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Abstract
The term "consumer behavior" is used to refer to the consumption of a product or
service and the construction and decision-making process by the consumer.
Consumption is a multifaceted phenomenon and cultural factors play a significant role
in determining and modifying the phenomenon of consumption. Therefore, it is
appropriate to examine this phenomenon from a cultural perspective, especially ethnic
culture. This research seeks to answer the question: "What is the relationship between
ethnic identity and consumer behavior?”. In this research, Ajzan theoretical framework
has been used. The method used in this research is survey and a questionnaire was used
to collect data. The statistical population of the study is the population of Lorestan
province and the survey method was used to collect data from the sample, which 400
people were selected. Our findings, based on the values of CR (-7.17) and P (***)
indices, show that there is a significant relationship between ethnic identity and
consumer behavior and there is a negative correlation between these two variables, that
is, whatever the ethnic identity is weaker, the consumer behavior will be stronger. This
result is consistent with the results of the study of Ajzan and others and confirms the
theory of Ajzan. The ethnicity variable is directly related to income with a beta
coefficient (-0.31). The effect of gender has a beta factor (-0.25), which indicates that
women are more tended to consume than men. In general, of the four hypotheses
mentioned in this study, two hypotheses "relationship between pride feeling and
consumer behavior" and "orientation to ethnicity - lack of orientation to other ethnicities
- and consumer behavior" were confirmed, which is based on the inverse relationship
between consumer behavior and the dimension of the feeling of ethnic identity pride
with beta coefficient (-0.33) and orientation to ethnicity with beta coefficient (-0.38).
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چکیده
اصطالح «رفتار مصرفکننده» برای اشاره به مصرف محصول يا خدمات و ساخت و فرآيند تصمیمگیری توسط مصرفکننده
بکار میرود .مصرف يک پديده چندوجهی است و عوامل فرهنگی نقش قابلتوجهی در تعیین و تغییر آن دارند .بنابراين
جا دارد از چشم انداز فرهنگی به ويژه فرهنگ قومی به بررسی اين پديده پرداخت .اين تحقیق در پی پاسخگويی به اين
پرسش است «چه رابطهای بین هويت قومی و رفتار مصرفکننده» وجود دارد؟ .در اين پژوهش از چارچوب نظری آجزن
استفاده شده است .روش به کارگرفته در اين تحقیق پیمايش میباشد و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری دادهها
استفاده شده است .جامعه آماری مورد مطالعه مردم ساکن استان لرستان است .با توجه به تعداد افراد جامعه آماری،
 400نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده است .يافتهها مبتنی بر مقدار شاخصهای  )-7117( CRو  )***( Pنشان می
دهدکه بین هويت قومی و رفتارمصرف کننده رابطه معناداری وجود دارد و همبستگی منفی بین اين دو متغیر وجود
دارد يعنی هر چه هويت قومی ضعیفتر باشد رفتار مصرفکننده قویتر است .اين نتیجه با نتايج مطالعه آجزن و
ديگران مطابقت دارد و نظريه آجزن را تايید مینمايد .متغیر قومیت با درآمد رابطه مستقیم با ضريب بتای ()-0131
دارد .مقدارتاثیرجنسیت با ضريب بتای ( )-0125است که نشان میدهد زنان تمايل بیشتری برای مصرف کردن نسبت
به مردان دارند .به طورکلی از چهار فرضیه ذکر شده اين تحقیق ،دو فرضیه «رابطه احساس غرور و رفتار مصرفکننده» و
«قومگرايی -عدم گرايش به ديگر اقوام -و رفتار مصرفکننده» تايید شدند که مبنی بر ارتباط معکوس بین بعد احساس
غرور هويت قومی با ضريب بتای ( )-0133و قوم گرايی با ضريب بتای ( )-0130با رفتار مصرفکننده میباشد.
واژگان کلیدی :رفتارمصرفکننده ،هويت قومی ،لر ،هويت ،فرهنگ.
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 .1مقدمه و بیان مسأله
رفتار مصرفکننده برای اشاره به مصرف محصول يا خدمات و رفتار ساخت تصمیم مصرفکننده و
يا به فرآيند تصمیمگیری توسط مصرفکننده بکار میرود (اينتارکس .)4 :2017 ،1محققان
دريافتهاند که رفتار مصرفکننده ،فقط در لحظه خريد صورت نمیگیرد ،بلکه مصرفکننده ،قبل و
بعد از خريد نیز دارای فعالیتهای ذهنی و عملی مختلفی است که در رفتار او تاثیر میگذارد
(ساالر .)5 :1313 ،در واقع رفتار مصرفکننده مطالعه شرکتکردن در اکتساب ،مصرف و دور
انداختن کاالها ،خدمات ،تجارب و ايدهها است (موون و مینور .)13 :1313 ،در اين مقاله تاکید بر
«تمايل اکتشافی مشتری» است ،تمايل اکتشافی مشتری بدين معناست که چرا اصوال خريد
میکنند (ياوریزاده .)2 :1315 ،رفتار مصرفکننده دربرگیرنده مبادالت میان انسآنها میباشد
(پیترو اولسون .)1 :1311 ،عوامل اجتماعی بر اين رفتارها تاثیر میگذارد ،اين عوامل را میتوان
به عنوان عناصر محیط خارجی اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفت (کريشنا.)13 :2014 ،2
پژوهشگران علوم اجتماعی تحقیقات وسیعی به عمل آوردهاند تا روشن کنند که چه عوامل
رفتاری موجب می گردد که مردم اقدام به خريد نوع خاصی از کاالها يا خدمات نموده و از خريد
انواع ديگر آن خودداری نمايند (نبیزاده .)210 :1373 ،وبلن معتقد به رابطه بین الگوی مصرف
به عنوان يکی از ابعاد فکری و رفتار حیات اجتماعی با پايگاه اقتصادی اجتماعی ،به ويژه بعد
منزلتی و اجتماعی آن است (فردرو 07 : 1301 ،و .)00
در طی دهههای آينده ،همانطور که بازاريابان وارد بازارهای بین المللی جديد میشوند ،درک
چگونگی تاثیر فرهنگ بر رفتار مصرفکننده برای مديران و محققان مصرفکننده بسیار مهم است
(لونا .)2002 ،تغییر نگرش به مصرف ،تغییر الگوهای سنتی ،پیدايش آرمآنها و آرزوهای جديد،
افزايش گرايش به مصرف و به تبع آن ،تمايالت جديد و بسیاری از موارد مشابه ديگر ،از جمله
مواردی هستند که با ورود به فرآيند تجدد و نوسازی وارد زندگی مردم شده و درنتیجه ،تمايالت،
خواستهها ،رفتارها وکنشهای جديد و متفاوتی را به وجود آورده است (طالبی و رمضانی:1311 ،
 .)150بديهی است که در جوامع امروزی ،مصرف نقش مهمی در هويتسازی ،معنادهی به زندگی
و خلق سبکهای زندگی مبتنی بر الگوهای مصرف ايفا مینمايد (معدندار و محمدیشکیبا،
 150 :1301و  .)151ابعاد هويتی و کلیت زندگی روزمرهی ما بر حسب روابطمان با کاالهای
مصرفی تعیین میشود .می توان مدعی بود که امروزه مصرف فلسفه ما را از حیات شکل میدهد
(علیخواه .)232 :1301 ،امروزه سبک زندگی ،تمايالت ،تفکرات و ايده آل ما و به مثابه هويت
عامالن آن،کارکردهای جديدی يافته است .در عصر حاضر انسآنها تمايل دارند که کیستی خود را
با کاالها و خدمات مصرفی معرفی کنند (موحد.)0 :1301 ،
1. Intharacks
2. Krishna
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هويت ما بخشی از آن چیزهايی است که ما مصرف میکنیم .هويت ما از دل اين مصرف به
دست میآيد (بهار .)1310:241 ،باومن عنوان میکند که ،نیازها ،تمايالت ،هويتها و سبکهای
زندگی اجتماعی انسآنها به مصرف پیوند خورده است (سیدمن 255 :1300 ،و  .)251بودريار
مصرف را روندی تلقی میکند که درآن خريدار يک قلم کاال از طريق به نمايش گذاشتن کاالهای
خريداری شده به طور فعالی مشغول تالش برای خلق و حفظ يک حس هويت است (باکاک،
.)100 :1301
هويت در پاسخ به سؤال من کیستم يا چیستم و يا ما کیستیم و چیستیم دربردارندهی دو
صفت همسانی و ناهمسانی و يا تشابه و تمايز میان «خود و ديگری» يا «خودمان و ديگران» است
(مسعودنیا .)142 :1313 ،هويت به تعريف و شناسايی فرد از خود يا انتسابش به گروهها مربوط
است ،هويت قومی يکی از انواع هويت جمعی است (جعفرزادهپور و حیدری .)11 :1313 ،هويت
قومی برآگاهی يک گروه از تمايز فرهنگی خود نیز اشاره دارد .آشکار است که پافشاری بر هويت
قومی می تواند به يک اندازه وحدت بخش يا جدا ساز باشد (ادگار و سج ويک 212 :1307 ،و
 .)213به طورخالصه هويت قومی معموال به مجموعه نگرشها و ويژگیهای گروهی اشاره میکند
که به وسیله پیوندهای تجانس فرهنگی به هم همبسته شدهاند .چنین گروهی از طريق ارزشها،
سنتها ،لباس ،مذهب و زبان يکسان به هم متصل شدهاند (موون و مینور .)511 :1313،مرزهای
مبهم میان اقوام ،اين بخشهای متداخل جبری و جغرافیايی هر اندازه پهناور باشند ،باز هم
خطکشیهايی میان مجموعههای قومی شمرده میشوند که آنها را به واقعیاتی موجود،
موقعیتيافته و در مجموع ،از لحاظ رياضی تفکیک شده تبديل میکنند (برتون.)15 :1304 ،1
مطالعه رفتار مصرفی خانوارها و تحلیل چگونگی اختصاص درآمد محدود آنان به کاالها و
خدمات مختلف يکی از مهمترين مباحث عمده مورد نیاز جهت سیاستگذاریهای اقتصادی
میباشد (هوشمند و همکاران .)103 :1315 ،پیشبینی رفتار مصرفکننده در خريد و شناسايی
ويژگی -های مد نظر او به تولیدکننده درکاستن از هزينههای تبلیغات کمک میکند و رويههای
خريد زمانبر را برای مصرفکننده کوتاه میکند (عبدالوند و فريدونفر .)21 :1301 ،تغییرات
روزافزون سبب گرديده که بازار مصرف يک کاال محدود به مرزهای جغرافیايی و سیاسی نباشد.
خصلتهای فرهنگی و اجتماعی ،رفتار مصرفکننده را در عمل پذيرش محصول در بازارهای مقصد
تحت تاثیر قرار میدهند (آرامی و خیری .)1311 ،فاکتورهای فرهنگ و هويت قومی فرصتها و
چالشهای عمدهای را برای عاملین بازار بوجود میآورد (کارا .)22 :1111 ،2درک اينکه چگونه
فرهنگ بر رفتار مصرفکننده تاثیر میگذارد بسیار مهم است (لونا 3و فوکهگتا.)45 :2001 ،1
1. Burton
2. Kara
3. Luna
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افزايش در مهاجرت ،گردشگری و تجارت بینالمللی به معنای اينست که نقش هويت قومی در
رفتار خريداران و فروشندگان تجاری و رفتار مصرفکنندگان افزايش پیدا خواهد کرد (روسیتر 2و
چان.)127 :1110 ،3
کشور ايران سرزمینی با اقوام متفاوت است .درمیان اين اقوام ،قومی که برای موضوع اين
پژوهش انتخاب شده است قوم لر میباشد .لر ،نام قومی است که در غرب و جنوب باختری ايران
زندگی میکند )سیستانی .)1311 ،طبق دادههای مرکز آزفا (مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه
شهید بهشتی) ( )1305لر ستان دارای بیشترين تراکم جمعیت لر در حدود  1115درصد میباشد.
وضعیت خاصکشور ايران به لحاظ وسعت سرزمین ،تنوع آب و هوايی و وضعیت خاص توپوگرافی،
ايجاب میکند که به نقش مناطق مختلف در ابعاد اقتصادی توجه بیشتری مبذول گردد (حسینی
و اسکندری .)103 :1371 ،استان لرستان از حیث شاخصهای زيربنايی و اجتماعی رتبه  20ام از
 25استان مورد تحلیل و ازحیث شاخص توسعه  10ام میباشد (همان .)111 :1371 ،بنابراين
اهمیت بررسی رفتار مصرفکننده میتواند قدم مثبتی در جهت توسعهيافتگی اين استان باشد.
بنابر آنچه گفته شد پديده مصرف يک پديده چند وجهی است .عوامل درونی فرهنگی نقش
بسزايی در تعیین و تغییر رفتار مصرفکننده دارند در نتیجه با قدم نهادن در میان اقوام مختلف با
فرهنگهای متفاوتی مواجه خواهیم شد .میتوان انتظار داشت که مقوله مصرف تحت الشعاع اين
تغییرات و تفاوتها قرار دارد .همه نیروهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی به طور خاص در اين
پديده حضور دارند .بنابراين جا دارد از اين چشمانداز جامعهشناسی به بررسی اين پديدهها
پرداخته شود .بنابراين اين تحقیق به بررسی وضعیت رابطه هويت قومی با رفتار مصرفکننده
میپردازد .لذا در پی آنیم تا به اين سؤال اصلی پاسخ دهیم که چه رابطهای بین هويت قومی و
رفتار مصرفکننده وجود دارد؟
 .2پیشینه پژوهش
هرشچمن4

( )1101نشان میدهد که دو گروه با هويت مذهبی متفاوت به طور
يافتههای تحقیق
قابل توجهی در جستجوی اطالعات بزرگساالن ،نوآوری محصول ،انتقال اطالعات محصول و
ويژگیهای شناختی مرتبط با پردازش اطالعات مصرف تفاوت داشتند .روسیتر و چان ()1110
بیان میدارند که نقش قومی در رفتار فروشنده-خريدار و رفتار مصرفکننده افزايش يافته است.

1. Forquer Gupta
2. Rossiter
3. Chan
4. Hirschman
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لونا و فوکهگتا ( )2001چارچوبی را ارائه میدهند که تحقیقات فعلی را در رفتار مصرفکننده
بینفرهنگی تفسیر میکند .زو 1و همکاران ( )2004نشان دادند که گرايش به ارتباطات دوستانه
قومی عالوه بر هويت قومی بر رفتار مصرف فرهنگی گروهها تاثیر میگذارد .چاترامن و لنن2
( )2000در پژوهشی به اين نتیجه رسیدند که قدرت هويت قومی بطور قابل مالحظهای قابلیت
پیشبینی مصرف پوشاک و اختصاصدادن احساسات و معانی به مصرف را دارد و ديگر نتايج
تحقیق چاترامن 3و همکاران ( )2010نشان داد که اکثر مصرفکنندگان اسپانیايی ،به انتخاب
کاالی مرتبط به فرهنگشان ،واکنش قابل توجهی را نشان میدادند .لوديک )2011( 4بهشیوههای
سازگاری مهاجران با فرهنگهای خارجی مصرف میپردازد.
حیدرزاده و همکاران ( )1307نشان دادندکه مشتريان مورد بررسی ارزيابی متفاوتی نسبت به
ويژگیهای کاالها ،شیوههای بازاريابی مرتبط و ترجیح خريد کاالهای ساخت کشورهای آلمان و
ژاپن دارند .نتايج تحقیق رنجبريان و قلیزاده شغلآباد ( )1300نشان میدهدکه رابطه منفی بین
جهانوطنی و قومگرايی مصرفی در میان دانشجويان وجود دارد .عبداللهی و مرادی ( )1301بیان
میکنند که الگوهای مصرف و انطباق آنها بر جايگاه افراد در فضای سلسله مراتب اجتماعی
بصورت طبقاتی توزيع میشود .يافتههای پژوهش خواجه نوری و همکاران ( )1311و پژوهش
صافی و نظرپور ( )1313نشان میدهد که ابعاد گوناگون مذهبی بودن (مناسکی ،تجربی ،پیامدی،
و شناختی) با نگرش به مصرف دارای رابطه منفی معنادار میباشد .از سوی ديگر نگرش به مصرف
با رفتار مصرفی جامعه آماری دارای رابطه معنادار و مثبتی بوده است .فخارمنش و قنبرزاده
( )1311بیان میدارند که قومیتگرايی به صورت منفی بر قصد خريد مصرفکنندگان و تصوير
برند تاثیر دارد .شفیعزاده و همکاران ( )1312نشان میدهند که مفاهیمی همچون اعتماد،
تصويرذهنی ،عوامل برانگیزننده ،محرکها و از اين قبیل میتواند مفاهیم ارزشمندی برای بررسی
رفتارمصرفکننده الکترونیکی باشند .سادات طاهائی ( )1314بیان میدارد که نظام و ارزش غالب
شکل گرفته درکشورها به تفاوت در رفتارهای مصرفی میانجامد .نتايج تحقیق آزاد و گودرزی
( )1315نشان میدهندکه بین قوممداری و نگرش نسبت به محصوالت خارجی همبستگی منفی
وجود دارد .در پژوهشی آرامی و خیری ( )1311بیان میدارندکه قومیتگرايی مصرفکننده بر
اقدام به خريد اثرگذار میباشد.
درجمعبندی پیشینه تحقیق میتوان به اين نکات توجه کردکه تاکید تحقیقاتی خارجی
عمدتا بر روی اقوام مهاجر میباشد و اينکه برخی تحقیقات شامل گروههايی است که از يک کشور
1. Xu
2. Lennon
3. Chattaraman
4. Luedicke
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ديگر مهاجرت کردهاند و دارای ملیتی خاص میباشند و درکشور ديگر دارای سازماندهی و
تشکلهای خاص جدا از فرهنگ آن کشور هستند .مفهوم قومیت اغلب اوقات با ملیت يا زادگاه
افراد ارتباط دارد .آمريکايیهای مکزيکی تبار و آمريکايیهای چینی تبار را به اين دلیل میتوان
گروه قومی نامید که هر يک از آنها اصل و نسب ملی و جغرافیايی مشترک و نیز فرهنگ يکسانی
دارند (موون و مینور .)511-512 :1313،تفاوت گروه قومی تحقیقات نامبرده با قوم لر اينست که
اين قوم برخالف اين تحقیقات مهاجر نیستند .در تحقیقات داخلی هم چندين تحقیق صورت
گرفته که عمدتا بر روی عوامل مذهب تاکید کردهاند و تعدادی تحقیق ديگر نیز منحصرا بر روی
يک محصول خاص تاکید کردهاند .بیشتر تحقیقاتی که بر روی حوزه رفتار مصرفکننده کار شده
است به بعد اقتصادی نسبت به بعد فرهنگ بیشترتاکید شده است .اما وجه اشتراکی که با تحقیق
حاضر دارند اينست که عمده اين تحقیقات به صورت کمی میباشد وقصد ما اينست که با
بهرهگیری از نقاط مثبت اين تحقیقات به بررسی اين موضوع در بافت و موقعیت انتخاب شده به
موضوع رفتار مصرفکننده پرداخته شود.
ديگر هدف مطالعه حاضر پرکردن خالءهايی است که در تحقیقات پیشین وجود دارد
تحقیقات پیشینی که عمدتا بر روی قومیت انجام شده است بنظر دارای اشکاالتی هستند .به
عنوان مثال میتوان به تحقیق قانعیراد و همکاران ( )1301با عنوان «جنسیت و هويت قومی،
نمونه شهر خرمآباد» اشاره کردکه از پرسشنامه فینی در سنجش هويت قومی استفاده کردهاند.
اين پرسشنامه برای گروههای قومی غیر يکپارچه مثال اسپانیايیهای مقیم در آمريکا يا لرهای
مقیم در تهران تنظیم شده است در حالی که اگر اين پرسشنامه در يک فرهنگ يکپارچه مانند
لرستان استفاده شود ملزم به تغییرات اساسی میباشد .دلیل اين امر اين است افراد مورد بررسی
در پرسشنامه فینی بايد حق انتخاب در مدرسه ،دوستان و از اين قبیل را در آن جامعه داشته
باشند .از آنجا که در لرستان بخاطر يکپارچگی قومیتی ،مدرسه و دوستان و مانند دارای
يکپارچگی و يکدستی قومیتی است .همین خالء نیز در تحقیقات امیرکافی و حاجیانی ( )1311با
عنوان « نسبت هويت قومی و ملی در جامعه چند قومیتی ايران :بررسی و مقايسه سه رهیافت
نظری» ،جعفر زاده پور و حیدری ( )1313با عنوان «فرا تحلیل هويت قومی ملی و قومی در
ايران» وجود دارد.
 .9چهارچوب نظری و مفهومي پژوهش
بعضی انديشمندان معاصر معتقدند که امروز فراوانی مصرف با تحلیل مرزهای طبقاتی و پايگاههای
اقتصادی و اجتماعی خاتمه نمیيابد و عوامل ديگری نظیر جنسیت ،هويت قومی ،نژاد ،و موقعیت
نقش موثرتری يافته است (فردرو .)115 :1301 ،جورج زيمل از جمله انديشمندانی که به رابطه
هويت و مصرف پرداختهاند .او گسترة گردش ،مبادله و مصرف را نسبتا مستقل و دارای قانونی

 | 542مجله مطالعات اجتماعی اقوام ،دورة  ،1شماره  ،5پاییز و زمستان 1333

متکی به خود میداند (اليون .)27 :1307 ،برای زيمل جايگاه مصرفکننده و مصرف در
کالنشهرها مهم است (بهار .)70 :1310 ،او به تناقضات پديدههای مصرف و مد و فرهنگ مدرن
پرداخته است و شهر را دارای هويت جامعهشناختی میداندکه بر شیوه خاص مصرف کردن و
سبک زندگی اثر می گذارد و راهی برای ارتباط با ديگران و انبوه جمعیت در شهر است .در شهر
مصرف کردن راهی برای اثبات هويت خويش است .نشان دادن نوعی هويت فردی و نشان دادن
تعلق به هويتی خاص ،مصرف در شهر و در نتیجه احساس تعلق به ديگران را تقويت میکند و
شکل مصرف را در مسیر مد و مدگرايی هدايت میکند (فردرو .)111 :1301 ،زندگی در اين
محیطها ،همانطورکه زيمل میگويد انسآنهای جديدی را پرورش میدهد تا برای خود هويتینو
بسازد اين به نوبه خود مبارزه بی امانی را برای تمايز يافتن ايجاد میکند ،مبارزهای که در آن
گروهها دارای منزلت باالی اجتماعی پیوسته مجبور به تغییر الگوهای مصرف خود هستند زيرا
طبقات پايینتر از بعضی از عادات آنها تقلید میکنند (باکاک.)23-21 :1301 ،
جامعهشناسان موضوع هويت را در سطح جمع و گروههای اجتماعی بررسی میکنند و به ابعاد
و سطوح متکثر آن همچون دينی ،قومی(محلی) و جهانی(متجدد) توجه دارند (سلگی:1301 ،
1و .)5هويت قومی عنصر بارزی در میان هويتهاست؛ چنانچه هريک از انسآنها خود را به قوم يا
تباری (خیالی يا واقعی) وابسته میدانند .ضرورت اين انتساب تا حدی است که اسمیت معتقد است:
اگر ملتها خود را به يک ريشه قومی واقعی يا خیالی وصل نکنند ،فرو میپاشند (آزاد و گودرزی،
 .)32 :1304قومیت وساير عوامل بر ارزشهای مصرفی و شیوه زندگی و به نوبه خود بر تصمیمات
مصرفکننده تاثیر میگذارد و چگونگی و چرا آنها را به وجود میآورند (هوير.)10 :2010 ،1
اختالف در تعاريف مسالهای باعث میشود فرضیههای متفاوتی در مورد هويت قومی وجود
داشته باشد .مشارکت در مفهومسازی ادبیات هويت قومی و مصرف را میتوان در کار استیمن و
دشپاندی ديد که مدلی در رابطه با مصرف ارائه کردهاند (زدمیودی .)1112 ،2آنها اذعانمیدارند
که فاکتورهای محیطی (برای مثال محیط اجتماعی و نوع محصول) ،بر روی روابط میان هويت
قومی و روابط مصرفکننده تاثیرگذارند به عبارت ديگر چنین رفتاری يک عملکرد از قوم ،محیط
اجتماعی و نوع محصول میباشد .محیط اجتماعی و نوع محصول يک متغیر مستقل میباشد
(همان .)1112 ،مرورمدلهای رفتارمصرفکننده و عواملتأثیرگذاربر تصمیمات مصرفکنندگان،
نشاندهنده پیچیدگی زياد رفتار مصرفکننده و عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرفی است به گونهای
که بسته به زاويه ديد میتوان عوامل گوناگونی را در رفتار مصرفکنندگان مشاهده کرد (صحت و
اسدی.)22 :1317 ،

1. Hoyer
2. Zmud
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جدول  .1مهمترین رویکردهای مطالعاتي در بررسي رفتار مصرفکننده
ردیف

1

نوع رویکرد

رويکرد
اقتصادی

مبنای نظری رویکرد
مصرف کننده با حداقل میزان تالش و با توانايی حداکثرسازی مطلوبیت خويش است
(بری )2000 ،1که مطابق با تئوری مطلوبیت مصرفکننده و انتخاب الگوی تصمیم
2

گیری است (تايناسکايت و همکاران .)2015 ،
در اين رويکرد رفتار بر اساس شناخت انسان يا محرک های محیطی صورت

2

رويکرد

نمیگیرد ،بلکه بر اساس نتايج و عوامل بیولوژيکی شکل میگیرد (بری )2000 ،به

روانپويشی

گونه ای که شخص به صورت ناخودآگاه عمل کرده و درک درستی از انگیزشهای
خود ندارد (کاتلر.)1301 ،3

3

رويکرد
رفتارگرايی

رفتار بر اساسا رويدادهای خارجی توضیح داده میشود (بری .)2000 ،و به عبارت
ديگر در يک رابطه علت و معلولی ،رفتار ،معلول عوامل خارج از افراد است (آيزنک،4
.)2000
افراد پردازشگران اطالعاتی هستند که از محیط و در طی تجربه های اجتماعی

4

رويکرد
شناختی

خويش دريافت میکنند (بری )2011 ،و تجارب گذشته فرد نه تنها بر پردازش
اطالعات موثر است که بر چگونگی و چیستی دريافت اطالعات نیز اثر گذار است
5

1

(مويتال 2001 ،؛ مادیکوای  .)2011 ،در واقع افراد در طی فرآيند تصمیمگیری به
جستجو ،ذخیره و ارزيابی و مقايسه اطالعات میپردازند (فوتس.)2015 ،7

5

رويکرد

در اين رويکرد میانرشتهای مباحثی همچون رواشناسی ،جامعهشناسی و

اقتصادی

انسانشناسی نیز مطرح بوده است (رهبر و ديگران .)1312،رويکردی که ابزارهای

رفتاری

اقتصادی و روانشناختی را با هم استفاده میکند (فاکسل)2015 ،0
(مأخذ :زارعي وناصری اشتراني)9 :1911،

اوزچاقالز 1و همکاران ( )2001در بحث رابطه هويت قومی و رفتار مصرف تحلیلی ارايه
مینمايند که مطابق آن میتوان تحقیقات را بر اساس مبنای طبیعت دانش آنها به دو گروه
معرفتشناسی هويت قومی (فرضیات تعیینشده و تعريف پايدار هويت قومی) در برابر
پديدارشناسی هويت قومی ( برساخت فرضیات و تعاريف برساختی هويت قومی) تقسیم کرد.
1 .Bray
2 .Taujanskaite
3 .Kotler
4 .Eysenck
5 .Moital
6 .Madikwe
7 .Fotis
8 .Foxall
9 .Özçağlar
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بنابراين اين پژوهش درگروه معرفتشناسی هويت قومی جای میگیرد .از نظر مويتال ()2001
مدلهای شناختی رفتار مصرفکننده از مقبولیت بیشتری برخوردارند (زارعی وناصریاشترانی،
 )3 :1317و میتوان ارتباط بین هويت قومی و رفتار مصرفکننده را براساس نظريه رفتار
برنامهريزی شده آجزن ( )2005تحلیل کرد که عوامل موثر بر مصرف را بر پايه عوامل اجتماعی
چون تحصیالت ،جنسیت ،درآمد ،هويت قومی و از اين قبیل مورد مطالعه قرار میدهد .نظريه
آجزن (آجزن 1111 ،2005 ،؛ آجزن و فیشباين )2005 ،1بیان میکندکه عوامل نامبرده بر رفتار
مصرفکننده موثر میباشند .در نظريه رفتار برنامهريزیشده آجزن فرض بر اين است که نگرش
به خريد محصول ،توسط باورهای هنجاری پیرامون آن تعیین میشود .اين باورهای هنجاری،
هنجارهای ذهنی برای خريد را تعیین میکند (خواجه نوری و همکاران .)00 :1311 ،نظريه رفتار
برنامهريزی شده آجزن در سطحی باالتر از نظريه تئوری منطقیعمل میباشد (گواو2وهمکاران،
 .)2007بر طبق رويکرد منطقی عمل ،پیشبینیکنندههای قصد و رفتار بصورت منطقی دنبال
میشوند که با اصطالحهای «باورهای کنترلی ،هنجاری و رفتاری» بیان میشود .با اين حال منشأ
اين باورها را بیان نمیکند .بوضوح متغیری مانند هويت قومی میتواند برروی باورهای انسان
تاثیرگذار باشد (آجزن.)117 :2005 ،
هويت قومی از نظر تاجفل )1101( 3بعنوان قسمتی از مفهوم «خود» فرد است که از دانش او
از عضويت در يک گروه اجتماعی (گروههای اجتماعی) با ارزشها و مفاهیم عاطفی ملحق به آن
گروه مشتق میشود (فینی )151 :1112 ،4و رفتار مصرفکننده فرايندی استکه ايدهها يا تجربه
های فرد يا گروهی درانتخاب ،خريد يا تنظیم کاال برای ارضا نیاز يا خواست با آن درگیر میشوند
(هوگ5و همکاران )141 :2001 ،يا به عبارتی مطالعه رفتار مصرفکننده بر روی فرآيند تصمیم
گیری مصرفکننده تمرکز دارد و شامل تمام تالشهايی استکه برای توصیف و توضیح يک يا
چند عمل انتخاب است (گالک 1و نیکوسیا .)51 :1114 ،7عالوه بر هويت قومی تحقیقات ديگری
نیزبه عواملمتمايزکنندهای چون جنسیت ،سن ،تاهل ،تحصیالت با رفتارمصرفکننده پرداختهاند
(پارسونز 0و همکاران 2017 ،؛ نوئل 2001 ،1؛ اينتارکس 2017 ،؛ ارفماير 10و همکاران.)1111 ،

1. Fishbein
2. Guo
3. Tajfel
4. Phinney
5. Hogg
6. Glock
7. Nicosia
8. Parsons
9. Noel
10. Erffmeyer
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هويت قومی دارای ابعاد مختلفی است؛ احساس غرور ،عمل قومی ،آگاهی قومی و قومگرايی
(عدم گرايش به ديگر اقوام) .بعد احساس غرور به معنای نگرش قومی مثبت و احساس تعلق
میباشد .از نظر فینی ( )1110جنبه کلیدی تاکید و تعلق ،دارای تنوع گسترده از آيتمهايی
هويتی که در برانگیختن احساسات استفاده میشود .اصطالح غرور به طور مکرر برای اشاره به
احساسات مثبت درباره گروه شخص مورد استفاده قرار میگیرد که احساس خوب در مورد زمینه
شخص ،وجود خوشحالی برای عضويت درگروه فرد و همچنین احساس تعلق و وابستگی به گروه
را ارزيابی میکند .ديگر اندازهگیریهای موجود شامل نگرش قومی منفی مانند درخواست برای
پنهان کردن يا تغییر قومیت خود و يا ترجیح قومیت يا فرهنگی که متعلق به ديگری می باشد و
يا دارا بودن ديدگاهی منفی از هويت قومی خود میباشد (فینی 151 :1112 ،و .)110
بعد ديگر هويت قومی عمل قومی است .از نظر فینی ( )1110بعد رفتار و عادت قومی که
بطور اخص بر روی رفتار و عادات قومی متمرکز است که شامل تالش برای تعیین مولفههای
کلیدی برای هويت قومی برای آن گروه است و شامل دو جنبه از عمل يا عادت قومی است؛
درگیرشدن در فعالیتهای اجتماعی يا اعضا گروه و شرکت در سنتهای فرهنگی .اين دو جنبه
شامل اندازه گیری استفاده زبان ،به طورگسترده استفاده از شاخص هويت قومی است (فینی،
.)151 :1112
1
بعد آگاهی قومی اشاره به موفقیت (واترمن  1102 ،و  )1105دارد به اين معناست که هويت
خود که درطی دوران بزرگسالی در میان فرآيند جستجوی حوزههای هويتی خاصی شکل گرفته
است برای يک استفاده يا رد هويت قومی در حوزه های اصلی زندگی مانند مزيت سیاسی،
مذهبی يا شغلی است .موفقیت قومی (اريکسون ،)1110 ،2احساس اطمینانی است که پیامد
فرآيند شکلگیری هويت قومی است؛ يک ديدگاه از نتايج ناموفق موضوعات هويتی در جامعه
است که شاخصی برای فقدان اظهار هويت قومی خود در برابر ديگری در جامعه است (فینی،
 .)110 :1112بهطور ساده موقعیت قومی (فینی 1101 ،و فینی و آلپوريا ،)1110،3فرايند ظهور
شکلگیری هويت قومی دردرگیرشدن درجستجوی تاريخ و سنت هويت قومی است که به
احساس امنیت از خود به عنوان عضو گروه قومی منجر میشود (فینی.)110 :1112 ،
نگرش نسبت به گروههای ديگر جزئی از هويت قومی نیست ،اما ممکن است با آنها به عنوان
يک عامل در هويت اجتماعی فرد در جامعه بزرگ ارتباط برقرارکند .به ويژه برای گروههای اقلیت،
گرايش فرد به جامعه حاکم احتماال دارای تأثیرات مهمی است (بری 4و همکاران 1101 ،؛ به نقل
از فینی .)111 :1112 ،که در عامل گرايش به سمت ديگر اقوام جای داده شده است .و عدم آن را
1. Waterman
2. Erikson
3. Alipuria
4. Berry
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میتوان به عنوان عامل قومگرايی (عدم گرايش به سمت ديگر اقوام) قرار داد .در پايان بنابر آن
چه گفته شده و سوال تحقیق ،فرضهای اين تحقیق به صورت زير میباشد:
فرضیه  :1میان هويت قومی و رفتار مصرفکننده رابطه وجود دارد.
فرضیه  :2میان بعد احساس غرور و رفتار مصرف رابطه وجود دارد.
فرضیه  :3میان بعد عمل قومی و رفتار مصرفکننده رابطه وجود دارد.
فرضیه  :4میان بعد آگاهی قومی و رفتار مصرفکننده رابطه وجود دارد.
فرضیه  :5میان بعد قومگرايی (يا عدم گرايش به اقوام ديگر) و رفتار مصرفکننده رابطه وجود
دارد.
فرضیه  :1میان سن افراد ،جنسیت ،تحصیالت و تأهل و رفتار مصرفکننده رابطه وجود دارد.
 .4روش پژوهش
الف) معرفي متغیرها ،چگونگي اندازهگیری آنها و منابع آماری
برای سنجش رفتار مصرفکننده پرسشنامه حاضر از مقیاس راجو )1100( 1اقتباس شده است
(بیردن .)221 :1111 ،2برای سنجش رفتار مصرفکننده ،از 10آيتم که  4جنبه از رفتار
مصرفکننده را میسنجد استفاه شده است؛ نوآوری (اشتیاق برای خريد و يا کسب اطالعات در
مورد محصوالت يا خدمات جديد  -ترجیح ريسک يا ماجراجويی) ،رفتارتکراری (تمايل به داشتن
همان پاسخ درطول زمان) ،ارتباط فردی (ارتباط با دوستان درباره خريد) ،جستجوی اطالعات
(عالقمند به دانستن در مورد محصوالت و مارکهای مختلف از روی کنجکاوی).
برای سنجش هويت قومی  12آيتم در نظر گرفته شده است که از مقیاس فینی (فینی:1112،
 )114اقتباس شده است که  4جنبه ازهويت قوومی را مویسونجد؛ عمول قوومی ،احسواس غورور،
آگاهی قومی و قومگرايی )يا عدم گرايش به اقوام ديگر(.
آيتمها روی سنجش  5نقطهای رتبه بندی شدهاند؛ قويا موافق تا قويا مخالف؛ دامنه نموره از 5
(اشاره به هويت خیلی قوی) به ( 1اشاره به هويت خیلی ضعیف) است.
ديگر متغیرهای بکاررفته در اين تحقیق ،متغیرهای زمینهای میباشد؛ متغیر زمینهای جنس
که يک متغیر اسمی (مرد يا زن) میباشد متغیر زمینه سطح تحصیالت که متغیری ترتیبی (به
چند طبقه ديپلم و پايینتر ،کاردانی و کارشناسی ،تحصیالت تکمیلی تقسیم شده است) میباشد.
متغیر زمینهای سن که يک متغیر ترتیبی (دهه( 40بیشتر از  40سال) ،دهه( 50بین  30تا ،)40
دهه( 10بین  20تا  ،)30دهه( 70کمتر از  )20میباشد و ديگر متغیر وضعیت تاهل میباشد که
يک متغیر دو وجهی اسمی (مجرد يا متاهل) است.
1. Raju
2. Bearden
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ب) روش کمي و آماری:
اين تحقیق پیمايشی است .جامعه آماری شامل شهروندان ساکن در استان لرستان میباشد.
شهرهای خرمآباد ،دورود ،بروجرد ،الشتر ،کوهدشت ،نورآباد ،الیگودرز و ازنا و الشتر و پلدختر
انتخاب شده است .دلیل انتخاب اين شهرها اين است که بخش بزرگی از جمعیت اين استان در
اين شهرها متمرکز شده است .برای برآورد حجم نمونه نیز میتوان از فرمول کوکران استفاده کرد
(ازکیا و دربانآستانه .)201 :1317 ،که با جايگزينی جمعیت استان لرستان ( 1،710،141مرکز
آمار ايران )1317 ،در فرمولکوکران ،حجم نمونه اين پژوهش  304برآورد میشود که برای
اطمینان بیشتر اين مقدار به  400نفر افزايش يافت.
شیوه نمونهگیری برای انتخاب پاسخگويان ،نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای متناسب و
تصادفی میباشد .تکنیک گردآوریدادهها در اين تحقیق پرسشنامه میباشد .در جهت حصول
اطمینان از پايايی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است .اطالعات جمعآوری شده با
استفاده از نرمافزار  SPSSو  AMOSتجزيه و تحلیل شده است .همچنین در جهت تحلیل
متغیرهای جمعیتشناختی از آمار توصیفی بهره گرفتهايم .مقدار آلفای کرونباخ برای هويت
قومی با  5گويه برابر0/110برای احساس غرور با  3گويه  ،0/754آگاهی قومی با  2گويه ،0/031
برای قومگرايی (عدم گرايش به ديگر اقوام) 0/103میباشد که نشان از هماهنگی در بین آيتمها
و مناسب بودن آنهاست .همچنین اين مقدار برای گويههای رفتار مصرفکننده برای بعد نوآوری
با  4گويه  ،0/705رفتارتکراری  ،0/731ارتباط فردی  ،0/040جستجوی اطالعات 0/111میباشد
که اين پرسشنامه نیز دارای هماهنگی و تناسب بین گويهها را دارد.
 .2یافتهها
الف) آمار توصیفي
بر اساس نتايج توصیفی متغیرهای جمعیتی ،از مجموع  400نفر پاسخگو 211 ،نفر (54/0
درصد) مرد و  101نفر (43/3درصد) زن هستند .میانه سنی پاسخگويان ،رده دوم يعنی دهه50
(بین  30تا  )40میباشند .در اين تحقیق  101نفر ( )1/47مجرد و  211نفر ( )52/1متاهل
میباشند .میزان تحصیالت پاسخگويان نشان میدهد که  51نفر ( )12/0ديپلم و پايین تر از آن،
 231نفر ( )51/0فوقديپلم و لیسانس و  110نفر ( )27/5فوق لیسانس و دکترا هستند .همچنین
میزان درآمد پاسخگويان  211نفر ( )74/0کمتر از يک میلیون پانصد هزار تومان) 11 ،نفر ()17/3
بین يک میلیون پانصد هزار تا دو میلیون تومان 11 ،نفر( 4درصد) بین دو میلیون تا دو میلیون
پانصد هزار تومان 14 ،نفر( 3/5درصد) بین دومیلیون و پانصد هزار تا سه میلیون تومان و  5نفر
( 1/3درصد) بیش از سه میلیون تومان را دارا میباشند.
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ب) آمار استنباطي
ساختاری1

استفاده شده است .دو متغیر
برای تايید هريک از فرضیههای تحقیق از مدل معادالت
پنهان ما متغیر «رفتار مصرفکننده» و «هويت قومی» است و متغیرهای زمینه ای ما شامل
جنسیت ،جنس ،تاهل و درآمد میباشد« .مدل تدوينشده» و «مدل اصالحشده» در نرم افزار
 AMOSبه شرح زير می باشد:

شکل  .1ضرایب استاندارد مدل معادالت ساختاری  -مدل تدوینشده

در مدل معادالت ساختاری ،پیشنهادات  AMOSمنجر به بهبود شاخصهای مطلق ،مقتصد و
تطبیقی شده است .از پیشنهادات اين نرمافزار دو روش حذف متغیر (متغیرهای سن ،تاهل،
تحصیالت) و ايجاد کوواريانس بین متغیرهای خطای  e6 , e7استفاده گرديد .با استفاده از اين
دو پیشنهاد مدل تدوين شده ،اصالح گرديد:

شکل .2ضرایب استاندارد مدل معادالت ساختاری  -مدل تدوینشده بعد از اصالح
1. Structural Equation Model
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برای ارزيابی برازندگی الگوی معادالت ساختاری از چند شاخص استفاده میشود .اين
شاخصها در واقع معیارهايی برای تايید مدل نظری تدوين شده با استفاده از دادههای گردآوری
شده هستند .بیآنکه به مفهوم ضمنی هرکدام از شاخصهای فوق بپردازيم ،تنها به اين نکته
بسنده میکنیم که اين شاخصها در سه گروه شاخصهای برازش مطلق ( CMINيا کایدو،
 : RMRريشه دوم مربعات باقیمانده و  : GFIشاخص نیکويی برازش ) ،شاخص برازش تطبیقی
(  :NFIشاخص نرمال شده بنتلر -بونت و  : CFIبرازش تطبیقی) و شاخصهای برازش مقتصد
( : PRATIOنسبت صرفهجويی :RMSEA ،ريشه میانگین مربعات خطای برآورد) تقسیم
میشوند (امینی و جمینی .)107 :1313 ،کایدو بايد بزرگتر از  /.5باشد و درجه آزادی صفر و
کای دو بر درجه آزادی بین  2تا  5باشد .محدوده مناسب نیکويی برازش بزرگتر از  0/1و ريشه
میانگین مربعات خطای برآورد 0/0است .چهار شاخص نیکويی برازش تطبیقی شاخص
تاکرلويیس ،شاخص برازش هنجار شده ،شاخص برازش تطبیقی بزرگتر از  0/1میباشد .و در آخر
شاخص تناسب نرمال و نیکويی برازش پارسیمینیس بزرگتر از 0/5مناسب میباشد
(تويیساک 2015،1و ابارشی و همکاران 1311،و شوماخر و لومکس.)1300،
جدول . 2شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری
محدوده مناسب

مقادیر مدل اصالحشده

نام شاخص برازندگي
کایدو

χ2

>.50

101

کای دو بر درجه آزادی

χ2\ df

5-2

3/2

نیکويی برازش

GFI

>.10

0/13

ريشه میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

<010

0/75

نیکويی برازش تعديليافته

AGFI

>.10

0/11

شاخص تاکر لويیس

TLI

>.10

0/107

شاخص برازش هنجار شده

NFI

>.10

0/105

شاخص برازش تطبیقی

CFI

>.10

0/13

شاخص تناسب نرمال پارسیمینیس

PNFI

>.50

0/14

شاخص نیکويی برازش پارسیمینیس

PGFI

>.50

0/57

همانطورکه درجدول آمده است کایدو بايد بزرگتر از 0/5باشد و درجه آزادی صفر و کایدو
بر درجه آزادی بین  2تا  5باشد .محدوده مناسب نیکويی برازش بزرگتر از 0/1و ريشه میانگین
مربعات خطای برآورد 0/1است .چهار شاخص نیکويی برازش تطبیقی ،شاخص تاکر-لويیس،
شاخص برازش هنجارشده ،شاخص برازش تطبیقی بزرگتر از 0/1میباشد .و در آخر شاخص

1. Taweesuk
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تناسب نرمال و نیکويی برازش پارسیمینیس بزرگتر از 0/5مناسب میباشد .بنابراين يافتهها
نشان میدهدکه الگوی پیشنهادی ،از برازش نسبتا خوبی با دادهها برخوردار است همچنین دو
فرضیه مورد تايید و دو فرضیه ديگر رد شدند .برخی از فرضیههای زمینهای رد شدند که در ادامه
مفصلتر توضیح داده خواهد شد.
در جدول زير بار عاملی يا الندا آورده شده است .اين يک ضريب همبستگی است که بیان میکند
متغیر مکنون چقدر از متغیر آشکار را تبیین میکند (اعدادی که در باالی فلش نوشته شده و از
متغیر آشکار به پنهان کشیده شده است) معناداری بار عاملی ( )Pمشخص میشود .برای مثال
عدد 0/13بین عمل قومی و هويت قومی نوشته شدهاست .همچنین اين جدول ضريب مسیر (بتا
 ) Bنیز درج شده که بیان کننده وجود رابطه خطی ،جهت ،شدت رابطه بین دو متغیر پنهان
است .ضريب بتا در واقع ضري ب رگرسیون در حالت استاندارد است (فلش توسط هويت قومی و
رفتار مصرفکننده) که مقدار -0/54گزارش شده است عدد منفی نشان دهنده جهت آن است.
جدول .9نتایج تحلیل رگرسیوني برای آزمون فرضیهها
برآورد غیراستاندارد

برآورد استاندارد

مسیرها

Estimate

P

C.R.

S.E.

Estimate

-0/541

***

-7/175

01101

-1/217

هويت قومی

-0/250

***

-4/117

0/211

-1/320

جنسیت

<---

0/301

***

51110

0/113

0/100

درآمد

<---

رفتار
مصرفکننده

0/131

***

11/015

0/037

0/433

رفتار
مصرفکننده

<---

رفتار تکراری

0/107

***

0/101

0/121

1/111

هويت قومی

<---

آگاهی قومی

1/000

هويت قومی

<---

قوم گرايی (عدم
گرايش به ديگر
اقوام)

0/131

***

01151

0/303

2/410

هويت قومی

<---

عمل قومی

0/173

***

12/157

0/042

0/525

رفتار
مصرفکننده

<---

ارتباط فردی

0/111

***

12/500

0/033

0/415

رفتار
مصرفکننده

<---

جستجوی
اطالعات

1/000

رفتار
مصرفکننده

<---

نوآوری

1/104

هويت قومی

<---

احساس غرور

0/530

0/713
0/721

***

0/730

0/113

<---

رفتار
مصرفکننده
رفتار
مصرفکننده
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در اين جدول برآوردهای استاندارد و غیراستاندارد ذکر شده است .پس از بررسی و تأيید الگو
برای آزمون معناداری فرضیهها از دو شاخص جزيی نسبت بحرانی  CRو  Pاستفاده شده است .بر
اساس سطح معناداری  0/05مقدار بحرانی بايد بیشتر از  1/11باشد ،مقدار پارامتر کمتر از اين در
الگو مهم شمرده نمیشود .مقادير کوچکتر از  0/05برای مقدار  Pحاکی از معناداربودن اين
تفاوت را دارد (نماد *** نشان میدهد که  Pکمتر از 0/001میباشد) به طور خالصه مقدار CR
و  Pنشان می دهد که درصورت رد فرضیه صفری که مقدار اين پارامتر را برابر صفر قرار میدهد،
تا چه حد احتمال خطا وجود دارد (دستیار )1315 ،و در دادههای اين جدول نشان میدهد که
بین هويت قومی و رفتار مصرفکننده رابطه معنادار و همبستگی منفی بین اين دو متغیر وجود
دارد يعنی هرچه هويت قومی ضعیفتر باشد رفتار مصرفکننده قویتر میباشد .اين نتیجه با
مطالعات آجزن و همکاران مطابقت دارد بنابراين نظريه آجزن و ديگران تايید میشود .درکنار
متغیر قومیت متغیر درآمد تاثیرگذار و جنسیت نیز قابل مالحظه است که اولی در رابطه مستقیم
و دومی رابطه معکوس دارد .مقدار تاثیرجنسیت با ضريب بتای ( )-0/25و درآمد با ضريب بتای
( )-0/31میباشد.
در نمودارگرافیکی  AMOSاعداد باالی مستطیل نیز نوعی مربع ضريب چندگانه 1میباشند
که میزان تبیین واريانس متغیر مشاهده شده ،توسط متغیر پنهان را نشان میدهد نیز در نمودار
گزارش شدهاند به عنوان مثال 40درصد از واريانس متغیر عمل قومی توسط هويت قومی تبیین
میشود.
جدول .4جدول مربع ضرایب چندگانه

Estimate

متغیرها

4/054

رفتار مصرفکننده

4/525

احساس غرور

4/005

جستجوی اطالعات

4/052

ارتباط فردی

4/895

عمل قومی

4/259

قومگرايی(عدم گرايش به ديگر اقوام)

4/072

آگاهی قومی

4/895

رفتار تکراری

4/558

نوآوری

1. Squared Multiple Correlations
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دراين جدول میتوان استنباط نمود که متغیرهای هويت قومی بر رفتوار مصورفکننوده تواثیر
دارد .ضريب  R2نشان میدهد که هويت قومی  45درصد از واريانس متغیور عمول قوومی توسوط
هويت قومی تبیین میشود .بنابراين با توجه به جداول میتوان چنین استنباط نموود کوه هويوت
قومی به شیوه معنادار قادر به تغییر و پیشبینی تغییرات متغیر وابسته است و با توجوه بوه مقودار
 -0/54 ،Bنشان از تاثیر منفی هويت قومی بر رفتار مصرفکننده دارد.

شکل .9ضرایب استاندارد مدل معادالت ساختاری  -تاثیر ابعاد هویت قومي
جدول . 2نتایج تحلیل رگرسیوني برای آزمون فرضیهها
برآوردهای غیر استاندارد

برآورد
استاندارد

P

C.R.

S.E.

-0/333

***

-6/093

0/000

مسیرها

Estimate
-0/333

رفتار
مصرفکننده

احساس غرور

<---

-0/379

***

-6/964

0/067

-0/470

قوم گرايی(عدم
گرايش به ديگر
اقوام)

<---

رفتار
مصرفکننده

0/379

***

0/304

0/060

0/060

درآمد

<---

رفتار
مصرفکننده

0/660

***

03/760

0/037

0/460

رفتار مصرفکننده

<---

رفتار تکراری

0/703

***

03/397

0/043

0/063

رفتار مصرفکننده

<---

ارتباط فردی

0/640

***

03/640

0/033

0/404

رفتار مصرفکننده

<---

جستجوی
اطالعات

0/000

رفتار مصرفکننده

<---

نوآوری

0/743

به طور خالصه مقدار  CRو  Pنشان میدهد که بین احساس غرور قومی و رفتار مصرفکننوده
و همچنین قومگرايی و رفتار مصرفکننده رابطه معناداری وجود دارد و همبستگی منفی بین اين
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دو متغیر وجود دارد يعنی هرچه احساس غرور و قومگرايی(عدم گرايش به ديگر اقووام) ضوعیفتر
باشد رفتار مصرفکننده قویتر میباشد .که مقدار تاثیر احساس غرور ( )-0/33و قومگرايی (عودم
گرايش به ديگر اقوام) ( )-0/30میباشد که درنتیجه از چهوار فرضویه ذکرشوده ايون تحقیوق ،دو
فرضیه رد و دو فرضیه ديگر تايید شدند.
 .6نتیجهگیری
نتیجه اين پژوهش و بررسی فرضیه آزمون اول با نتايج مطالعه آجزن و ديگران مطابقت و اين
نظريه را تايید میکند .مقدار  )-7/17( CRو  )***( Pنشان میدهد که بین هويت قومی و رفتار
مصرف کننده رابطه معناداری وجود دارد و همبستگی منفی بین اين دو متغیر وجود دارد بنابراين
پاسخ فرضیه اصلی اين مطالعه اينست که هر چه هويت قومی ضعیفتر باشد رفتار مصرفکننده
قویتر میباشد .درکنار متغیر هويت قومی ،متغیر درآمد تاثیرگذار و جنسیت نیز قابل مالحظه
است .متغیردرآمد در رابطه مستقیم با رفتار مصرفکننده میباشد .مقدار تاثیر درآمد ()-0/31
میباشدکه فرضیه فرعی « ارتباط بین درآمد و رفتار مصرفکننده » را تايید میکند .مقدارتاثیر
جنسیت ( )-0/25میباشدکه نشان میدهد زنان تمايل بیشتری برای مصرفکردن نسبت به
مردان دارند و درپايان مقدار  -1/01( CRو  ) -1/011و  )***( Pنشان میدهد که بین احساس
غرور قومی و رفتار مصرفکننده و همچنین قومگرايی و رفتار مصرفکننده رابطه معناداری وجود
دارد و همبستگی منفی بین اين دو متغیر وجود دارد يعنی هر چه احساس غرور و قومگرايی
(عدم گرايش به ديگر اقوام) ضعیفتر باشد رفتار مصرفکننده قویتر میباشد .مقدار تاثیر احساس
غرور ( )-0/33و قومگرايی (عدم گرايش به ديگر اقوام) ( )-0/30میباشد که در نتیجه ازچهار
فرضیه ذکر شده اين تحقیق ،دو فرضیه رد و دو فرضیه ديگر يعنی «رابطه احساس غرور و رفتار
مصرفکننده» و «قومگرايی (عدمگرايش به ديگر اقوام) و رفتار مصرفکننده» تأيید شدند .دلیل
اين امر را میتوان چنین بیان کرد که بايد مساله هويت را هم شامل هويت فردی و هم هويت
جمعی دانست بطوری که همه عناصر هويت فردی و هويت جمعی دررفتار انسان موثر میباشد.
ديگر اينکه هويت انسان را بايد مانند پارچهای چهلتکه دانست که تکههای آن تحت تاثیر
فرآيندهای قومی ،ملی و جهانی شکل میگیرند و در رفتار انسان موثر هستند .بنابراين میطلبد
تحقیقاتی جامعتر و گستردهتر انجام شود که کلیت رفتار مصرفکننده را دررابطه با اين عناصر
بیان کند.
با توجه به نتايج به دست آمده در اين تحقیق که به بررسی رابطه بین هويت قومی و رفتار
مصرفکننده پرداخته است میتوان اينگونه استنباط نمود که رفتار مصرفکننده را ديگر
نمیتوان به علتهای صرفا روانی و شخصی و يا اقتصادی و يا بازاريابانه و تبلیغاتی مانند قیمت
محصول ،جذابیت و عناصری از اين دست ربط داد بلکه میتوان عوامل فرهنگی از جمله هويت
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قومی را به عنوان يکی ديگر ازعوامل تبیینکننده امر مصرف لحاظ نمود .منطبق بر نتايج اين
تحقیق رفتار مصرفکننده میتواند تحت عناصری مانند "احساس غرور قومی افراد" و نیز
"قومگرايی (عدمگرايش به ديگر اقوام)" تغییر کند .با توجه به ضرورت امر مصرف در چرخاندن
محور اقتصاد پیشنهاد میگردد:
 )1تولیدکنندگان به طورکلی و يا ساير تولیدکنندگانی که در لرستان به امرتولید مشغول هستند
به عناصر و نشانههای قومی و فرهنگی لرستان توجه جدی نمايند تا در رفتار مصرفکنندهها
تغییرات ايجادکنند و آنها را به سمت مصرف کاالهايی با عناصر قومی سوق دهند.
 )2با توجه به نتايج اين تحقیق که درآن بین قومگرايی و رفتار مصرفکننده رابطه معناداری
مشاهده گرديده است الزم است هرآنچه که گرايش به قوم لر را نشان میدهد درعناصر تبلیغاتی
کاالها ارائه شود .چون اين عوامل فرهنگی خود نیز نقش بسزايی در تغییر رفتار مصرفکننده
دارند.
 )3دولت به حمايت از تولیداتی بپردازد که در محصول خود ويژگیهای قومی را میگنجاند.
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