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 1دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه ایالم.
 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ایالم.
نام نویسنده مسئول:
پري شجاعيان

چکيده
گسترش تجارت جهانی برای رشد و توسعه کل اقتصاد جهان از اهمیت زیادی برخوردار است .این مهم
به خصوص برای کشورهایی که با کمبود منابع روبه رو هستند از اهمیت بیشتری برخورداراست .در عین
حال در برخی موارد مبادالت تجاری میتواند در داخل کشور ها نتایج منفی بر جا گذارد .در کشور ما
عوامل متعددی باعث شده است تا بسیاری از صنایع نتواند به راحتی در مقابل محصوالت مشابه خارجی
رقابت کنند از جمله ان می توان به محدودیت منابع مالی واحدهای تولیدی ،عدم بهره گیری از تکنولوژی
جدید تولید و بسته بندی  ،عدم توجه به روش های نوین بازاریابی و...اشاره کرد .با توجه به این امر در
پژوهش پیمایشی حاضر اثرکاالی خارجی دسته دوم برفرهنگ مصرف مشتریان بررسی شده است .روش
این تحقیق از جهت هدف کاربردی و از نوع توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری تحقیق ،مشتریان
پوشاک در شهرایالم است ،با توجه به اینکه نامحدود می باشد ۴۸۳نفر به عنوان نمونه و به صورت
تصادفی ساده انتخاب شد .ابزار جمع آوری در این پژوهش  ،پرسشنامه است و ازنرم افزار
SPSS21و Smartpls3استفاده شده است .برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد و برای
روایی از روایی همگرا و واگرا استفاده شد .یافته ها نشان داد که کاالی دسته دوم خارجی بر فرهنگ
مصرف مشتریان تاثیر قوی دارد.

واژگان کليدي :پوشاک خارجی ،فرهنگ مصرف ،تجمل گرایی ،مصرف گرایی ،تهاجم فرهنگی.
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مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال چهارم)

بررسی تاثير پوشاکهاي خارجی دسته دوم بر فرهنگ مصرف
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مقدمه
سازمان ها و شرکتها در برهه ای از زمان که تحت عناوین مختلف از جمله عصردانش ،عصر فراصنعتی عنصر جامعه ی اطالعاتی ،عصر
جوامع موقت و عصر جهانی شدن مطرح شده است همواره باید با شناسایی و مطالعه ی رفتار مصرف کنندگان به کسب مزیت رقابتی
بپردازد.افزایش شرایط رقابتی سبب احساس نیاز روز افزون شرکت ها و سازمان ها به بازاریابی شده است .آنها متوجه شده اند که تمرکز بر
نیازهای مصرف کنندگان و شناسایی رفتار مصرف کنندگان از مقروضات گرایش بازاریابی می باشد(شاکری.)1۴32 ،
مصرف پوشاک دسته دوم سابقه طوالنی در دنیا دارد ،پوشاک دسته دوم که پیش از این از کشورهای توسعه یافته ،خریداری شده و
مورد استفاد ه قرار می گرفت ،یک کاالی اساسی وارداتی به بازار کشورهای در حال توسعه می باشد(هانس .)200۳ ،بطور کلی گسترش تجارت
جهانی برای رشد و توسعه کل اقتصاد جهان از اهمیت زیادی برخوردار است .این مهم به خصوص برای کشورهایی که با کمبود منابع روبه رو
هستند از اهمیت بیشتری برخورداراست (ایسال .)201۴،در عین حال در برخی موارد مبادالت تجاری می تواند در داخل کشورها نتایج منفی
بر جا گذارد .در سال های اخیر شاهد واردات پوشاکهای دست دوم به داخل کشور بوده ایم  ،که از طریق مرز پاکستان در سیستان و بلوچستان
وارد کشور می شد و پس از بسته ش دن مرز ورود این نوع پوشاک متوقف شد اما فروشندگان این گونه لباس ها به دلیل سود خوبی که
نصیبشان می شد راه میانبر و نزدیکتر انتخاب کردند و آنرا بطور قاچاق و از طریق عراق وارد کشور کردند که این امر هنوز نیز به همین شیوه
ادامه دارد(شاکری .)1۴3۴ ،پوشاک دست دوم در گذشته بصورت رایگان بعنوان کمک های بشر دوستانه ارسال میشد اما به دلیل سود
سرشاری که از فروش این اجناس نصیب تجار و قاچاقچیان گردید باعث شد که هم اکنون خرید و فروش پوشاک دست دوم در سطح دنیا به
یک تجارت تبدیل شده است(باک بیکر.)2011،
با توجه به اینکه در سال یان اخیر شاهد بی رویه پوشاک دست دوم خارجی بصورت قاچاق بوده ایم عده زیادی از مردم بخصوص قشر
جوان جامعه اقدام به خرید و مصرف این پوشاک ها می نمایند ،در خصوص علل و انگیزه مصرف کنندگان این کاالها تحقیقات زیادی انجام
نگرفته است ما برآن شدیم تا این مسئله را مورد کنکاش قرار دهیم .همچنین کاالهای قاچاقی پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
سیاسی را در پی دارد که در این پژوهش محقق در صدد است تا تاثیر آن را بر عوامل فرهنگی مصرف کننده بررسی نمایید .صنعت پوشاک
جز صنایع مهم در هر کشوری میباشد ،این حساسیت صنعت در کشورهای اسالمی دو چندان است و در اسالم هر چیزی را نمیتوان پوشید،
و حتی مذاهب درباره نوع پوشاک دستوراتی دارند.
پوشاک تنها چیزی برای پوشیدن نیست بلکه گاهی جنبه فرهنگی اجتماعی ،و حتی سیاسی به خود میگیرد پوشاک یک نیاز اساسی
انسان می باشد و به عنوان یک کاالی مصرفی عمومی تلقی می شود ،در واقع ،ما کسی هستیم که لباسهایمان به ما اجازه می دهند که آن
باشیم .لباس خانه اول هر کس می باشد چون ،هر فرد نخست در لباس خود سکونت دارد بعد در خانه اش (حداد عادل .)1۴31،بنابراین در
چنین فضایی داشتن درک صحیح از عواملی که در تصمیم گیری خرید پوشاک موثرند مزیت متعددی را در بر دارد .که این مزیت ها کمک
به تولیدکنندگان پوشاک در داخل کشور ،تهیه یک مبنای شناختی از طریق رفتار خریدارن پوشاک ،و متعاقب آن کمک به بازاریابان برای
کسب مزیت رقابتی ،کمک به خریداران در جهت تصمیم گیری بهتر میباشد .عوامل زیادی در خرید پوشاک موثر است مانند ،زیبایی ،کیفیت
ادراک شده ،درآمد سرانه ،راحتی ،ارزانی البسه ،مارک داربودن لباس ها ،وضعیت اجتماعی ادراک شده و مطابق بودن با مد جامعه از قبیل
این عوامل هستند .منشا اصلی پیدایش لباس نیاز به محفوظ ماندن ،عفیف ماندن و زیبا ماندن است  .مردم لباس هایی را انتخاب می کنند
که آنها را زیباتر جلوه دهد (غزال .) 1۴3۴،شناخت رفتار مصرف کننده در بازاریابی امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است تا آن جا که پیتر
دراکر بازاریابی را انجام کلیه امور تجاری از نقطه نظر نتیجه نهایی یعنی همان رفتار مصرف کننده بیان میکند (فرزامی .)1۴30 ،با توجه به
نیاز باال و روزافزون کشور به پوشاک و متاسفانه بدلیل بی توجهی به نیازها و خواسته های اساسی مصرف کنندگان ،امروزه شاهدیم درصدی
از سهم بازار پوشاک ایران در دست تولیدکنندگان خارجی از جمله ،چین و ترکیه می باشد .این رقبای خارجی با تولیدات متنوع از نظر
کیفیت ،طرح  ،رنگ  ،مد ،دوخت و قیمت توانسته اند صنعت پوشاک ایران را تحت الشعاع حضور خود قرارداده و محیط رقابتی شدیدی ایجاد
کنند(شجاعیان.)1۴31،

مبانی نظري
کاالي قاچاق
چیزی است که ورود آن به کشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است .در علم اقتصاد به صورت مشخص به ورود و خروج کاال که
مخفیانه از مرزهای کشور وارد یا خارج شود ،قاچاق میگویند .پدیده قاچاق کاال در کشور ما ،عالوبر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش
اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است .امروزه این پدیده عالو بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های
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زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند .قاچاق کاال از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی
سبب خروج بی حاصل ارز  ،فرار گسترده سرمایه  ،افزایش بیکاری و ...می شود(نصیری.) 1۴۸1 ،
عوامل موثر در ایجاد کاالی قاچاق عبارت اندر:الف-عوامل اقتصادی مانند -1سودآوری باالی کاالی قاچاق در مقابل ریسک پایین آن-2
بروکراسی و ساختار اداری ناکارامد-۴عدم ارائه تعریف جامع و کامل از قاچاق کاال-۳عدم تولید برخی از کاالها در داخل کشور-5باال بودن
تعرفه های گمرکی-6کیفیت پایین کاالهای تولید داخل و ....ب -عوامل اجتماعی مانند-1گسترش قانون شکنی-2فرار مغزها-۴کاهش امنیت
اجتماعی -۳ایجاد فرهنگ قانون گریزی.ج -عوامل اقتصادی مانند -1بیکاری-2ورشکستگی صنایع داخلی-۴اختالل در تجارت رسمی.د -عوامل
فرهنگی شامل -1مصرف گرایی-2تجمل گرایی  -۴تهاجم فرهنگی(سلطانی نژاد.)،
فرهنگ مصرف
فرهنگ ،مجموعهی باورها ،بینشها ،ارزشها ،آداب و سنن ،اخالق و اندیشههای پذیرفته شده و حاکم بر یک جامعه میباشد.
مجموعهی پیچیدهای که در برگیرندهی دانستنی ها ،اعتقادات ،هنرها ،اخالقیات ،قوانین ،عادات و هرگونه توانایی که به وسیلهی انسان ،به
عنوان عضو جامعه ،کسب شده است (روحاالمینی ،1۴12 ،ص  11به نقل از :ادوارد تایلور ،1فرهنگ ابتدایی).
به دنبال تنزل مقام در قیاس با مصرف و اهمیت یافتن مصرف در مقام یکی از شیوه های زندگی ،در نقش ها ،نگرشها ،ارزش ها و
ساختارهای اجتماعی زندگی هر روز آدمیان دگرگونی های بنیادینی روی داده  .اهمیت یافتن مصرف هم الزمه استیالی میل و انتخاب شخصی
در فرهنگی است که قائل به اصالت فردیت و سیطره کمیت است و هم پاسخی است به ضرورت ایجاد تمایزات اجتماعی در داخل نظام پیچیده
کاالهای مادی که در حال رشد و گسترش است .مفهوم مصرف شامل تمامی انواع فعالیت های اجتماعی است که می تواند برای ویژگی ها و
هویت مردم به کار روند ،به غیر از فعالیت هایی که ممکن است مردم برای امرار معاش انجام دهند .یعنی مردم برپایه یی نیازهای زیستی و
طبیعی مورد نظر ما نیست بلکه برپایه ی نیازهای اجتماعی و فرهنگی و به معنای امر نمایشی که کنش گر اجتماعی اساس روش زندگی خود
را بر آن قرار می دهد ،مورد توجه می باشد(جعفرآبادی.)1۴3۴ ،
مصرفگرایی
مصرف گرایی یعنی استفاده از کاالها به منظور رفع نیازها وخواسته ها  .این عمل نه تنها شامل خرید کاالهای مادی ،بلکه در برگیرنده
خدمات نیز است چون درنظام سرم ایه داری همه چیز تبدیل به کاال میشود  .در جوامع نوین مصرف گرایی به یک فعالیت اجتماعی اصلی
تبدیل شده است  .برای مصرف گرای مقدار زیادی وقت ،انرژی ،پول ،خالقیت و نوآوری تکنولوژیکی مصرف می شودمصرف گرایی نوین به
شکل بی رویه یک آسیب اجتماعی است که مستلزم شناخت علمی و سپس درمان اساسی ،یا به عبارت دیگر برنامه ریزی است  .مصرف گرایی
بی رویه پدیده ای بین المللی است و چارة آن باید در دو بعد خرد و کالن صورت گیرد .باید مصرف گرایی در هر جامعه را در یک زمینه وسیع
تر اجتماعی در نظر گرفت زیرا امروزه تولید و توزیع از مرزهای یک کشور گذر کرده و دورافتاده ترین نقاط یک جامعه به مرکزی ترین مراکز
تولید و سیستم توزیع جهانی متصل است ظهور مصرف گرایی نوین و پیدایش فرهنگ خاص آن (جلیلی راد و همکاران.)201۳،
تهاجم فرهنگی
تهاجم فرهنگی امروزه با توجه به رشد فکری و آگاهی عمومی ملتهای جهان ،نفوذ و سلطه و بهدست آوردن مستعمرات از راه
لشکرکشیهای نظامی ،به آسانی امکانپذیر نیست و در صورت اجرا هزینههای زیادی را بر مهاجمان تحمیل میکند؛ به همین سبب ،بیش از
یک قرن است که استعمارگران روش نفوذ در کشورها را تغییر دادهاند .این کشورها معموالً اجرای مقاصد خود را با عناوین تبلیغ مذهبی ،رواج
تکنولوژی ،ترویج زبان ،انجمن های خیریه ،ترویج بهداشت ،سوادآموزی و  ،به عبارت دیگر ،به نام سیاستهای فرهنگی و فرهنگپذیری انجام
میدهند .هرچند نمیتوان این عناوین را از نظر نوعدوستی و انسانیت موردتردید قرار داد ،ولی تاریخچهی این روابط و خدمات نشان داده است
که این برنامهریزی های دقیق ،در جهت رشد و بالندگی فرهنگ این کشورها نبوده بلکه زمینهی اسارت کامل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسیآنان را فراهم ساخته است (روحاالمینی ،1۴12 ،ص . )101
در کشور ما عوامل متعددی باعث شد ه است تا بسیاری از صنایع نتواند به راحتی در مقابل محصوالت مشابه خارجی رقابت کنند از
جمله ان می توان به محدودیت منابع مالی واحدهای تولیدی  ،عدم بهره گیری از تکنولوژی جدید تولید و بسته بندی  ،عدم توجه به روش
های نوین بازاریابی و...اشاره کرد..
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تجمل گرایی
تجمل گرایی به معنای گرایش به تجمالت ،یکی از پدیده های نابهنجار اجتماعی و یک بیماری روان شناختی است .هر چند که نمی
توان آن را یک رذیلت اخالقی دانست ،ولی باید اذعان کرد که آثار آن از یک رذیلت اخالقی در روحیه فرد و جامعه ،کمتر نیست.گرایش به
تجمل یک امر طبیعی و فطر ی است ولی مراد از تجمل گرایی در اینجا ،شکل افراطی این گرایش است که پیامدهای زیانباری را بر اقتصاد
سالم خانواده و جامعه برجا می گذارد و از مصادیق اتراف ،تبذیر ،اسراف و مانند آن به شمار می آید(محمدی.)1۴3۳،

علل و زمينه هاي قاچاق پوشاک
درآمد پایین برخی خریداران ،عالقه مردم به خرید لباس هایی با برندهای خارجی ،به همراه مشکالت اقتصادی و فرهنگی دیگر ،موجب
شده که پوشاک با برند خارجی واقعی یا تقلبی که غالبا قاچاق هستند ،سهمی مهم در خریدها را به خود اختصاص دهند.هر چند آمار دقیقی
از میزان پوشاک قاچاق موجود در بازار ند اریم ،اما حجم زیاد منسوجات خارجی در برابر کاالهای ایرانی به خوبی مشهود است و باتوجه به
میزان تعرفه قانونی پوشاک و قیمت عرضه این کاالها ،می توان به عمق فاجعه اشباع بازار داخلی از کاالی قاچاق پی برد.
دالیل زیادی در قاچاق پوشاک دخالت دارند که مهم ترین آن ها به شرح زیر هستند:
-1ناتوانی صنعت و تولید داخلی در پاسخ گویی به نیاز بازار :در حالی که کشورهای صنعتی و غول های تازه ای مانند چین ،با پژوهش،
رشد فنی ،صرفه جویی در هزینه ها و توجه به سلیقه مصرف کنندگان ،بازارهای بین المللی را تسخیر کرده اند ،متاسفانه در کشور ما توان
تولید به میزان نیاز بازار وجود ندارد .صنایع نساجی کشور ،کم تر به سرمایه گذاری در پوشاک تمایل نشان می دهند.کارشناسان ،زحمت زیاد
تولید ،سرمایه بر بودن صنعت پوشاک ،ظرافت این کار ،نیاز به فناوری پیشرفته ،تشکیل واحدهای تحقیق و توسعه برای طراحی ،شناسایی مد
و سلیقه بازار را از جمله دالیل سرمایه گذاری کم در صنعت پوشاک داخلی می دانند.
 -2تاثیر تبلیغات خارجی :شبکه های گوناگون تبلیغاتی با ترفندهای مختلفی مدهای گوناگونی را ترویج می دهند .شرکت ها و تولیدی
ها نیز از هر فرصتی برای تبلیغ محصوالت خود استفاده می کنند .متاسفانه صنایع داخلی نمی خواهند و یا نمی توانند خود را با مد روز
انطباق دهند .نیاز بازار به کاالی ارزان اما مطابق با مد و عدم تولید کاالیی که این دو ویژگی را با هم داشته باشد ،سبب می شود که عده ای
به تهیه کاالهایی با مارکهای برندهای تقلبی یا به واردات قا چاق آن ها مبادرت ورزند .آن ها اجناس بی کیفیت هندی ،چینی را به نام
برندهای معروف و با قیمت باال به فروش می رسانند.بسیاری از لباس هایی که به کشور وارد می شود ،پوشاکی است که یا توسط خیاط های
حرفه ای ترکیه با نصب مارک کمپانیهای معروف روی آن ها تولید می شود و به عنوان جنس مارک دار اصل وارد بازار می شود.

 -۴دشوار بودن مبارزه با قاچاق لباس :مبارزه با قاچاق لباس به دالیل مختلف دشوار است .پوشاک ،کم حجم هستند و مقدار زیادی از
آن ها را می توان به راحتی حمل کرد یا به عنوان ملزومات سفر در چمدان جا داد.سواحل و مرزهای طوالنی کنترل محموله های کوچک
لباس را که با شناورهای کوچک حمل می شوند یا در وسایل نقلیه شخصی و عمومی جای داده میشوند ،دشوار می کند.
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افزایش سفرهای خارج از کشور ،با همان مقدار کم لباسی که مسافران به عنوان سوغات می آورند ،در نهایت مجموعه ای بزرگ را به
وجود می آورد .واردات از نوع چمدانی ،موجب شده که میزان واردات رسمی پوشاک در جداول آماری گمرک ،رقم ناچیزی را نشان دهد .بخش
قابل توجهی از لباس های خارجی که در بازار عرضه میشود ،به صورت مسافری یا قاچاق وارد کشور می شود.
گستردگی مرزها با کشور ترکیه ،بیکاری در مناطق مرزی و سودآور بودن فعالیت در امر قاچاق از جمله دالیلی است که اهالی مناطق
و روستاهای مرزی را به فعالیت در امر قاچاق کاال تشویق میکند .بازارچه های مرزی نیز در قاچاق پوشاک نقش دارند .کاالهایی که ظاهراً
برای عرضه بومیان این مناطق با مجوز تعاونیها وارد می شود ،اغلب بسیار فراتر از نیاز بازار محلی است و با زد و بند با تجار دیگر شهرها در
مسیر غیرقانونی قاچاق قرار میگیرد.
نمونه دیگر عرضه پوشاک قاچاق در بازارهای موسوم به تاناکورا قابل مشاهده است .لباس ها و کفش های تاناکورا به صورت بسته های
فشرده شده از مرزهای غربی و شرقی وارد کشور می شوند .به دلیل مشکالت اقتصادی ،برخی از افراد نیاز و پوشاک خود را به خاطر قیمت
پایین اینگونه لباس ها از این طریق تامین می کنند .مشکل اینگونه بازارها ،تنها ترویج قاچاق و ضربه زدن به تولید داخلی نیست ،بلکه این
پوشاک دست دوم ممکن است سالمت جامعه را به خطر بیاندازد(فصیحی ،نشریه شماره یازدهم اقتصاد پنهان).

-۳تخلف از قوانین واردات پوشاک در مرزها :عالوه بر قاچاق جزیی و محدود کاال ،متاسفانه به صورت سازمان یافته ،قاچاق پوشاک در
حجم های بزرگ اتفاق می افتد که معموال امکان پیگیری و مبارزه با آن وجود ندارد .اگر واردات این حجم زیاد کاالی قاچاق به صورت قانونی
و با پرداخت تعرفه های گمرکی صورت می گرفت ،عالوه بر تامین نیاز مشتریان خاص طبقات باالی جامعه ،درآمد گمرکی می توانست به
تولید داخلی نیز کمک کند(زیویار.)1۴3۴،

پيشينه تحقيق
در پژوهشی که فریادیان در تابستان ( )1۴۸3با عنوان شناسایی عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان پوشاک انجام شد چهار عامل مهم
در رفتار مصرف کننده شامل عوامل فردی و شخصیتی ،عوامل موقعیتی ،عوامل رسانه های گروهی و عوامل فرهنگی ،اجتماعی و گروهی مورد
بررسی قرار گرفته است  .که در نتای ج تحقیق وضعیت مالی و اقتصادی افراد دارای بیشترین اهمیت در رفتار مصرف کننده در انتخاب و خرید
محصول است(شاکری.)1۴3۴ ،
از طرفی در تحقیقی که در سال  1۴۸3توسط خدابخش تحت عنوان تعیین اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده پوشاک
انجام شد نتایج این تحقیق نشا ن داد که کیفیت ،قیمت مناسب ،جوربودن کاال ،خرید پرستیژی  ،طراحی ،برند و خرید هدیه ای جز عوامل
تاثیر گذار بر خرید پوشاک کودک میباشد(خدابخش .)1۴۸3،همچنین درپژوهشی که توسط فرزامی در سال( ) 1۴30تحت عنوان بررسی
عوامل موثر بررفتار مصرف کنندگان در خرید پوشاک با مارک خارجی انجام شد نتایج حاصل نشان داد که که هنجارهای ذهنی ،کنترل
رفتار ادراک شده ،وجهه ظاهری  ،همخوانی گروهی و برسی ویژگی های محصول بر میل به خرید مصرف کنندگان پوشاک رابطه معناداری
دارد(فرزامی .)1۴30 ،در سایت متعلق به ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز تحت عنوان اقتصاد پنهان چاپ شد نتایج نشان داد که چون
پوشاک ساخت ترکیه با دوام ،قابل اطمینان و با کیفیت است نسبت به خرید آن اقدام می کنند.
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پژوهشی که در دانشگاه کالیفرنیای شمالی در گرینزبور در سال  2011توسط باک بیکر در خصوص انگیزه مردم برای اهدا لباس های
دست دوم و خرید آنها مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان دادعواملی همچون رکود اقتصادی ،بیکاری  ،پایین بودن درآمد  ..موجب خرید
کاالهای دست دوم می شود.
از طرفی در تحقیقی که توسط ویلیامز انجام گرفت نقش احساسات در رفتار مصرف کننده بررسی شد .او به این نتیجه رسید که
عواملی مانند احساسات فرد و محرکهای برانگیزاننده احساسات (مثل رنگ ،نور ،موسیقی پخش شده در فروشگاه ،چیدمان محصوالت و غیره
بر رفتار مصرف کننده تاثیر میگذارد(ویلیامز.)201۳،1
در پژوهشی کوتورو ( )201۴به بررسی نقش نوآوری در رفتار مصرف کننده و قصد خرید او در صنعت توریسم پرداختند .نتایج تحقیق
آنها نشان داد که حرکت شرکت های فعال در صنعت گردشگری از روشهای جذب مشتری به صورت سنتی به روشهای آنالین موجب اثرگذاری
مثبت و معنادار در قصد خرید مصرف کننده و رفتار مصرف کننده شده است و نوآوری بر رفتار مصرف کننده تاثیر مثبت و معناداری دارد
(کوتورو.)201۴،
مدل مفهومی تحقیق بصورت زیر می باشد:
فرهنگ مصرف مشتریان
تجمل گرایی
پوشاک های خارجی دسته دوم
مصرف گرایی
تهاجم فرهنگی

فرضيه هاي تحقيق
فرضیه اصلی :پوشاک خارجی دسته دوم بر فرهنگ مصرف مشتریان تاثیر معناداری دارد.
فرضیات فرعی
 -1پوشاک خارجی دسته دوم بر تجمل گرایی تاثیر معناداری دارد.
 -2پوشاک خارجی دسته دوم بر مصرف گرایی تاثیر معناداری دارد.
 -۴پوشاک خارجی دسته دوم بر تهاجم فرهنگی تاثیر معناداری دارد.

روش شناسی تحقيق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی می باشد .از نظر روش جمع آوری داده ها ،بصورت توصیفی-پیمایشی است .روش گردآوری اطالعات
استفاده از مطالعات کتابخانه ای و جستجوهای اینترنتی می باشد .داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده اند .جامعه آماری
پژوهش حاضر تمام مصرف کنندگان پوشاک شهرایالم می باشد .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  ۴۸۳نفر در نظر گرفته شد .روش
نمونه گیری تصادفی ساده است .پرسشنامه با  20گویه تدوین شد که بخش اول سواالت جمعیت شناسی شامل سن ،تحصیالت ،جنسیت و
سطح درآمد تشکیل شده است .بخش دوم سواالت مربوط به زیر مقیاس های فرهنگ مصرف مشتریان است .که شامل تجمل
گرایی(سواالت1تا ،)۳مصرف گرایی(5تا ،)۸تهاجم فرهنگی(3تا ،)12کاالی خارجی دسته دوم(سواالت1۴تا. )20شایان ذکر اینکه سؤالها با
کمک مقیاس پنج تایی لیکرت سنجیده شد .قابلیت اعتماد پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برآورد شد .جدول  1مقدار محاسبه
شده آلفای کرونباخ متغیرها را به نمایش گذاشته است.

- Williams

1
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یافته هاي پژوهش
تحلیل یافته های توصیفی پژوهش
جدول:1مقدار آلفاي کرونباخ متغييرها

متغییر

آلفای کرونباخ

تجمل گرایی
مصرف گرایی
تهاجم فرهنگی
کاالی دسته دوم

.112
.۸۳1
.1۴0
.۸2۳

جدول-2توزیع دموگرافيک نمونه مورد بررسی جنسيت و سن

جنسیت
متغیر
فراوانی
درصد فراوانی

زن
131
51.1

سن
مرد
1۸1
۳۸.3

26-۴0سال
32
2۳.0

کمتراز 20سال 21-25سال
101
۴۸
26.۴
3.3

۴1-۴5سال
۸2
21.۳

بیشتر از۴5سال
10
1۸.2

بر اساس نتایج تحقیق ،همانطوری که درجدول 2نیز قابل مشاهده می باشد۳۸.3 ،درصد از افراد نمونه زن و 51.1درصدمرد بوده اند.
در زمینه توزیع سنی پاسخ دهندگان 3.3درصدکمتر از  20سال26.۴ ،درصد افراد نمونه در رده سنی بین  21تا  25سال 2۳.0 ،درصد از افراد
بین سنین  26تا  ۴0سال21.۳،درصد از افراد بین سنین  ۴1تا  ۴5و 1۸.2درصد نیز باالی  ۴5سال سن بوده اند.
جدول-۳توزیع دموگرافيک نمونه مورد بررسی درآمدو مقطع تحصيلی

مقطع تحصيلی

درآمد
کمتر از1میلیون

متغیر
1.5تا2

30

فراوانی

درصد فراوانی
۴2.0

2.5تا۴

۴.5تا ۳میلیون

باال ۳زیر دیپلم دیپلم وفوق دیپلم کارشناسی ارشد

12۴

5۳

۸5

56 ۴2

112

1۴2

5

2۴.۳

22.1

1۳.1

1۳.6 ۸.۴

23.2

۴۳.۳

1۴.5

دکتری
۴1
۸.1

در جدول 2۴.۳ :۴درصد ازپاسخ دهندگان کمتر از 1میلیون درآمد داشتند۴2.0 ،درصد بین 1.5تا2میلیون22.1 ،درصد بین 2.5تا
۴میلیون 1۳.1،درصد۴.5تا۳میلیون و ۸.۴درصد باالی ۳میلیون درآمد داشتند 1۳.6 .درصد از پاسخ دهندگان نمونه زیردیپلم23.2 ،درصد از
افراد دارای تحصیالتدیپلم و فوق دیپلم ۴۳.۳ ،درصد از افراد داری تحصیالت کارشناسی 1۴.5 ،از پاسخ دهندگان دارای تحصیالت کارشناسی
ارشد و ۸.1درصد در مقطع دکتری بوده اند.
تحليل یافته هاي استنباطی تحقيق
پیش از استفاده از آزمون های آماری پژوهش ابتدا باید آزمون نرمال بودن داده انجام شود.زیرا هرگونه آزمونی که با فرض نرمال بودن
داده ها صورت می گیرد باید ازنرمال بودن داده ها اطمینان حاصل شود.در این پژوهش از آزمون کولموگروف-اسمیرونوف برای آزمون نرمال
بودن دادها استفاده شده است.برای آزمون نرمال بودن داده ها فرض های آماری به صورت زیر تنظیم می شود:
 : H0توزیع داده های مربوط به متغیرها نرمال است.
 : H1توزیع داده های مربوط به متغیرها نرمال نیست.
جدول  ۴آزمون نرمال بودن داده ها

عامل

تعداد

میانگین

کولموگروف-اسمیرنوف

سطح معناداری

تجمل گرایی

۴۸۳

1/0205

2/611

/000

مصرف گرایی

۴۸۳

/3321

2/6۴1

/000
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تهاجم فرهنگی

۴۸۳

1/0۴11

2/۸36

/000

کاالی دسته دوم

۴۸۳

1/0۴1۳

2/6۴۳

/000

براساس نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونف در تمامی موارد مقدار معناداری کوچکتر از سطح خطا)  )0.05بدست آمده است.بنابراین
فرض صفر رد می شود یعنی توزیع داده ها نرمال نیست .از آنجا که توزیع داده ها نرمال نیست ،بنابراین برای بررسی روابط میان متغیرها از
آزمون حداقل مجذورات جزئی استفاده خواهد شد .هریک از فرضیات تحقیق به تفکیک با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.همچنین در نهایت مدل کلی تحقیق نیز با استفاده از همین تکنیک مورد آزمون قرار داده شده است.
تحليل عاملی تایيدي
در این بخش از تحقیق بررسی مدل مورد توجه قرار می گیرد .همان طور که در روش مدل سازی معادالت ساختاری مطرح است ابتدا
باید اعتبار سنجه ها(گویه ها) انتخابی برای اندازه گیری متغیرهای مکنون بررسی شود و برای این منظور تحلیل عاملی تایید انجام می شود.
به این شکل که بار عاملی ،آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی( )CRو روایی تمام متغیرها سنجیده می شود .در ادامه تحلیل عاملی متغیرهای
تحقیق آورده می شود.
دیاگرام شماره( )1در حالت بارهاي عاملی

دیاگرام شماره ( )2در حالت معناداري

براساس نتایج مدل اندازه گیری مندرج در جدول  5بار عاملی مشاهده شده در تمام موارد مقداری بزرگتراز  0.2دارد که نشان می
دهد همبستگی مناسبی بین متغیرهای قابل مشاهده با متغیرهای پنهان مربوط به خود وجود دارد .در مدل درونی ،رابطه متغیرهای مورد
بررسی در هریک از فرض های تحقیق براساس یک ساختار علی با تکنیک حداقل مربعات جزئی  plsآزمون شده است .مدل تفکیک شده
تحقیق براساس روابط هریک از متغیرها نیز آزمون شده است که در باال ارائه شده است .در این مدل همبستگی متغیرها با استفاده از بار
عاملی استاندارد محاسبه شده است .آماره  tبرای سنجش معناداری روابط نیز محاسبه شده است.
جدول-5برازش اندازه گيري مدل رزیابی پایایی و روایی مدل ساختاري

متغيرها

آلفاي کرونباخ

ضریب پایایی مرکب()CR

تجمل گرایی

0.101

0.۸11

AVE
0.521

مصرف گرایی

0.131

0.10۴

0.۳5۸
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تهاجم فرهنگی

0101

0.۸11

0.52۳

کاالي دسته دوم

0.116

0.۸26

0.516

باتوجه به جدول ، 5مقادیر آلفای کرونباخ نمونه هر متغیر تقریبا بیش از  0.1است که نشان دهنده پایایی پرسشنامه است .همچنین ،با توجه
به اینکه در این پژوهش از نرم افزار  Smart PLS3استفاده شد ،به منظور تایید پایایی کل پرسشنامه های جمع آوری شده از روش پایایی
مرکب (دیلون-گلدشتاین) استفاده شد .با توجه به جدول  ،5مقادیر پایایی مرکب هر متغیر دارای مقدار بیشتر از  0.1است که نشان دهنده
ی پایایی پرسشنامه است.در این پژوهش برای ارزیابی روایی مدل اندازه گیری ،روایی محتوا و سازه ی پرسشنامه بررسی شده است .برای
ارزیابی روایی سازه از شاخص میانگین واریانس استخراج شده و معیار فورنل الرکر استفاده شد .شاخص  AVEدر جدول5بیان می کند
متوسط واریانس استخراج شده ی هر بعد مدل دارای بیشتر از 0.۳است ،پس روایی همگرای مدل تایید می شود .از طرفی همانگونه که از
جدول 6برگرفته از روش فورنل و الکر( ) 13۸1مشخص می باشد مقدار اعداد متغیرهای مکنون(پنهان) که در پژوهش حاضر در خانه های
موجود در قطر اصلی ترتیب داده شده اند بیشتراست  .از این رو می توان اظهار نظر داشت که در پژوهش حاضر ،سازه ها در مدل ،تعامل
بیشتری با شاخص ای خود دارد تا با سازه های دیگر ،به بیان دیگر  ،روایی واگرا مدل در حد مناسبی است.
کاالی دسته دوم

مصرف گرایی

0.532

تهاجم فرهنگی

تجمل گرایی
0.1۴0

تجمل گرایی

0.121

0.۳16

تهاجم فرهنگی

0.611

0.۳۴3

0.۳31

مصرف گرایی

0.۳1۴

0.۳61

0.۳2۳

کاالی دسته دوم

بررسی آزمون فرضيه هاي تحقيق
آزمون فرضيه اصلی تحقيق
زیباشناسی بر سازمان تاثیر معناداری دارد.
جدول -7سنجش فرضيه اصلی تحقيق

فرضیه اصلی تحقیق

P
values

T
values

سطح معنی داری

ضریب مسیر

نتیجه فرضیه

کاالی دسته دوم بر فرهنگ
مصرف تاثیر دارد

0/000

15/113

0/05

0/56۳

تایید فرضیه

دوشکل  1و2باال نتایج بررسی فرضیه اصلی را نشان میدهند که شکل 1ضریب مسیر بین متغییرهای تحقیق .منظوراز ضریب مسیر
مقادیر همبستگی دوتایی است و هرچه این ضریب بیش تر باشد به معنی اثر گذاری بیش تر متغیر مستقل و وابسته است و شکل  2آماره
Tبین متغییرهای تحقیق را نشان میدهندکه نشان دهنده اعداد معناداری می باشد و چنانچه مقدار اعداد معناداری بیشتر از 1.36باشد می
توان گفت در سطح اطمینان  .35تاثیر مربوطه معنادار می باشد از آنجایی که مقدار آمار Tبرابر با15/113و بیشتر از مقدار 1.36می باشد در
نتیجه فرضیه تائید میشود.
بررسی فرضيه هاي فرعی تحقيق
جدول -8جدول سنجش فرضيه فرعی تحقيق

فرضیه فرعی تحقیق

P
values

T
values

سطح معنی داری

ضریب مسیر

نتیجه فرضیه

-1کاالی دسته دوم بر تجمل
گرایی تاثیر دارد.

0/000

۸/۸23

0/05

0/۳2۳

تایید فرضیه

 -2کاالی دسته دوم بر مصرف
گرایی تاثیر دارد.

0/000

3/32۸

0/05

0/۳1۴

تایید فرضیه
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 --۴کاالی دسته دوم بر تهاجم
فرهنگی تاثیر دارد.

0/000

11/05

0/05

0/۳61

تایید فرضیه

با توجه به استناد گفته شده دوشکل زیر نتایج بررسی فرضیه اصلی را نشان میدهند .شکل ۴ضریب مسیر بین متغییرهای تحقیق و
شکل ۳آماره Tبین متغییرهای تحقیق را نشان میدهند.
شکل۳ضریب مسير بين متغييرهاي تحقيق

همان طور که مشاهد ه می کنید شکل ۴نشان دهنده ضرایب مسیر است که ضریب مسیر نشان داده شده شدت رابطه و تاثیر متغییر
مستقل بر متغییر وابسته ما است .منظوراز ضریب مسیر مقادیر همبستگی دوتایی است و هرچه این ضریب بیش تر باشد به معنی اثر گذاری
بیش تر متغیر مستقل و وابسته است.
شکل-۴مقدار ( Tضریب معنا داري) بين متغيرهاي تحقيق

همانطور که مشاهده می کنید شکل -۳نشان دهنده اعداد معناداری می باشد و چنانچه مقدار اعداد معناداری بیشتر از 1.36باشد می
توان گفت در سطح اطمینان  .35تاثیر مربوطه معنادار می باشد از آنجایی که مقدار آمار Tتمام متغییرها بیشتر از مقدار 1/36می باشد در
نتیجه فرضیه تائید میشود.
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نتایج و بحث
با ورود به جهانی شدن اقتصاد و شدت یافتن رقابت در ابعاد نوین ،مصرف کننده به عنوان رکن اصلی و محور فعالیت های بازاریابی
درآمده است .بطوریکه از دیدگاه رقابتی بقاء و دوام سازمان ها در گروه شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود می باشد،
که این امر شناسایی رفتار مصرف کننده را بیش از هر زمان دیگری حایز اهمیت کرده است .نتایج تحقیق نشان داد که کاالی خارجی دسته
دوم بر روی فرهنگ مصرف کنندگان و مولفه های آن تاثیر قوی دارد.
تاثیر کاالی خارجی بر تهاجم فرهنگی مصرف کنندگان نیز سبب پیروی از مد روز اروپایی و رغبت استفاده از پوشاک مارک دار در
مصرف کنندگان می شود و سبب می شود که از فرهنگ خود فاصله بگیرند به فرهنگ غرب روی آورند .تاثیر کاالی خارجی بر مصرف گرایی
مصرف کنندگان باعث افزایش تجمل گرایی و نیازهای غیرضروری در جامعه می شود و همین امر نیز باعث سیل ورودی کاالهای خارجی
جهت رفع نیازهای فرد و جامعه «نیازمند» به تولیدکنندگان خارجی و باعث افزایش واردات و تضعیف تولیدکنندگان داخلی می شود .کاالی
خارجی بر تجمل گرایی افراد تاثیر قوی دارد و پیامدهایی صرف هزینه های سنگین ،هدر دادن ذخیره های اقتصادی و برجا ماندن فقر و
نابسامانی اجتماعی را در پی دارد .تجمل پرست به آرایش های افراطی می اندیشد و می کوشد با رنگ و روغن کاری ،قرینه سازی ... ،ظاهر
تباهی زندگی را با الگوهای تقلیدی و مد روز و بر اساس هوس های زودگذر خود ،هم آهنگ سازد این کار مایه تفریح و سرگرمی افراد و به
تباهی زندگی او می انجامد .در نهایت باید از ورود کاالی خارجی به کشور به هر نحوی جلوگیری شود چون آثار مخرب زیادی به کشور وارد
می کنند و سبب میشود افراد به مصرف گرایی  ،تجمل گرایی و تهاجم فرهنگی روی آورند.
لذا باید راهکارهایی اجرا کرد که مصرف کنندگان ایرانی گرایش و تمایل برای خرید و مصرف پوشاک های خارجی را کاهش دهند چرا
که از لحاظ اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی اثرات مخربی دارد.
با استفاده از قیمت گذاری منا سب و منصف  ،ایجاد کیفیت خوب ،ایجاد تنوع در پوشاک و ایجاد پوشاک مارک دار مصرف کنندگانرا تشویق کنند که از کاالهای داخلی استفاده کند.
 حمایت از صنایع نساجی و شناسایی روش های منطقی و کاربردی برای احیاء و شکوفایی این صنعت و پیگیری در مورد تحقق آنها بااستفاده از دانش و تجربیات هیات امنا ،صاحبان صنایع و پژوهشگران این صنعت.
 شناسایی نقاط قوت صنعت پوشاک و برنامه ریزی در جهت تقویت آنها با ارائه پیشنهادات سازنده و منطقی به مسولین ذیربط و تالشو تحقق در مورد تحقق آنها.
شناسایی بازارهای بالقوه داخلی و خارجی از طریق وابستگان اقتصادی در سفارت خانه های جمهوری اسالمی ایران و استفاده ازامکانات اتاق بازرگانی ایران -وزارت بازرگانی و بخش اقتصادی وزارت امور خارجه و دیگر مراکز مرتبط و معرفی آنها به تولیدکنندگان داخلی.
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