فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگـذاري
سال يازدهم /شماره چهلويکم /بهار 1041

طراحی الگوی اقتصادی خرید کاالی ساخت داخل با تاکید بر مقولههای انگیزشی
مشتریان ( مورد مطالعه صنعت خودرو سازی )
رزیتا دادخواه
دانشجوی دکتری تخصصی ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد امارات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دبی ،امارات متحده عربی
rozdadkhah1987@gmail.com

علی حاجیها
استادیار ،گروه مدیریت صنعتی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
ahajiha@gmail.com

کامبیز حیدرزاده
دانشیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
Kambiz heidarzadeh@yahoo.com

حسین وظیفه دوست
استاد ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
vazifehdust@yahoo.com

تاریخ دریافت80/10/01 :

تاریخ پذیرش80/18/00 :

چكیده
یکی از معضالت بزرگ اقتصاد ملی و بطور خاص صنعت خودرو سازی تمایل پایین به خرید کاالی ساخت
داخل می باشد .از این رو هدف این پژوهش ،طراحی الگوی اقتصادی خرید کاالی ساخت داخل با تاکید بر
مقوله های انگیزشی مشتریان می باشد .لذا این پژوهش از نظر نوع کاربردی -توسعه ای ،از نظر روش کیفی است
که با کمک نرم افزار مکس کیو دا و روش داده بنیاد  ،الگوی مذکور طراحی گردیده است .جامعه آماری پژوهش
خبرگان مرتبط با موضوع است .ابزار گردآوری داده ها نیز مصاحبه بوده و روش نمونه گیری  ،غیر احتمالی
هدفمند و حجم نمونه  01نفر بوده است .بر اساس نتایج ،الگوی اقتصادی خرید خودرو ساخت داخل با تاکید بر
مقولههای انگیزشی مشتریان شامل پنج بعد؛ عوامل انگیزشی؛ فرایند فروش ،کیفیت خودرو  ،عملکرد خودرو و
قیمت و استهالک خودرو می باشد و از این رو پیشنهاد می گردد که ضمن توجه به عوامل انگیزشی خرید
خودرو تولید داخل ،فرایند فروش ،کیفیت و عملکرد خودروها و همچنین قیمت و استهالک خودرو اصالح و
بهبود یابند.
واژههاي کلیدي :خرید کاالی داخلی ،صنعت خودرو سازی ،داده بنیاد.
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 -1مقدمه
عوامل اثرگذار بر قصد خرید مصرفکننده دارای اهمیت زیادی است و سازمانها ،صنایع و شرکتها باید
برای افزایش فروش خود به این عوامل توجه کنند .این عوامل تأثیرگذار از نظر دکتر روستا عبارتند از :عوامل
فرهنگی – اجتماعی و گروهی (فرهنگ ،طبقه اجتماعی ،گروهها ی مرجع و خانواده) ،عوامل روانی و فردی
(انگیزه ،ادراک ،یادگیری ،شخصیت ،خودپنداری ،سبک زندگی و تلقیات) ،عوامل موقعیتی (موقعیت خرید ،مکان
خرید ،دلیل خرید و شرایط خرید) و عوامل مربوط به آمیخته بازاریابی (محصول ،قیمت ،توزیع و ترفیع) است
(روستا و همکاران .)010 :0100،باید توجه داشت که ،رفتار مصرفکنندگان از ارزشها و عقاید آنان ،از نگرش و
طرز فکر آنها نسبت به جهان و مکان خود در این جهان ،از تصویری که از خود دارند و انتظاری که از سایران
درباره این ذهنیت دارند ،از منطقی بودن و قضاوت درست و از بوالهوسی و انگیزش ناگهانی سرچشمه میگیرد
(حسین زاده و همکاران )10 :0181 ،درواقع ،رفتار مصرفکننده فعالیتهای ذهنی ،احساسی و فیزیکی را که افراد
هنگام انتخاب ،خرید ،استفاده و دور انداختن محصوالت و خدماتی که برای ارضای نیازها و خواستههایشان به کار
میگیرند شامل میشود (ویلکه )0111 ،با توجه به اینکه افراد خواستهها و نیازهای متفاوتی دارند ،درنتیجه رفتار
آنها متفاوت است .عالوه بر این ،رفتار مصرفکننده تحت تأثیر عوامل خارجی زیادی مانند فرهنگ ،خردهفرهنگ
و طبقات اجتماعی قرار دارد.
انگیزش در علوم اجتماعی و مدیریت ،از حیث نظری و موضوعی از جایگاه ویژهای برخوردار است؛ و در
بسیاری از پژوهشها و مقاالت و کتب به این موضوع پرداختهشده است .تمایل به رفتار مصرفکننده به خرید و
تأمین رضایتمندی و نیاز آنها از موضوعات علمی قابل تأمل در دروس مختلف بازاریابی و بهویژه در درس
تخصصی مصرفکننده در این رشته قابلبحث و تحلیل نزد استادان و پژوهشگران بوده است .تمایل و انگیزش
مصرفکنندگان بهویژه به کاالی ساخت داخل نیز از موضوعات قابلتوجه میباشد و توجه بهصورت کاربردی بوده
است بهطوریکه در بسیاری از تحقیقات کاربردی با بهرهگیری از دادههای میدانی و آرشیوی به این موضوع
پرداختهشده است .انگیزش علت چرایی در رفتار و پیشبینی رفتار مشتریان میباشد.
مطالعات انجامشده در خصوص رفتار مصرفی افراد در داخل ایران نشان دهنده این واقعیت است که تمایل
ایرانیان به خرید کاالی داخلی بسیار پایینتر از سایر کشورها میباشد( .بهایی و پیسانی )0101،یکی از صنایع
درگیر این موضوع صنعت خودروسازی است که در شرایط عادی اقتصادی مصرفکنندگان ایرانی ،خرید کاالی
خارجی را در اولویت باالتری نسبت به خرید کاالی داخلی قرار می دهد مگر آنکه عواملی همچون اختالف قیمت
بهواسطه نوسانات ارز و تحریمها و  -...عدم دسترسی و  ...امکان انتخاب در شرایط یکسان را از مصرفکنندهداخلی بگیرد.
تمایل پایین ایرانیان به استفاده از خودرو تولید داخل معضل بزرگی برای جامعه ایران در حال حاضر
می باشد .این در حالی است که در صورت پذیرش درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ،مسئله
تمایل به استفاده از خودرو داخلی نسبت به محصوالت وارداتی به موضوع مهمی برای تولیدکنندگان داخلی
تبدیل خواهد شد؛ زیرا در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ،با توجه به از بین رفتن موانع غیر
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تعرفهای در کوتاهمدت و کاهش موانع تعرفهای در میانمدت ،تنوع محصوالت خارجی موجود در بازار داخل
افزایشیافته و از طرف دیگر قیمت نسبی آنها نسبت به گذشته کاهش خواهد یافت .لذا در صورت پایین بودن
تمایل ایرانیان به خرید خودروهای ایرانی با نگاه خوشبینانه بهتدریج و با نگاه بدبینانه بهصورت دفعی محصوالت
خارجی جایگزین محصوالت داخل میشود و این موضوع می تواند آسیب جدی به صنایع داخلی ایران وارد کند.
صنعت خودروسازی در ایران پس از شکلگیری اولیه در دهه  ،0111فراز و نشیبهای متعددی را تجربه کرده
است .تا اوایل دهه  ،0111رویکرد این صنعت در داخل کشور مبتنی بر تولید خودرو تحت لیسانس شرکتهای
خارجی بود اما بهمرور تحوالتی در راستای ایجاد زنجیره تولید آن نیز صورت گرفت و صنعت خودرو ملی را در
ایران شکل جدیدی بخشید (گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه)0181 ،؛ بنابراین صنعت خودرو در داخل
ایران در مسیر رشد و توسعه قرار دارد و برای ایجاد توان رقابت با کاالی خارجی نیازمند جلب نظر مشتریان خود
و ایجاد انگیزه و تمایل خرید در بین آن ها ،برای قرار دادن اولویت خرید خودرو تولید داخل در مقایسه با خودرو
خارجی میباشد.
موضوع انگیزش و تمایل خرید مصرفکنندگان یکی از مهمترین مباحث مرتبط با خرید کاال به شمار میرود
و این موضوع از مهمترین مسائل و چالشهای مدیران کسبوکارها ازجمله شرکتهای خودروسازی است .بر این
اساس شناخت و معرفی عوامل انگیزشی موثر بر رفتار مصرف کننده صنعت خودرو از مهمترین مسائل و
دغدغههای تحقیق حاضر است .از این رو پژوهش حاضر تالش میکند تا با شناسایی و احصاء مقولهها ،مفاهیم و
نشانهها  ،0الگوی اقتصادی خرید خودروی داخل با تاکید بر مقولههای انگیزشی مشتریان ،را طراحی نماید.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
2

 انگیزش
اصطالح انگیزش در اصل از ریشه التین موور مشتق شده و به معنای تحریک است (فرجی.)00 :0100 ،
انگیزش در مدیریت ایجاد میل ،اشتیاق و عالقه به انجام دادن کار ،تشویق و جلب و خشنودی کارکنان از طریق
ارضای نیاز های منطقی مادی ،اجتماعی و روانی آنهاست(میرکمالی .)55 :0101 ،انگیزش مکانیزمی درونی و
محرک های بیرونی است که رفتار را انگیخته  1و هدایت  5می کند(موحدی .)08 :0105 ،انگیزش یعنی نیروهایی
که موجب میشود افراد به گونهای خاص رفتار نمایند(مورهد و گریفین .)00 :0115 ،انگیزش دارای سه جنبه
است :حاالت انگیزه ،رفتار برانگیخته و شرایط و عواملی که انگیزش را ارضا کند یا تخفیف دهد .هر یک از این
جنبهها را می توان در یک دور یا چرخ فرض کرد که اولی به دومی ،دومی به سومی و سومی به اولی را رهبری
می کند .مرحله نخست انگیزه است که بسیار عمومی و کلی است .مرحله دوم از دور یا چرخ انگیزش ،رفتار است
که بوسیله انگیزه تحریک شده است و ای ن رفتار معموال ابزاری است برای کاهش انگیزش .مرحله سوم دور یا
چرخ انگیزش ،کاهش یا ارضای انگیزه است که با رسیدن به هدف ،تامین می شود .مثال در انگیزش تشنگی ،نبود
یا کمبود آب در بدن یک احتیاج است (مرحله اول) که فرد را بر می انگیزاند ،این احتیاج رفتار پیگردی و
جستجوی آب را تحریک می کند (مرحله دوم) ،هدف یا نوشیدن آب (مرحله سوم) وقتی بدست آید تشنگی ارضا
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می شود و این نیز بعد از مدتی دوباره به تشنگی منجر می شود و این وضع در تمام زندگی ادامه خواهد
داشت(شعاری نژاد.)111 :0101 ،
در پژوهشهای بازاریابی بینالملل درباره نگرش مصرفکنندگان به محصوالت داخلی و خارجی و نحوه
تصمیمگیری آنها در مورد خرید ،دو دیدگاه وجود دارد :یکی الگوی منطقی پردازش است که بیان میکند
مصرفکنندگان محصول موردنیاز خود را طی یک فرآیند اطالعات عقالیی و تحت تأثیر مؤلفههای شناختی ارزیابی
و انتخاب میکند و دیدگاه دیگر الگوی عاطفی پردازش اطالعات است که تحت تأثیر عوامل عاطفی نیز قرار دارد.
در زمینه انتخاب بین محصوالت داخلی و خارجی ،عوامل شناختی میتواند شامل کیفیت ،قیمت ،میزان دسترسی،
خدمات پس از فروش و یا موجود بودن قطعات یدکی محصوالت داخلی باشد که سبب گرایش به محصوالت داخلی
میشود؛ اما عواملی مانند مخالفت هنجاری و اخالقی با خرید محصوالت خارجی به دلیل حس عالقه و وفاداری به
میهن ،از دسته عوامل عاطفی میباشند که ممکن است باعث ترجیح محصوالت داخلی به خارجی شوند .برای
مثال ،بعضی از مصرفکنندگان اعتقاد دارند که خرید محصوالت خارجی منجر به کاهش فرصتهای شغلی شده و
چون تأثیر منفی بر اقتصاد ملی کشور میگذارد ،برخالف حس میهنپرستی میباشد و خریداران این محصوالت را
مسئول اخالقی بیکاری هموطنانی میدانند که در اثر رقابت بینالمللی شغل خود را از دست دادهاند؛ بنابراین ،با
افزایش رقابتهای جهانی و واردات انواع کاالها و اقالم باعث شده است که مصرفکنندگان داخلی انواع کاالهای
خارجی را در مارکهای متفاوت مشاهده کنند که این کار را برای تولیدکنندگان داخلی سخت کرده است( .عوضی
و همکاران)000 :0185 ،
روانشناسان ،انگیزش را عامل درونی میدانندکه رفتار شخص را تحریک میکند و در جهت معیّن سوق
میدهد و آن را هماهنگ می سازد .این نکته نیز مورد اتفاق است که انگیزه ،سازهای است که به طور مستقیم
قابل مشاهده و اندازهگیری نیست ،ولی وجود آن از رفتار شخص استنباط میشود .اصطالح انگیزه ،اغلب با
انگیزش مترادف به کار میرود .با این حال ،می توان انگیزه را حالت مشخصی که سبب ایجاد رفتاری معیّن
میشود ،تعریف کرد .به دیگر سخن ،انگیزه اصطالحی دقیق تر از انگیزش است .انگیزش عمل کلی مولد رفتار به
شمار می رود ،اما انگیزه حالت اختصاصی رفتارخاص است .ق دیمی ترین نظریه در انگیزش انسان مفهوم لذت
جویی و آسوده خواهی (هدونیسم  )6است .براساس این نظریه اشخاص خواهان لذت و راحتی اند و سعی می
کنند از درد و ناراحتی پرهیز کنند .هر چند این نظریه منطقی به نظر می رسد ولی چرا بعضی از مردم در مواقع
بحرانی خودشان را بخاطر دیگران به خطر می اندازند .پس مشخص می شود که دیدگاه هدونیسم یک دیدگاه
بسیار محدود در رفتار انسانی است و همین امر باعث ظهور دیدگاه های جدید شد(مورهد و گریفین:0115 ،
 .) 80دیدگاه های انگیزش بطور وسیعی تحت دو عنوان طبقه بندی می شوند ،یعنی ،تئوری های محتوایی ،1
تئوری های فرآیندی ( 0افر  .)0 :0115 ،8در ارتباط با انگیزه های فردی دو فلسفه مخالف یکدیگر وجود دارد.
مکتب رفتاری انگیزش را یک فرآیند مکانیکی میداند که در آن رفتار بهعنوان پاسخ یک محرک در نظر گرفته
میشود و عناصر تفکر هوشیارانه مورد بیتوجهی قرار میگیرند بر این اساس این تئوری کنترل شناختی
مصرفکننده محدود میشود زیرا فرد عملی از خود بروز نمی دهد ،بلکه به محرک موجود در بازار واکنش نشان
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میدهد( .شیفمن ) 11،0111،مکتب شناختی بر این باور است که تمام رفتارها بهمنظور دستیابی به اهداف
هدایت میشوند نیازها و تجربیات گذشته شرطی و طبقهبندی میشوند و به نگرشها و باورهایی که زمینه رفتار
را میسازند تبدیل میگردند این زمینهها بر کمک به افراد و ارضای نیازهای آنها تمرکز دارند و فعالیتهایی که
افراد را به رضایتمندی میرساند ،تعیین مینمایند.
 رفتار مصرفکننده
رفتار مصرفکننده به مطالعه تمامی فرآیندهای انتخاب ،استفاده ،کنار گذاری محصولها و خدمات ،تجارب و
یا ایدهها توسط افراد ،گروهها و سازمانها برای ارضای نیازها و نیز بررسی آثار این فرآیندها بر مشتری و جامعه
میپردازد؛ بهعبارتدیگر ،رفتار مصرفکننده شامل مجموعهای از فرآیندهای روانی و فیزیکی است که پیش از
خرید آغاز و بعد از مصرف نیز ادامه مییابد .سالمون نیز نظر خود را اینگونه مطرح کرد که رفتار مصرفکننده با
هدف ارضای نیازها و خواستههای اشخاص و گروههای مختلف به بررسی فرآیندهای مؤثر در زمان انتخاب ،خرید و
استفاده از محصولها ،خدمات ،ایدهها و تجربهها میپردازد .عوامل مؤثر در رفتار مصرفکننده عبارتاند از :عوامل
دموگرافی (جنسیت ،شغل ،تحصیالت) ،عوامل اجتماعی (فرهنگ ،خردهفرهنگ ،گروه مرجع ،خانواده) ،عوامل
روانشناسی (یادگیری ،نظریه محرک و پاسخ ،نظریه شناخت) و عوامل اقتصادی :درآمد ،اعتبار ،دارایی ،زمانی که
کاالیی خریداری میشود مصرفکننده بهطورمعمول از فرآیند تصمیمگیری بهصورت زیر پیروی میکند :تشخیص
مسئله ،جستوجوی اطالعات ،ارزیابی گزینهها ،تصمیم به خرید و رفتار پس از خرید .این پنج مرحله نشاندهنده
یک فرآیند عمومی هستند که مصرفکننده از شناسایی یک محصول یا خدمت مورد نیاز تا ارزیابی آن و خرید
میگذراند .به یاد داشتن اینکه مصرفکننده در تصمیمگیری خود لزوماً نباید همه این مراحل را بگذراند ،نکتهای
دارای اهمیت است؛ بنابراین ،بازاریاب باید بهجای توجه صرف به عواملی که سبب تصمیمگیری خرید میشود،
بهکل فرآیند رفتار .خرید مصرفکننده توجه کند .در سالهای اخیر مطالعات متعددی برای بررسی رفتار
مصرفکننده انجام شده است که در این میان ،بهخصوص اسپرولز و کندل به طراحی الگویی برای بررسی و توصیف
سبکهای تصمیمگیری مصرفکننده پرداختند .سبکهای تصمیمگیری مصرفکننده بهعنوان یکجهت گیری
ذهنی است که رویکرد مصرفکننده را در تصمیمگیری و انتخاب محصول مورد نظر مشخص میکند .برای ایجاد
این الگو ،اسپرولز و کندال (( )0806به نقل از عوضی و همکاران )001 :0185 ،با تکیهبر سابقه مطالعات انجامشده
در این زمینه ،بر سه رویکرد متفاوت تمرکز کردند .این رویکردها ،اجزای توانمندی در تعیین تصمیم مرتبط با
خرید یک محصول هستند .بنابراین برای تدوین اثربخشی راهبردهای بازاریابی باید سه عنصر کلیدی رفتار
مصرفکننده مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد که عبارتند از :احساس و شناخت مصرفکننده؛ رفتار مصرفکننده؛
محیط مصرفکننده.
شناخت و احساس به فرایندهای ذهنی مصرفکننده مربوط میشود که بر پاسخ مصرفکننده بر حوادث و
محرکهای محیطی تأثیر میگذارد .احساس به حس مصرفکننده در مورد یک محرک بازمیگردد و
تعیینکننده دوست داشتن یا نفرت مصرفکننده از یک محصول میشود .شناخت به تفکر مصرفکننده در مورد
یک محرک مربوط میشود مثالً عقیده مصرفکننده در مورد یک محصول .رفتار به فعالیتهای فیزیکی اطالق
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میشود که میتوان آن را مشاهده و اندازهگیری کرد که استراحت رفتارهای آشکار نامیده میشود که در نقطه
مقابل فعالیتهای ذهن قرار میگیرد که قابلمشاهده نمیباشند  .رفتار در راهبردهای بازاریابی از اهمیت بسیار
زیادی برخوردار است .محیط مصرفکننده بهتمامی عوامل خارجی اطالق میشود که فکر ،احساس و رفتار
مصرفکننده را تحت تأثیر خود قرار دهد که شامل محرکهای اجتماعی ،فرهنگی و  ...میباشد .محیط
مصرفکننده برای راهبردهای بازاریابی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ،زیرا این محیط بهعنوان حلقه
واسطی عمل میکنند که از طریق آن ،محرکهای بازاریابی به مصرفکننده میرسد( .عوضی و همکاران:0185 ،
 )005رفتار مصرفکننده پدیده بسیار پیچیدهای است بسیاری از تحقیقاتی که در این زمینه منتشرشده است از
لحاظ اهداف و روشها بسیار با همدیگر متفاوت هستند)Peter and Olson, 1999,p.8( .
 -1-2پیشینه تحقیقات
راه چمنی و صادقی آذر هریس ( )0181در تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر مدل ارزش ویژه مشتری بر قصد
خرید مشتریان شرکتهای لیزینگ موردمطالعه (شرکت لیزینگ خودرو غدیر)» بیان نمودهاند که در سالهای
اخیر محققان ،مفهوم ارزش ویژه مشتری را بهعنوان معیار کلی موفقیت در بازاریابی پیشنهاد کردهاند .صنعت
لیزینگ نیز در این رابطه از این قاعده مستثنا نیست .مدلهای مختلفی درزمینه ارزش ویژه مشتری وجود دارد
که ارزش ویژه مطلوبیت ،ارزش ویژه رابطه و ارزش ویژه برند سه محرک اصلی آن میباشند .روش این تحقیق از
نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی و از نظر نوع ارتباط همبستگی میباشد .همچنین  111مشتری
بهعنوان نمونه آماری انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند .نتایج این تحقیق نشان داد که از میان  00فرضیه
موردبررسی تنها  0فرضیه موردپذیرش قرار نگرفتند که عبارتند از -0 :ارزش ویژه رابطه با قصد خرید مشتریان
رابطه معناداری دارد -0 .ارزش ویژه مطلوبیت با قصد خرید مشتریان رابطه معناداری دارد.
حدیدی و همکاران ( ،) 0185در پژوهشی در ارتباط با میزان تقابل مصرف کاالی داخلی مصرفکنندگان
ایرانی ،با انتخاب نمونهای  060نفری ،با استفاده از پرسشنامه  CETSCALEبه سنجش ملیگرایی مصرفی در
میان مصرفکنندگان شهر زواره اصفهان پرداختهاند ،نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ملیگرایی مصرفی
در میان مصرفکنندگان نمونه انتخابی ،باالتر از حد متوسط میباشد و مصرفکنندگان به بعد مصرفی اقتصادی
ملیگرایی نسبت به سایر ابعاد آن اهمیت بیشتری قائل هستند.
حسین زاده و همکاران ( ،)0181در تبیین عوامل مؤثر بر مصرف کاالهای داخلی ،به مطالعه موردی
شهروندان شهر کاشان به حجم نمونهای  615تایی پرداخته اند ،نتایج این مطالعه حاکی از تأثیرگذاری باالتر از
حد متوسط هویت ملیگرایی میباشد و رضایت از کاالی خارجی و رضایتمندی به ترتیب در رتبههای دوم و
سوم قرارگرفتهاند .بهعالوه متغیر رسانه ملی علیرغم اهمیت خود در فرهنگ ملیگرایی ،نتوانسته تأثیر قابل
قبولی در ترویج فرهنگ استفاده از کاالی داخلی داشته باشد.
حدیدی و همکاران ( )0185در مقالهای تحت عنوان «میزان تمایل به مصرف کاالهای داخلی
مصرفکنندگان ایرانی از دیدگاه اقتصاد مقاومتی» چنین نتیجه گرفتهاند :در بند هشتم سیاستهای کلی اقتصاد
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مقاومتی به «ترویج مصرف کاالهای داخلی» تأکید شده و نیز ظرفیت پنجم برای اجرایی کردن این مقوله ،منوط
به « منعطف کردن بازار داخلی ایران به تولید ملی و تولید داخلی» معرفیشده است .بنابراین آگاهی از میزان
تمایل به مصرف کاالهای داخلی مصرفکنندگان ایرانی ،نقش مهمی برای برنامهریزی اقتصادی در جهت
پیشبینی تولید و مصرف داخلی دارد .لذا در این تحقیق جهت سنجش «میزان تمایل به مصرف کاالهای
داخلی» یا همان «ملیگرایی مصرفی» ،یک مقیاس بینالمللی به نام  CETSCALEمعرفی کردهایم .در ادامه با
انتخاب نمونهای شامل  060نفر از مصرفکنندگان در شهر زواره با استفاده از  01سؤال اول پرسشنامه به
سنجش کمی میزان ملیگرایی مصرفی پرداختیم .نتایج نشان میدهد که «ملیگرایی مصرفی» شهر زواره با عدد
( 01.11عدد مینیمم  01و عدد ماکسیمم  008است) باالتر از متوسط میباشد و در گروه «شهرهای با گرایش
ملیگرایی مصرفی زیاد» دستهبندی میشود .نتیجه اینکه پتانسیل و آمادگی خوبی برای عملی کردن بند هشتم
و نیز ظرفیت پنجم اقتصاد مقاومتی در شهر زواره وجود دارد ،لذا پیشنهاد میشود جهت شناسایی ملیگرایی
مصرفی مصرفکنندگان ایرانی تحقیقات مشابهی در سایر شهرهای ایران انجام شود.
نورل عقیل و همکاران ( )0106در تحقیقی با عنوان « رابطه نگرش ،معیارهای ذهنی و قابلیت استفاده از
وبسایت در تمایل مشتریان به خرید آنالین :شواهدی از جوانان مالزی» درصدد برآمده اند تا عوامل مؤثر بر
تمایل جوانان برای خرید آنالین در دانشگاه عمومی مالزی را بررسی کنند .عوامل شامل نگرش ،معیارهای ذهنی
و قابلیت استفاده از وبسایت میباشند .مطالعه حاضر همچنین درصدد یافتن این است که آیا نگرش ،معیارهای
ذهنی و قابلیت استفاده از وبسایت تأثیری بر ترجیح خردهفروشی آنالین توسط مصرفکننده دارد یا خیر.
بهعالوه مطالعه حاضر به بررسی اینکه چگونه خردهفروشان آنالین این عوامل را در کسبوکار خود موردتوجه قرار
میدهند نیز میپردازد .تکنیک نمونهگیری تصادفی مورداستفاده قرارگرفته و پرسشنامهها در میان  111جوان
پاسخگوی مالزیایی توزیع گشتهاند .مجموعاً  051پرسشنامه جمعآوریشده و مورداستفاده قرارگرفتهاند .اطالعات
توسط متدهای مختلف تجزیه وتحلیل آماری ازجمله پروفایل دموگرافیک ،تجزیهوتحلیل توصیفی ،تجزیهوتحلیل
قابلیت اطمینان ،آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون موردبررسی قرارگرفته است .نتیجهها مشخص میکند
جوانان به طور معناداری تحت تأثیر نگرش ،معیارهای ذهنی و قابلیت استفاده از وبسایت بودهاند .عالوه بر این،
نتایج مطالعه ،قابلیت استفاده از وبسایت را بهعنوان مهمتری ن عامل تأثیرگذار مشخص میکند ،درحالیکه سایر
عوامل تأثیر متوسطی بر تمایل خرید آنالین از سوی مشتریان دارد .نتایج این مطالعه میتواند برای صنعت
کسبوکار آنالین بخصوص خرده فروشان آنالین در جذب و حفظ مشتری مفید واقع گردد.
بارتنیکا و همکاران ( )0100در پژوهشی با عنوان «مقدمهای بر نوآوری در صنعت خودروسازی شرق آسیا:
بررسی ارتباط بین معماری محصول ،استراتژی شرکت و سیستمهای نوآوری ملی» از صنعت خودروسازی شرق
آسیا که بازار مبدأ و مقصد برای تعداد زیادی از نوآوریهای فنّاوری است بهعنوان نقطه کانونی برای بحث در
مورد مسائل اصلی تحقیق نوآوری مانند مدوالر ،معماری محصول و پویایی حمایت دولت در سیستمهای نوآوری
ملی استفاده کردند .دو تحول در صنعت خودروسازی شرق آسیا عالقه خاصی به جامعه نوآورانه گستردهای دارند:
 )0شرکتها و مصرفکنندگان شرق آسیا در حال گذار به محصوالت نوآورانه و آینده خودرو هستند .این
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پیشرفتهای فنآوری منجر به ترکیبی از ساختارهای محصول میشود که باید در استراتژیهای رقابتی شرکت
انعکاس یابد )0 .بهویژه در چین ،نقش دولت برای سیستمهای نوآوری ملی در بخش خودرو اعالمشده است.
چگونگی تعامل ملی و منطقهای با روندهای فنّاوری گستردهتر ،نوآوریهای تجاری را شکل میدهد و این درک
میتواند به شرکتها در بخشهای دیگر نیز اطالع دهد.
 -3روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر در چارچوب راهبرد پژوهشی کیفی انجامشده است؛ بهمنظور گردآوری دادههای کیفی پژوهش ،از
مصاحبه استفاده گردید و گردآوری دادهها تا حد اشباع نظری ادامه یافت .رهآورد این پژژوهش ،شناسژایی ابعژاد،
مؤلفهها و شاخصهای تحقیق بود که با استفاده از نرمافزار تحلیل دادههای کیفژی  MAXQUDAالگژوی نهژایی
تحقیق تدوین گردید.
جدول ( )1روش شناسی پژوهش
نوع تحقیق

از نظر هدف (کاربردي – توسعهاي)

استراتژی

تفسیری

ابزار گردآوری دادهها

مصاحبه

روش تحلیل دادهها
جامعه آماری

تحلیل داده بنیاد با استفاده از نرمافزار
اساتید ،خبرگان ،مشتریان

MAXQDA

روش نمونهگیری

روش غیر احتمالی هدفمند

حجم نمونه

 01نفر

روایی

روایی با نظر متخصصان (ارسال نتیجه تحلیل به متخصصان)
چندسونگری (همسوسازی با اسناد ،مصاحبهها و مبانی نظری)
درگیری مداوم با موضوع

پایایی

محاسبه ضریب توافق بین دو کدگذار
%01
منبع :تلخیص توسط نگارنده

به طوری کلی این پژوهش ،مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجامشده و برای جمعآوری دادههای پژژوهش از مصژاحبه
نیمه ساختاریافته استفاده گردید .جامعه آماری این پژوهش خبرگان ،اساتید دانشگاه و مشژتریان کژه بژر اسژاس
تجربه کاری که در صنعت خودرو داشته اند و مدرک تحصیلی آنان و آشنایی کامل که به مباحث داشتهاند ،که به
روش گلوله برفی انتخابشده اند .پس از انجام هر مصاحبه ،از هر مصاحبهشژونده خواسژته شژد کژه بژا توجژه بژه
شناختی که از پژوهش به دست آورده است ،افراد متخصص دیگر را که ازنظژر وی ،بژرای مشژارکت در پژژوهش
مناسب میباشند ،معرفی کند .نمونهگیری تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه پیدا کرد.
8
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یافتههاي پژوهش
برای تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق ،ابتدا مصاحبه های انجام شده وارد نرم افزار گردید و سه مرحله
کدگذاری انجام شد و تعداد  006کد باز شناسایی گردید.
جدول ( )2نمونه اي از فرایند کد گذاري و کدهاي باز
متن مصاحبه

کد

اهمیت دادن به شاخص کیفیت و برند آن به عنوان عامل مهم زمینه ای در
ایجاد تمایل خرید مشتریان است.

کیفیت خودرو

با باال بردن کیفیت خودروها ،انگیزش خرید مشتریان به خوروی ساخت داخل
بیشتر میشود.

عملکرد سیستم های فنی و الکترونیکی

عمر و دوام و کارکرد بهتر خودروهای خارجی نسبت به خودروهای داخلی

عمر و دوام مناسب

به نظر بنده مهمترین عامل زمینه ای تمایل به خرید خودروی داخلی قیمت آن
است .خصوصا در شرایطی که وضعیت اقتصادی مصرف کننده نامناسب است.

قیمت

وضعیت اقتصادی مصرف کنندگان تولید داخل که توانایی خرید خودروهای با
کیفیت باال را ندارند.

قدرت خرید مردم

به نظر بنده مهمترین عامل زمینه ای تمایل به خرید خودروی داخلی قیمت آن
است .خصوصا در شرایطی که وضعیت اقتصادی مصرف کننده نامناسب است.

استطاعت مالی مصرف کنندگان

طراحی و بکارگیری راهبرد ارتقای برند خودرو داخلی در مقابله با فرهنگ
جاافتادن خودروهای خارجی نسبت به داخلی
کشور سازنده و شرکت تولید کننده خود یکی از عوامل ایجاد تمایل به خرید
خودروهای داخلی به شمار میرود

بازسازی برند
بازسازی برند

طراحی نظام اطالع رسانی مرتبط با تجارت تولید خودروهای داخلی توسط
نهادها و دستگاهای ذی ربط از جمله مرکز توسعه صادرات

بازسازی برند\تبلیغات

ایجاد فرهنگ ملی گرایی مصرف کاالهای ساخت داخل به بهبود فضای کسب و
کار کمک میشود.

هنجارهای فرهنگی\فرهنگ مصرف

از نظر فرهنگی عدم تمایل به خرید خودروهای داخلی را میتوان به عنوان یک
فاکتور مهم در این راستا قلمداد کرد.

هنجارهای فرهنگی\نگرش ها و باورها

داشتن ذهنیت منفی از طرف مشتریان به عنوان یک فاکتور مداخله گر نباید از
ذهن دور نگه داشت.

هنجارهای فرهنگی\نگرش ها و باورها

از نظر فرهنگی می توان به ارجحیت منافع فردی بر منافع ملی به عنوان عامل با
اهمیت در تمایل خرید خودروهای داخلی به شمار میرود.

هنجارهای فرهنگی\نگرش ها و باورها

ممکن است یک خودرو ،عالوه بر امکانات رفاهی متنوع ،قیمت مناسب و خدمات
پس از فروش ،باز هم در ایران نتواند جایی برای رشد داشته باشد.

خدمات پس از فروش

سال يازدهم /شماره چهلويکم /بهار 1041
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متن مصاحبه

کد

امروزه بازار خودروی ایران به عنوان یکی از تشنه ترین بازارهای دنیا شناخته
می شود که آماده ی میزبانی و پذیرش محصوالت متنوع خارجی است.

خدمات فروش و تحویل\ایجاد تنوع در
محصوالت

ایجاد وضعیت برای خرید اقساطی توسط مصرف کنندگان واقعی به منظور کوتاه
کردن دست دالالن و تحریک طرف تقاضا ،تداوم سیاستهای محدودکننده سفته
بازی ...

خدمات فروش و تحویل\امکان خرید
اقساطی

کیفیت ،ایمنی و آالیندگی خودروهای تولید داخل و خسارات ناشی از آن

ایمنی و امنیت خودرو

این بار مشتریان در برابر تولیدکنندگان خودرو قد علم کرده اند و بر دو شاخص
کیفیت پایین و قیمت باال را به عنوان نقاط ضعف خودروهای داخلی دست می
گذارند و خواستار پایین این وضعیت هستند.

قیمت خودرو

مجلس تصریح کرد :منطق اقتصادی حکم میکند که باید بازار را رصد کنیم و
قیمت تمام شده را کاهش دهیم ،تولید را به انبوه برسانیم

قیمت خودرو

صنعت خودروسازی کشور طی چند سال اخیر دچار مشکالت فراوانی شده است.
بر این مشکالت که عمدتا از جنس تهیه مواد اولیه تولید ،افت و خیزهای ارزی و
تأمین قطعات تولید خارج بود

مواد اولیه با کیفیت

کیفیت ،ایمنی و آالیندگی خودروهای تولید داخل و خسارات ناشی از آن

آالیندگی کم

پایین بودن کیفیت خودر و قطعات ،آالیندگی باال از مسائل و مشکالت
خودروسازان بوده است.

کیفیت قطعات

تغییر ترجیحات مصرف کنندگان داخلی از خودروهای با مصرف زیاد سوخت به
خودروهای کوچکتر ..

مصرف سوخت

بنابراین میتوان گفت یکی از مهمترین عوامل موفقیت یک برند در بازار خودرو،
تبلیغات اثربخش است.
عالوه بر این ،صنعت تبلیغات میتواند نقش بسزایی در معرفی یک مدل جدید از
یک برند شناخته شده را نیز داشته باشد.
برای عرضه ی خودرو به بازار هر کشوری میبایست نسبت به فرهنگ ،سلیقه ی
مردم ،نیاز بازار و جغرافیای آن کشور ،شناخت کافی داشته باشند؛

بازسازی برند\تبلیغات
بازسازی برند\تبلیغات
هنجارهای فرهنگی

پس از کد گذاری باز ،در مرحله کد گذاری محوری ،کدهای که امکان طبقه بندی آنها در ذیل مفهوم کلی تری
وجود داشت در هم ترکیب و ادغام شدند و در نهایت تعداد 06کد محوری تشکیل گردید.
در گام سوم کد گذاری انتخابی ،با گروه بندی و ادغام کدهای محوری ،ابعاد مطالعه تشکیل کردید و این ابعاد به
ترتیب فراوانی کدهای زیر مجومه به شرح زیر مشخص گردیدند.
 بعد عوامل انگیزشی با  1مولفه و تعداد  51شاخص
 بعد فرایند فروش با  0مولفه و تعداد  10شاخص
14
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بعد کیفیت خودرو با  5مولفه و تعداد  10شاخص
بعد عملکرد خودرو با  0مولفه و تعداد  10شاخص
بعد قیمت و استهالک خودرو با  1مولفه و تعداد  00شاخص

نمودار ( )1بعد عوامل انگیزشی

بر طبق یافته های تحقیق ،عوامل انگیزشی که در خرید خودرو داخل تاثیر گذار هستند مربوط به ویژگیهای
فردی مشتریان (سن ،درآمد ،قدرت خرید ،شغل ،شخصیت و سواد افراد) ،هنجارهای اجتماعی حاکم در جامعه
(فرهنگ مصرف ،عادت ها ،نگرش ها و باورها ،دیدگاه نسبت به خودروهای داخلی ،توجه به منافع ملی ،تنوع
طلبی ،چشم و هم چشمی و سبک زندگی) ،بازاریابی محصوالت (شناخت مشتریان ،شناسایی نیاز مشتریان،
ارتباط مستمر با مشتریان ،تولید محصوالت سفارشی) و بازسازی برند محصوالت (نشان تجاری ،اعتبار برند،
سرویس دهی مناسب ،قابلیت اعتماد ،ارتباط مناسب با مشتری ،تمایز محصول ،تبلیغات ،نام برند و مسئولیت
پذیری آن در قبال محصول) در چشم مشتریان دارد.
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نمودار ( )2بعد فرایند فروش

بر طبق یافته های تحقیق ،فرایند فروش نیز یکی از عوامل موثر در خرید محصوالت داخلی می باشد که شامل
خدمات فروش (تنوع برنامه های فروش ،تنوع محصوالت ،اطالع رسانی های شفاف ،محصوالت سفارشی ،فرایند
ثت نام مناسب ،امکان خرید اقساطی ،سولت دسترسی ،مدت زمان تحویل ،قرارداد عادالنه ،سود تاخیر ،تعهد
فروشنده به تعهدات ) و خدم ات پس از فروش (مشتری مداری نمایندگیها ،مدت زمان گارانتی ،ارائه خدمات
12
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امدادی ،مهارت و توانمندی کارکنان ،فرایند پذیرش ،کیفیت و فراوانی قطعات ،پیگیری مشکالت مشتریان ،انجم
رضایت سنجی ،تنوع و کیفیت خدمات ،گستردگی خدمات ،موقعیت و گستردگی شعبات) می باشد.

نمودار ( )3بعد کیفیت خودرو

بر طبق یافته های تحقیق ،یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار ،کیفیت خودرو می باشد که شامل بخش خارجی
خودرو (زیبایی و استایل خودرو ،تزئینات خارجی خودرو ،اندازه و ابعاد خودرو ،تنوع و کیفیت رنگ ،بدنه خودرو،
وزن خودرو ،شاسی خودرو) ،بخش داخلی خودرو(زیبایی داخلی ،فضای کابین ،تزئینات داخلی ،داشبورد،
ارگونومی صندلیها ،ترکیب و هماهنگی تجهیزات داخلی ،کیفیت مواد بکار رفته ،ترکیب و هماهنگی رنگ بندی
داخل کابین ،حجم فضای بار خودرو ،ظرفیت سرنشینان) ،مشخصات فنی خودرو (قدرت موتور ،حداکثر سرعت،
شتاب اولیه ،سوخت ،سازگاری با محیط زیست ،هوشمندی) ،امکانات و آپشن های خودرو (سیستم روشنایی،
آئینه و شیشه ،صندلی برقی ،سیستم تعلیق ،تجهیزات هشدار دهنده و حفاظتی ،سیستم تهویه ،کروز کنترل،
امکانات صنعی و بصری) و نرمی و راحتی خودرو (بی صدا بودن ،شعاع دید مناسب ،فرمان پذیری) می باشد.
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نمودار ( )4بعد عملكرد خودرو

بر طبق یافته های تحقیق ،یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار ،عملکرد خودرو می باشد که شامل عملکرد سیستم
های فنی و الکترونیکی(کیفیت قطعات ،عمر و دوام مناسب سیستم ها ،مواد اولیه با کیفیت ،آالیندگی پایین،
مصرف سوخت کم ،مقاومت در برابر خوردگی و رسوب ،بروز بودن سیستم ه ا ،تعمیرات آسان) و ایمنی و امنیت
خودرو (کیسه هوا ،سیستم های هوشمند ،کمربند ایمنی ،سیستم دزدگیر ،استحکام شاسی و بدنه ،سیستم
هشدار دهی دنده عقب ،سیستم ترمز ضد قفل ،ضربه گیری سپرها و زه خودرو) می باشد.

10
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نمودار ( )5بعد قیمت و استهالک خودرو

بر طبق یافته های تحقیق ،یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار ،قیمت و استهالک خودرو می باشد که شامل
دسترسی مصرف کنندگان(قیمت اولیه پایین ،سازگار با قدرت خرید اقشار متوسط به پایین ،استطاعت مالی
مصرف کنندگان و میزان دسترسی به محصول) ،هزینه سرویس و نگهداری (قطعات یدکی ارزان ،میزان مصرف
سوخت ،نوع سوخت) ،نقد شوندگی باال (امکان فروش آنی ،نوسانات قیمتی کم ،افت قیمتی پایین و گستردگی
مشتریان) می باشد.
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بنابراین بر طبق یافته های تحقیق ،الگوی اقتصادی خرید خودرو ساخت داخل با رویکرد انگیزشی مشتریان
شامل  5بعد 06 ،مولفه به شرح جدول و نمودار زیر می باشد.
جدول ( )3ابعاد و مولفه هاي الگوي اقتصادي خرید خودرو با رویكرد انگیزشی
شاخص ها

مولفه ها

بدنه خودرو -وزن خودرو -شاسی خودرو -زیبایی و استایل خودرو -اندازه و ابعاد
خودرو -تژئینات خارجی خودرو -تنوع و کیفیت رنگ

طراحی بخش
خارجی

ظرفیت سرنشین -حجم فضای بار خودرو -ارگونومی صندلیها -طرح داشبود-
ترکیب و هماهنگی رنگ بندی داخل خودرو -ترکیب و هماهنگی تجهیزات
داخلی -کیفیت مواد بکار رفته -زیبایی داخل ماشین -فضای داخل ماشین-
تزئینات داخلی

طراحی بخش
داخلی

سیستم تعلیق -سیستم تهویه -سیستم صوتی -کروز کنترل -تجهیزات هشدار
دهند و حفاظتی -سیستم فرمان -صندلی برقی -آئینه و شیشه-

امکانات و آپشن ها

قدرت  -سرعت  -شتاب  -سوخت خودرو -هوشمندی -سازگاری با محیط زیست

مشخصات فنی

فرمان پذیری -شعاع دید -بی صدا بودن

نرمی و راحتی

سیستم های هوشمند -ضربه گبرب سپرها و زه خودرو -سیستم هشدار دهنده
دنده عقب -سیستم دزدگیر -استحکام شاسی و بدنه -کمربند ایمنی -سیستم
ترمز ضد قفل -کیسه هوا

ایمنی و امنیت
خودرو

عملکرد سیستم
عمر و دوام خودرو -مواد اولیه با کیفیت -آالیندگی کم -مصرف سوخت -مقاومت
های فنی و
در برابر خوردگی و رسوب -بروز بودن سیستم ها  -تعمیرات آسان -کیفیت قطعات
الکترونیکی

ابعاد

کیفیت
خودرو

عملکرد
خودرو

قیمت اولیه پایین -سازگاری با قدرت خرید اقشار متوسط -استطاعت مالی مصرف دسترسی مصرف
کنندگان -میزان دسترسی به محصول
افت قیمت کم -نوسانات قیمتی پایین -گستردگی مشتریان -امکان فروش آنی
نوع سوخت -قطعات یدکی ارزان -میزان مصرف سوخت

کنندگان
قیمت و
نقد شوندگی باال استهالک
هزینه سرویس و خودرو
نگهداری

تنوع محصوالت -عرضه محصول مطابق میل مشتری -اطالع رسانی شفاف-
خدمات فروش و
قرارداد عادالنه -تعهد طرفین به تعهدات -سود تاخیر -ثبت نام آسان  -تنوع برنامه
تحویل
های فروش -امکان خرید اقساطی -مدت زمان تحویل -سهولت دسترسی
پاسخگویی به شکایات و انتقادات -رضایت سنجی -ارائه خدمات امدادی -پیگیری
مشکالت مشتریان -کیفیت و قیمت قطعات -مشتری مداری نمایندگیها -مهارت
و توانمندی کارکنان -گستردگی خدمات گارانتی -مدت زمان گارانتی -موقعیت و
گستردگی شعبات -تنوع و کیفیت خدمات -فرایند پذیرش آسان
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خدمات پس از
فروش

عنوان الگو

فرایند
فروش
خودرو

الگوی
اقتصادی
خرید
خودرو با
رویکرد
انگیزشی
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شاخص ها

مولفه ها

شناخت مشتریان -شناسایی نیاز مشتریان -ارتباط مستمر با مشتریان -تولید
محصوالت سفارشی

بازاریابی

اعتبار برند -سرویس دهی مناسب -قابلیت اعتماد -ارتباط مناسب با مشتری-
مسئولیت پذیری -تمایز محصول -نشان تجاری -نام برند -تبلیغات

برندسازی

سن افراد -شغل -سواد -شخصیت -درآمد سرانه -قدرت خرید

ویژگیهای فردی
مشتریان

سبک زندگی -عادت -فرهنگ مصرف -نگرش ها و باورها -تغییر دیدگاه به
خودروهای داخلی -توجه به منافع ملی -تنوع طلبی -چشم و هم چشمی

هنجارهای فرهنگی

ابعاد

عنوان الگو

عوامل
انگیزشی

نمودار ( )5ابعاد و مولفه هاي الگوي اقتصادي خرید خودرو با رویكرد انگیزشی
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نتیجه گیري و پیشنهاد
با تجزیه و تحلیل اطالعات به عمل آمده ،الگوی اقتصادی خرید خودرو ساخت داخل با تاکید بر مقولههای
انگیزشی مشتریان شامل پنج بعد؛ عوامل انگیزشی؛ فرایند فروش ،کیفیت خودرو  ،عملکرد خودرو و قیمت و
استهالک خودرو تعیین گردید.
 )0عوامل انگیزشی که در خرید خودرو داخل تاثیر گذار هستند مربوط به ویژگیهای فردی مشتریان،
هنجارهای اجتماعی حاکم در جامعه (فرهنگ مصرف ،عادت ها ،نگرش ها و باورها ،دیدگاه نسبت به
خودروهای داخلی ،توجه به منافع ملی ،تنوع طلبی ،چشم و هم چشمی و سبک زندگی) ،بازاریابی
محصوالت (شناخت مشتریان ،شناسایی نیاز مشتریان ،ارتباط مستمر با مشتریان ،تولید محصوالت
سفارشی) و بازسازی برند محصوالت (نشان تجاری ،اعتبار برند ،سرویس دهی مناسب ،قابلیت اعتماد،
ارتباط مناسب با مشتری ،تمایز محصول ،تبلیغات ،نام برند و مسئولیت پذیری آن در قبال محصول) در
چشم مشتریان دارد .این بعد با یافته های حدیدی و همکاران (،)0185که در آن نتیجه گرفته اند که
ملیگرایی مصرفی در میان مصرفکنندگان نمونه انتخابی ،باالتر از حد متوسط میباشد و
مصرفکنندگان به بعد مصرفی اقتصادی ملیگرایی نسبت به سایر ابعاد آن اهمیت بیشتری قائل هستند
همخوانی دارد.
 )0این بعد (مولفه هنجارهای اجتماعی حاکم در جامعه) با مطالعه حسین زاده و همکاران ( ،)0181در
تبیین عوامل مؤثر بر مصرف کاالهای داخلی که حاکی از تأثیرگذاری هویت ملیگرایی میباشد
همخوانی دارد.
 )1فرایند فروش نیز یکی از عوامل موثر در خرید محصوالت داخلی می باشد که شامل خدمات فروش
(تنوع برنامه های فروش ،تنوع محصوالت ،اطالع رسانی های شفاف ،محصوالت سفارشی ،فرایند ثت نام
مناسب ،امکان خرید اقساطی ،سولت دسترسی ،مدت زمان تحویل ،قرارداد عادالنه ،سود تاخیر ،تعهد
فروشنده به تعهدات ) و خدمات پس از فروش (مشتری مداری نمایندگیها ،مدت زمان گارانتی ،ارائه
خدمات امدادی ،مهارت و توانمندی کارکنان ،فرایند پذیرش ،کیفیت و فراوانی قطعات ،پیگیری
مشکالت مشتریان ،انجم رضایت سنجی ،تنوع و کیفیت خدمات ،گستردگی خدمات ،موقعیت و
گستردگی شعبات) می باشد.
 )1یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار ،کیفیت خودرو می باشد که شامل بخش خارجی خودرو (زیبایی و
استایل خودرو ،تزئینات خارجی خودرو ،اندازه و ابعاد خودرو ،تنوع و کیفیت رنگ ،بدنه خودرو ،وزن
خودرو ،شاسی خودرو) ،بخش داخلی خودرو(زیبایی داخلی ،فضای کابین ،تزئینات داخلی ،داشبورد،
ارگونومی صندلیها ،ترکیب و هماهنگی تجهیزات داخلی ،کیفیت مواد بکار رفته ،ترکیب و هماهنگی
رنگ بندی داخل کابین ،حجم فضای بار خودرو ،ظرفیت سرنشینان) ،مشخصات فنی خودرو (قدرت
موتور ،حداکثر سرعت ،شتاب اولیه ،سوخت ،سازگاری با محیط زیست ،هوشمندی) ،امکانات و آپشن
های خودرو (سیستم روشنایی ،آئینه و شیشه ،صندلی برقی ،سیستم تعلیق ،تجهیزات هشدار دهنده و
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حفاظتی ،سیستم تهویه ،کروز کنترل ،امکانات صنعی و بصری) و نرمی و راحتی خودرو (بی صدا بودن،
شعاع دید مناسب ،فرمان پذیری) می باشد.
 )5یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار ،عملکرد خودرو می باشد که شامل عملکرد سیستم های فنی و
الکترونیکی(کیفیت قطعات ،عمر و دوام مناسب سیستم ها ،مواد اولیه با کیفیت ،آالیندگی پایین ،مصرف
سوخت کم ،مقاومت در برابر خوردگی و رسوب ،بروز بودن سیستم ها ،تعمیرات آسان) و ایمنی و امنیت
خودرو (ک یسه هوا ،سیستم های هوشمند ،کمربند ایمنی ،سیستم دزدگیر ،استحکام شاسی و بدنه،
سیستم هشدار دهی دنده عقب ،سیستم ترمز ضد قفل ،ضربه گیری سپرها و زه خودرو) می باشد.
 )6یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار ،قیمت و استهالک خودرو می باشد که شامل دسترسی مصرف
کنندگان(قیمت اولیه پایین ،سازگار با قدرت خرید اقشار متوسط به پایین ،استطاعت مالی مصرف
کنندگان و میزان دسترسی به محصول) ،هزینه سرویس و نگهداری (قطعات یدکی ارزان ،میزان مصرف
سوخت ،نوع سوخت) ،نقد شوندگی باال (امکان فروش آنی ،نوسانات قیمتی کم ،افت قیمتی پایین و
گستردگی مشتریان) می باشد.
با عنایت به مراتب فوق پیشنهاد می گردد؛
 با اصالح فرایندهای تولید ،بهبود کیفیت قطعات مورد استفاده و ارتقاء سطح مهارت و توانمندی کارکنان
کیفیت تولیدات افزایش دهند و با استفاده از تجارب بین المللی در طراحی و تولید محصوالت کیفیت
محصوالت تولیدی افزایش گردد.
 شرکت های خودروسازی ،با مشتریان رابطه مستمر برقرار کرده و با شناسایی نیازهای آنان فرایندهای
تولید خود را اصالح و تولید محصوالت سفارشی را در کنار تولید انبوه در دستور کار خود قرار دهند
 خودروسازان با بازسازی برند و نشان تجاری خود از طریق برقراری ارتباط مناسب با مشتریان ،ایجاد
تمایز در محصوالت ،سرویس دهی مناسب ،ایجاد اعتماد و اطمینان و مسئولیت پذیری برند خود را
ارتقاء و بازسازی نمایند و با تبلیغات مناسب برند خود را معرفی و روز به روز بر اعتبار آن بیفزایند.
 خودوسازان با انجام تحقیقات بازار و بنچ مارک نمودن صنایع خودروسازی ،نقاط ضعف و قوت ،فرصتها و
تهدیدها ،رقبای بالقوه و موجود و بازار را شناسایی و برنامه ها ،اهداف و فعالیت های خود را با شناخت
کامل برنامه ریزی و اجراء نمایند.
 شرکت های خودروسازی با ایجاد تنوع در محصوالت ،طراحی و تولید خودرو با تکنولوژی های روز دنیا
و عرضه محصول مطابق نیاز مشتریان با همکاری بین صنایع خودروسازی داخلی از طریق سرمایه
گذاری مشترک برای طراحی و تولید پلت فرم مشترک ،استاندارد سازی محصوالت ،تکمیل زنجیره
ارزش و تبادل دانش محصوالت خود را تولید و روانه بازار نمایند.
 فضای کسب و کار در حوز ه صنعت خودروسازی به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی توسعه اقتصادی
کشور با بازنگری در قوانین و مقررات و حذف یا تعدیل مقررات زائد بهبود یابد.
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 با آموزش ،با برگزاری سمینارها و همایشهای تخصصی ،فرهنگ سازی و توانمندسازی کارکنان شاغل
در این صنعت ،الگوهای رفتاری کلیه ذی نفعان این صنعت اصالح گردد و ظرفیتهای این صنعت برای
سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارائه و از توانمندی آنان بهره برداری گردد.
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یادداشتها
 - 1درتحقیقات کمی الگو دارای ابعاد ،مولفه و شاخص است در حالی که در تحقیقات کیفی به جای این واژه ها از مقوله ،مفاهیم و نشانه استفاده
میشود و چون الگوی این پژوهش ،ابتدا با بهره مندی از روش کیفی داده بنیاد به دست آمده از واژه های کیفی استفاده شده است.
2
. Motivation
3
. Movere
4
.Aroused
5
.Guide
6
. Headonism
7
. Content theory
8
. Process theory
9
. Efere
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