزامی 

شود و مفهوم ارزش  خلق می هایی است که برای مشتریان است که وفاداری و سودآوری به شدت وابسته به ارزش آشکار شده

 عامل ارزش (. 2007)فرنالدو بوگیلو، آن در هر فعالیت بازاریابی گشته است  مشتری تبدیل به موضوعی اساسی برای پرداختن به

است. از نقطه نظر مدیریتی ارزش درك شده  محققین بازاریابی به عنوان یکی از مهمترین معیارها شناخته شدهدرك شده برای 

 بندی بازار، تمایز محصول و سیاستهای موقعیت سازی در ارتباط بوده و در واقع با راهبردهای بازاریابی هم چون بخش

بعدی اساسی رفتار مشتری تکامل یافته است.  مشتری در توسعه دو کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی میباشد. مفهوم ارزش

)گاالرزا و سوراب،   شده و دیگری بعد روان شناسی هم چون وجوه احساسی یا شناختی یکی بعد اقتصادی نظیر قیمت درك

2006) 

گاه مشتری، ارزش در این مطالعه ارزش درك شده از دو جنبه ارزش احساسی و ارزش اجتماعی تشکیل شده است. از دید

( پیشنهاد کرده است 1998درك شده یک محصول به عنوان ارزیابی کل مشتری از مطلوبیت محصول تعریف می شود زتیمال )

که ارزش می تاند به وسیله مطلوبیت وظیفه ای و مطلوبیت غیر وظیفه ای شکل بگیرد. مطلوبیت وظیفه ای با نیازهای ملموس 

در حالی که مطلوبیت غیر وظیفه ای به جنبه ناملموس مثل اعتبار و ارزش های احساسی و  مثل کیفیت و قیمت مرتبط است

اجتماعی برمی گردد. در مورد گوشی تلفن همراه مطلوبیت وظیفه ای در اصطالح ارزیابی محصوالت فیزیکی و مطلوبیت غیروظیفه 

 (2011همکاران،  ای ساختار ارزش غیر فیزیکی درك شده در نظر گرفته شده است )سوموگی و

 

 مدل مفهومی تحقيق 

 
 مدل مفهومی تحقيق -1شکل 
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 پيشينه تحقيق 
هویت ملی و ارزش دریافت شده محصوالت خارجی نسبت به »( در پژوهشی به بررسی 2013لی، تی نگوئن و وان نگوئن )

پرداخته اند. نتیجه این تحقیق نشان داد هویت ملی اثر مثبتی روی ارزیابی « برندهای محلی در میان مشتریان نوشیدنی در ویتنام

 رزش های احساسی و اجتماعی انگیزه مهمی برای مصرف نوشیدنی محلی است. محصول درك شده و تعصب مشتری می گذارد. ا

( در پژوهشی به بررسی تاثیر گرایش متعصبانه مشتری نسبت به محصوالت خارجی و مقایسه 2009اردوغان و یوزکورت )

وب والت خارجی را بیشتر مطلآن با محصوالت داخلی پرداخته اند. نتایج نشان می دهد که افراد با تعصب ملی گرایانه کمتر محص

 دانند و افراد با تعصب ملی زیاد محصوالت داخلی را بیشتر مطلوب می دانند.

تاثیر جهانی بودن و ملیت گرایی بر ارزیابی مشتری از محصوالت »( در پژوهشی به بررسی 1995راوواس، راجدران و وهرر )

باالی  میانی ودر مورد کیفیت درك شده محصوالت در میان سطوح پایین، پرداخته اند. نتایج تفاوت زیاید را که « داخلی و خارجی

ملیت گرایی باال کیفیت محصوالت داخلی خود را بیشتر از  هر گروه داشت را آشکار کرد. هم چنین نشان میدهد که مشتریان با

 .دانستند نوع خارجی آن می

تمندی انواع برند داخلی و خارجی از دیدگاه مشتریان مقایسه قدر»( در پژوهشی به بررسی 1390چیرانی و فردصبوری )

پرداخته اند. نتیجه این تحقیق نشان داد که مشتریان لوازم خانگی بیشتر به مارك های « محصوالت لوازم خانگی در استان گیالن

 سامسونگ، سونی و ال جی تمایل نشان می دهند.

 «رق ملی و قصد خرید نسبت به مصرف کاالی وارداتی محصولنقش واسط ع»( در پژوهشی به بررسی 1387ارجمندی نژاد )

جمعیت  یانگین عرق ملی زنان به طور معناداری متفاوت تز مردان است. متغیرهایپرداخته است. نتیجه این تحقیق نشان داد م

 .معنی دار نیست شناختی از تأثیر مثبتی بر عرق ملی برخوردارند، اما تأثیر آنها بر عرق ملی

 

 پژوهشفرضيات 
 فرضیات اصلی

 .هویت ملی بر ارزیابی محصول درك شده اثر مثبت و معنی دار دارد :1فرضیه 

 .هویت ملی بر تعصب مشتری اثر مثبت و معنی دار دارد :2فرضیه 

 .معنی دار دارد رزیابی محصول درك شده بر ارزش درك شده محصول اثر مثبت و :3فرضیه 

 شده محصول اثر مثبت و معنی دار داردتعصب مشتری بر ارزش درك  :4فرضیه 

 .ملی بر ارزش درك شده محصول اثر مثبت و معنی دار دارد فرضیه :5فرضیه 

 فرضیات فرعی

 .مثبت و معنی دار دارد ویت ملی به واسطه تعصب مشتری بر ارزش درك شده محصول اثره :6فرضیه 

 .محصول اثر مثبت و معنی دار دارد درك شده ملی به واسطه ارزیابی محصول درك شده بر ارزش هویت :7فرضیه 

 های سنجش مقیاس

اندازه گیری هویت ملی که شامل سه بعد  برای سنجش متغیرهای تحقیق از شاخصهای استاندارد استفاده شده است. برای

شده و  درك سوال؛ ارزیابی محصول درك شده که شامل دو بعد کیفیت 9فرهنگی است از  میراث ملی، سیستم باورها و تجانس

درك شده که شامل دو بعد ارزشهای احساسی و  سوال و ارزش 4سوال؛ تعصب مشتری شامل  5باشد از  قیمت درك شده می

استخراج شده ( 2013باشد که همه این سواالت از پرسشنامه لی، تی نگوئن و وان نگوئن ) می سوال 5های اجتماعی است  ارزش

آوری شده است. از  طیف کامال موافقم و کامال مخالفم جمع پرسشنامه با طیف پنج تایی ازاست. در این تحقیق دادهها از طریق 

سپس، با نظر اساتید  های مورد نظر ترجمه و استاندارد برای سنجش متغیرها استفاده شد، ابتدا، شاخص آن جایی که از پرسشنامه

هایی بین خبرگان که در آن درباره سودمند بودن  پرسشنامهمحتوایی،  و صاحبنظران محترم اصالح شد. سپس برای بررسی اعتبار

 .نبودن سواالت با توجه به متغیرها و هدف هر متغیر پرسیده شده بود، توزیع گردید یا سودمند
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پرسشنامه ها جمع آوری گردید و تغییرات الزم در آن داده شد. روایی سازه پرسشنامه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی 

نمایش داده شده است. به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که  1سی شد که نتایج آن در جدول برر

 نشان داده شده است. 2نتایج آن  در جدول 

 

 روش پژوهش 
ل گوشی آماری این تحقیق مشتریان بالفع جامعهپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش توصیفی انجام گرفته است. 

 است که با نفر 385دارای حداقل یک گوشی میباشند. نمونه آماری این مطالعه شامل  باشند که تلفن همراه در شهر مشهد می

پرسشنامه  30شده اند. برای نمونه گیری اولیه  گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه

نباخ آن بررسی شد که نشان دهنده پایایی خوب پرسشنامه بوده است. سپس با استفاده از فرمول توزیع شد و ضریب آلفای کرو

پرسشنامه قابل استفاده بود.  385پرسشنامه به دست محقق رسید و از آن تعداد  390پرسشنامه توزیع شد که  410کوکران 

 .استفاده شد AMOSو  SPSSسپس برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار 

 :فرمول حجم کوکران به شرح زیر می باشد

 
 نتایج تحليل عاملی تایيدي براي ابعاد متغيرها -1جدول 

 
 ضریب آلفاي کرونباخ متغيرهاي اصلی تحقيق -2جدول 

 
 

 تحليل داده ها 
م فرضیه ها و ترسی در این بخش ابتدا از آمار توصیفی به منظور بررسی ویژگی های جامعه آماری استفاده و سپس به آزمون

 دیاگرام تحلیل مسیر پرداخته شده است.
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 توصيف نمونه 
درصد را زنان تشکیل می دادند. گروه  7/47درصد از افراد مورد مطالعه را مردان و  2/52بر اساس اطالعات گردآوری شده 

به باال کمترین میزان فراوانی را در درصد  4/2سال با  50درصد و گروه سنی  61سال بیشترین میزان فراوانی را با  21-30سنی 

درصد بود که متعلق به افراد دارای  3/40فراانی این نمونه گیری به خود اختصاص دادند. از نظر مدرك تحصیلی بیشترین میزان 

 درصد می باشد. 2/18مدرك تحصیلی فوق لیسانی و باالتر و کمترین فراوانی مدرك تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم با 

هزار  800درصد بیشترین فراوانی را و افراد با درآمد  1/43هزار تومان در ماه با  400درآمد افراد دارای درآمد کمتر از  از نظر

 درصد می باشند. 7/12تا یک میلیون دارای فراوانی 

 

 آزمون فرضيه 
 دارد.هویت ملی بر ارزیابی درك شده از محصول گوشی تلفن همراه داخلی اثر مثبت  :فرضیه اول

بررسی ضریب اثر هویت ملی بر ارزیابی درك شده از محصول گوشی تلفن همراه، نشان می دهد که این ضریب مسیر به 

شده است و همچنین عدد معناداری  000/0( که برابر P=valueبرآورد شده است. با توجه به مقدار شاخص جزئی ) 87/0میزان 

بیشتر می باشند؛ می توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح  96/1کمتر و از  05/0شده و به ترتیب از  056/5که برابر با 

معنادار است، یعنی هولیت ملی بر ارزیابی درك شده از محصول گوشی تلفن همراه داخلی تاثیر مثبت و معناداری  05/0خطای 

 نتایج مربوط به بررسی این فرضیه را نشان می دهد. 3دارد. جدول 

 ب رگرسيونی و معناداري اثر هویت ملی بر ارزیابی محصول درک شدهضری -3جدول 

 
 هویت ملی بر تعصب مشتری به گوشی تلفن همراه داخلی اثر مثبت و معنی دار دارد. :فرضیه دوم

 89/0بررسی میزان اثر هویت ملی بر تعصب مشتری به گوشی تلفن همراه داخلی نشان می دهد که میزان این اثر برابر با 

کمتر می باشد و همچنین عدد  05/0است و از سطح معناداری  000/0ی باشد. با توجه به مقدار شاخص جزئی که برابر با م

 05/0بیشتر می باشد می توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  96/1و از عدد  338/5معناداری که برابر با 

نتایج آزمون  4ه گوشی تلفن همراه داخلی اثر مثبت و معنی دار دارد. جدول معنادار است، یعنی هویت ملی بر تعصب مشتری ب

 فرضیه دوم را نشان می دهد.

 ضریب رگرسيونی و معناداري اثر هویت ملی بر تعصب مشتري -4جدول 

 
 

 ارزیابی محصول درك شده بر ارزش درك شده گوشی تلفن همراه داخلی اثر مثبت و معنی دار دارد. :فرضیه سوم

مالحظه  5در بررسی اثرات ارزیابی محصول درك شده بر ارزش درك شده گوشی تلفن همراهداخلی، همان طور که در جدول 

/ است و از سطح 000( برآورد شده است. با توجه به مقدار شاخص جزئی که برابر با 30/0می گردد ضریب رگرسیونی به میزان )

بیشتر می باشد می توان نتیجه  96/1شده و از عدد  343/2عناداری که برابر با کمتر می باشد و همچنین عدد م 05/0معناداری 

معنادار است یعنی ارزیابی محصول درك شده بر ارزش درك شده گوشی تلفن  05/0گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 

 همراه داخلی اثر مثبت معنادار دارد.
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 محصول درک شده بر ارزش درک شدهضریب رگرسيونی و معناداري اثر ارزیابی  -5جدول 

 
 

 تعصب مشتری بر ارزش درك شده گوشی تلفن همراه داخلی، اثر مثبت معنی داری دارد. :فرضیه چهارم

مشخص می گردد که ضریب اثر تعصب مشتری بر ارزش درك شده گوشی تلفن همراه داخلی  6بر اساس اطالعات جدول 

کمتر می باشد  05/0/ شده است و از سطح معناداری 000به مقدار شاخص جزیی که برابر برآورد می شود. با توجه  58/0برابر با 

است می توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر نیز در  ±96/1شده و خارج از بازه  739/4و همچنین عدد معناداری که برابر با 

از گوشی تلفن همراه داخلی بیشتر می  معنادار است یعنی هرچقدر تعصب مشتری بیشتر شود ارزش شده 05/0سطح خطای 

 شود.

 ضریب رگرسيونی و معناداري اثر تعصب مشتري بر ارزش درک شده -6جدول 

 
 

 هویت ملی بر ارزش درك شده گوشی تلفن همراه داخلی اثر مثبت و معنی دار دارد. :فرضیه پنجم

بر ارزش درك شده گوشی تلفن همراه داخلی  مشاهده می شود ضریب اثر هویت ملی 2و شکل  7همان گونه که در جدول 

کمتر می باشد  05/0شده است و از سطح معناداری  000/0برآورد می شود. با توجه به مقدار شاخص جزیی که برابر  61/0برابر با 

سیر نیز در است می توان نتیجه گرفت که این ضریب م ±96/1شده و خارج از بازده  579/4و همچنین عدد معناداری که برابر با 

 معنادار است یعنی هویت ملی ارزش درك شده از گوشی تلفن همراه داخلی را افزایش می دهد. 05/0سطح خطای 

 ضریب رگرسيونی و معناداري اثر هویت ملی بر ارزش درک شده -7جدول 

 
 

 .مثبت و معنادار داردهمراه داخلی اثر  هویت ملی به واسطه تعصب مشتری بر ارزش درك شده گوشی تلفن :فرضیه ششم

ارزش درك شده تحقیق  و وابسته ( ملی هویت)این فرضیه به بررسی نقش میانجیگری تعصب مشتری بین متغیر مستقل 

شد که در  غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته، از آزمون بارون و کنی استفاده پرداخته است. برای بررسی اثرات

باشد. شرط  ی معنادار داشته مستقل با متغیر وابسته رابطه وری است. شرط اول این است که متغیرآن برقراری شروط زیر ضر

تغیر ی بین م رابطه شود. شرط سوم نیز تأیید معناداریبین متغیرهای مستقل و واسط تأیید ی  رابطه دوم این است که معناداری

ی بین متغیر  شود، رابطه میانجیگر وارد معادالت رگرسیونی می باشد. شرط چهارم این است که وقتی متغیر واسط و وابسته می

این رابطه در حضور متغیر  غیرمعنادار شود که در این حالت متغیر مورد نظر، میانجیگر کامل است و یا اینکه وابسته مستقل و

 .یر میانجیگر، جزئی خواهد بودباقی بماند، که در این حالت نقش متغ ولی همچنان معنادار( 10/0حداقل یابد  میانجیگر کاهش

شده در سه گام نخست میباشد. در گام  داری روابط گفته نشان داده شده است نتایج، حاکی از معنی 8همانگونه که در جدول 

 ی بین مبین این است که در حضور متغیر تعصب مشتری، بتای استاندارد برای رابطه چهارم یعنی ورود متغیر میانجیگر نتایج

کاهش یافته ولی همچنان معنی دار باقی مانده است. بنابراین نقش متغیر  243/0به  348/0لی و ارزش درك شده از هویت م

 تعصب مشتری، میانجی گری جزئی است و فرضیه ششم پژوهش مورد تایید قرار می گیرد.
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 نتایج تحليل ميانجی گري تعصب مشتري در رابطه بين هویت ملی و ارزش درک شده -8جدول 

 
 

هویت ملی به واسطه ارزیابی محصول درك شده بر ارزش درك شده گوشی تلفن همراه داخلی اثر مثبت و  :فرضیه هفتم

 معنی دار دارد.

این فرضیه به برریس نقش میانجی گری ارزیابی محصول درك شده بین متغیر مستقل )هویت ملی( و وابسته )ارزش درك 

خالصه نتایج آزمون  9این فرضیه نیز از آزمون بارون و کنی استفاده شده است. جدول شده( تحقیق پرداخته است. برای بررسی 

 این فرضیه را نشان می دهد.

 بين هویت ملی و ارزش درک شده نتایج تحليل ميانجی گري ارزیابی محصول درک شده در رابطه -9جدول 

 
 

ملی بر ارزش درك شده، هویت ملی نشان داده شده است روابط سه گام نخست یعنی اثر هویت  9همان گونه که در جدول 

متغیر  محصول درك شده بر ارزش درك شده معنادار میباشد. در گام چهارم یعنی ورود بر ارزیابی محصول درك شده و ارزیابی

شده بتای استاندارد برای رابطه بین هویت ملی و ارزش  متغیر ارزیابی محصول دركمیانجیگر نتایج مبین این است که در حضور 

کاهش یافته ولی همچنان معنی دار باقی مانده است. بنابراین نقش متغیر ارزیابی محصول درك  237/0به  348/0درك شده از 

 شده میانجی گری جزئی است و فرضیه هفتم پژوهش نیز مورد تایید قرار می گیرد.
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 مدل برازش شده تحقيق 
 

 
 مدل برازش شده تحقيق -2شکل 

 

 شاخص هاي برازش مدل نظري تحقيق 

 شاخص هاي برازش مدل نظري تحقيق -10جدول 
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 مدل اندازه گيري تحقيق 

 

 مدل اندازه گيري تحقيق -3شکل 

 بحث و نتيجه گيري
برای تولید کنندگان هر کشور است. با این حال  داخلی یکی از عوامل رشد و توسعهی اقتصادی برخوردار بودن از بازار مصرف

مانند  مانند ایران مطرح میشود گرایش به مصرف کاالی خارجی است. متغیرهای اقتصادی یکی از مسائلی که امروزه در جوامعی

نیز بر گرایش به فرهنگی  -بسیاری از عوامل اجتماعی قیمت و کیفیت تنها عوامل مؤثر بر گرایش مصرف کاالی خارجی نیستند،

کنند زیرا مصرف و می  گذارند. امروزه افتخار بسیاری از جوامع این است که از کاالهای خارجی استفاده مصرف کاالی خارجی اثر

برای نشان دادن وجهه و منزلت اجتماعی به رقابت در خرید و  دانند. در واقع، افراد کاالی خارجی را نوعی امتیاز می 1خرید 

 (1392ی خارجی و برندهای معروف دست می زنند )طالبی دلیر و اکبری، مصرف کاالها

نتایج این تحقیق با تحقیقات مشابه داخلی و خارجی در آن همه یا بعضی از متغیرها مشابه بودند هم خوانی دارد. فرضیه 

(، راووس، راجدران و هرو 2009( اردوغان و یوزکورت )2013اول، ششم و هفتم با نتایج تحقیقات لی، تی نگئین و وان نگوئن )

 ( همخوانی دارد. فرضیه سوم و چهارم وپنجم مشابه نتیجه گیری تحقیق لی، تی نگوئن و وان نگوئن می باشد.1995)

محصول درك شده، تعصب مشتری و  از بررسی فرضیه اول، دوم و پنجم این نتیجه به دست آمد که هویت ملی بر ارزیابی

داخل  دارد.یعنی هرچه قدر حس ملی گرایی در افراد افزایش پیدا کند محصوالت ساخت و معناداری ارزش درك شده تأثیر مثبت

ساخت داخل افزایش پیدا میکند و ارزش احساسی  را از نظر قیمت و کیفیت بهتر ارزیابی کرده و تعصب آنها نسبت به محصوالت

 .کند این محصوالت افزایش پیدا می و اجتماعی آنها هنگام استفاده از
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 :نتایج حاصل از فرضیات دیگر تحقیق به شرح زیر می باشند

دارد. به عبارتی هرچه ارزیابی محصول درك  ارزیابی محصول درك شده بر ارزش درك شده محصول اثر مثبت و معناداری -

 .افزایش پیدا می کند شده افزایش یابد ارزش درك شده نیز

چه تعصب مشتری به محصوالت ساخت  تأثیر مثبت و معناداری دارد. یعنی هرتعصب مشتری بر ارزش درك شده محصول  -

 :در مورد فرضیات فرعی نیز نتایج زیر به دست آمده است .افزایش پیدا می کند داخل افزایش پیدا کند ارزش درك شده نیز

 .معناداری دارد ی تعصب مشتری بر ارزش درك شده محصول تآثیر مثبت و هویت ملی به واسطه -

 .مثبتی دارد ی ارزیابی محصول درك شده بر ارزش درك شده تأثیر هویت ملی به واسطه -

 :در راستای نتایج پژوهش انجام شده، پیشنهاداتی قابل ارائه است

 های ایرانی های بازاریابی مناسب برای افزایش فروش گوشی استفاده از فعالیت -

 خارجی آن کیفی خط تولید و مقایسه با نوعافزایش کیفیت گوشیهای ایرانی از طریق کنترل  -

 استفاده از انتقادات و پیشنهادات مصرف کنندگان فعلی این گوشیها -

 سایر شهرهای ایران انجام دهند تا نتیجه در نهایت به محققان آتی پیشنهاد میشود مدل جاری را مورد گوشی تلفن همراه در

  .برای سازندگان گوشی تلفن همراه ایرانی ارائه دهدرا  گیری آن در سطح ملی اطالعات سودمندتری
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