چکیده
ازآنجاکه مصر ر

کنندگان نقطه عطف تمام فعالیتهای بازاریابی هسررر،ندر تر ر کتها نیاز

دارند که از م،غی های ا سا سی ت صمیم گی ی خ ید آگاه با تند زی ا تناخت ساخ،ار ذهنی
مصررر

کنندگان به پیش بینی رف،ار خ ید آنان کمک بسررریایی مینماید .ازاینرو مطالعه

حا ض باهد

تحلیل نقش سبک زندگی و قوم گ ایی ب ق ضاوت مح صوالت لوازم خانگی

داخلی از جانب مصرر

کنندگان اسررت .پهوهش حاضرر از نوی آمیب،ه بوده که در م حله

نبست پهوهشر بهمنظور تناسایی ابعاد قضاوت محصول از  ۸خب ه دانشگاهی مصاحبه
ساخ،اریاف،ه صورت گ ف،ه و در م حله دوم بهمنظور ب ر سی تأثی مییان دو م،غی سبک
زندگی و قوم گ ایی ب قضررراوت محصررروالت داخلی و باهد

جمعآوری داده هار از ابیار

پ سشنامه ا س،فاده تده ا ست که توزیع آن به روش ت صادفی ساده در میان م ش ،یان

تحلیل نقش سبک زندگی و قومگرایی
بر قضاوت مصرفکنندگان درباره
محصوالت لوازم خانگی داخلی

لوازم خانگی بوده اسرررت .داده ها با کمک ن مافیار کامﭙیوت ی  SPSSو  AMOOSمورد
تحلیل ق ارگ ف،هاند .یاف،ه های حا صل از م صاحبه با خب گان دان شگاهی به تنا سایی  ۶بعد
ق ضاوت مح صول انجامید و پس از تحلیل دادههای ق سمت کمی پهوهش م شبص تد که
سررربک زندگی و قومگ ایی بهعنوان سررراخ،ارهای ذهنی و روانترررناخ،ی ب قضررراوت
مصرر

کننده درباره محصرروالت لوازم خانگی داخلی مؤث هسرر،ند و بعد عقیا از میان

ابعاد سبک زندگی و بعد وطنپ س،ی از میان ابعاد قوم گ ایی بی ش ،ین تأثی را ب ق ضاوت
محصوالت داخلی دارد.

رضا شافعی

کلید واژه:

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه

قضاوت محصول ،سبک زندگی ،قومگرایی ،محصوالت داخلی

کردستان

مقدمه
جهانیترردن بازارها ف صررتها و موانع درخور توجهی را ب ای ه دو بازار داخلی و
بینالمللی ف اهم آورده ا ست .بهموجب آزاد سازیهای تجاریر م ص

کنندگان بی ش ،از

mmj@uok.ac.ir
امیر غفوریان شاگردی(نویسنده مسئول)،
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری،

ه زمان دیگ ی با گیینههای مح صوالت خارجی روبهرو ه س،ند .از یک سو جهانی تدن

دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)،

ج یانی از ف صررتها ب ای کارکنان ترر کتهای بیرگ جهانی اسررت و از سرروی دیگ

ghafourian@imamreza.ac.ir
سارا ساعدی

چالشی است ب ای کارکنان ببش بازاریابی در ادراک رف،ارهای گوناگون مص

کنندگان.

ب ای باقی ماندن در اق،صرراد جهانیر کسرربوکار داخلی باید خود را ب ای رقابت تنگت
آماده کندر زی ا محصوالت و خدمات ط احی و تولیدتده میتوانند از ط یا زنجی هایی از
سررر فارش ها به ف ات از م ز های کشرررور ها راه یاب ند؛ ب ناب این تصرررمی مات خ ید
مص

کنندگان میتواند در موفقیت ت کتها در بازارهای داخلی و خارجی تعیینکننده

با تد .جهانی تدن با ف اوانی مح صوالت ساخ،ه تده در بازارهای محلی هم اه ا ستر
درن،یجه م ص

کنندگان در حال د ست یاف،ن به آگاهی بی ش ،از مح صوالت و خدمات

موجود در س ا س جهان ه س،ند و بهطور فیایندهای در مع ض مح صوالت ک شورهای
مب،لف ق ار میگی ند (آبگ می و رسرررولیر  .)1397اهمیت سررربک زندگی ب ای بازاریابان
بسرریار مهم اسررتر زی ا سرربک زندگی با ان،با های روزانه که اف اد ب اسررا

ارزشهای

تب صی خود انجام میدهند تکل می گی د و این ام به ت کتها اجازه میدهد انگییهی
م دم از مصررر

انوای کاالها و خدمات را ترررناسرررایی کنند (لوکیان1ر  )۲۰17و منج به

تو سعه ایدههای جدید بازاریابی می تود .خ یدار مع،قد ا ست خ صو صیات یک مح صول
خاص باید اهدا

و نیاز هایش را ب آورده سرررازدر ان،با یک محصرررول نیی منعکسکننده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت
بازاریابی ،دانشگاه کردستان

s.saedi72@yahoo.com
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سبک زندگی وی است .مص

کنندگان بهندرت از نقش سبک زندگی در تصمیمات خ ید خودآگاهی دارندر بااینوجود سبک زندگی دائماً

ف اهم کننده انگییش و رهنمودهایی ب ای خ ید است (علویچه و افشار نهادر .)139۵
ازآنجاییکه قومگ ایی بهعنوان یکی از عوامل مؤث ب تصمیمگی ی خ ید در میان محصوالت و خدمات م،نوی در بازارهای جهانی مط ح
اسرررت (آلشرررام ی و همکاران۲ر  )۲۰17و با توجه به اینکه م دم قوممدار خود را بهعنوان م کی جهان میبینندر این ام میتواند منج به
نگ تی منفی ن سبت به دیگ اف اد تودر درن،یجه قومگ ایی میتواند بهعنوان یک مانع اح،مالی ب ای ت کتها مثل ت کتهای درگی در
تجارت بینالمللر ت ر کتهایی که تقش میکنند در بازارهای خارج از کشررور گسرر ،ش یابند و ح،ی ت ر کتهای داخلی که میخواهند در
دیگ ترره ها فعالیت داترر،ه باتررند محسررو تررود و ب موقعیتیابی ت ر کتها اث بگذارد .ت ر کتها به ،اسررت به مشرر ،یان بهعنوان
باارزشت ین منبعشان توجه کنند و در پی درک عواملی که ب قضاوت و تصمیم آنها میانجامد باتندر قضاوت محصول 3میتواند قبل
از مصررر
مص

به دلیل تبلیغات (پالکو و همکاران4ر  )۲۰17و توصررریه دیگ ان (لی و یون۵ر  )۲۰۰9و بعد از مصررر

به دلیل ذهنی،ی که از

آن مح صول ایجاد می تود به وجود آیدر همچنین ق ضاوت میتواند از عوامل روانی مب،لفی ازجمله خ صومت م ص

قومگ ایی م ص

کننده (گوانگ و همکاران7ر  )۲۰17و نگ ش م ص

کننده۶ر

کننده( ۸محمد تاه و همکاران9ر  )۲۰1۸ن شأت بگی د و ب رف،ار و

اولویتهای آنها اث بگذارد .به دلیل وجود این عوامل روانی اف اد ممکن ا ست کامقً به صورت عققیی و منطقی عمل نکنند یعنی م ش ،یان
به دلیل نوی سبک زندگی و مییان قوم گ ای شان همچنین خطاهایی که نا تی از ادراک نادر ست ا ستر دچار ا ت،باه توند اما ب سیاری از
ت کت های بیرگ و موفا از این واقعیت روانی به سود خود اس،فاده می کنند و همیشه به دنبال تناخت این عوامل و چگونگی به هگی ی
از آن هس،ند .ب این اسا ر این پهوهش دارای یک هد

اصلی است:

تحلیل نقش سبک زندگی و قومگ ایی ب قضاوت مص

کنندگان درباره محصوالت لوازمخانگی داخلی.

 . 1پیشینه نظری پژوهش
 . 1. 1قضاوت محصول
تع یف ق ضاوت مح صول عبارت ا ست از :ف آیند ت صمیمگی ی م ش ،یان که به ق ضاوت درباره مح صول و ت صمیم به خ ید آن منج
میگ ددر در کنار مشبصههای فنیر مشبصههای دیگ ی مانند قیمتر خدمات مناسب در تعمی و نگهداریر ب خورد مطلو درف وش نیی
نقش مهمی را ایفا مینمایند .این ط ز تفک را میتوان در تعبی کیفیت یعنی مناسررب بودن ب ای اسرر،فاده مسرر،م دانسررت (اسرر ،یهاکو و
همکاران 10ر  .)۲۰۰۸قضررراوتها صررر فاً بیانگ نظ ات و ارزیابیها هسررر،ند .قضررراوت میتواند بهطورکلی بهعنوان ارزیابی یا ب آورد
ترررباهتهای کلی بین اتررریاا یا بهعنوان تنظیم ت تیب رتبهبندی باترررد اما ان،با تلقی نمی تررروند .ب خق
مص

ان،با که داللت ب اقدام

کننده ا ست ق ضاوت تنها به پ دازش اطقعات محدود می تود .ارتباط بین ق ضاوت و ان،با زمانی آ تکار می تود که ف د طیف

وسرریعی از تکنیکهای تحقیا بازاریابی را در نظ می گی د و از قضرراوت ب ای پیشبینی ان،با ها اسرر،فاده میکندر درسررت همانطور که
قضررراوتها اغلب بهعنوان ورودی ب ای تکنیکهای تحلیلی گ دآوری می تررروند .ب ای بازاریابان مهم اسرررت که درک کنند قضررراوتهای
مصر ر

کننده یک مجموعه از ورودیها به ف آیند ان،با اسرررت .جانسرررون و پوتو  )19۸7( 11الگوی پ دازش اطقعات را یک چارچو

بسیار انعطا پذی و مفید ب ای مطالعه ف آیندهای قضاوت و ان،با میداند .این رویک د دارای پنج جنبه مطابا تکل  1است.
قضاوت

انتخاب

ارزیابی

ارائه

گردآوری

اطالعات

اطالعات

شکل  .۱مراحل الگوی پردازش اطالعات (جانسون و پوتو)۱۹۸۷ ،
درزمینۀ پ دازش اطقعات نید مص

کنندهر پهوهشهای گس ،دهای انجام تده است که ه یک ب دس،های از عوامل تأکیددارندر در میان

پهوهشهای علمی که در این حوزه صرورت گ ف،هر دو دیدگاه کلی درباره نگ ش مصر

کنندگان به محصروالت داخلی و خارجی و نحو

تصمیمگی ی آنها در مورد خ ید کاال وجود دارد:
الگوی منطقی پ دازش اطقعات
این دیدگاه بیان میکند که م ص

کنندگان مح صول موردنیاز خود را طی یک ف آیند عققیی و تحت تأثی مؤلفههای تناخ،ی ارزیابی و

ان،با میکنند (بهمنیر  .)1391در این زمینهر معیارهای مب،لفی از سوی پهوهشگ ان مع فی تده ا ست که از مهمت ین آنها میتوان به
معیارهای پیشرررنهادی دی و ونیولی )19۸۸( 1۲اتررراره ک د .این پهوهش گ ان معیارهای مهم را در ارزیابیهای ترررناخ،ی؛ قیمتر تنویر
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تحلیل نقش سبک زندگی و قومگرایی بر قضاوت مصرفکنندگان درباره محصوالت لوازم خانگی داخلی
جذابیت ظاه یر قابلیت د س ،سی و تجمقتی بودن کاالها و خدمات پس از ف وش مع فی ک دهاند .ضمن اینکه تأکیددارندر درجه اهمیت
این عوامل به نوی محصول وابس،ه است (کش،گ ر .)139۵

 . 1 . 1 . 1الگوی هنجاری پردازش اطالعات
این دیدگاه بیان میکند که ان،با مصررر

کنندگان تحت تأثی عوامل عاطفی نیی ق ار دارد .عواملی مانند مبالفت هنجاری و اخققی با

خ ید محصوالت خارجی به دلیل حس عققه و وفاداری به میهنر از دس،ه عوامل عاطفی میباتند که ممکن است باعث ت جیح محصوالت
داخلی به خارجی میتود (کش،گ ر .)139۵

 . 2 . 1نظریه قضاوت اج تماعی مظفر شریف
این نظ یه موقعیت تبص را در یک مبحث ب ح سب مییان درگی ی تبص با آن مبحث بیان میکند و یک دامنه قابلقبول (موقعیتهایی
که تبص میپذی د) یک دامنه غی قابلقبول (موقعیتهایی که تبص رد می کند) و یک دامنه عدم تعهد (موقعیتهایی که تبص نسبت به
آن بیط

است) تعیین می کند .تبص با درگی ی بیش ،که یک عقیده مشبص درباره یک مبحث داردر موقعیتهای دیگ را بسیار کم،

میپذی د و بیشرر ،موقعیتها را رد خواهد ک در یک دامنه محدود قابلقبول و یک دامنه وسرریع رد ک دن دارد .تروری ترر یف با تروری
ک اگمن در مورد یادگی ی انفعالی مطابقت دارد و نقاط بیشرر ،ی را در مورد مشرر ،یان تع یف می کند .مشرر ،یان سرراده تمایل دارند که
مارکهای بیش ،ی را قبول کنند (موردتوجه ق ار دهند) چ اکه نسبت به مارک خاصی تعهد ندارند .آنها زمان کمی را ب ای ب رسی دقیا
پیام تبلیغاتی و ارزیابی مارکها ص

میکنند .درن،یجه تبلیغ را با کم ،ین فعالیت ذهنی دریافت میکنند و خ ید نیی با آ سانت ین روش

ممکن اتفاق میاف،د؛ آن ها آترررکارت ین مارک را میخ ند و خ ید آن مارک را تک ار میکنند .پس تروری قضررراوت اج،ماعی و تروری
یادگی ی انفعالی توافا دارند که م ش ،یان ساده به دنبال ک سب ر ضایت تنها ب ای رفع م شکل خود ه س،ند درحالیکه م ش ،یان پیچیده به
دنبال ک سب راهحل حداکث و بهینه ه س،ند .محققین دیگ تروری ت یف را ب ای پیشبینی اینکه خ یداران پیچیده ویهگیهای بی ش ،ی را
ب ای ارزیابی تعداد کم ،ی از مارکها به کار میب ندر به کارب دهاند درحالیکه خ یداران ساده ویهگیهای کم ،ی را ب ای ارزیابی تعداد
بیش ،ی از مارکها به کار می گ ف،ند .تحقیقات زیادی ن،یجه تحقیقات ت یف را تائید میکنند (ببشی زاده ب جر .)13۸9

. ۳ . 1عوامل اثرگذار بر قضاوت محصول
از مهمت ین عوامل روان تناخ،ی که موردتوجه پهوهشگ ان ق ارگ ف،ه و در مورد تأثی اتی که این عوامل ب قضاوتهای مص

کنندگان

دارند تحقیقاتی انجام دادهاندر تامل موارد زی است:

 . 1 . ۳ . 1خطاهای ادراکی
ادراک ف آیندی اسررت که ف د ب ای معنا ببشرریدن به محیحر احسررا

خود را بیان می کند .عواملی که ب ادراک ما تأثی میگذاردر عواملی

ه س،ند که در نهادِ تبص وجود دارد و این عوامل همان ویهگیهای تب صی ما تامل نگ شر تب صیتر عققهر تج بیات و ان،ظارات
می باتد .انسان در زندگی روزم ه خود همواره در مورد مسائل مب،لف در حال تصمیمگی ی میباتد .اینکه تصمیم گی ی ب چه اساسی
صورت میگی د مهم استر چ اکه اف اد ب اسا

درکشان از واقعیت هار نه آنچه عمقً واقعیت دارد به قضاوت و تصمیمگی ی میپ دازد

(نصرر اصررفهانیر  .)13۸۵هنگام قضرراوت در مورد محصررولر اترریاا یا اف اد میانب های ادراکی یا خطاهای چندی وجود دارد .خطای
ادراکیر ت صوی ی ادراکی و ا ت،باه آمیی ا ستر از این لحاظ که با ت صوی ی که علوم طبیعی به کمک ابیارهای اندازهگی ی خود به د ست
میدهدر اخ،ق

دارد (قلی پورر  .)13۸۶درک این میانب های ادراکی به منظور تشررربیص اینکه چگونه آنها باعث انح ا

اسررراسررری در

ق ضاوت می توند میتواند مفید با تد .بهطوریکه ق ضاوت کننده ویهگیهایی را موردتوجه ق ار میدهد که با ان،ظاراتش سازگار ا ست.
ادراک ان،بابی می تواند باعث سواتعبی تود .ان سان از ط یا گیینشر توجه خود را بی ش ،به مو ضویهایی معطو

میکند که ب ایش

آرامش و راح،ی به هم اه دا ت،ه با تد و از مو ضویهایی دوری میکند که باعث ب وز ناراح،ی می توند .از ط فی دچار خطایی می تود
که ب ا سا

این خطار ق ضاوت کننده همۀ ابعاد کیفی،ی یک مح صول را تنها ب ا سا

یک ب دا تت (مطلو یا نامطلو ) ارزیابی میکند

(رجب دّریر .)139۵
اث هالهای و کلیشررهای ازجمله مهمت ین خطاهای ادراکی مؤث ب قضرراوتاند .پیشف ض اصررلی اث هالهای بیان میداردر هنگامیکه اف اد
ارزیابی اولیهای را در مورد یک تیا یا ف د انجام می دهند تمایل دارند که این ارزیابی را در هنگام ارزیابی سای خصوصیات نامشبص
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آن ترریا یا ف د نیی اعمال کنند اث هالهای بهطور گسرر ،دهای در مطالعات تعمیمها و قضرراوت اترر،باه م دم بهکارب ده تررده اسررت مثقً
ویهگی خاص یک محصول تصوی کلی این محصول را تکل میدهد (وو 13ر  .)۲۰19ت کتهای بیرگ در دنیا و ب ندهای مع و

سعی

می کنند از جنبه مثبت این خطا ب ای بازاریابی بیش ،محصوالت خود اس،فاده کنند( .قسطین رودیر .)139۵
کلیشه سازی ن،یجهی اج،نا ناپذی طبقهبندی است .کلیشه در اصل مجموعهای از ب داتتهای معمول در مورد ویهگیهای اعضاا م،علا
به یک گ وه خاص اج،ماعی اسرررت (داوی،ا
م،فاوت ب اسا

و هالکیی 14ر  .)۲۰19مصر ر

کلیشهها قضاوت میکند بدینصورت که مص

نامطلو ق ار میدهند و ب آن اسررا

کنندگان اغلب هنگام ارزیابی ب ندهای مب،لف از کشرررورهای

کنندگان بعضی از ب ندها را در طبقه مطلو و بعضی دیگ را در طبقه

در موردترران قضرراوت می کنند .بازاریابان با درک به ،مکانییمهای پشررت کلیشررههار میتوانند

مارکهای خود را بهگونهای که با قضاوتهای اج،ماعی مص

کنندگان سازگار باتد ارتقاا دهند (بای و همکاران 15ر .)۲۰1۸

 . 2 . ۳ . 1خصومت مصرف کننده
خ صومتر سوانیت یا کینه توزی م،قابل به د تمنی فعال که دیدگاهی خ صمانه داردر تع یف تده ا ست .خ صومت م ص
عوامل محدودکننده جهانیسررازی بازارهاسررت .تحقیقات اولیه روی خصررومت عنوان میدارد که مصرر

کننده یکی از

کنندگان از خ ید محصرروالت

کشررورهایی خاص اج،نا می کنند و قضرراوت مثب،ی نسرربت به آن کاال ندارند که این به دلیل کیفیت ذاتی محصررول نیسررتر بلکه به دلیل
خصومت به کشور سازنده (مبدأ) است (عباسی و همکارانر 139۵؛ نیجسن و دوگق 16ر  ۲۰۰4و گوانگ و همکارانر .)۲۰17

 . ۳ . ۳ . 1قوم گرایی مصرف کننده
گ وههای قومی ب ا سا
قومگ ایی مصررر

م شب صههایی همچون دینر زبان و ویهگیهای فیییکی از یکدیگ م،مایی می توند( .عبا

زاده اویلار .)139۲

کنندهر نمایندهِ عقاید آنهاسرررت (هان 17ر  )۲۰17که اج،مای معینی از م دم را م،مایی میکند .قومگ ایی مصررر

کننده

" تکل منحص بهف د از قومپ س،ی" است که این ام به دلیل نگ ش م،ضاد به محصوالت گ وهی است که اح،مال دارد اق،صاد داخلی را
تهدید کند (نام آن 18ر  .)۲۰1۸ببش قابلتوجهی از تحقیقات نشرران میدهد که قومگ ایی مص ر

کننده تأثی قابلتوجهی منفی ب قضرراوت

در مورد محصول خارجی دارد (تیمپ و تارما 19ر 19۸7؛ تارما و همکارانر 199۵؛ کلین و همکاران 20ر 199۸؛ کلینر  ۲۰۰۲و هامین 21ر
 .)۲۰۰۶در این پهوهش به منظور ب رسی تأثی قوم گ ایی ب قضاوت محصول از پ سشنامه ( CETSCALEتیمپ و تارمار  )19۸7و
 4بعد تهدید ادراکتررده اق،صررادیر جهانگ اییر پذی ش ف هنگی و وطن پ سرر،ی به ه گ ف،ه تررده اسررت .این مقیا

اب،دا در ایاالتم،حده

مورداس،فاده ق ار گ فتر امّا در کشورهای دیگ ی هم موردب رسی و آزمایش ق ارگ ف،ه است مثقً در کشور اس ،الیار لهس،انر چینر ک ه
جنوبیر هلندر آلمانر اس ،الیا و تایلند (گویی و ژو 22ر .)۲۰17
جدول  .۱نظریههای قومگرایی
ت ح

نظ یه

نظریه هویت اجتماعی را تاجفل  23به همراه ترنر  24در سال ( )۱۹۷۹تو سعه داد و خاطرن شان کرده ا ست که یک فرد چندین "خود اجتماعی" دارد .این نظریه ادعا میکند
نظریه هویت

که تمام افراد تمایل دارند خود را به گروههایی طبقهبندی کنند و این طبقهبندی به ایجاد حس هویت کمک میکند اما منجر به تضاااد بین گروه و برون گروه میشااود

اجتماع ی

بدین معنی که فرد کسااانی را که به آنها تعلق دارد بهعنوان درونگروهی و مقولۀ مثبت و کسااانی را که به آنها متعلق نیساات تحت عنوان برون گروه میشااناسااد؛
بنابراین محصوالت از یک کشور ممکن است ترجیح داده شود اگر ویژگیهای آن کشور با هویت اجتماعی فرد تطبیق داشته باشد (نام آن.)2۰۱۸ ،
مفهوم فاصله اجتماعی ابتدا توسط روبرت پارک  )۱۹2۴( 25معرفی شد .بوگاردوس  26این مفهوم را سال ها بعد اجرایی کرد و مطالعات خود را در رابطه بافاصله اجتماعی

نظریه فاصله

آغاز کرد (مصطوفی و همکاران .)۱3۹۵ ،فاصله اجتماعی می تواند معیاری از تفاوت ادراک (فاصله) بین گروه ها باشد که زمانی افراد دیگر گروه ها را می پذیرد کوچک و

اجتماعی

وقتیکه افراد دیگر گروهها را رد میکند بزرگ باشد .بهعنوان یک ساختار اجتماعی برخی از ویژگی های شخصی مثل نژاد ،قومیت ،سن ،جنسیت و طبقه اجتماعی منجر
به فاصله اجتماعی بین افراد میشوند .جامعه شناسان سه نوع کلیدی از فاصله اجتماعی را شناسایی کردهاند :عاطفی ،هنجاری و تعاملی.

 . 4 . 1سبک زندگی
به تعبی وینگان و روسررل  )۲۰19( 27سرربک زندگی را میتوان ظهور کارب دی عادتها که بهنوبهی خود میتواند بهعنوان بازنمایی ذهنی
از موقعیت طبقه اج،ماعی یک تبص در نظ گ فتر ازاینرو سبک زندگی مفهومی است که از روانشناسی به وجود آمده است .از دیدگاه
بازاریابیر سبک زندگی بیانگ اخ،ق

موجود میان اف اد در گ وههای مب،لف ب ا سا

و افشار نهادر  .)139۵پ سشنامه  AIOبهطور گس ،ده ب ای تجییهوتحلیل رف،ار مص

نحوه م ص

درآمد و زمان آنها ست (علویجه

کنندگان اس،فاده میتود .محصوالتر فعالیتهار

عقیا و عقاید خاص ه وضعیت را می توان ب ای کسب اطقعات در مورد رف،ار خ ید مص

کننده محصول و ب ند به کار گ فت ( تی

خدا و همکارانر  .)139۵پهوهشگ ان رواننگاری از پ سشهایی به نام عبارتهای فعالیتهار عقیا و عقاید اس،فاده میکنند .این عبارتهار
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تحلیل نقش سبک زندگی و قومگرایی بر قضاوت مصرفکنندگان درباره محصوالت لوازم خانگی داخلی
تیوه زندگی م ص

کنندگان را با تعیین فعالیتهار عقیا و عقاید آنان تو صیف میکنند .در این پ سشها از م ص

کنندگان میخواهند

تا به کارهایی که انجام میدهندر چییهایی که میخ ند و چگونگی سررﭙ ی ک دن اوقاتشرران (فعالیت) اترراره کنند .پ سررشهای م بوط به
عقیا ب ت جیحها و اولویتهای مص ر

کنندگان تم کی دارند .پ سررشهای م بوط به عقاید نیی از مص ر

کنندگان میخواهند تا درباره

نظ یات و احساساتشان در مورد مسائل امور جهانیر اخققیر اق،صادی و اج،ماعی توضیح بدهند (موون و مینورر .)139۵
جدول  .2نظریههای اجتماعی سبک زندگی
نظریه

شرح

ماکس وبر

سهم وبر از مفهومسازی سبک زندگی ،تقابل مناظر بین انتخابها و فرصتهاست به طوریکه اگر هر یک از اینها دیگری را از بین ببرد ،درنتیجه سبک زندگی مؤثر است

۱۹۶۸

(نیازی و همکاران . )۱3۹۷ ،وبر خصیصه اصلی سبک زندگی را انتخابی بودن دانسته است اما انتخابی که در محدوده مضایق ساختاری است؛ تنگناهایی که احتمال
تحقق یافتن انتخابها را محدود میکنند .وی این محدودیت ها را اقتصادی و اجتماعی میداند بنابراین در چارچوب وبری می توان گفت که افراد تا حدی آزادند ،اما در
انتخاب سبک زندگیشان کامالً آزاد نیستند.

جورج زیمل

زیمل نظریهپرداز فرهنگ و سبک زندگ ی شهری است .او سبک زندگ ی را " رابطه باین فرهنگ عینی و ذهنی" تعریف میکند .زیمل در اثر خود یعنی فلسفه پول از تسالط

۱۹۷۸

پول و حسابگری بر شیوه زندگی انسانهای شهرنشین و پیچیده شادن آن صاحبت مایکند (زیمل .)۱۹۷۸ ،او با انتشار مقالۀ کالنشهر و حیات ذهنی تأمالتش را در
ارتباط با فرد ،فردیت و تناقض درونی فرد در دورۀ گذار از اروپای قرن  ۱۹به عصر مدرن مطرح میکند و در همین رابطه شیوۀ خاص مصرف کردن و سبک زندگ ی را
راهی برای بیان خود در رابطه با دیگران و انبوه جمعیت کالنشهر و نظام تقسیمکار پیچیدهای میداند که دستمایه های هویت و تمایز از دیگران را زایل کرده است .به
عبارتی ،زیمل متمایز کردن خود از دیگران – بهواسطۀ مد – را محرک مصرف میداند.

پیر بوردیو

نظر بوردیو درباره سبک زندگی در کتاب تمایز مطرح شده است وی در این کتاب نوعی جامعهشناسی سلیقه ارائه می دهد و بر نقش زمینه ها و عوامل اجتماعی در

۱۹۸۴

شکلگیری ذائقههای زیباییشناخ تی تأکی د میکند .همچنین به نقش هویتبخش سبک زندگ ی اشاره میکند و آن را ابزاری برای نشان دادن تمایز اجتماعی میداند؛ چراکه
افراد برحسب ترکیب نوع و حجم سرمایه های اقتصادی و فرهنگی در موقعیتهای متفاوتی قرار میگیرند و درنتیجه سبکهای زندگی مخت لفی دارند .درنتیجه میتوان
گفت در نگاه بوردیو سبک زندگی ،من شأ طبقاتی دارد و برحسب جایگاه افراد در نظام سلسه مراتبی ،سبک زندگی آن ها نیز متفاوت است (وینگانر و روسل.)2۰۱۹ ،

آنتونی گیدنز

دیدگاه آنتونی گیدنز در باب سبک زندگی در کتاب تجدد و تش خص مطرحشده است ،گیدنز با موضوعی مشابه بوردیو استدال میکند که در مدرنیته اخیر هویت به

۱3۸۸

امری تأملی روزمره بدل شده و در برنامههایی محقق میشود که همان سبک زندگی هستند .ازنظر وی ،سبک زندگ ی روش الگومند مصرف ،درک و ارزشگذاری
محصوالت فرهنگ مادی است که استقرار معیار های هویتی را در چهارچوب زمان و مکان ممکن می سازد و اساساً به معنای نمادین محصوالت توجه دارد؛ یعنی آنچه در
ورای هویت آشکار این محصوالت نهفته است ( افشار کهن و کرمانجی.)۱3۹۶ ،

 . 2پیشینه پژوهش
آبگ می و ر سولی ( )1397پهوه شی باهد

تعیین نوی تأثی روابح ای ان و ع ب س،ان ب نگ ش ن سبت به مح صوالت و ت صوی ع ب س،ان

ت تیب داده اسررت .جامعه آماری این پهوهش تررامل ای انیهایی میباتررد که حداقل یکبار به ع بسرر،ان سررف ک ده یا قصررد سررف دارند
می با تد و ن،ایج پهوهش بیانگ این ا ست که روابح ای ان و ع ب س،ان و قومگ ایی م ص

کننده ب نگ ش ای انیها ن سبت به مح صوالت

ع بس،ان تأثی معنیداری ندارد.
ح سنی و همکاران ( )139۶به ب ر سی ف ضای سبک زندگی و ارائه مفهوم سازی دقیا از سبک زندگی ف هنگی پ داخ،ند .یاف،هها حاکی از
آن بود که سبک زندگی به معنی الگوی کنشهای روزم ه معطو
ف هنرگر خ دهف هنگ و مص

به مص

و تولید ف هنگیر اج،ماعی و مادی با مفررررراهیمی نظیررررر

همبس،ه است و با آنها همﭙوتانی جیئی و کلی دارد.

اله دادی و همکاران ( )139۶اس،دالل ک ده اند که سبک مدرن اث بیش ،ی روی تعلقات ملی دارد تا تعلقات قومی و اث سبک زندگی سن،ی
ب تعلقات ملی بیش ،از تعلقات قومی است .یاف،هها ی این پهوهش همسو و سازگار با نظ یه گیدنی و بوردیو میباتد.
کارو و خماخم  )۲۰19(28چهار مدل را که تامل مدل ای،الیاییر ف انسهایر ت کی و چینی بوده با اس،فاده از مدلسازی معادالت ساخ،اری
موردب ر سی ق ار دادهاند .در این تحلیل مدل چینی با پایینت ین سطح ت صوی ک شور مبدأ و مدل ف ان سهای ک شوری با باالت ین سطح
تصوی کشور مبدأ بهدستآمده است .در مدل چینی تصوی کشور مبدأ بهطور مثبت رابطه بین قومگ ایی و تمایل به خ ید را تائید اما در
مدل ف انسره بهطور منفی رابطه بین قومگ ایی و تمایل به خ ید تائید ترده اسرت .بهطورکلی ب داترت منفی مصر

کنندگان تونسری در

مورد ب خی مح صوالت ک شورهای خارجی مثل چین میتواند تمایل به خ ید مح صوالت داخلی را افیایش دهدر اما در مورد مح صوالت
کشورهایی که با اح ،ام از آنها نام می ب ند مثل ف انسه و ای،الیا تمایل به خ ید محصوالت داخلی (ح،ی در میان اف ادی با قومگ ایی باال)
کاهش دهد.
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داهانا و همکاران ( )۲۰19ا س،دالل ک دند که سبک زندگی تا حدی در تو ضیح ع ضویت م ش ،یان در ببشهای مب،لف قابل توجیه ا ستر
مثقً تاخصهای عیتنفسر واب س،گی اج،ماعیر رف،ار ب نامهرییی تده و دخالت مد ب ای ببش دوم ناچیی ا ست و ن شان میدهد که هیچ
تفاوتی در این م،غی ها بین ببش اول و دوم وجود ندارد.
محمد تاه و همکاران ( )۲۰1۸به ب ر سی تأثی نگ ش ب ق ضاوت مح صوالت خارجی در میان م ص

کنندگان مالییایی پ داخ،ند .ماهیت

این پهوهش کمی و جمعیت آماری آن ساکنین منطا ته ی در چهار ایالت مب،لف در ببش های تمالر جنو ر ت ق و غ

مالیی بوده

اسررت .دلیل ان،با مناطا ترره ی ب ای پاسرری در این پهوهش این بوده که مشرر ،یان ترره ی و حومه ترره آگاهی بیشرر ،ی نسرربت به
محصررروالت تولیدی خارجی دارند .ن،ایج حاصرررل از تجییهوتحلیل دادهها حاکی از آن بود که تنها جهانگ ایی تأثی مثب،ی ب قضررراوت
محصرولهایی که در خارج از کشرو سراخ،ه میترود دارد و تح یمر قومگ ایی و وطنپ سر،ی تأثی منفی ب قضراوت مشر ،ی در مورد
محصوالت خارجی دارد.

 . ۳روش پژوهش
پهوهش حا ض ازلحاظ روش تحقیا جیا تحقیقات آمیب،ه مح سو می تود .ط ح پهوهش کمی و کیفی بهتنهایی دارای معایبی ا ستر اما
روش های پهوهش آمیب ،هر ام کان درک دقیات پدیده های اج ،ماعی و رف ،اری و تبیین آن ها را ف اهم خواهد ک د ( سررر مد و هم کارانر
تناسایی ابعاد قضاوت محصول بودهر از ط یا مصاحبه با  ۸نف از

 .)1391م حله نبست با اس،فاده از روش کیفی اک،شافی که باهد
خب گان دانشگاهی صورت گ ف،ه است.

جدول  .3مشخصات مصاحبهشوندگان
ردیف

رت،ه تبصصی

مدرک

تعداد

۱

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

دکترا

3

2

مدیریت منابع انسانی

دکترا

۱

3

مدیریت سیستمهای کسبوکار

دکترا

۱

۴

مدیریت استراتژیک

دکترا

۱

۵

مدیریت صنعتی گرایش پژوهش عملیات ی

دکترا

۱

۶

مدیریت بازرگانی بینالملل

دکترا

۱

از روش گلوله ب فی ب ای ان،با خب گان دان شگاهی ا س،فاده تده و در مورد تعداد نمونه از بحث «ا تبای تروریکی» ا س،فاده تده ا ست.
به این صورت که محقا به صورت تج بی به این ن،یجه د ست مییابد که نمونههای جدید بینش و ب صی ت تازهای ایجاد نمیکنند .پس از
اس،ب اج ابعاد تناسایی تده از روش دلفیر پ سشنامه در دو م حله و در دو مقطع زمانی در اخ،یار خب گان ق ار گ فت .در م حله اول
میانگین پاسیهای م بوط به پ سشنامه های اعضای خب گان در دور اول روش دلفی در رابطه با ه یک از ابعاد م،غی قضاوت محصول
بهدسررتآمده و ب ای نظ خواهی در م حله دوم به آنها اعقنتررده اسررت .پس از جمعآوری پاسرریهای م حله دوم(کامقً بااهمیت  1۲تا
کامقً بیاهمیت )1ر مجدداً میانگین پاسریهای آنان محاسربهترده که درنهایت  ۶بعد تصروی ذهنی ب ندر سرهولت اسر،فادهر خدمات پس از
ف وشر کیفیت ادراکتررردهر قیمت محصرررول و کارکنان ف و ش در اولویت ق ار گ ف،ند .در ببش کمی هم از پ سرررشرررنامه  29 AIOب ای
سررنجش سرربک زندگیر پ سررشررنامه  CETSCALEب ای سررنجش قومگ ایی که روایی آن ها از ط یا روایی صرروری تأیید تررده و از
پ سشنامه محقا ساخ،ه اس،ب اج تده از نظ ات خب گان ب ای سنجش قضاوت محصول اس،فاده تده است و روایی آن از ط یا روایی
مح،وایی با ارائه به  1۰تن از خب گان و اساتید دانشگاهی ب رسی تده استر همچنین بهمنظور اندازه گی ی قابلیت اع،ماد پ سشنامههای
ذک تدهر از روش آلفای ک ونباخ و با ا س،فاده از ن مافیار  SPSSانجام گ دیده ا ست .بدین منظور اب،دا تعداد  3۰پ سشنامه در نمونه
آماری ب ای پا سبگویی توزیع تد و سﭙس مقدار آلفای ک ونباخ ب ای ه کدام از م،غی های پ سشنامه به تفکیک ابعادر تو سح ن مافیار
 SPSSمحا سبه گ دید .مقدار آلفای ک ونباخ نهایی ب ای مجموی م،غی های پ سشنامه  ۰/7۸۶به د ست آمد که مقدار منا سبی جهت تأیید
پایایی ب ای اج ای پ سشنامهها محسو میتود و از روش توصیفی -تحلیلی ب ای تحلیل دادههای کمی اس،فادهتده است.
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جدول  .۴گامهای انجام پژوهش
گامها

جامعه

هد

تعداد

روش نمونهگی ی

روش پهوهش

ابیار گ دآوری

نمونه
شناسایی ابعاد قضاوت

خبرگان

محصول

دانشگاهی

گام نخست
گام دوم

غربالگری شاخصها

خبرگان

گام سوم

کمی سازی و تائید مدل

مشتریان

۸

گلوله برفی
هدفمند

۸

تصادفی ساده

3۸۴

از طریق مصاحبه

پژوهش کیفی اکتشافی
دلفی

پرسشنامه
ساختاریافته

لوازمخانگ ی

پرسشنامه

معادالت ساختاری

ساختاریافته کمی

جدول  .۵مهمترین شاخصهای کلیدی قضاوت محصول بر اساس میانگین موزون پاسخدهندگان
میانگین پاسخها

ردیف

شاخص های کلیدی قضاوت محصول

میانگین پاسخها

ردیف

شاخص های کلیدی قضاوت محصول

۱

تصویر ذهنی برند

۹ /۶2

۷

عملکرد محصول

۴٫۴۸

2

کیفیت ادراکشده

۸ /۱2

۸

نحوه توزیع محصول

۴٫2

3

قیمت محصول

۷ /۶2

۹

بستهبندی محصول

3٫۱۵

۴

کارکنان فروش

۷ /2۵

۱۰

فناوری محصول

3٫۱

۵

خدمات پس از فروش

۶ /3۵

۱۱

اعتبار محصول

3٫۰۸

 . 4توزیع پرسشنامه
در م حله دوم پهوهش حاض ر بهمنظور ب رسرری تأثی ات سرربک زندگی و قوم گ ایی ب قضرراوت محصرروالت داخلی از روش توصرریفی-
تحلیلی اسرر،فادهتررده اسررت .جامعه آماری این ببش را مشرر ،یان و خ یداران لوازمخانگی که به ف وتررگاههای لوازمخانگی (نمایندگان
محصررروالت داخلی/خارجی) م اجعه ک دهاندر تشرررکیل داده اند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری از ط یا ف مول کوک ان حجم
نهایی نمونه  3۸4نف در نظ گ ف،ه تده و از روش نمونهگی ی تصادفی ساده بدون جایگیین اس،فاده تده است .پ سشنامه در محدوده
مکانی ا س،ان های ک د س،انر آذربایجان ت قیر همدانر ل س،انر اهواز و ته ان و در بازه زمانی  3ماهه دوم سال  9۸توزیع گ دیدهاند و
ب ای تحلیل دادهها و آزمون ف ضیهها از ن مافیارهای  SPSSو  AMOOSاس،فادهتده است.
جدول  .۶شماره پرسشهای مربوط به هر یک از متغیرها در پرسشنامه و منابع آنها
نام م،غی اصلی

نوی م،غی

سبک زندگ ی

مستقل

قومگرایی

میانجی

ابعاد

تماره پ سشها

فعالیت

۱-۱۱

عقاید

۱2-۱۶

عالیق

۱۷-2۰

وطنپرستی

2۱-2۴

پذیرش فرهنگی

2۵

جهانگرایی

2۶

تهدید ادراکشده اقتصادی

2۷-2۸

منبع

پایایی ابزار
پژوهش

تصویر ذهنی نسبت به برند

قضاوت
محصول

وابسته

جانگ لیی و همکاران2۰۰۷ ،

شیمپ و شارما۱۹۸۷ ،

۰ /۸۱۶

۰ /۷۸3

3۰-2۹

سهولت استفاده از محصول

32-3۱

خدمات پس از فروش

33

کیفیت ادراک شده

3۴-3۵

قیمت محصول

3۶-3۷
3۹-3۸

کارکنان فروش
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 . 5یافتههای پژوهش
دادههای مندرج در جدول  ۵نشاندهنده ویهگیهای جمعیت تناخ،ی مشارکتکنندگان پهوهش حاض است.
جدول  .۷وضعیت جمعیت شناختی متغیرهای پژوهش
م،غی

دامنه م،غی

ف اوانی

جنسیت

تأهل

۱۷۸

۴۶ /۱

۴۶ /۱

زن

2۰۶

۵3 /۹

۱۰۰

متأهل

۱۹۵

۵۰ /۸

۵۹ /۸

۱۸۹

۴۹ /2

۱۰۰

2۰۸

۵۴ /2

۵۸ /۱

۱۱۷

3۰ /۵

۸۴ /۷

کمتر از  3۰سال

کنندگان

 3۱تا  ۴۰سال

م،غی

قومیت

درصد ف اوانی

مرد

مجرد
بازده سنی مشارکت

درصد ت اکمی

بیشتر از  ۴۰سال

۵۹

۱۵ /3

۱۰۰

دامنه م،غی

ف اوانی

درصد ف اوانی

درصد ت اکمی

کرد

۱2۸

33 /3

33 /۴

فارس

۸۹

23 /2

۵۶ /۶

عرب

23

۶

۶2 /۶

لر

2۸

۷ /3

۶۹ /۹

ترک

۹2

2۴

۹3 /۷

سایر

2۴

۶ /2

۱۰۰

جهت ب رسررری ن مال بودن توزیع داده ها آزمون کلموگ و  -اسرررمی نو انجام گ ف،ه اسرررت که با توجه به ن،ایج جدول  ۸مقدار sig
بهد ستآمده از مقدار آلفا یا همان خطا ( )۰/۰۵کمت ا ست بناب این ف ض  H0رد تده و دادهها از توزیع ن مالی ب خوردار نی س،ند .ااما با
توجه به اینکه در  Amoosپیش ف ض ن مال بودن مقک سنجش ف ضیهها نمیبا تدر لذا مانعی ب ای ا س،فاده از  Amoosجهت سنجش
ف ضیهها نیست.
جدول  .۸آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
م،غی ها و ابعاد

سطح معنیداری

مقدار خطا

رد ف ضیه

ن،یجهگی ی

سبک زندگی

۰ /۰۰۰

۰ /۰۵

H0

غیر نرمال

قومگرایی

۰ /۰۰۰

۰ /۰۵

H0

غیر نرمال

قضاوت محصول

۰ /۰۰۱

۰ /۰۵

H0

غیر نرمال

 . 6آزمون فرضیهها
جهت ب ر سی ف ضیههای مط ح تده در این پهوهش از رویک د مدل سازی معادله ساخ،اری ا س،فاده تدر م،غی های م س،قل و واب س،ه
پهوهش بهصرررورت م،غی های مکنون و در قالب مدل های عاملی م تبه اول وارد مدل معادله سررراخ،ار تررردندر ب آوردهای م بوط به
تاخص های ارزیابی کلیت مدل معادله ساخ،اری و پارام ،های اصلی مدلها در ادامه گیارشتده است.
ف ضیه اصلی :سبک زندگی مص

کنندگان با توجه به نقش میانجی قومگ ا یی ب قضاوت محصوالت داخلی تأثی معناداری دارد.
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شکل  .2مدل معادالت ساختاری سبک زندگی بر قضاوت محصوالت داخلی با نقش میانجی قومگ ایی
جدول  .۹شاخصهای ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری
تاخصها

ارزش پیشنهادی

مأخذ

مدل

ن،یجهگی ی

X2/d.f.

≥3

هایدوک ()۱۹۸۷

2/۷۷۱

برازش الگو مناسب است

CFI

≤۰/۹

بوگوزی و یای ()۱۹۸۸

۰/۹۶

برازش الگو مناسب است

GFI

≤۰/۹

بنتلر و بونت ()۱۹۸۰

۰/۹۶

برازش الگو مناسب است

NFI

≤۰/۹

بنتلر و بونت ()۱۹۸۰

۰/۹۵

برازش الگو مناسب است

IFI

≤۰/۹

بنتلر و بونت ()۱۹۸۰

۰/۹۶

برازش الگو مناسب است

AGFI

≤۰/۹

یورسکاگ و سوربوم ()۱۹۸۹

۰/۹۱

برازش الگو مناسب است

RMSEA

≥۰/۰۸

جاروانپا و همکاران ()۱۹۹۹

۰/۰۶

برازش الگو مناسب است

تاخصهای ارزیابی کلیت مدل درمجموی ن شاندهنده این ا ست که مدل تدوین تدهر تو سح دادههای گ دآوری تده حمایت می توند و
بهعبارتیدیگ ب ازش داده به مدل ب ق ار است.
جدول .۱۰برآورد تأثیر سبک زندگی مصرفکنندگان با توجه به نقش میانجی
قومگرایی بر قضاوت محصوالت داخلی
م،غی مس،قل

م،غی میانجی

سبک زندگی

قومگرایی

م،غی وابس،ه

قضاوت
محصول

ض یب
تعیین

۰ /۷3

نسبت بح انی

سطح معناداری

۴ /۴۰۸

۰ /۰۰۱

با توجه به ن،ایج جدول 1۰و مدل معادالت ساخ،اری میتوان گفت که ف ض پهوهش قبول می تود .سبک زندگی بهعنوان م،غی م س،قل
در سطح اطمینان  ٪9۵از ط یا م،غی میانجی قوم گ یی ب قضاوت محصوالت داخلی توسح مص

کنندگان تأثی دارد و ض یب تعیین

آن  ۰/73میباتد.
ف ضیه ف عی اول :سبک زندگی مص

کنندگان ب قضاوت محصوالت داخلی تأثی معناداری دارد.

شکل  .3مدل معادالت سبک زندگی مصرفکنندگان بر قضاوت محصوالت داخلی
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جدول  .۱۱شاخصهای ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری
تاخصها

ارزش پیشنهادی

مأخذ

مدل

ن،یجهگی ی

X2/ d.f.

≥3

هایدوک ()۱۹۸۷

2/۵۱3

برازش الگو مناسب است

CFI

≤۰/۹

بوگوزی و یای ()۱۹۸۸

۰/۹۸

برازش الگو مناسب است

GFI

≤۰/۹

بنتلر و بونت ()۱۹۸۰

۰/۹۸

برازش الگو مناسب است

NFI

≤۰/۹

بنتلر و بونت ()۱۹۸۰

۰/۹۷

برازش الگو مناسب است

IFI

≤۰/۹

بنتلر و بونت ()۱۹۸۰

۰/۹۸

برازش الگو مناسب است

AGFI

≤۰/۹

یورسکاگ و سوربوم ()۱۹۸۹

۰/۹3

برازش الگو مناسب است

RMSEA

≥۰/۰۸

جاروانپا و همکاران ()۱۹۹۹

۰/۰۶

برازش الگو مناسب است

تاخصهای ارزیابی کلیت مدل درمجموی ن شاندهنده این ا ست که مدل تدوین تدهر تو سح دادههای گ دآوری تده حمایت می توند و
بهعبارتیدیگ ب ازش داده به مدل ب ق ار است.
جدول  .۱2تأثیر سبک زندگی مصرفکنندگان بر قضاوت محصوالت داخلی
مسی

م،غی مس،قل
سبک زندگی

م،غی وابس،ه

ب آورد اس،اندارد

ض یب تعیین

نسبت بح انی

سطح معناداری

قضاوت محصول

۰/۵3

۰/۶۴

2/۴۸۵

۰/۰۰۱

با توجه به ن،ایج جدول  1۲و مدل معادالت ساخ،اری میتوان گفت که ف ض قبول می تود .سبک زندگی بهعنوان م،غی م س،قل در سطح
اطمینان  ٪9۵ب قضاوت محصوالت داخلی توسح مص
ف ضیه ف عی دوم :سبک زندگی مص

کنندگان تأثی مثبت و مس،قیم دارد و ض یب تعیین آن  ۰/۶4میباتد.

کنندگان ب قومگ ایی آنها تأثی معناداری دارد.

شکل  .۴مدل معادالت سبک زندگی مصرفکنندگان بر قومگرایی آنها
جدول  .۱3شاخصهای ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری
تاخصها

ارزش پیشنهادی

مأخذ

مدل

ن،یجهگی ی

X2/d.f.

≥3

هایدوک ()۱۹۸۷

2/2۰2

برازش الگو مناسب است

CFI

≤۰/۹

بوگوزی و یای ()۱۹۸۸

۰/۹۸

برازش الگو مناسب است

GFI

≤۰/۹

بنتلر و بونت ()۱۹۸۰

۰/۹۸

برازش الگو مناسب است

NFI

≤۰/۹

بنتلر و بونت ()۱۹۸۰

۰/۹۴

برازش الگو مناسب است

IFI

≤۰/۹

بنتلر و بونت ()۱۹۸۰

۰/۹۴

برازش الگو مناسب است

AGFI

≤۰/۹

یورسکاگ و سوربوم ()۱۹۸۹

۰/۹۵

برازش الگو مناسب است

RMSEA

≥۰/۰۸

جاروانپا و همکاران ()۱۹۹۹

۰/۰۵

برازش الگو مناسب است

تاخصهای ارزیابی کلیت مدل درمجموی ن شاندهنده این ا ست که مدل تدوین تدهر تو سح دادههای گ دآوری تده حمایت می توند و
بهعبارتیدیگ ب ازش داده به مدل ب ق ار است.
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جدول  .۱۴تأثیر سبک زندگی مصرفکنندگان بر قومگرایی آنها
مسی

م،غی مس،قل

سبک زندگی

م،غی وابس،ه

ب آورد اس،اندارد

ض یب تعیین

قومگرایی

۰/۵۹

۰/۶۴

نسبت
بح انی

سطح معناداری

۰/۰۰۱

2/۰۹۸

با توجه به ن،ایج جدول  14و مدل معادالت ساخ،اری می توان گفت که ف ض پهوهش تأیید و ض یب تعیین آن  ۰/۶4میباتد.
ف ضیه ف عی سوم :قومگ ایی مص

کنندگان ب قضاوت محصوالت داخلی تأثی معناداری دارد.

شکل  .۵مدل معادالت قومگرایی مصرفکنندگان بر قضاوت محصوالت داخلی
جدول  .۱۵شاخصهای ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری
تاخصها

ارزش پیشنهادی

مأخذ

مدل

ن،یجهگی ی

X2/d.f.

≥3

هایدوک ()۱۹۸۷

2/۷۵۹

برازش الگو مناسب است

CFI

≤۰/۹

بوگوزی و یای ()۱۹۸۸

۰/۹۷

برازش الگو مناسب است

GFI

≤۰/۹

بنتلر و بونت ()۱۹۸۰

۰/۹۶

برازش الگو مناسب است

NFI

≤۰/۹

بنتلر و بونت ()۱۹۸۰

۰/۹۶

برازش الگو مناسب است

IFI

≤۰/۹

بنتلر و بونت ()۱۹۸۰

۰/۹۷

برازش الگو مناسب است

AGFI

≤۰/۹

یورسکاگ و سوربوم ()۱۹۸۹

۰/۹2

برازش الگو مناسب است

RMSEA

≥۰/۰۸

جاروانپا و همکاران ()۱۹۹۹

۰/۰۶

برازش الگو مناسب است

تاخصهای ارزیابی کلیت مدل درمجموی ن شاندهنده این ا ست که مدل تدوین تدهر تو سح دادههای گ دآوری تده حمایت می توند و
بهعبارتیدیگ ب ازش داده به مدل ب ق ار است.
جدول  .۱۶تأثیر قومگرایی مصرفکنندگان بر قضاوت محصوالت داخلی
م،غی مس،قل

قومگرایی

م،غی وابس،ه

ب آورد اس،اندارد

ض یب تعیین

نسبت بح انی

سطح معناداری

مسی

قضاوت محصول

۰/۸۰

۰/۶3

۱۰/3۶۰

۰/۰۰۱

با توجه به ن،ایج جدول  1۶و مدل معادالت سرراخ،اری میتوان گفت که ف ض قبول میتررود .قومگ ایی بهعنوان م،غی مسرر،قل در سررطح
اطمینان  ٪9۵ب قضاوت محصوالت داخلی توسح مص

کنندگان تأثی مثبت و مس،قیم دارد و ض یب تعیین آن  ۰/۶3میباتد.
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 . 7مدل نهایی پژوهش
مدل نظ ی پهوهش مطابا با ابعاد مورد ب رسی مطابا تکل  ۲میباتد.
جهانگرایی

تهدید ادراک شده اقتصادی

وطنپرست ی

پذیرش فرهنگی

تصویر ذهنی برند

فعالیت

سهولت استفاده

قضاوت

قومگرایی

محصول

خدمات پس از فروش

عقاید
سبک
زندگی

عالیق

کیفت ادراکشده
قیمت محصول

کارکنان فروش

شکل  .2الگوی مفهومی نهایی پژوهش

نتیجه گیری
با توجه به اینکه هد

ا صلی پهوهش ب ر سی تأثی سبک زندگی ب ق ضاوت مح صوالت داخلی با توجه به نقش میانجی قومگ ایی ا ستر

این سؤال مط ح می تود که سبک زندگی و قومگ ایی ب قضاوت مص
داد که سرربک زندگی مص ر

کنندگان از محصوالت داخلی مؤث است؟ ن،ایج پهوهش نشان

کنندگان با توجه به نقش میانجی قومگ ایی ب قضرراوت محصرروالت داخلی تأثی معناداری دارد که با ن،ایج

پهوهشهای آبگ می و رسررولی ()1397ر حسررنی و همکاران ()139۶ر داهانا و همکاران ()۲۰19ر محمدترراه و همکاران ( )۲۰1۸همسررویی
دارد .به اع،قاد بسیاری از صاحبنظ ان و نببگان اق،صادیر خ ید محصوالت ای انی الزمه پیش فت و توسعه اق،صادی است و ه آنچه
از این ظ فیت فاصله گ ف،ه تود به همان مییان تاهد کندی روند پیش فت و ب وز موانع در مسی رونا اق،صادی خواهیم بود .در این
میانر ورود کاالهای غی ای انی به بازار از معضررقتی اسررت که به اع،قاد بسرریاری از کارتررناسرران و صرراحبنظ انر نهتنها تحقا
سیاستهای م تبح با اق،صاد مقاوم،ی را کُند میکندر بلکه صدمات و آسیبهای بسیاری را نیی به بنیه اق،صادی کشور تحمیل میکند .
اگ چه ببش قابلتوجهی از تحقا س ریاسررتهای مذکورر به نحوه عملک د و س ریاسررتگذاریهای دسرر،گاهها و وزارتبانههای ذیربح
معطو

میتررود اما در این میانر ف هنگ اسرر،فاده از کاالی ای انی و توجه به اق،ضررائات و الیامات توسررعه و رتررد تولید داخلی از

مؤلفههای حائی اهمی،ی است که در میانمدت و بلندمدت ضامن رونا اق،صادی و ارتقاا و تکث ف صتهای تغلی خواهد بود (آبگ می و
رسولیر .)1397
سبک زندگی م ص

کنندگان ب ق ضاوت مح صوالت داخلی تأثی معناداری داردر مورد تأیید ق ار گ فت به این معنا که ه چه مح صوالت

داخلی با سبک زندگی منطبات باتند مص

کنندگان قضاوت به ،ی خواهند داتت .این ف ضیه با ن،ایج پهوهشهای پهوهشهای حسنی

و همکاران ()139۶رداهانا و همکاران ()۲۰19ر محمد تاه و همکاران ( )۲۰1۸هم سویی دارد .بیشت ین تأثی در میان ابعاد سبک زندگی با
ض یب  ۰/73م بوط به بعد عقیا میباتد و کمت ین تأثی نیی با ض یب  ۰/4۸م بوط به بعد فعالیت بوده است.
سررربک زندگی مصررر
مص

کنندگان ب قومگ ایی آنها تأثی معناداری داردر مورد تأیید ق ار گ فت به این صرررورت که نوی سررربک زندگی

کنندگان باعث به وجود آمدن باورهای قومی در م ص

کنندگان می تود و با ن،ایج اله دادی و همکاران ( )139۶در ت ضاد ا ست

چ اکه اله دادی و همکاران در پهوهش خود به این ن،یجه رسیدند که سبک زندگی سن،ی و مدرن ب ملیگ ایی تأثی میگذارد تا قومگ ایی.
دلیل این عدم هم سویی ق ار دادن قومگ ایی در مقابل ملیگ ایی در پهوهش اله دادی و همکاران میبا تد و در این پهوهش که به صورت
جیئیت و در سررطح منطقهای موردب رس ر ی ق ار داده تررد که ن،ایج حاکی از تأثی سرربک زندگی مص ر

کنندگان ب قومگ ایی بود .ولی

ن،یجه این ف ضیه با ن،ایج بهد ستآمده تو سح ح سنی و همکاران ()139۶ر کارو و خماخم ( )۲۰19هم سویی دارد .بیشت ین تأثی در میان
ابعاد سبک زندگی با ض یب  ۰/7۲م بوط به بعد عقیا میباتد و کمت ین تأثی نیی با ض یب  ۰/۵4م بوط به بعد عقاید بود.
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قومگ ایی مصررر
مص

کنندگان ب قضررراوت محصررروالت داخلی تأثی معناداری داردر مورد تأیید ق ار گ فت به این معنا که باورهای قومی

کنندگان باعث می تود محصوالت داخلی را مثبت قضاوت و ب محصوالت خارجی ت جیح دهند و با ن،ایج پهوهشهای محمدتاه

و همکاران ()۲۰1۸ر گویی و ژو ()۲۰17ر البانا و همکاران ( )۲۰1۶و کانچ ین و محمد ( )۲۰14همسررویی دارد به این صررورت که آنها در
پهوهش خود بیان ک دهاند قومگ ایی مصرر

کننده تأثی مثب،ی ب قضرراوت محصرروالت داخلی دارد درحالیکه تأثی منفی ب قضرراوت

محصوالت خارجی داردر همچنین با پهوهش آبگ می و رسولی ( )1397همسویی دارد .الب،ه ناگف،ه نماند که آبگ می و رسولی این ف ضیه
را بین دو ک شور ای ان و ع ب س،ان مط ح ک ده ا ست و ذهنیت ای انیها ن س بت به ک شور ع ب س،ان و مح صوالت آن با توجه به روابح
خ صمانه دو ک شور منج به این می تود که در م تبه اول عِ ق ملی و سﭙس عِ ق قومی،ی ای انیان بیتوجهی ن سبت به خ ید مح صوالت
ع بس،انی را در پی دات،ه باتد .افشاری ()139۶ر ب این باورند که ه چه قومگ ایی و خصومت در میان م مان یک جامعه بیشت باتد
اح،مال خ ید محصوالت خارجی پایینت میباتد .ن،ایج پهوهش همچنین با ن،ایج پهوهش کارو و خماخم ( )۲۰19هم همسویی دارد و هم
عدم هم سویی .چ اکه پهوهش کارو و خماخم در تونس بهمنظور ب ر سی تأثی قومگ ایی ب خ ید مح صوالت خارجی انجام تده ا ست.
م دم تونس به ت صوی ک شور مبدأ به تدت اهمیت داده مثقً در ب اب مح صوالت چینی ح،ی اگ مح صوالت خود دارای کیفیت پایینت ی
نیی با تد بازهم مح صوالت داخلی را خ یداری میکنند پسازاین لحاظ با ن،ایج پهوهش هم سویی دارد .ولی اگ مح صول ف ان سوی با تد
ح،ی اگ از محصول داخلی هم ضعیفت باتد محصول ف انسوی را ان،با میکنند و قومگ ایی در اینجا ضعیف تلقی می تود .فلذا در
این مورد با ن،یجه پهوهش عدم همسرررویی را دارا می باترررد .بیشت ین تأثی در میان ابعاد قومگ ایی با ضررر یب  ۰/۸9م بوط به بعد
وطنپ س،ی میباتد و کمت ین تأثی نیی با ض یب  ۰/۶9م بوط به بعد جهانگ ایی بود.
با توجه به مطالب بیانتده و ن،ایج این پهوهشر پیشنهادها و راهکارهایی جهت بهبود عملک د ت کتهای ارائه میتود:
* با توجه به اینکه سبک زندگی ب ق ضاوت مح صوالت داخلی مؤث ا ست ت کتهای داخلی باید تحقیقات بازاریابی گ س ،دهای در جهت
تررناسررایی و درک به ،نوی سرربک زندگی مصرر

کنندگان انجام داده و ب طبا ن،ایج آن محصرروالت خود را تولید نمایند یعنی ارائه

محصوالت با توجه به نوی سبک زندگی قومها و اف اد گوناگون.
*پیشنهاد می تود که ت کت های داخلی تقش ب ای تغیی تصوی ذهنی اف اد نسبت به ب ندهای شان در جهت مثبت باتند .یعنی کاالهایی
که دارای کیفیت به ،ر اع،بار باالت و دارای ری سک های مالیر عملک دی و ف ص،ی کم و اطمینان خاط بی ش ،ی ا ست ارائه دهندر که با این
عمل نهتنها امکان تک ر خ ید اف اد افیایش مییابد بلکه اح،مال اینکه آن را به دیگ اف اد مع فی کنند (تبلیغات تفاهی) افیایش مییابد.
* نهتنها تر ر کتها باید ب روی محصرررولی که ارائه میدهند توجه کنند بلکه باید ب روی نحوهی توزیع کاال و نحوهی ب خورد کارکنان
ف وش هم توجه ویههای دات،ه باتند که باعث رضایت مش ،یان از ت کتهای داخلی میتود.
* منع وارداتی درواقع پاک ک دن صورتمسرله نمیباتد .ف اموش نشود که منع وارداتی با کاهش وارداتی دو مقوله کامقً جدا میباتند؛
یعنی تولیدکننده داخلی باید تر کتها ی خارجی را یک رقیب ب ای خود ببیند تا در تکاپوی کسرب سرهم بازار از ط یا محصرول باکیفیت
ب آید.
* تبلیغات مح صوالت داخلی نباید بههیچوجه جنبه قومی،ی به خود بگی د .کاری که در ر سانهها چندین بار دیده تده ا ست .چ اکه سای
اقوام این حس رادارند که در حا آنها اجحا

تده است .فلذا در تبلیغات محصوالت داخلی باید حساسیتها را باالب ده و از م،بصصان

زبده ام بازاریابی جهت ط احی این تبلیغات اس،فاده تود.
* حمایت از تولیدات داخلی با گذا ت،ن تع فههایی ب مح صوالت خارجی م شابهر معافیتهای مالیاتی تولیدکنندگان داخلیر ارائه ت سهیقت
مالی و ببشودگی ج ائم دی ک د وامهای دریاف،ی تولیدکنندگان.
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من ابع
آبگ میر مهگان ( .)1397ب رسرری تأثی روابح ای ان و ع بسرر،ان ب نگ ش و نیت خ ید ای انیها از ع بسرر،ان با نقش میانجی قومگ ایی
کننده .پایاننامه کارتررناس ری ارتررد مدی یت بازرگانیر دانشررکده مدی یت و حسررابداریر مؤسررسرره آموزش عالی غی دول،ی آذر

مص ر
آبادگان.

الهدادیر نورالدین؛ زاهدیر محمدجواد؛ نایبیر هوتررنگ و صررداقت زادگانر تررهناز ( .)139۵تأثی سرربک زندگی ب هویت قومی (مطالعه
نمونهای در اس،ان ل س،ان) .مجله جامعهتناسی ای انر )3( 1۶ر .91-۶۵
کننده ب خ ید محصول خارجی با نقش واسطهای درک ارزتی و

افشاریر ته ه ( .)139۶ب رسی تأثی قومگ ایی و موضعگی ی مص

احساسی محصول .پایاننامه کارتناسی ارتد مدی یت اج اییر دانشگاه آزاد اسقمی واحد دماوند.
اف شار کهنر جواد و ر ضایی ک ماجانیر ملیحه ( .) 139۵ب ر سی نقش هویت اج،ماعی در تعیین سبک زندگی جوانان ( ته همدان) .مجلۀ
علوم اج،ماعی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ف دوسی مشهدر )1( 14ر .1۵۸-177
کننده در انوای تیوه زندگی .رساله دک ،ی رت،ه مدی یت بازرگانی

ببشی ب ج زادهر کب ی .)13۸9( .تعیین نوی تصرررمیمگی ی مصر ر

گ ایش بازاریابیر دانشکده مدی یت و حسابداریر دانشگاه عقمه طباطبائی.
بهمنیر مه زاد ( .)1391ب رسرری مییان ملیگ ایی مصرر فیر اع،ماد به تبلیغات و تمایل به مصرر

کاالهای داخلی در بین ترره وندان ۲۸

ته کشور .فصلنامه پهوهشهای ارتباطیر )3( 19ر .1۵9-1۸۲
حسنیر محمدحسررین؛ ذکاییر محمد سررعید؛ طالبیر ابو ت ا و ان،ظاریر علی ( .)139۶مفهومسررازی سرربک زندگی ف هنگی .جامعه پهوهی
ف هنگیر پهوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ف هنگیر )1( ۸ر .۲3-4۵
رجبدریر حسین ( .)139۵ب رسی تأثی چ خه عم ت کت و خطاهای رف،اری در مدی یت س مایه در گ دش :تواهدی از بور

اوراق

بهادار ته ان .پایاننامه کارتناسی ارتد رت،ه حسابداریر مؤسسه آموزش عالی غی دول،ی حافظ تی ازی.
س مدر زه ه؛ بازرگانر عبا

و حجازیر الهه ( .)1391روشهای تحقیا در علوم رف،اری .ته ان :ان،شارات آگاه.

تری خداییر میثم؛ نجاتر سرهیل و اکب یر امی  .)139۵( .ببشبندی بازار بیمه عم از ط یا سربک زندگی مشر ،یان با اسر،فاده از AIO
الگوی .فصلنامه علمی -پهوهشی تحقیقات بازاریابی نوینر )۲1( ۶ر .۵۵-74
عبا

زاده اویلار حامد ( .)139۲تحلیل تأثی قومگ ایی ب تصرروی ذهنی محصرروالت وارداتی و قصررد خ ید مصرر

کننده :موردمطالعه

م دم دو ته ا صفهان و تب یی .پایاننامه کار تنا سی ار تد مدی یت بازرگانیر دان شکده علوم اداری و اق ،صاد گ وه مدی یتر دان شگاه
اصفهان.
عبا سیر فائیه؛ م ادی دییگ انیر میقد و ح سین پورر مهدی ( .)139۵تحلیل تأثی خصومت مص

خ ید .ف صلنامه مدی یت بازرگانیر ۸

()۲ر .39۶-41۲
علویجه محمدر ضا ک یمیر اف شار نهاد م صطفی ( .)139۵تأثی پذی ی ق صد خ ید از سبک زندگی .دو ف صلنامه علمی پهوه شی کاوشهای
مدی یت بازرگانیر )1۵( ۸ر .133-1۶3
قلی پورر آرین ( .)13۸۶مدی یت رف،ار سررازمانیر رف،ار ف دی .چاپ اول .ته ان :سررازمان مطالعه و تدوین ک،ب علوم انسررانی دانشررگاهها
(سمت).
قسطین رودیر معصومه ( .)139۵تحلیل ت جیحات رف،اری مش ،یان ب مبنای تایگانی ب ند و خطاهای ادراکی با رویک د تروری مجموعه
را

فازی (مطالعه موردی :صرنعت تروینده) .پایاننامه کارترناسری ارترد مدی یت کسربوکارر دانشرکده مهندسری صرنایع و مدی یتر

دانشگاه صنع،ی تاه ودی.
ک ش،گ ر سمیه ( .)139۵ب ر سی تأثی اع،بار ت کت و قومگ ایی ب نگ ش دان شجویان ن سبت به پو تاک خارجی (موردمطالعه :دان شگاه
ف دوسی مشهد) .پایاننامه کارتناسی ارتد مدی یت بازرگانیر موسسه آموزش عالی ف دو

مشهد.

مصطفویر مائدهالسادات؛ رنجب یانر به ام و ق بانیر حسن .)139۵( .تحلیل تأثی فاصله اج،ماعی ادراک تده ب نیات رف،اری گ دتگ ان
بین المللی سف ک ده به جیی ه آزاد کیش با تأکید ب ریسک ادراک تده و رضایت مندی .پهوهش های راهب دی امنیت و نظم اج،ماعیر ۵
()3ر .۵1-۶۶
موونر جان و مینورر میشل .)139۵( .رف،ار مص

کننده .ت جمه حیدرزادهر کامبیی .ته ان :ان،شارات ک،ا مه بان.
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