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مقدمه
یکی از الزامات رشد اقتصادی هر کشوری برخورداری از بازار مصرف داخلی برای کاالهای
تولید داخل است (طالبی دلیر و اکبری ،1392 ،ص .)106اگر تولیدکنندگان نتوانند تولیدات خود
را در بازار داخلی به میزان کافی به فروش برسانند ،احتمال موفقیت آنها در بازارهای خارجی
بسیار پایین خواهد بود (یزدانی و همکاران)1396 ،؛ اما تولیدکنندگان در کشورهای
 128درحالتوسعه ،از جمله در ایران ،با این مشکل مواجهاند که مصرفکنندگان کاالهای تولیدشده
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در کشورهای توسعهیافته را به تولیدات داخلی ترجیح میدهند (قاسمی و همکاران،1391 ،
ص.)169

معضل عدم استقبال از کاالی داخلی سبب شده بخشی از ظرفیت خط تولید واحدهای
تولیدی بالاستفاده بماند (فرزد ،مداح و آرش ،1392 ،ص)190؛ بهطوریکه بر اساس آمار
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران حدود  20درصد از واحدهای به
بهرهبرداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی کشور غیرفعال بوده و ظرفیت تولید حدود
 29درصد واحدها نیز کمتر از  50درصد ظرفیت اسمی است (سازمان صنایع کوچک.)1397 ،

راکد شدن این حجم باالی ظرفیت تولید سبب شده بخش قابل توجهی از سرمایه کشور
بالاستفاده مانده و فرصتهای اشتغالزایی زیادی در بخش صنعت از بین برود (نظری و
همکاران ،1396 ،ص.)8

در واقع ،ترجیح کاالهای داخلی نقش مهمی در رشد اقتصادی ،افزایش ظرفیت تولید و
نهایتاً اشتغالزایی دارد (نوذری)1397 ،؛ بهنحویکه یکی از بنیانهای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ،تقویت و حمایت از تولید داخلی است .جهت حمایت از تولید داخلی همانطورکه
در بند هشتم سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی تصریح شده ،الزم است مصرف کاالی
داخلی از طریق «مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف
و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقای کیفیت و رقابتپذیری در
تولید» افزایش یابد (حدیدی و همکاران ،1395 ،ص .)170با وجود اینکه در مورد برخی کاالها،
دلیل ترجیح کاالهای خارجی کیفیت برتر آنها نسبت به کاالهای داخلی است (مطاعی و

موالیی ،1396 ،ص ،)59اما ریشه اصلی معضل ترجیح کاالهای خارجی را میتوان در مسائل
فرهنگی ،همچون تفاخر ،مصرف نمایشی ،تقلید از سبک زندگی غربی و مسائلی از این قبیل

جستوجو کرد (طالبی دلیر و اکبری .)1392 ،با توجه به اینکه عوامل متنوع اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و سیاسی بر مصرف کاالی داخلی تأثیرگذارند ،این موضوع ماهیت میانرشتهای
داشته و در رشتههای علوم اجتماعی ،رفتار مصرفکننده و مطالعات فرهنگی مطالعات
متعددی در این خصوص انجام شده است (حسینزاده ،نیازی و شفایی مقدم /1394 ،سجودی

و همکاران /1399 ،فاضلی رستمپور و همکاران /1398 ،رشوند .)1394 ،حال پرسش اساسی این
است که چگونه میتوان از یک دیدگاه کالن مصرف کاالی داخلی را به صورت داوطلبانه 129

در بین مصرفکنندگان ایرانی افزایش داد؟ ازاینرو مسئله تحقیق حاضر ،تدوین الگوی

چارچوب نظری
ملیگرایی مصرفی
احساسات مصرفکنندگان نسبت به کاالهای خارجی برای مدتهای طوالنی در حوزه رفتار
مصرفکننده و بازاریابی بینالمللی مورد عالقه محققان بوده است ( Luque-Martínez, et

 .)al., 2000توجه به این موضوع به دلیل جهانیشدن بازارها و افزایش عرضه کاالهای
خارجی در بازارهای داخلی بیشتر شده است .شرایطی که در آن مباحثی مانند هویت فرهنگی
و ملیگرایی ،بیشتر از هر زمان دیگری برای مصرفکنندگان اهمیت یافته است (Jiménez-

 .)Guerrero et al., 2014, p.174مصرفکنندگان با احساسات ملیگرایانه قوی ،خرید کاالی
داخلی را به عنوان یک وظیفه ملی در راستای حمایت از تولید داخلی تلقی میکنند
( .)Gineikiene et al., 2017مفهوم ملیگرایی مصرفی ( )Consumer Ethnocentrismاولین
بار توسط شیمپ و شارما ( )1987به معنای وفاداری مصرفکنندگان به کاالی تولید داخل
توسعه داده شد ( .)Guo & Zhou, 2017بهزعم آنها ،ملیگرایی مصرفی بر مسئولیتپذیری
و مسائل اخالقی پیرامون خرید کاالی خارجی تمرکز دارد .مصرفکنندگان ممکن است
معتقد باشند که خریدن محصوالت خارجی مناسب و احتماالً اخالقی نیست ( & Shimp

 .)Sharma, 1987هدف اصلی آنها ،تجزیه و تحلیل پیامدهای عاطفی مصرفکنندگان در
ارتباط با خرید محصوالت خارجی بود؛ بهویژه در شرایطی که اقتصاد داخلی در موضعی
قوی قرار ندارد (.)Garmatjuk and Parts, 2015, p.613
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افزایش مصرف کاالی داخلی است.

طبق این دیدگاه ،واردات محصوالت از سایر کشورها برای اقتصاد و اشتغال داخلی مضر
بوده و وطنپرستانه نیست .در نتیجه مصرفکنندگانی که ملیگرا هستند محصوالت کشور
خود را نسبت به محصوالت خارجی بهگونهای متفاوت ارزیابی کرده ( Huddleston et al.,

 )2000و ویژگیها و کیفیت کلی آنها را نسبت به محصوالت خارجی دست باال ارزیابی
میکنند ) .(Sharma et al., 1994در واقع ،برای جامعهای که ملیگرایی در آن باالست مصرف
 130کاالی تولید داخل نسبت به کاالی خارجی دارای ارجحیت است ( Castelló, & Mihelj,

 .)2018, p.559البته نباید همیشه انتظار داشت که مصرفکننده به صورت افراطی عمل کرده
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /موسوی نقابی و انوشه

و همیشه محصوالت داخلی را مصرف نماید .این امر تابع عوامل زیادی از قبیل کیفیت ،برند،
قیمت ،طبقه محصول و سایر عوامل مرتبط با رفتار مصرفکننده است .اگرچه مطالعات در
مورد کاالهای مصرفی معمولی نشان میدهد که هرچه ملیگرایی مصرفکننده قویتر باشد،
تمایل به مصرف کاالی داخلی نیز بیشتر است ( ،)Bizumic, 2019اما در مورد برندهای
خارجی ،تقریباً ارتباطی بین ملیگرایی و انتخاب برند وجود ندارد؛ یعنی اینکه ،برندهای
خارجی حتی توسط مصرفکنندگانی که ملیگرا هستند ،رد نمیشود ( Li and He, 2013,

.)p.92

بازاریابی اجتماعی
هدف از رویکرد بازاریابی اجتماعی اصالح باورها و تغییر داوطلبانه رفتارها در سطح جامعه
است ( .)French & Gordon, 2019, p.34بنا بر تعریف کاتلر و همکارانش ( )2002بازاریابی
اجتماعی «استفاده از اصول و تکنیکهای بازاریابی برای تأثیر در مخاطب هدف جهت
پذیرش ،رد ،اصالح ،یا رهاکردن یک رفتار به صورت داوطلبانه به نفع افراد ،گروهها و یا
جامعه به عنوان یک کل واحد است» .دولتها از طریق کارزارهای بازاریابی اجتماعی تالش
میکنند یا رفتار مطلوبی توسط مردم پذیرفته شود ـ مانند بستن کمربند ایمنی ـ و یا مردم
رفتار نامطلوبی را ترک کنند ـ مانند استعمال دخانیات ـ (انوشه و همکاران ،1397 ،ص)174؛
بنابراین ،هدف اصلی رویکرد بازاریابی اجتماعی ،تأثیرگذاری بر رفتار افراد است؛ بهگونهای
که انجام رفتارهای مطلوب و ترک رفتارهای نامطلوب از سوی افراد به صورت داوطلبانه
صورت گیرد ( .)Lee & Kotler, 2019, p.121برای اینکه تغییر رفتار به صورت داوطلبانه

باشد ،الزم است در کمپینهای بازاریابی اجتماعی ،با ایجاد نگرشهای مثبت ،رفتار مردم به
سمت رفتار مطلوب هدایت شود (انوشه و همکاران .)1397 ،با تغییر نگرش ،رفتارهای مطلوب
در سطح جامعه نهادینه میشود (.)Albarracin & Shavitt, 2018
اثربخشی رهیافت بازاریابی اجتماعی در نهادینهسازی رفتارهای مطلوب در تحقیقات
متعددی به اثبات رسیده است .استفاده از رویکرد بازاریابی اجتماعی در ارتقای بهداشت
عمومی ( ،)Grier & Bryant, 2005کاهش مصرف آب خانگی ( 131 Lowe, Lynch, & Lowe,
 ،)2015کاهش مصرف سیگار ( ،)Thrasher et al., 2011کاهش مصرف نوشیدنیهای الکلی

 ،)2017افزایش تحرک بدنی افراد میانسال ( ،)Fujihira, et al., 2015رعایت اصول ایمنی
در رانندگی توسط جوانان ( ،)Tapp, et al., 2013نمونههایی از کاربرد بازاریابی اجتماعی در
حوزه امور اجتماعی به شمار میرود.
بازاریابی اجتماعی از آن حیث اهمیت دارد که تغییر رفتار داوطلبانه را ترویج میکند
( .)Domegan, 2008تغییر در رفتار به شرطی در بلندمدت پایدار خواهد بود که داوطلبانه
باشد وگرنه با اعمال شیوههای سنتی مرسوم و فشار بر افراد برای رفتار مطلوب ـ برای مثال،
مصرف کاالی ایرانی ـ از طریق تبلیغات سهمگین ،فروشهای اجباری ،ایجاد ممنوعیتها و
 ،...به محض برداشتن این فشارها مصرفکننده به رفتار قبلی خود باز میگردد (Sheau-

 . )Ting, et al., 2013, p.198بازاریابی اجتماعی رویکردی کارا برای تغییر رفتار در یک
اقتصاد پیچیده و فضایی اجتماعی سیاسی با منابع محدود است ()Menegaki, 2012؛ ازاینرو
استفاده از رویکرد بازاریابی اجتماعی برای افزایش مصرف کاالی ایرانی که در یک اقتصاد
پیچیده و فضایی سیاسی و اجتماعی قرار داشته و منابع بسیار محدودی نیز در اختیار دارد
مناسب و توجیهپذیر است.

پیشینه تحقیق
پیشینه مصرف كاالی داخلی
پورسلیمی و همکاران ( )1395در پژوهشی نشان دادند که جهانوطنگرایی مصرفکنندگان
بر ملیگرایی مصرفی آنها تأثیر منفی و معناداری میگذارد و ملیگرایی بر نگرش آنها نسبت
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( ،)Kubacki, et Al., 2015افزایش مصرف شیر کمچرب ( Finnell, John & Thompson,

به محصول داخلی اثر مثبت و معنادار دارد ،اما جهانوطنگرایی مصرفکنندگان بهطور
مستقیم تأثیری بر نگرش آنها نسبت به محصول داخلی ندارد .یافتههای پژوهش احمدی و
محمدی ( )1391نشان میدهد که میزان گرایش دانشآموزان به کاالهای خارجی در جامعه
مورد مطالعه (شهرستان سنندج) باالتر از متوسط است؛ همچنین بین متغیرهای مصرف
نمایشی و تظاهری ،رقابتهای خانوادگی ،تشخصپذیری و تأکید بر تمایز ،عملکرد
 132تولیدکنندگان داخلی ،تبلیغات رسانهای و پایگاه اقتصادی  -اجتماعی خانوادگی با میزان
گرایش دانشآموزان به کاالهای خارجی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.
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در پژوهش دیگری ،نقش رسانه و جنبه های فرهنگی در گرایش به مصرف کاالهای
خارجی بررسی شده است .بر اساس نتایج این پژوهش ،مردان و افراد مجرد نسبت به زنان
و افراد متأهل گرایش بیشتری به مصرف کاالهای خارجی دارند؛ همچنین متغیرهای میزان
مصرف رسانهای ،ارزش مادی ،رقابت منزلتی و تناسب نداشتن قیمت کاالهای ایرانی با
کیفیت آن ،دارای اثر افزایشی بر گرایش به کاالهای خارجی هستند؛ درحالیکه متغیرهای
پایبندی دینی و نارضایتی از زندگی ،اثر منفی و معناداری بر گرایش به کاالهای خارجی می
گذارند (طالبی دلیر و اکبری .)1392 ،یافتههای پژوهش سعیدا اردکانی و همکاران ()1398

نشاندهنده تأثیر مثبت و معنادار سه متغیر ارزش ادراکشده ،میهندوستی و اطمینان
مصرفکننده و تأثیر منفی و معنادار دو متغیر بازبودن جهانی و ریسک ادراکشده بر درگیری
ذهنی مصرفکننده با مصرف کاالهای ایرانی است؛ همچنین ،نگرش مصرفکننده و درگیری
ذهنی مصرفکننده ،هر دو تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل مصرفکننده به خرید و مصرف
کاالی ایرانی میگذارند.
یافتههای پژوهش دیگری نشان میدهد که هفت متغیر در گرایش مصرفکنندگان به
سمت استفاده از کاالی ایرانی بیشترین تأثیر را دارند که عبارتاند از :کیفیت ،قیمت ،کارکرد
محصول ،بستهبندی ،پشیمانی بعد از خرید (شک و ناراحتی) ،طراحی و گارانتی که الزم
است تولیدکنندگان کاالهای ایرانی به این عوامل توجه بیشتری مبذول نمایند (حاجی علی

اکبری و صدیقیان .)1398 ،یافتههای پژوهش میرمعزی و کریمی ( )1397نشان میدهد که اندیشه
ضرورت عدم مصرف کاالهای خارجی و ترویج مصرف تولیدات ملی ،بر چهار مبنای فقهی
ـ اقتصادیِ ملیت ،نفی سبیل ،منع تشبّه به کفار و تقویت اقتصاد ملی استوار است .در واقع،

این چهار مبنای عقلی نشان میدهد برخالف مفهوم غربی ملیگرایی مصرفی که تنها بر
جنبههای عاطفی و اخالقی مصرف کاالهای داخلی تأکید دارد ،در آموزههای اسالمی و
تاریخی این سرزمین ،مصرف کاالی وطنی ،ریشههایی در عقالنیت دارد و صرفاً یک گرایش
احساسی و یا تعصب غیرعقالنی و یا اقدامی صرفاً اخالقی نیست.

پیشینه بازاریابی اجتماعی
در یک مطالعه ،با استفاده از بازاریابی اجتماعی الگویی قرآنی برای تبلیغ امر انفاق طراحی 133

دارای بایستهها و نبایدهای مشخصی است و رفتاری که در این چارچوب قرار نگیرد ،مورد
پذیرش نخواهد بود ،لذا تبلیغات صورتگرفته باید مبتنی بر تشویق افراد و در این چارچوب
باشد .در این تحقیق ،با تحلیل الگوهای قرآنی رهنمونهایی برای طراحی تبلیغات اجتماعی
انفاق طراحی شده است (مسعودیپور .)1397 ،یافتههای پژوهش ملک محمدی و مظفری

( )1397در خصوص کاربرد بازاریابی اجتماعی در مصرف بهینه آب نشان میدهد که تغییر
رفتار تحت تأثیر دو عامل فرهنگ و مکان مناطق بحرانی است و عامل مکان به عنوان
تأثیرگذارترین عامل بازاریابی اجتماعی در مدیریت منابع آب تعیین شد.
در مطالعه دیگری ،پیشنیازهای طراحی مداخله ارتقای سالمت با رویکرد بازاریابی
اجتماعی برای کاهش مصرف غذاهای آماده (فستفود) در بین دانشآموزان بررسی شده
است .یافتههای این پژوهش نشان از رابطه معنادار بین متغیرهای دانش ،نگرش ،جنسیت،
تحصیالت و اشتغال مادر با میزان مصرف غذاهای آماده است .بر اساس یافتههای این تحقیق،
خانواده میتواند از طریق آگاهسازی (تجربه و عبرت) ،مدیریت غذایی (تهیه غذای مورد
عالقه) ،تنوع غذایی و مدیریت پول توجیبی به عنوان اهرم پاداش یا تنبیه نقش مهمی در
کاهش مصرف غذای آماده توسط دانشآموزان ایفا نماید .مدرسه نیز از طریق آگاهیبخشی،
برگزاری رویداد ،مهارت افزایی و نظارت و کنترل (مدیریت بوفه) در این خصوص نقش
مهمی بر عهده دارد .دوستان و همساالن و همچنین افراد مشهور نیز میتوانند نقش مهمی در
کاهش مصرف غذای آماده داشته باشند (شهادتی و الحسینی المدرسی.)1398 ،
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شده است .با توجه به اینکه رفتارهای مالی در کمککردن به دیگران در آموزههای دینی

روش تحقیق
در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی ،نظریهای در خصوص افزایش مصرف
کاالی داخلی تدوین شده است .این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی به شمار میآید؛ زیرا
هدف اصلی پژوهش حاضر درک عمیقتر پدیده مصرف کاالی داخلی و ارائه راهکارهای
افزایش مصرف آن مبتنی بر بازاریابی اجتماعی است .با توجه به اینکه عوامل تأثیرگذار بر
 134مصرف کاالی داخلی بسیار گسترده و پراکنده هستند ،از روش نظریه زمینهای جهت تدوین
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نظریه جامعی در خصوص افزایش مصرف کاالی داخلی استفاده شده است ( Wagner,

 .)Lukassen and Mahlendorf, 2010, pp.5-15در این پژوهش ،دادهها از طریق مصاحبه و
بررسی اسناد و گزارشهای مرتبط جمعآوری شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل
مدیران ارشد دستگاه های متولی ،اساتید و خبرگان دانشگاهی ،اسناد سازمانی و گزارشهای
مرتبط است .در این تحقیق ،از روش نمونهگیری نظری استفاده شده است .در نمونهگیری
نظری ،انتخاب نمونه بعدی بر اساس مدل در حال تکوین مشخص میشود؛ بهنحویکه با
توجه به خألهای موجود در مقوله ها و مفاهیم ،نمونه مناسب جهت پرکردن این خألها
شناسایی شده ( )Draucker, et al., 2007و نمونهگیری تا زمان حصول کفایت نظری
یافتهها ادامه یافت .بر این اساس ،پس از انجام  18مصاحبه مقولهها به حد اشباع رسیدند.
در مصاحبهها از روش مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شده است که مصاحبه با طرح
سؤاالت کلی در خصوص مبحث افزایش مصرف کاالهای داخلی و عوامل مؤثر بر آن شروع
شده و در ادامه بر اساس پاسخهای مطرحشده توسط هر مصاحبهشونده و تخصص وی،
سؤاالت تکمیلی مطرح شده است که این سؤاالت در هر مصاحبه با مصاحبههای قبلی
متفاوت بوده است .در چند مصاحبه پایانی نیز سؤاالت با توجه به خألهای موجود در مدل
مطرح می شدند .در این تحقیق ،متن منابع اطالعاتی شامل متن مصاحبهها ،سخنرانیها،
کامنتها و اسناد سازمانی با استفاده از کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی
تحلیل شد و آنگاه بر اساس مقولهها و مفاهیم استخراجشده ،نظریهای درباره پدیده مورد
مطالعه تدوین گردید .مثالی از نحوه کدگذاری در جدول ( )1ارائه شده است .در نشانگرها،
حرف «م» بیانگر مصاحبه ،حرف «خ» بیانگر سخنرانی ،حرف «ک» بیانگر کامنت و حرف

«س» بیانگر سند سازمانی ،عدد اول بیانگر شماره مصاحبه یا سند سازمانی و عدد دوم
نشاندهنده شماره صفحه است.
جدول  :1نمونههایی از کدگذاری اولیه
بخشی از متن مصاحبه یا سند سازمانی

کدهای استخراجشده

نشانگر

«ما تا به کار ایرانی و ســرمایه ایرانی احترام نگذاریم ،تولید ملی شــکل

کار ایرانی ،ســـر ما یه ایرانی،

نمیگیرد و اگر تولید ملی شکل نگرفت ،ا ستقالل اقت صادی این ک شور ا ستقالل اقت صادی و سیا سی،
تحقق پیدا نمیکند و اگر اســتقالل اقتصــادی یک جامعهای تحقق پیدا احترام به کار و سرمایه ایرانی،
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نکرد  -یعنی در م سئله اقت صاد نتوان ست خودش ت صمیم بگیرد و روی ایستادن روی پای خود ،اقتصاد
پای خود بایستد  -استقالل سیاسی این کشور تحقق پیدا نمیکند و اگر قــوی ،مــتــکــی بــه خــود،
اســـتقالل ســـیاســـی یک جامعهای تحقق پیدا نکرد ،بقیه حرفها ،جز تأثیرگذاری.
حرف ،چیز دیگری نیســت .تا یک کشــور اقتصــاد خود را قوی نکند،
پا یدار نک ند ،متکی به خود نک ند ،مســـت قل نک ند ،نمیتوا ند از ل حاظ
ســـیاســـی و فرهنگی و غیره تأثیرگذار باشـــد» (مقام معظم رهبری،
.)1391/01/01
تعطیلی واحدهای صـــنعتی و یا حداقل زیرظرفیت کارکردن آنها یک آسیبپذیری صنایع ،واحدهای
م شکل جدی ا ست .طبق آمارهای سامانه بهینیاب وزارت صمت ،این تعطیل ،واحدهای زیر ظرفیت،

م
8 -3

آمار [آمار واحدهای راکد و زیرظرفیت] خیلی باالســت و حتی االن هم توســـعــه بــازار ،حفر بــازار
بیشتر شده [است] .جداً باید برای توسعه بازار کاالی ایرانی فکری کرد .موجود ،صادرات.
هم در داخل و هم مقوله صــادرات .در شــرایط فعلی شــاید حفر بازار
موجود خودش یک دستاورد باشد ،چه برسد به صادرات.

در پایان کدگذاری باز تعداد  826کد شناسایی شدند که در قالب  29مفهوم و  6مقوله
طبقهبندی شدند؛ برای مثال ،سه مفهوم «ارزشمندی کاالی ایرانی»« ،مشخصات جمعیت
شناختی صنعت» و «مشخصات ساختاری صنعت» مقوله «مداخلهگر» را تشکیل دادهاند .وقتی
مقوله ها گردآوری شدند مرحله کدگذاری باز به پایان رسید .در تحقیق حاضر ،مفاهیم و
مقولهها از طریق مقایسه مستمر آشکار شده است؛ همچنین پژوهشگران حداکثر تالش را
نموده تا مقولهها ،خود آشکار شوند و بهاصطالح مقوله تحمیلی نباشد؛ برای مثال 24 ،کد
مشترکاً مفهوم «آسیبپذیری صنایع» را شکل دادهاند .در مرحله کدگذاری محوری ،با بررسی
تطبیقی مقولهها و مفاهیم مرتبط ،بین مقولهها در سطح ویژگیها و ابعاد پیوند برقرار شد
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خ
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( .)Ribeiro, Kimble and Cairns, 2010, p.22برای این منظور ،بر اساس رهیافت سامانمند
اشتراوس و کربین ( ،)Strauss & Corbin, 1998مقولههای مستخرج از مرحله کدگذاری باز،
در قالب شرایط علّی ،پدیده اصلی ،راهبرد ،زمینه ،شرایط مداخلهگر و پیامدها دستهبندی
شدند ( .)Kendall,1999در مرحله کدگذاری گزینشی ،مقولهها بهبود یافته و در قالب نظریه-
ای منسجم یکپارچه شدند (.)Mjoset, 2005
136

در پژوهش حاضر از دو نوع زاویهبندی دادهای و زاویهبندی تحلیل نیز جهت افزایش
اعتبار یافتههای تحقیق استفاده شده است ( .)Amankwaa, 2016همچنین پس از مشخص
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شدن نتایج ساخت مدل ،مدل تئوریک در اختیار مشارکتکنندگان قرار گرفت .در طی این
دو فرایند اصالحاتی مدنظر قرار گرفت و پس از جمعبندی و نهاییسازی برخی از آنها
جهت افزایش یکپارچگی نظری در مدل اعمال شد .نکته حائز اهمیت اینست که فرایند
اعتبارسنجی در تمام مدت جمعآوری و تحلیل دادهها انجام میشود؛ اما این امر در پایان کار
و پس از ساخت مدل نیز یک بار دیگر تکرار میشود.

یافتههای تحقیق
پس از انجام تحلیلهای سهگانه کدگذاری باز ،محوری و گزینشی ،مدل تحقیق تدوین گردید.
مدل «بهکارگیری بازاریابی اجتماعی در افزایش مصرف کاالی داخلی» ،بر اساس الگوی
پارادایمی در شکل  1نشان داده شده است.

شرايط علي
 تحقق اقتصررراد  م قافس سررررازی
صنانع
مقافمتی
 الزاس قانونی

 فع ب کا ی

پديده اصلي :افزايش مصرف
کاالی داخلي
 ح اهت از بازا مووود
 ف فد ب بازا ودند

 شکانط فکهنگی -اوتماعی  فناف ی
 شکانط اقتصادی

 مح ط طب عی -ف زنکی

 شکانط س اسی -قانونی

 ابی ف انت

اقدام :کارزار بازاريابي اجتماعي


ايده محوری :منافع همگانی مصرررکا یاای انکانی ظ فه
ملی ساخت ف مصکا یاای انکانی با ی ت



مخاطبان هدف :تول دینندگان ف مصکاینندگان انکانی



قیمت :افزانش هزنن های مصرررکا یااهای خا وی ف یاهش
هزنن های مصکا یااهای داخلی



توزيع  :مقابل با یاای قاچاق د مبادی توزنعظ انجاد مزانانی
بکای یانال توزنع وهت عکض یاای داخلی

پیامدها
 ان جاد اسرررتقال اقتصررررادی ف
س اسی
 انجاد یا ف اشتغال
 افزانش ابتکا ات تول دینندگان



ترويج :مکدمییکدن تبل غ مصکا یاای داخلی



عمومیت بخشیدن :است اده از هکف ت یودیان ف سانک افکاد
تأث کگذا بک خکند یاای داخلی



مشااارکت :ولب مشرررا یت تماس دسرررتگاه های دفلتی ف
سازمانهای مکدسنهاد د تکفنج مصکا یاای داخلی

 افزانش ثکفت ملی
 یاهش تو س
 ینتکل نقدننگی
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شرايط مداخلهگر
 ا زشمندی
یاای انکانی

 مشخصات ومع ت
شناختی صنعت

 مشخصات
ساختا ی صنعت

شکل  .1الگوی افزایش مصرف کاالی داخلی با رویکرد بازاریابی اجتماعی

مقوله علّی :ضرورت افزایش مصرف كاالی ایرانی
اقتصاد مقاومتی یقیناً یکی از مفاهیم مهم و محوری در گفتمان جمهوری اسالمی ایران است
که مکرر توسط مقام معظم رهبری بیان شده است؛ لکن در مقام اجرا و پیادهسازی با
چالشهایی همراه بوده است .به اعتقاد ایشان و مصاحبهشوندگان ،ترویج و افزایش مصرف
کاالی داخلی یکی ا ز عوامل مهم تحقق اقتصاد مقاومتی بوده و موجب رشد و توسعه
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 توسع بازا مووود

شرايط کالن :فضای کسبوکار

کسبوکارها میگردد .در بند هشتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به بحث افزایش
مصرف کاالهای داخلی به شرح ذیل تأکید شده است:
«مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف و ترویج
مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقای کیفیت و رقابتپذیری در تولید».
همانطورکه مشاهده میشود ،در بند هشتم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به
 138برنامهریزی جهت ارتقای کیفیت و رقابتپذیری تولید در کنار ترویج مصرف کاالهای داخلی
تأکید شده است .به اعتقاد مصاحبهشوندگان یکی از دالیلی که باید به ترویج و افزایش
توسعه اقتصادی کشور توجه به افزایش توان تولید داخلی و توسعه بازار داخلی و خارجی
کاالی ایرانی در اسناد باالدستی بسیار مورد توجه قرارگرفته که الزم است این موضوع به
عنوان تکلیف قانونی از سوی نهادهای متولی اجرایی گردد .در جدول ( ،)2مقولهها و مفاهیم
مرتبط با شرایط علّی افزایش مصرف کاالی ایرانی ارائه شده است 1.شرایط علی مدل ،آن
دسته عواملی هستند که مصرف کاالی داخلی را ضروری میسازد؛ برای مثال ،با توجه به
اینکه کشور ما در حال حاضر با معضل بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه است،
ضروری است با افزایش مصرف کاالی داخلی در مسیر رفع این معضالت گام برداشت.
جدول  .2مقولههای علّی مدل
مقوله

مقاومتی

تحقق اقتصاد
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مصرف کاالی ایرانی پرداخت ،مسئله ابرچالش بیکاری است؛ همچنین در راستای برنامه

مفهوم و ابعاد
افزایش م صرف کاالی داخلی ،ا صالح الگوی م صرف ،رونق تولید و ا شتغال ،ر شد اقت صادی و رفاه،
مقاومت در برابر تهدیدات ،حمایت از بخش خ صو صی ،ا ستفاده از تولیدات داخلی ،کاهش واب ستگی
به نفت ،افزایش تولید ،افزایش اشتغال ،برنامهریزی تولید ملی.

 .1این جدول به عنوان نمونهای از کدگذاری باز برای مقوله علّی مدل ارائه شدددده اسدددت .به دلیل محدودیت در
تعداد صفحات مقاله ،از ارائه جدول کدگذاری باز برای سایر مقوالت پرهیز شده است.

رقابت منفی ،منابع محدود ،منابع محدود بازاریابی ،تأســیســات تولیدی محدود ،فناوری تولید ناکارا،

مقاومسازی صنایع

م شکالت ساختاری ،مدیریت سنتی ،عدم تفکیک مدیریت و مالکیت ،تأثیرگذاری محدود بر بازارها،
کیفیت پایین محصـوالت ،انفعال در برابر تغییرات محیطی ،تغییرات محیطی روزافزون ،افزایش سـطح
ر قا بت ،ورود رق بای جد ید ،ر قا بت ج هانی ،ورود رق بای خارجی ( بهویژه رق بای چینی) ،تغییرات
خواســـته مصـــرفکنندگان ،افزایش پیچیدگی فناوری ،تغییرات در فناوری تولید ،افزایش عرضـــه
محصوالت جدید ،افزایش محصوالت جایگزین ،افزایش سرعت نوآوری ،افزایش حجم نوآوری.

بیکاری

کاهش

تعطیلی واحدهای صــنعتی ،تولید کمتر از ظرفیت ،افزایش نرخ بیکاری ،بیانگیزگی نیروی کار ،امنیت
شغلی ،ترس از آینده ،احساس یأس و ناامیدی.

رشد اقتصادی ،گسترش بازارهای صادراتی ایران ،افزایش سهم ایران از تجارت جهانی ،ایجاد اشتغال
مولد و کاهش نرخ بیکاری ،رقابتپذیری کاالها در بازارهای داخلی و خارجی ،توســـعه صـــادرات
غیرنفتی ،پشتیبانی از کارآفرینی.

 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
بند  8سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،توسعه کارآفرینی ،افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت،
حمایت هدفمند از صــادرات کاالها و خدمات ،برنامهریزی تولید ملی متناســب با نیازهای صــادراتی،
شکلدهی بازارهای جدید و تنوعبخ شی پیوندهای اقت صادی با ک شورها بهویژه با ک شورهای منطقه،

الزام قانونی

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته ،گسترش و
تسهیل تولید ،صادرات کاال و خدمات.
 سیاستهای کلی توسعه بخش صنعت (ابالغی مقام معظم رهبری)
تقویت صنایع کوچک و متو سط ،شنا سایی و تح صیل بازار ،افزایش سهم بخش صنعت در تولید
داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صـــنعت ،افزایش توان رقابتپذیری صـــنعت ،رشـــد مســـتمر
صادرات کاال و خدمات صنعتی ،حمایتهای مؤثر مالی ،سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی ،ایجاد
خوشههای صنعتی.

 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور
مواد 150-104-80و 194
 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور
مواد 105-46-43-39-33-31
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مقوله اصلی :افزایش مصرف كاالی داخلی
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ،طراحی مدل کارکرد بازاریابی اجتماعی در افزایش
مصرف کاالی ایرانی است ،ازاینرو مقوله «افزایش مصرف کاالی داخلی» به عنوان مقوله
اصلی انتخاب گردید؛ زیرا این مقوله به دفعات در دادهها ظاهر شده و در کانون دادهها قرار
دارد و تمام مقوالت دیگر به نحوی به آن مرتبطاند؛ همچنین با انتخاب مقوله «افزایش مصرف
 140کاالی داخلی» به عنوان مقوله اصلی ،میتوان تبیینی منطقی و سازگار از رابطه میان مقولهها
ارائه کرد که سبب میشود نظریه تدوینشده از نظر عمق و تبیین پدیده مورد مطالعه قویتر
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /موسوی نقابی و انوشه

شود (بازرگان ،1387 ،ص .)115به اعتقاد مصاحبهشوندگان حفر بازار موجود ،توسعه بازار
موجود و ورود به بازار جدید زمینه افزایش مصرف کاالی داخلی را فراهم مینماید.

مقوله اقدام :كارزار بازاریابی اجتماعی
بر اساس نظرات خبرگان ،با توجه به اینکه معضل ترجیح کاالی خارجی ریشه در مسائل
فرهنگی و باورهای اشتباه رایج در جامعه دارد ،یک تولیدکننده بهتنهایی نمیتواند این
باورهای اشتباه را اصالح نمایند .در نتیجه الزم است دولت با همراهی سازمانهای مردمنهاد
جهت اصالح باورهای اشتباه و ترویج مصرف کاالهای داخلی مداخله نمایند .به منظور
افزایش مصرف کاالی داخلی ،میتوان از رویکرد بازاریابی اجتماعی که یکی از ابزارهای
نوین برای ترویج رفتارهای مطلوب در سطح جامعه است ،استفاده نمود؛ بنابراین در تحقیق
حاضر رویکرد بازاریابی اجتماعی به عنوان راهبرد اصلی مدنظر قرار گرفته است .باید در
نظر داشت که کمپینهای بازاریابی اجتماعی صرفاً محدود به جنبههای ترویجی و آموزشی
نیست ،بلکه کمپین های بازاریابی اجتماعی شامل طیف جامعی از اقدامات است؛ بهنحویکه
در کنار ارائه آموزش و تبیین منافع رفتار مطلوب برای مخاطبان هدف ،از سایر ابزارها ،مانند
ارائه پاداش های مالی جهت ایجاد محرک برای افزایش رفتار مطلوب و حتی اعمال جریمه
هدفمند برای کاهش رفتارهای نامطلوب در سطح جامعه استفاده میشود.
بر اساس نظرات خبرگان مؤلفههای آمیخته بازاریابی اجتماعی با هدف افزایش مصرف
کاالی داخلی به شرح ذیل پیشنهاد میگردد:



ایده محوری کمپین :منافع همگانی مصرف کاالی ایرانی /وظیفه ملی ساخت و مصرف
کاالی ایرانی با کیفیت

در کمپینهای بازاریابی اجتماعی ،برخالف بازاریابی تجاری که هدف آن افزایش فروش یک
محصول یا برند خاص است ،رفتار مطلوب و مزایای آن برای جامعه تبیین شده و تالش
میشود با اقناع کردن مخاطبان هدف ،آنها رفتار مطلوب را به صورت داوطلبانه بپذیرند؛
بنابراین تعیین یک ایده محوری اقناعکننده در موفقیت کمپینهای بازاریابی اجتماعی بسیار 141

حیاتی است .بر اساس نظرات خبرگان« ،منافع همگانی مصرف کاالی داخلی» به عنوان ایده
منافع همگانی مصرف کاالی داخلی بر وظیفه ملی هر ایرانی در حمایت از تولید داخلی تأکید
نمود .البته حمایت از تولید داخلی ،تنها محدود به طرف تقاضا نمیشود ،بلکه همانطورکه
وظیفه ملی مصرفکننده ایرانی ،ترجیح و خرید کاالهای داخلی است ،وظیفه ملی
تولیدکنندگان ایرانی ،تولید کاالی مرغوب و با قیمت رقابتی است .حتی ،این وظیفه
تولیدکنندگان ایرانی است که در گام اول ،با تولید کاالی با کیفیت و قیمت مناسب،
مصرفکنندگان را به مصرف کاالهای داخلی ترغیب نمایند.


مخاطبان هدف کمپین :تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ایرانی

بنا بر نتایج تحلیل دادههای تحقیق ،مخاطبان هدف برنامه بازاریابی اجتماعی افزایش مصرف
کاالی ایرانی ،دو گروه اصلی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هستند .این تصور که برای
افزایش مصرف کاالی ایرانی فقط باید روی مصرفکنندگان تمرکز کرد و طرف تقاضا را
تحریک نمود ،میتواند نوعی نزدیکبینی در بازاریابی باشد .جهت افزایش مصرف کاالی
ایرانی الزم است محصول تولیدشده نیز از حداقل ارزشمندی (تراضی قیمت ،کیفیت و
خدمات) برخوردار باشد؛ بنابراین الزم است عالوه بر مصرفکنندگان ،تولیدکنندگان نیز
مخاطب ایدهمحوری «منافع همگانی مصرف کاالی ایرانی» قرار گیرند.


قیمت :افزایش هزینههای مصرف کاالهای خارجی و کاهش هزینههای مصرف کاالهای
داخلی

قیمت عبارت از تمام هزینههایی که مصرفکننده برای بهدستآوردن یک کاال متحمل
میشود .این هزینهها میتواند شامل هزینههای مادی (مالی) و هزینههای معنوی ،هزینههای
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محوری کمپین بازاریابی اجتماعی انتخاب شد .در کمپینهای بازاریابی اجتماعی باید با تبیین

روحی -روانی و هزینههای اجتماعی (فشار اجتماعی) و حتی زمان صرفشده برای اکتساب
کاال باشد .جهت موفقیت کمپینهای بازاریابی اجتماعی میبایست همزمان هزینههای رفتار
مطلوب کاهش یافته و در مقابل هزینههای رفتار نامطلوب افزایش یابد؛ بنابراین الزم است
هزینههای مصرف کاالی خارجی ،بهویژه هزینههای روحی -روانی افزایش یابد .برای این
منظور ،همانطورکه در ایده محوری ،منافع رفتار مطلوب یعنی منافع مصرف کاالهای داخلی
 142تبیین میشود ،باید هزینههای رفتار نامطلوب یا رفتار رقیب ،یعنی هزینههای مصرف کاالهای
خارجی برای مصرفکنندگان تبیین شود .مصرف کاالهای خارجی سبب خروج سرمایه از
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کشور ،افزایش وابستگی به خارج ،کاهش رشد اقتصادی ،کاهش توان رقابت تولیدکنندگان
داخلی و نهایتاً بیکاری کارگران ایرانی میشود .در واقع ،با تبیین مشکالتی که خرید کاالی
خارجی برای کشور به همراه دارد ،به دنبال افزایش هزینههای معنوی خرید کاالی خارجی
هستیم؛ درحالیکه در حال حاضر ،خرید کاالی داخلی به دلیل مصرف نمایشی ،چشم
وهمچشمی و سایر معضالت اجتماعی با هزینه روانی -اجتماعی باالتری همراه است و
برخی از افراد به دلیل همین هزینهها از خرید کاالی داخلی صرفنظر مینمایند .درصورتی
که اگر معایب و هزینههای مصرف کاالهای خارجی بهخوبی برای مخاطبان هدف تبیین شود،
میتوان امیدوار بود که مصرفکنندگان کاالهای تولید داخل را در مقایسه با نمونههای مشابه
خارجی ترجیح دهند .هزینههای سایر رفتارهای رقیب ،مانند بدگویی درباره کاالی ایرانی،
تولید نامرغوب ،داللی و مسائلی از این قبیل نیز باید با برنامههای فرهنگی افزایش یابد.
از سویی دیگر ،باید هزینه های رفتار مطلوب ،یعنی خرید کاالی داخلی کاهش یابد .در
کنار کاهش هزینههای معنوی خرید کاالی داخلی از طریق تبیین منافع همگانی مصرف کاالی
داخلی ،الزم است هزینههای مالی خرید کاالی داخلی از طریق راهکارهای مختلفی همچون،
کارتهای اعتباری و اعطای تسهیالت ارزانقیمت جهت خرید کاالی داخلی ،کاهش مالیات
بر ارزش افزوده کاالهای تولید داخلی در مقایسه با کاالهای خارجی و سایر مشوقهای مالی
کاهش یابد .این در حالی است که کاالهای تولید داخل چون به صورت رسمی و قانونی در
کشور عرضه می شوند ،ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند؛ ولی بخش قابل
توجهی از کاالهای خارجی ،چون به صورت قاچاق وارد کشور شده و به صورت غیررسمی
در بازار عرضه میشود ،از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده استنکاف میکنند که این امر به

نوعی جریمه خریدار کاالهای تولید داخل به شمار میآید .بهطورکلی ،در بازاریابی اجتماعی
هدف مشوقها یا تنبیهات عموماً پذیرفتن یا نپذیرفتن ایدههای ترویجشده است؛ لذا ،در اینجا
سیاست قیمتگذاری افزایش هزینه معنوی مصرف کاالی خارجی دارای مشابه داخلی و
توجیه هزینههای مصرف کاالی ایرانی نسبت به منافع آن است.


توزیع :مقابله با کاالی قاچاق در مبادی توزیع /ایجاد مزایایی برای کانال توزیع جهت
عرضه کاالی داخلی
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شبکه توزیع میتواند نقش مهمی در حمایت از تولید داخلی ایفا نماید؛ اما در حال حاضر،
مشخص نبودن قیمت کاال و عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ،منفعت بیشتری برای
شبکه توزیع به دنبال دارد ،برخی از عوامل شبکه توزیع تمرکز بیشتری بر عرضه کاالهای
خارجی دارند .همین امر سبب شده ،برخی از کاالهای تولید داخل در دسترسی به شبکه
توزیع با مشکالتی مواجه شوند .حتی بر اساس شواهد موجود ،بخش قابل توجهی از کاالی
قاچاق توسط برخی عناصر فرصتطلب شبکه توزیع وارد کشور میشود؛ بنابراین جهت
حمایت از تولید داخلی ،الزم است نظارت دقیقتری بر کانال توزیع صورت پذیرد و با عرضه
کاالی قاچاق در مبادی توزیع بهشدت مقابله شود .در واقع تا زمانی که کاالی قاچاق آزادانه
در شبکه توزیع به فروش برسد ،به هیچ عنوان نمیتوان با رویکردهای قهری و امنیتی جلوی
ورود کاالی قاچاق در مرزها را گرفت؛ ولی اگر جلوی عرضه کاالی قاچاق در فروشگاهها
و سایر کانالهای توزیع ،مانند فروشگاههای آنالین ،گرفته شود ،معضل قاچاق در مرزهای
کشور نیز تا حدود زیادی برطرف خواهد شد .یقیناً با توجه به حجم باالی کاالی قاچاق ،با
جلوگیری از قاچاق ،امکان افزایش مصرف کاالهای داخلی فراهم خواهد شد .عالوه بر مبارزه
با کاالی قاچاق در مبادی توزیع ،الزم است تسهیالتی برای شبکههای توزیع عرضهکننده
کاالهای تولید داخل در نظر گرفته شود .مشوقهایی مانند اعطای تسهیالت ارزانقیمت و
مشوقهای مالیاتی ،میتواند نقش مهمی در اقبال شبکه توزیع به کاالی داخلی ایفا نماید.
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به دلیل اینکه در اکثر موارد ،عرضه کاالهای خارجی به دالیلی مانند عدم نظارت دقیق،



ترویج :مردمیکردن تبلیغ مصرف کاالی داخلی و شبکههای اجتماعی

در بازاریابی اجتماعی هدف از اقدامات ترویجی ،برقراری ارتباط با مخاطبان هدف به منظور
بیان مزایای رفتار مطلوب است .کمپینهای بازاریابی اجتماعی نسبت به بازاریابی تجاری
کمتر به تبلیغات به عنوان تنها ابزار ترویجی تکیه میکند .در عوض ،در بازاریابی اجتماعی
بیشتر بر ارتباطات اجتماعی به ویژه ارتباطات شفاهی به عنوان ابزار اثربخش ترویج رفتارهای
 144مطلوب تأکید میشود؛ زیرا اطالعات کسبشده از کسانی که میشناسیم و یا بهطور مستقیم
با آنها صحبت میکنیم قابلاطمینانتر و موثقتر از اطالعات دریافتشده از کانالهای رسمی
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است و برخالف تبلیغات ،اغلب به وسیله فشار اجتماعی برای پیروی از این توصیهها حمایت
میشود .بنا بر اعتقاد مصاحبهشوندگان ،تبلیغات دهانبهدهان (تذکر شفاهی) یکی از مهمترین
رسانهها برای ترویج ایده «منافع همگانی مصرف کاالی ایرانی» است .با توجه به این راهبرد
آحاد مردم به عنوان عامل نظارتی عمل کرده و سبب شکلگیری خودمراقبتی در جامعه
میشوند؛ همچنین ،استفاده از ظرفیت شبکههای اجتماعی و پویشهای مردمی در فضای
مجازی میتواند نقش مهمی در ترویج مصرف کاالی داخلی داشته باشد.


عمومیتبخشیدن :استفاده از ظرفیت کودکان و سایر افراد تأثیرگذار بر خرید کاالی داخلی

در کمپینهای بازاریابی اجتماعی باید مسئله را به یک موضوع عمومی تبدیل نموده و همه
افراد تأثیرگذار بر تصمیم و رفتار مخاطبان هدف را درگیر موضوع نمود؛ ازاینرو جهت
افزایش مصرف کاالی داخلی ،نباید تنها بر مصرفکننده و یا خریدار کاال به عنوان مخاطبان
هدف اصلی تمرکز شود ،بلکه الزم است سایر افراد و گروههای تأثیرگذار بر تصمیمات و
رفتارهای مخاطبان هدف ،مخاطب برنامهها باشند .اعضای خانواده ،دوستان ،آشنایان،
همکاران و افراد مشهور تأثیر مهمی بر تصمیم خرید افراد دارند؛ برای مثال ،میتوان با تهیه
محتواهای آموزنده و جذاب برای کودکان در قالب صوت و تصویر ،مصرف کاالی داخلی
را عاملی مهم در خلق آیندهای مطلوب برای کودکان کشورمان ترسیم نمود .با ارائه این
آموزشها میتوان امیدوار بود که نسل آینده حساسیت بیشتری به مصرف کاالی داخلی داشته
باشد و همچنین با توجه به اینکه کودکان نقش مهمی در تصمیمهای خرید خانواده دارند ،از
کانال کودکان میتوان خانوادهها را به خرید کاالی داخلی ترغیب نمود.



مشارکت :جلب مشارکت تمام دستگاههای دولتی و سازمانهای مردمنهاد در ترویج مصرف
کاالی داخلی

در اجرای کمپینهای بازاریابی اجتماعی باید دیگر سازمانها و نهادهای دولتی و همچنین
سمنها ( )NGOمشارکت داشته باشند تا میزان موفقیت افزایش یابد؛ برای مثال جهت
حمایت از تولید داخلی الزم است از ظرفیت تمامی سازمانها و ارگانها همچون صداوسیما،
رسانههای جمعی ،رسانههای فضای مجازی ،آموزشوپرورش ،دانشگاهها ،شهرداریها و 145

سازمانهای مردمنهاد استفاده نمود؛ مثالً میتوان از ظرفیت شهرداریها برای توسعه عرضه

مقوله محیطی :ویژگیهای محیط كالن
مقولههای محیطی نشاندهنده یک سلسله شرایط زمینهای است که راهبرد را تحت تأثیر قرار
میدهند (اشتراوس و کوربین .)1391 ،آن دسته از ویژگیهای مرتبط به محیط اجتماعی
فرهنگی ،طبیعی -فیزیکی ،سیاسی -قانونی ،فناوری و اقتصادی که روی افزایش مصرف
کاالی ایرانی تأثیرگذارند ،مقولههای محیطی مدل را شکل میدهند .این مقولهها تحت تأثیر
محیطهای مذکور در طی زمان شکل گرفته و افزایش مصرف کاالی ایرانی را تسهیل یا دشوار
میسازند.
بنا بر نتایج تحلیل دادههای تحقیق ،تحریمها ،عدم انسجام در سیاستگذاری ،موازی
کاری ،البیها ،خأل قانونی و سیاستهای مرتبط ،ادغامها و انتزاعها از جمله موارد مهم محیط
سیاسی قانونی است .بنا بر نتایج تحلیل مصاحبههای انجامشده ،تغییر در فرهنگ مصرف و
ذائقه ،تغییر در سبک اسالمی ،اسراف و غربگرایی ،چشموهمچشمی و رقابت منفی از جمله
عوامل محیط فرهنگی -اجتماعی هستند که روی راهبردهای افزایش مصرف کاالی ایرانی
اثر دارند .همچنین باید گفت در محیط فناوری نیز عواملی مانند رشد و رسوخ فناوری،
نوآوری فناورانه و کیفیت تولید از عوامل مهم هستند .به اعتقاد مصاحبهشوندگان ،تغییر در
فضای کسبوکار طرف عرضه را تقویت نموده و تغییر در محیط اجتماعی فرهنگی طرف
تقاضا را تحریک خواهد کرد.
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مستقیم تولیدات داخل و حمایت از شبکه توزیع عرضهکننده کاالهای داخلی استفاده نمود.

مقوله مداخلهگر :ویژگیهای محیط صنعت
مقوله ویژگیهای محیط صنعت مقوله مداخلهگر مدل تحقیق حاضر است؛ زیرا این ویژگیها
عمل و تعاملهای فرایند افزایش مصرف کاالی ایرانی را به شکل همبافتی تحت تأثیر قرار
میدهند (اشتراوس و کوربین .)1391 ،جهت موفقیت در اقدامات افزایش مصرف کاالی ایرانی
ضروری است مفاهیم ارزشمندی کاالی ایرانی ،مشخصات جمعیتشناختی و ساختاری
 146صنعت بهطور همزمان لحاظ شوند .اینکه کاالی تولیدشده داخلی دارای چه ترکیبی از کیفیت،
قیمت و خدمات است ،سطح ارزشمندی آن را تعیین میکند .ارزش در برابر منافع
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بهدستآمده تعریف شده و معنا پیدا میکند؛ ازاینرو ،بنا بر اعتقاد مصاحبهشوندگان ،سطح
ارزشمندی کاالی تولیدشده بر میزان مصرف آن تأثیر مثبت دارد .بنا بر نتایج تحلیل
مصاحبههای انجامشده ،اندازه صنعت ،نرخ رشد صنعت ،کیفیت محصوالت ،عمر فناوری،
عمر صنعت ،تعداد متخصصان ،نرخ سودآوری ،مرحله در چرخه عمر صنعت ،تنوع
محصوالت ،تمایز محصوالت ،مهارت نیروی انسانی و ظرفیت مازاد /خالی از جمله موارد
جمعیتشناختی است که روی افزایش مصرف کاالی ایرانی اثر دارد .بدیهی است صنعتی که
در مرحله افول قرار دارد یا مهارت نیروی کار آن اندک و قدیمی است ،برای توسعه بازار
ظرفیت محدودی دارد .همچنین ،مواردی مانند زنجیره ارزش ،زنجیره تأمین ،حلقههای
مفقوده ،مقیاس تولید ،ساختار هزینه صنعت ،ساختار شبکه توزیع ،موانع ورود به صنعت،
موانع خروج از صنعت و مزیت صرفه اقتصادی که در قالب مفهوم ساختار صنعت دستهبندی
میشوند نیز روی افزایش مصرف کاالی ایرانی اثر گذارند؛ برای مثال ،زنجیره ارزش صنعت
ویژگیای است که روی اقدامات مصرف کاالی ایرانی تأثیر مثبتی دارد .هرچقدر زنجیره
ارزش یک صنعت در سطح ملی تکامل بیشتری داشته باشد فرایند توسعه بازار با سهولت
بیشتری رخ داده و حتی ارزش افزوده نیز بیشتر خواهد بود.

مقولههای پیامد :دستاوردهای افزایش مصرف كاالی ایرانی
پیامدهایی که اقدامات افزایش مصرف کاالی ایرانی به همراه دارد ،مقولههای پیامد مدل
تحقیق را شکل میدهد (داناییفرد و امامی .)1386 ،با بررسی و مرور بیانات مقام معظم رهبری
شش مفهوم «ایجاد استقالل اقتصادی و سیاسی»« ،ایجاد کار و اشتغال»« ،افزایش ابتکارات

تولیدکنندگان»« ،افزایش ثروت ملی»« ،کاهش تورم» و «کنترل نقدینگی» به عنوان مهمترین
دستاوردهای مصرف کاالی داخلی شناسایی شد (میرمعزی و کریمی .)1397 ،در ذیل بخشی
از بیانات معظمله درباره اهمیت مفهوم «افزایش ابتکارات تولیدکنندگان» آمده است:
عزیزان من! شـــما وقتی که یک جنس داخلی را خرید میکنید  ...هم کارگر ایرانی را وادار
کردهاید به اینکه ابتکار خودش را بیاورد میدان؛ جنس داخلی که مصرف شد ،آن کننده کار،
ابتکاراتی دارد ،این ابتکارات را روز بهروز افزایش خواهد داد (بیانات مقام معظم رهبری،
.)1393/01/01

یکی از مشکالت تولیدکنندگان داخلی تمایل مصرفکنندگان ایرانی به مصرف کاالهای
خارجی است؛ علیرغم اینکه بخش قابل توجهی از تولیدات داخلی از نظر قیمت و کیفیت
قابلیت رقابت با نمونههای مشابه خارجی را دارند (فخرایی .)1394 ،بر اساس نتایج مطالعات
پیشین ،یکی از دالیل اصلی تمایل به مصرف کاالهای خارجی ،مسائل فرهنگی حاکم در
جامعه است (موسوی و کاظمی)1395 ،؛ برای مثال ،باورهای اشتباه رایج در جامعه ،مانند
کیفیت پایین کاالی داخلی (احسان و همکاران )1395 ،یا منزلتداشتن مصرف کاالی خارجی
(طالبی دلیر و اکبری )1392 ،و همچنین برخی معضالت فرهنگی مانند مصرف نمایشی و
تظاهری و رقابتهای خانوادگی (احمدی و محمدی )1391 ،سبب شده حتی کاالهای تولید
داخل که از نظر کیفیت و قیمت نسبت به کاالهای خارجی برتری دارند عرصه رقابت را به
کاالهای خارجی واگذار نموده یا مجبور شوند تولیدات خود را با نام و برند خارجی به بازار
عرضه نمایند (صادقی و همکاران .)1392 ،البته ،برخی تولیدکنندگان داخلی با عرضه تولیدات
بیکیفیت به اعتماد مصرفکنندگان صدمات جبرانناپذیری وارد کرده و بر این باورهای اشتباه
دامن میزنند (شجاعی و همکاران)1396 ،؛ بنابراین به منظور حمایت از کاالی داخلی و افزایش
مصرف آن ،الزم است همزمان به هر دو طرف عرضه و تقاضا ،یعنی هر دو گروه تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان توجه شود (عربمازار.)1397 ،

نظر به اینکه افزایش مصرف کاالی داخلی نقش مهمی در تحقق سیاستهای اقتصاد
مقاومتی دارد (حدیدی و همکاران ،)1395 ،هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی افزایش مصرف
کاالی داخلی است .ازآنجاییکه مصرف کاالی داخلی پدیدهای چندبعدی بوده و در کنار
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جمعبندی و نتیجهگیری
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عوامل اقتصادی و فنی ،عوامل اجتماعی ،فرهنگی و حتی سیاسی بر مصرف کاالی داخلی
تأثیرگذارند ،جهت تدوین مدل الزم است از روشهای کیفی استفاده شود؛ چراکه توانایی
بررسی همهجانبه مسئله تحقیق را دارند (.)Glaser & Strauss, 2017
بر اساس یافته های تحقیق ،افزایش مصرف کاالی ایرانی به دالیلی مانند تحقق اقتصاد
مقاومتی ،رفع بیکاری ،مقاومسازی صنایع و الزام قانونی ضروری است .بر اساس نظرات
 148خبرگان ،ازآنجاییکه معضل ترجیح کاالی خارجی ریشه در مسائل فرهنگی جامعه دارد؛ یک
تولیدکننده بهتنهایی نمی تواند آنها را برطرف نموده و مستلزم مداخله دولت جهت اصالح
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باورهای اشتباه و ترویج رفتار مطلوب در جامعه ،یعنی ترجیح کاالهای داخلی است؛ لذا الزم
است از رویکرد بازاریابی اجتماعی که یکی از ابزارهای نوین برای ترویج رفتارهای مطلوب
در سطح جامعه به شمار میآید ،برای افزایش مصرف کاالی داخلی استفاده نمود.
در کمپینهای بازاریابی اجتماعی باید تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بهطور همزمان
مخاطب قرار گیرند؛ بهنحویکه وظیفه ملی تولیدکنندگان داخلی تولید کاالی مرغوب و با
قیمت رقابتی است و وظیفه ملی مصرفکنندگان ایرانی خرید تولیدات باکیفیت داخلی ،جهت
حمایت از نیروی کار و سرمایه ایرانی است .در کمپینهای بازاریابی اجتماعی عالوه بر
ابزارهای آموزشی و ترویجی ،از ابزارهای مالی نیز برای تشویق رفتار مطلوب و یا تنبیه
رفتارهای نامطلوب استفاده میشود .بر این اساس ،افزایش هزینههای مصرف کاالهای
خارجی و همچنین کاهش هزینههای مصرف کاالهای داخلی یکی دیگر از اقدامات مورد
نیاز جهت حمایت از تولید داخلی است .در خصوص هزینهها ،باید همزمان هزینههای مادی
(هزینه مالی) و هزینههای معنوی (هزینههای روحی -روانی و اجتماعی) را در نظر داشت.
با تبیین مشکالتی که مصرف کاالی خارجی برای کشور به همراه دارد ،میتوان هزینههای
معنوی مصرف کاالهای خارجی را افزایش داد .با توجه به اینکه همراهی کانال توزیع در
افزایش مصرف کاالی داخلی امری بسیار حیاتی است ،الزم است در کمپین بازاریابی
اجتماعی برنامه خاصی در نظر گرفت .بر این اساس ،بر اساس نظرات خبرگان ،میبایست با
عرضه کاالی قاچاق در مبادی توزیع بهطور جدی مبارزه شود و همچنین تسهیالتی برای
کانال توزیع جهت عرضه کاالی داخلی در نظر گرفته شود.

راهبرد پیشنهادشده برای ترویج در کمپین بازاریابی اجتماعی ،عبارت است از مردمی
کردن تبلیغ مصرف کاالی داخلی و استفاده از ظرفیت شبکههای اجتماعی در فضای مجازی.
در واقع ،با توجه به اینکه افراد برای اطالعات و توصیههای دریافت از دوستان و آشنایان
اهمیت بیشتری قائلاند و این توصیهها با فشار اجتماعی همراه هستند ،بهتر است در کنار
تبلیغات رسمی ،از تبلیغات شفاهی در قالب پویشهای مردمی در فضای مجازی برای ترویج
ایده «منافع همگانی مصرف کاالی ایرانی» استفاده شود .راهبرد دیگری که میتواند در 149

موفقیت کمپین بازاریابی اجتماعی تأثیرگذار باشد ،عمومیتبخشیدن به مسئله ،یعنی همان
خرید کاالی داخلی استفاده نمود .بهخصوص ،تمرکز برنامههای آموزشی روی کودکان
میتواند هم به تربیت نسل آینده کمک نماید و هم به دلیل تأثیرگذاری کودکان بر تصمیمهای
خرید خانواده ،به مصرف کاالی داخلی در حال حاضر کمک نماید .نهایتاً الزم است مشارکت
تمام دستگاههای دولتی ،همچون صداوسیما ،رسانههای جمعی ،رسانههای فضای مجازی،
آموزشوپرورش ،دانشگاهها ،شهرداریها و سازمانهای مردمنهاد در ترویج مصرف کاالی
داخلی جلب شود.
بنا بر نتایج تحقیق ،رویکرد بازاریابی اجتماعی برای افزایش مصرف کاالی داخلی مؤثر
است ،اما باید توجه داشت که این رویکرد در خأل شکل نمیگیرد و عوامل کالن مانند عوامل
فرهنگی و اجتماعی بر آن اثر دارند .همچنین عواملی مانند ارزشمندی کاالی ایرانی و
مشخصات جمعیتشناختی و ساختاری صنعت بر اثربخشی کمپینهای بازاریابی اجتماعی
تأثیرگذارند.
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