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Abstract

Attention to ethnicities and their differences in shopping behaviors is one of the cases
that has received less attention in the country with cultural differences. For this reason,
the present study has addressed its main purpose in analyzing the attitudes of different
Iranian ethnicities in the face of domestic and foreign products. In order to collect
data, questionnaire tools and data processing using Spss and Smart PLS software were
used. The results of the study indicate that all the relationships of research variables
are different among different Iranian ethnic groups. In addition, the research findings
show that economic indicators by individuals in Turk and Lur ethnicities show a
relationship between national consumers and attitudes toward domestic and foreign
products. Considering the confirmation of the differences between Iranian ethnicities
in the relations under study, it is suggested that marketing managers about domestic
and foreign products to the indicators in this research in their marketing activities
among Iranian ethnicities
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چکیده

توجه به قومیتها و تفاوتهای آنها در رفتارهای خرید ،از مواردی است که در کشورهای دارای تفاوتهای فرهنگی،
کمتر موردتوجه قرار گرفته است .به همین دلیل پژوهش حاضر ،هدف اصلی خود را در تحلیل نگرشهای قومیتهای
مختلف ایرانی در مواجهه با محصوالت داخلی و خارجی پرداخته است .بهمنظور جمعآوری دادهها ،از ابزار پرسشنامه
و برای پردازش دادهها از نرمافزار  Spssو  SmartPLSاستفاده شده است .نتایج پژوهش ،حاکی از آن است که تمامی
تأثیرات روابط متغیرهای پژوهش در میان اقوام مختلف ایرانی ،متفاوت میباشد .عالوهبراین ،نتایج پژوهش نشان داد
که تهدید اقتصادی ادراکشده توسط افراد در قومیتهای ترک و لر ،رابطه میان عرق ملی مصرفکننده و نگرش
نسبت به محصوالت داخلی و خارجی را تعدیل میکند .با توجه به تأیید تفاوت قومیتهای ایرانی در روابط موردنظر
پژوهش ،پیشنهاد میگردد مدیران بازاریابی در مورد محصوالت تولید داخل و خارج به شاخصهای موجود در این
پژوهش در فعالیتهای بازاریابی خود در بین قومیتهای ایرانی توجه الزم را داشته باشند.
واژگان کلیدي :عرق ملی مصرفکننده ،نگرش ،وابستگی قومی ،اقوام ایرانی ،تهدید اقتصادی ادراکشده
استناد :نسائی ،خبات و شاهطهماسبی ،اسماعیل ( .)1401نگرش قومیتهای اصلی ایران نسبت به محصوالت داخلی و خارجی براساس ابعاد
عرق ملی و شرایط اقتصادی ادراکشده .مطالعات رفتار مصرفکننده.180-197 ،)2( 9 ،
مطالعات رفتار مصرفکننده ،1401 ،دوره  ،9شماره  ،2صص .180-197
دریافت 1400/07/05 :پذیرش1401/01/26 :
© دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان

مطالعات رفتار مصرفکننده

دوره نهم ،شماره دوم1401 ،

181

 .1مقدمه
گسترش تعامالت اجتماعی ،تماسهای فزاینده بین کشورها برای جهانیشدن در عصر فناوری اطالعات و پدیده
جنگ و مهاجرت ،منجر به شکلگیری مفهوم جوامع چندفرهنگی شده است ) .(IFLA, 2009این امر بهقدری شیوع
یافته است که امروزه کمتر کشوری را میتوان با قومیتی یکدست و عاری از چند فرهنگ یافت .بهعالوه ،کشورهایی
با قدمت تاریخی مانند ایران ،هند ،مناطق اروپای مرکزی و انگلستان از زمان باستان ،ترکیب و تنوع قومیتی داشتهاند
( .)Ly, 2018عالوهبراین ،فرهنگ و قومیت عواملی هستند که بر رفتار مصرفکننده و رفتار خریدار-فروشنده تأثیر
میگذارند ،درنتیجه به علت وجود تفاوتهای فرهنگی ،رفتار مصرفکنندگان مربوط به هر گروه قومی ،ممکن است
منحصربهفرد باشد .در چنین شرایطی ،عده زیادی بازاریابی قومی را با توجه به تفاوتهای فرهنگی گروههای قومی
مطرح کردهاند تا بتوانند برنامههای بازاریابی موردنظر را با موفقیت طراحی کنند ( Jamal, Peñaloza & Laroche,
 .)2015; Bartikowski, Gierl, Richard & Fastoso, 2022از طرف دیگر ،خبرگان و متخصصین بازاریابی
همواره بهدنبال استراتژیها و تاکتیکهای موفقی هستند که کاال و خدمات خود را در بازارهای داخلی و خارجی
بهفروش برسانند .در میان ریسکهای فراوانی که در تجارت بینالمللی و بازارهای خارجی وجود دارد ،ایجاد سودآوری،
نیازمند درنظرگرفتن ریسکهای باالیی همانند اینکه مشتریان کاالهای وارداتی را نپذیرند ،میباشد ( & Eryiğit
 .)Kavak, 2011; Yang, Jamal & Zhou, 2020در این رابطه ،درک نگرش و ترجیحات مصرفکنندگان نسبت
به محصوالت خارجی ضروری است .یکی از مسائل کلیدی تعیینکننده نگرش و ترجیحات مصرفکننده نسبت به
محصوالت خارجی ،عرق ملی مصرفکننده است .وجود عرق ملی مصرفکننده ،بهعنوان مانعی در راه موفقیت
شرکتها در بازارهای خارجی محسوب میشود ( .)Sharma, 2015در مقابل عرق ملی مصرفکننده ،میتواند به
تولیدکنندگان داخلی قدرت خاصی بدهد ،اگر که تولیدکنندگان داخلی بدانند که دقیقاً چه مشتریانی منتظر محصوالت
آنان هستند ،مصرفکنندگانی که دارای عرق ملی باالیی هستند ،تمایلی به خرید محصوالت خارجی ندارند و حتی
ممکن است که بهطور فعال دیگران را از خرید محصوالت خارجی منصرف کنند ( Makanyeza & Du Toit,
.)2016
م صرفکنندهای که عرق ملی دارد ،بهدلیل وجود یک حس وفاداری ن سبت به ک شور خود ،تمایلی به ا ستفاده از
خدمات ارائه شده از سوی شرکتهای خارجی ندارد .عرق ملی ،از پدیدههایی است که در ادبیات بازاریابی به بررسی
تمایز و جانبداری یکجانبه گروهها پرداخته و موجب تمایز در ارزیابیهای گروه خودی از غیرخودی میگردد .عرق
ملی ،نوعی ع شق به وطن و هواخواهی آن ا ست و با قومپر ستی مرتبط ا ست .زمانی که شرکتهای داخلی توان
رقابت با شرررکتهای خارجی را نداش رته باشررند ،بیکاری افزایش و درآمد و فرصررتهای کاری جدید کاهش مییابد
( .)Vida, Dmitrović & Obadia, 2008بهمنظور فهم نگرش مصرفکنندگان ایرانی نسبت به محصوالت داخلی
و خارجی ،بررسی عرق ملی آنها ضروری است .در کشور ما نیز ،حمایت از تولید و مصرف کاالهای داخلی همواره
در اولویت سیا ستگذاریهای اقت صادی و بازرگانی قرار دا شته ا ست و یکی از شیوههای معمول در زمینه ت شویق
مصرف کاالهای داخلی ،بهرهگیری و تهییج احساسات وطنپرستانه و سوقدادن این احساسات به مصرف کاالهای
داخلی میبا شد؛ بنابراین ،برای بقای شرکتهای داخلی و خارجی در یک بازار رقابتی ،فهم نگرش م صرفکنندگان
نسرربت به محصرروالت داخلی و خارجی ضررروری اسررت ( & Kumar, Fairhurst & Kim, 2011; Villegas
 .)Marin, 2021از طرف دیگر ،وجود قومیت های مختلف ،تفاوت هایی را در عرق ملی مصررررفکنندگان بهوجود
میآورد که بسررته به کشررور موردمطالعه متفاوت میباشررد ( & He & Lu Wang, 2015; Pentz,Terblanche
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 .)Boshoff, 2017در دنیا درخصرروت تفاوتهای قومی مصرررفکنندگان و اثرگذاری قومیتهای مختلف بر عرق
ملی مصرفکنندگان ،مطالعات بسیاری انجام شده است Rose, Rose & Shoham, ) 2009; Pentz,Terblanche
.& Boshoff, 2017; Kayabasi & Demireli, 2013; Zolfagharian & Sun, (2010; Han & Won, 2018
اما در ایران ،ویژگی متمایز این پژوهش تأکید بر برر سی و مقای سه عرق ملی و تأثیر آن بر نگرش م صرفکنندگان
نسررربت به محصررروالت داخلی و خارجی در اقوام مختلف ایرانی می باشرررد چراکه با توجه به وجود تنوع قومی در
کشورمان ،بهنظر میرسد که مطالعه سبکهای تصمیمگیری مصرفکنندگان ایرانی بدون توجه به تفاوتهای اقوام،
نمیتواند شناخت صحیحی از م صرفکننده ایرانی را بهد ست دهد .براینا ساس ،م صالح ا صلی پژوهش حا ضر ،این
ا ست که بین قومیتهای ا صلی ایران در مدل سازی عرق ملی تفاوت وجود دارد و این تفاوت در چه روابطی بی شتر
نمایان میباشد؟
 .2مبانی نظري و توسعه فرضیهها
 .2-1مفهوم قومیت و تنوع قومی در ایران
از نظر مارتین و سولوموز؛ قومیت به گروهی اشاره دارد که با ویژگیهای بنیادی از قبیل زبان ،آدابورسوم و
میراث تاریخی ،از سایر گروههای اجتماعی که دارای پیوستگی و همبستگی نژادی هستند ،متمایزند ( & Bulmer
 .)Solomos, 2003قومیت ،نحوه تعلق به یک گروه قومی است .گروههای قومی ،نژاد نیستند ،چون قومیت را
میتوان دقیقتر از نژاد یا حتی بهطور منطقی مستقل از آن تعریف کرد .عضویت در یک گروه قومی لزوماً یک شخص
را همانند یک ملت به یک سرزمین خات مرتبط نمیکند ( .)Maclean, 2008مارتین بولمر معتقد است؛ یک گروه
قومی ،اجتماع کوچکی از انسانها در درون جامعهای بزرگتر است که بهصورت «واقعی» یا «احساسی و ادراکی»
دارای اصل و نسب مشترک ،خاطرات مشترک و گذشته تاریخی-فرهنگی مشترک است .همچنین دارای یک یا چند
عنصر سمبلیک نظیر خویشاوندی ،مذهب ،زبان ،سرزمین و خصوصیات ظاهری و فیزیکی مشترک میباشد که هویت
گروهی آنان را از گروههای دیگر متمایز میسازد و اعضای آن به تعلقات گروهی-قومی خویش آگاهی دارند
( .)Bulmer, 1986ساکنین ایران در آغاز عهد قاجاریه ،متعلق به انواع متنوع قومی و ایالتی بودند که به زبانهای
آریایی چون فارسی ،کردی ،بلوچی ،لری ،بختیاری و  ،...زبانهای ترکی چون آذربایجانی ،ترکمنی ،قشقایی و ،...
زبانهای سامی همچون عربی ،آشوری و عبری و غیره تکلم میکردند .بنابراین ،ایران در طول تاریخ ،یک کشور
پهناور با اقوام و زبانهای مختلف بوده است (.)Hobsbawm, 1998
 .2-2قومیت ،فرهنگ و قومگرایی مصرفکننده
مسرررئ له ت فاوت های فرهنگی ،ت عامالت و تغییرات؛ در درون تحقی قات بازار یابی قومیتی قرار داردJamal, .
) Peñaloza & Laroche (2015براسرراس تحقیقات بسرریاری از محققان ،تحلیل و مباحث هوشررمندانهای درباره
مدلهای تغییر فرهنگی انجام دادهاند .یکی از فرضیههای رایج در تحقیقات فرهنگپذیری در بازاریابی این است که
تغییرات فرهنگی درنتیجه یک ارتباط طوالنی و تأثیر مشررترک بین دو یا چند فرهنگ اتفاق میافتد که این تغییرات
در سررطحی انفرادی یا گروهی رخ میدهند .در عمل ،تحقیقات اسرراسرری بر تغییراتی تمرکز داشررتهاند که برای یک
گروه فرهنگی مستقل اتفاق میافتد و تقریباً در همه موارد یک گروه اقلیت قومی بوده است.
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سخون در برر سی خود ،دو فرهنگی و هویت دو فرهنگی در ت صمیمگیری م صرف مربوط به م صرفکنندگان
اقلیت قومی ،به بررسی دقیق روابط بین قومیت ،هویت و مصرف میپردازد .این محقق ،درحالیکه تفاوتهای نسلی
را تصررردیق میکند ،اظهار میدارد که مصررررفکنندگان اقلیت قومی ،احتماالً هویتهای متعدد و انعطافپذیری را
تجربه میکنند و الگوهای م صرف ،سطوح فرهنگپذیری و تجربیات متنا سب با خوی شتن به تو ضیح شکلگیری
هویت کمک میکند .او استدالل میکند که تصمیمگیری مصرفکننده اقلیت قومی ،یک فرایند پیچیده ،ناهمگون و
غیرخطی ا ست که تحتتأثیر جهانی شدن ،فراملیگرایی و تعادل در بازار قرار گرفته ا ست ( & Jamal, Peñaloza
.)Laroche, 2015
تحقیقات در بین هشت قوم بزرگ ایرانی ،نشان میدهد که همه اقوام کشور ،قومگرایی باالیی دارند و به
ارزشهای فرهنگی خود پایبندند (Dehghan, Pakroo & Shahbazi .)Yousofi & Asgharpoor, 2009
) (2013به بررسی اختالفات فرهنگی میان قومیتهای فارس ،ترک ،کرد و لر بر مبنای الگوی هافستد پرداختند که
نتایج حاکی از این بود که در بعد فاصله قدرت و پرهیز از ابهام ،میان افراد موردبررسی اختالف معناداری وجود دارد.
در دنیا درخصوت تفاوتهای قومی مصرفکنندگان مطالعات بسیاری انجام شده استRose, Rose & .
) Shoham (2009به بررسی تأثیر خصومت مصرفکننده بر نگرش آنها نسبت به غذاهای خارجی در بین عربها
و یهودیان اسرائیلی بهعنوان دو خردهفرهنگ یک کشور پرداختهاند .نتایج این پژوهش ،نشان میدهد که اسرائیلی
نسبت به یهودیان اسرائیلی ،خصومت بیشتری نسبت به کشور انگلستان دارند و این خصومت آنها باعث میشود که
کاالهای انگلیسی را بد ارزیابی کنند ،درحالیکه این موضوع در میان یهودیان اسرائیلی کمتر دیده میشود .همچنین
در مطالعه ) Zolfagharian & Sun (2010نشان داده شد که مشتریان دو فرهنگی (مکزیکی-آمریکایی) ،قومگرایی
کمتری در مصرف نسبت به مشتریان آمریکایی یا مکزیکی دارا بودهاند Kayabasi & Demireli (2013) .مطالعهای
تطبیقی درخصوت تمایالت قومی مصرفکنندگان در بین دانشجویان ترکی و آذربایجانی انجام دادهاند که نتایج آن
نشان میدهد که تمایالت قومی مصرفکنندگان ترکی بیشتر از مصرفکنندگان آذربایجانی میباشدPentz, .
) Terblanche & Boshoff (2017به بررسی پیشزمینهها و نتایج عرق ملی مصرفکننده در آفریقای جنوبی
پرداختند .آنها در مطالعات خود ،دو گروه سفیدپوستان و سیاهپوستان آفریقای جنوبی را بهعنوان دو گروه مجزا
درنظرگرفته و به بررسی روابط مذکور پرداختند .نتایج این مطالعه ،نشان داد که پیشزمینهها و نتایج عرق ملی
مصرفکننده در میان سفیدپوستان و سیاهپوستان آفریقای جنوبی متفاوت بوده است Han & Won (2018) .در
مطالعه خود ،به بررسی تفاوت کشورهای مختلف در جهانبینی و عرق ملی مصرفکننده در  21کشور جهان پرداختند.
نتایج این مطالعه ،نشان داد که عرق ملی مصرفکننده در کشورهایی که به لحاظ اقتصادی بازتر بودهاند ،دارای سطوح
باالتری بوده است.
در مطالعهای که درخصوت عرق ملی مصرفکنندگان ایرانی با عادات مصرفی متفاوت انجام شده است ،نتایج
نشان داد که تمایالت مشتریان ناشی از عرق ملی مصرفکننده در میان قومیتهای مختلف ایرانی ،متفاوت میباشد
(.)Barari, Ranjbarian & Zabihzade, 2011
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 .2-3عرق ملی مصرفکننده
مفهوم عرق ملی مصرفکننده و احساسات مصرفکننده نسبت به کاالهای خارجی ،موضوعی جالب در زمینه
رفتار مصرفکننده و بازاریابی بینالمللی است .اینکه برخی مصرفکنندگان ذاتاً هنگام ارزیابی کاال ،بر مبنای عرق
ملیشان عمل میکنند .اگرچه این پدیده موضوعی روانشناختی است و تا سالهای اخیر بهعنوان مقولهای بازاریابی
به آن توجه نشده بود ،اولین بار در سال  1984شیمپ 1،مفهوم عرق ملی مصرفکننده را در پژوهشهای بازاریابی
معرفی کرد .او در مطالعات خود نشان داد که تمایالت ناشی از عرق ملی ،رابطه منفی معناداری با نگرش نسبت به
کاالهای خارجی دارد .عرق ملی مصرفکننده ،بیانکننده این امر است که احساسات ناشی از آن ،بر نگرش درباره
کاالها و قصد خرید مصرفکنندگان ،مؤثر است و بدینمعنی است که افراد دارای عرق ملی ،بر این باورند که کیفیت
کاالی داخلی نسبت به کاالی خارجی بهتر است .همچنین بر مبنای مطالعات )Shimp & Sharma (1987
انجامشده ،حتی ممکن است مصرفکنندگان دارای عرق ملی ،کشورها را بر مبنای مشابهت و یا تفاوت با کشور خود
بهعنوان درونگروه یا برونگروه تقسیمبندی کنند و ازاینرو ،از آنان انتظار میرود کاالهای کشور خود را به کشورهای
دیگر که بهمنزله برونگروه هستند ،به علت ماهیت درون-برونگروهی ترجیح دهند.
 .2-4رابطه وابستگی قومی ،عرق ملی مصرفکننده و نگرش نسبت به محصوالت داخلی
قومیت ،به صورت عینی و ذهنی تعریف شده ا ست .دیدگاه عینی از قومیت ،به ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی
مثل زبان ،ارتباطات اجتماعی ،وابسرررتگیها ،دین و کارهای روزمره ،اشررراره دارد .درحالیکه از نظر ذهنی ،قومیت
م ستلزم فرآیند شنا سایی خود ا ست که در آن افراد خود و دیگران را به گروههای خا صی با ا ستفاده از برچ سبهای
قومی طبقهبندی می کنند که بازتاب دانش خود را در مورد عضرررویت در یک گروه اجتماعی همراه با ارزش عاطفی
مرتبط با آن عضررویت میباشررد ( .)Huang, Oppewal & Mavondo, 2013; Bartikowski et al., 2022لذا
واب ستگی قومی در این مطالعه ،برا ساس تعیین خود فرد ا ست .عالوهبراین ،باید به این نکته توجه دا شت که مفهوم
واب ستگی قومی در این پژوهش با مفهوم هویت ملی تفاوت دارد چراکه افراد میتوانند تعهدات دوگانه دا شته با شند،
بدینمعنا که متعلق به یک کشور باشند و همچنین متعلق به زیرگروههای قومی در آن کشور باشند.
در چارچوب مفهومی که در شکل ( )1ارائه شده است ،هم عرق ملی مصرفکننده و هم نگرش نسبت به
محصوالت داخلی مستقیماً توسط وابستگی قومی تحتتأثیر قرار خواهند گرفت .این روابط توسط مطالعات Sharma,
) Shimp & Shin (1994حمایت شده است .آنها بیان کردند که عرق ملی مصرفکننده ،پدیدهای جهانی است که
عمیقاً در بسیاری از روابط بینگروهی ریشه دارد .بسیاری از مطالعات دیگر ،نقش قومیت در رفتار خرید مصرفکننده،
اثرات تصویر کشور ،سبکهای تصمیمگیری خریدار ،وفاداری برند و پاسخشان به پیامهای بازاریابی را بررسی کردند )
Le, Thi Nguyen & Van Nguyen, 2013; Pilelienė & Šontaitė-Petkevičienė, 2014; Pentz et al.,
 .(2017مطالعه ) Becic (2017نشان داد که وابستگی قومی مصرفکننده ،اثر قابلتوجهی بر عرق ملی مصرفکننده

دارد و همچنین از دیگر نتایج قابلتوجه این پژوهش ،ترجیح محصوالت داخلی توسط مصرفکنندگان بود .مطالعه
) Kayabasi & Demireli (2013که در بین دانشجویان ترکی و آذربایجانی انجام شد ،نشان داد که اثرگذاری
وابستگی قومی بر عرق ملی مصرفکننده و ترجیح محصوالت داخلی در بین این دو گروه قومی متفاوت میباشد.
بنابراین ،فرضیههای  1و  2ارائه میشود:
1 Shimp

مطالعات رفتار مصرفکننده

دوره نهم ،شماره دوم1401 ،

185

فرضیه  )1تأثیرگذاری وابستگی قومی بر نگرش نسبت به محصوالت داخلی در میان اقوام مختلف ایرانی ،متفاوت
است.
فرضیه  )2تأثیرگذاری وابستگی قومی بر عرق ملی مصرفکننده در میان اقوام مختلف ایرانی ،متفاوت است.
 .2-5رابطه هویت ملی ،ملیتگرایی و عرق ملی مصرفکننده
هویت ملی ،بهعنوان میزانی که یک فرهنگ به رسمیت شناخته شود و یا شناسایی مجموعهای از عناصر کانونی
که آن فرهنگ را از سایر فرهنگها جدا میکند ،تعریف میشود .در مقایسه با مفهوم فرهنگ ملی ،هویت ملی تمایز
مربوط به فره نگ و مل یت را به حدا قل میرسررررا ند و از ای جاد اب هام بین این دو مفهوم جلوگیری میک ند
( .)Auruskeviciene, Vianelli & Reardon, 2012در مقابل ملیتگرایی ،شررامل عشررق و وفاداری نسرربت به
کشور خود میشود ،درحالیکه تعصب نسبت به افراد خارجی را شامل نمیشود ( .)Al Ganideh, 2017ملیتگرایی،
نقش عمدهای در شکلگیری هویت فردی دارد (.(Blank & Schmidt, 2013; Yang, Jamal & Zhou, 2020
مصررررفکنندگان ملیگرا ،به این دلیل خرید کاالهای داخلی را به مشرررابه خارجی ترجیح میدهند که معتقدند
مح صوالت ک شور خود شان از م شابه خارجی بهتر ا ست .این اعتقاد ،ممکن ا ست بهدلیل برتری واقعی مح صوالت
داخلی و یا ناشی از تطابق بیشتر محصوالت داخلی با ارزشها ،هنجارها ،سالیق ،عادتها و فرهنگ مصرفکنندگان
باشد ( .)He et al., 2015در صورت عدم اعتقاد مصرفکنندگان ملیگرا به برتری کاالهای داخلی ،تعهد اخالقی به
مصرف کاالهای داخلی در برای حمایت از اشتغال و تولید ملی ،آنها را به ترجیح خرید محصوالت داخلی حتی اگر
دارای کیفیت کمتری باشد ،هدایت میکند .بهخصوت هنگامیکه خود و یا نزدیکان آنها بهطور مستقیم در معرض
تهدید نا شی از ورود کاالهای خارجی قرار گیرند (Vida, Dmitrović .)Dmitrovic, Vida & Reardon, 2009
) & Obadia (2008نشررران داد ند که هو یت ملی و مل یتگرایی ،پیشبین های قا بلتوجهی از متغیر عرق ملی
م صرفکننده میبا شند Le et al., (2013) .وجود این رابطه و تأثیرگذاری هویت ملی بر عرق ملی م صرفکننده را
تأیید کرده است .همچنین در مطالعات ) Kayabasi & Demireli (2013و ) Pentz et al., (2017که به بررسی
این دو راب طه در م یان گروه های قومیتی مت فاوت عالوهبر تأی ید این راب طه ها ،اثر گذاری مت فاوت هو یت ملی و
مل یتگرایی بر عرق ملی را در قوم یت های مختلف را نیز تأی ید کردها ند .ازاینرو ،انت ظار میرود که عرق ملی
م صرفکننده ،هم با هویت ملی و هم اح سا سات ملیگرایانه برانگیخته شود و این اثرگذاری در میان اقوام مختلف
ایرانی متفاوت باشد .لذا میتوان بیان داشت:
فرضیه  )3اثرگذاری هویت ملی بر عرق ملی مصرفکننده در میان اقوام مختلف ایرانی ،متفاوت است.
فرضیه  )4اثرگذاری ملیتگرایی بر عرق ملی مصرفکننده در میان اقوام مختلف ایرانی ،متفاوت است.
 .2-6رابطه گشودگی فرهنگی و عرق ملی مصرفکننده
در مقابل احساسات و نگرشها در کشور خود (هویت ملی) و تمجید تفرقهانداز از ملیت خودش برای خروج
خارجیها (گاهی اوقات خشونت) ،گشودگی فرهنگی احساسات و نگرشهای مثبت نسبت به گروهای بیرونی،
بدینمعنی که شخص از تعامل با افراد ،مکانها و مصنوعات ساختهشده از فرهنگهای دیگر لذت میبرد ) Pentz
 .(et al., 2017گشودگی فرهنگی؛ آگاهی ،فهم و پذیرش فرهنگهای دیگر است ( & Javalgi, Khare, Gross
 .)Scherer, 2005درحقیقت ،مصرفکنندگانی که نسبت به فرهنگهای دیگر باز هستند ،تمایل بیشتری به پذیرش
محصوالت خارجی دارند که منجر به رابطه منفی بین گشودگی فرهنگی و عرق ملی مصرفکننده میشود ( Jain,
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 .)& Jain, 2013هرچه مشتریان بیشتر در معرض تعامل با افراد از فرهنگهای متفاوت باشند ،عرق ملی کمتری
دارند و تمایل آنان به پذیرش محصوالت دیگر کشورها بیشتر میشود ) .(Pentz et al., 2017عالوهبراین ،مطالعه
) Pentz et al., (2017نشان داد که اثرگذاری گشودگی فرهنگی بر عرق ملی در میان سفیدپوستان و سیاهپوستان
آفریقای جنوبی متفاوت میباشد .لذا میتوان بیان داشت:
فرضیه  )5اثرگذاری گشودگی فرهنگی بر عرق ملی مصرفکننده در میان اقوام مختلف ایرانی ،متفاوت است.
 .2-7رابطه تعصب و عرق ملی مصرفکننده
تع صبگرایی 1،به یک ویژگی شخ صیتی ا شاره دارد که واقعیت را در سیاهو سفید میبیند .درواقع ،تع صبگرایی
سبک شناختی افراد میبا شد که ن شاندهنده تمایل افراد به پردازش اطالعات بهگونهایکه با نگرشهای قبلی وی
سررازگار باشررد ( .)Price, Ottati, Wilson & Kim, 2015افراد متعصررب ،کمتر میتوانند اقلیتها و افراد خارج از
گروه را تحمل کنند .در آمریکا افرادی که تعصرربگرایی کمتری نشرران میدهند ،نگرش مطلوبتری را نسرربت به
مح صوالت خارجی دارند .تع صبگرایی ،یک ویژگی شخ صیتی میبا شد که با همدلی رابطه عکس و با عرق ملی
مصرفکننده رابطه مثبتی دارد ( .)Al Ganideh, 2017همچنین مطالعات ) Rose et al., (2009نشان داد که این
تعصبگرایی در بین قومیتهای مختلف یک کشور متفاوت میباشد .ازاینرو:
فرضیه  )6اثرگذاری تعصب بر عرق ملی مصرفکننده در میان اقوام مختلف ایرانی ،متفاوت است.
 .2-8رابطه عرق ملی و نگرش نسبت به محصوالت داخلی و خارجی
عرق ملی مصرفکننده با نگرشهای منفی نسبت به خرید محصوالت خارجی و کیفیت محصوالت خارجی مرتبط
میباشد .بهعالوه ،عرق ملی بهطور منفی با قصد خرید واقعی برای محصوالت خارجی مرتبط است .بهدلیل باورهای
اخالقی ،مصرفکنندگان محصوالت داخلی خریداری میکنند .آنها انتظار دارند که کیفیت محصوالت خارجی نزول
یابد تا منجر به پایینآمدن سطح گرایشهای مشتریان برای خرید محصوالت وارداتی گردد ( Shoham & Gavish,
 .)2016در پژوهشی که ) Sharma et al., (1994در میان مصرفکنندگان کرهای انجام دادند ،دریافتند که عرق
ملی مصرفکننده اثر مهم و قابلتوجهی بر روی نگرش نسبت به محصوالت وارداتی دارد و حتی بعد از تعدیل اثر
تهدیدات اقتصادی و شخصی ،ضرورت ادراکشده واردات همچنان موردتوجه قرار دارد .مطالعات Shankarmahesh
) (2006نشان داد که شایعترین نتیجه مستقیم عرق ملی مصرفکننده که در مطالعات مربوطه بهدستآمده ،عبارت
است از قصد خرید و تمایل به خرید محصوالت داخلی و مخالفت با محصوالت خارجی و حمایت مصرفکننده از
محصوالت ،برندها و شرکتهای داخلی Cutura (2006) .نشان دادند که عرق ملی بهطور مثبت با رجحان و تمایل
خرید باال برای محصوالت داخلی مرتبط میباشد اما با ترجیح کیفیت ادراکشده از محصوالت خارجی ارتباط منفی
دارد .نتایج پژوهشی که توسط ) Saffu, Walker & Mazurek (2010در مورد عرق ملی مشتری و تمایل به خرید
محصوالت داخلی انجام شد ،نشان داد که عرق ملی مشتری با قصد خرید محصوالت داخلی ارتباط مثبتی دارد.
یافتههای این مطالعه ،تصدیق کرد که نهتنها در کشورهای توسعهیافته بلکه در کشورهای درحالتوسعه نیز عرق ملی
مشتری نقش مهمی در احتمال خرید محصوالت داخلی ایفا میکند .همچنین در مطالعات ) Rose et al., (2009و
) Zolfagharian & Sun (2010که بررسی عرق ملی مصرفکننده نسبت به محصوالت خارجی و پژوهش
1 dogmatism
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) Kayabasi & Demireli (2013که بررسی عرق ملی مصرفکننده نسبت به محصوالت داخلی در میان
قومیتهای مختلف پرداختهاند ،نشان داد که این اثرگذاری در میان قومیتهای مختلف ،متفاوت میباشد .با توجه به
مطالب بیانشده ،فرضیههای زیر در رابطه با نتایج عرق ملی مصرفکننده مطرح میشود:
فرضیه  )7تأثیرگذاری عرق ملی مصرفکننده بر نگرش نسبت به محصوالت داخلی در میان اقوام مختلف ایرانی،
متفاوت است.
فرضیه  )8تأثیرگذاری عرق ملی مصرفکننده بر نگرش نسبت به محصوالت خارجی در میان اقوام مختلف
ایرانی ،متفاوت است.
 .2-9تهدید اقتصادي ادراکشده
اگرچه مطالعات متعددی ،ن شان میدهند که عرق ملی م صرفکننده با نگرش به کاالی خارجی رابطه معکوس
و با نگرش نسر ر بت به کاالی داخلی راب طه مث بت دارد ( & ،Shankarmahesh, 2006; Saffu, Walker
 ،)Mazurek, 2010; Shoham & Gavish, 2016اما این رابطه میتواند بهو سیله نگرانی م شتریان درخ صوت
تهدیدی که رقابت خارجی برای آنها در سطح شخ صی یا اقت صاد داخلی ایجاد میکند ،تعدیل شود ( Kumar et
 .)al., 2011زمانی که مشرررتریان دریابند که کشرررور آنها تحت تأثیر رقابت خارجی قرار میگیرد ،عرق ملی آنان
افزایش مییابد ( .)Al Ganideh & Al Taee, 2012همچنین کشررورهایی که به لحاظ اقتصررادی بازتر بودهاند،
م صرفکنندگان آن ک شور ،عرق ملی بی شتری دا شتهاند .درواقع تفاوتهای اقت صادی باعث متفاوت شدن عرق ملی
مصرفکنندگان شده است ( .)Han & Won, 2018مصرفکنندگان قومگرا بر این باورند که خریداران محصوالت
خارجی ازنظر اخالقی در برابر کارگران داخلی که بهخاطر رقابت خارجی شغلشان را ازدست میدهند ،مسئول هستند
و بهنو به خود احسررراس می کن ند که با خر ید محصررروالت داخلی به اقتصررراد کشرررور خود ک مک میکن ند
( .)Shankarmahesh, 2006تحت چنین شرررایطی از تهدید اقتصررادی درکشررده ،خارجیبودن محصرروالت معانی
بدی پیدا میکند که همراه با افزایش ملیگرایی ،تعصررب و عرق ملی مصرررفکننده میباشررد .ازاینرو ،افراد قومگرا
ممکن اسررت بهمنظور ممانعت از دسررتیابی رقبای خارجی به سررود بیشررتر ،از کیفیت و پرسررتیژ محصرروالت خارجی
چشررمپوشرری کنند ( .)Kumar et al., 2011همچنین مطالعات مختلف ،نشرران میدهد که این تأثیرگذاری در بین
اقوام مختلف متفاوت میبا شد ).(Kayabasi & Demireli, 2013; Pentz et al., 2017; Han & Won, 2018
با فرض این منطق برای مصرفکنندگان ایرانی ،فرضیههای زیر بیان میشود:
فرضیه  )9تعدیلشدن رابطه بین عرق ملی مصرفکننده و نگرش نسبت به محصوالت داخلی توسط تهدید
اقتصادی ادراکشده در میان اقوام مختلف ایرانی ،متفاوت است.
فرضیه  )10تعدیلشدن رابطه بین عرق ملی مصرفکننده و نگرش نسبت به محصوالت خارجی توسط تهدید
اقتصادی ادراکشده در میان اقوام مختلف ایرانی ،متفاوت است.
با توجه به مباحث ذکرشده ،مدل مفهومی پژوهش براساس تمام تأثیرات موردبررسی در این مطالعه بهصورت
شکل  1خواهد بود .باید توجه داشت با توجه اینکه تعدیلگری قومیتها روی همه روابط میباشد ،برای همین
نمیتوان در مدل همه را روی روابط اعمال کرد .به همین منظور ،بر روی مدل صرفا تعدیلگری قومیتها اشاره شده
است.
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شکل( .)1مدل مفهومی تحقیق

با تعدیلگری قومیتهای مختلف ایرانی (فارس ،ترک ،کرد ،لر)
 .3روششناسی پژوهش
جامعهآماری پژوهش ،دانشجویان دانشگاههای دولتی تهران بودهاند چراکه برای رویکرد قومیتی موردنظر پژوهش،
دانشگاههای تهران بهخاطر حجم دانشجو از اقوام مختلف ایرانی برای اهداف پژوهش مناسب میباشند .از طرفی
تحقیقاتی همچون "تجزیهوتحلیل تطبیقی تمایالت قومی مصرفکننده :مطالعه تجربی دانشجویان ترکی و
آذربایجانی") Acikdilli, Ziemnowicz & Bahhouth (2017از دانشجویان برای این منظور استفاده کردهاند.
برای انتخاب دانشگاهها ،ابتدا بهصورت تصادفی از بین دانشگاههای سراسری شهر تهران ،دانشگاههای تربیت مدرس،
بهشتی و علم و صنعت موردنظر واقع شدند .پرسشنامه در بین  600نفر توزیع گردید که از این تعداد  531پرسشنامه
مناسب برگشت داده شد و موردبررسی قرار گرفت .پرسشنامه همانطورکه ذکر شد ،دارای ابعاد مختلفی بود که در
جدول ( )1به جزئیات و روایی و پایایی آن اشاره شده است.
در پرسشنامه از طیف 7گزینهای لیکرت استفاده شد .همانطورکه در جدول ( )1دیده میشود ،برای حصول
اطمینان از پایایی ابزار در سطح ابعاد از سه روش؛ میانگین واریانس استخراجی که بهتر است بیش از  0/5باشد؛ پایایی
ترکیبی که بهتر است بیش از  0/7باشد و آلفای کرونباخ که بهتر است بیش از  0/7باشد ،استفاده شد که در اغلب
موارد این مرزها در ارقام وجود دارد.

مؤلفه

جدول ( .)1مؤلفههاي پژوهش و ارقام پایایی محتوا و ابزار پژوهش
پایایی
تعداد
منبع
AVE
ترکیبی
آیتم

هویت ملی

4

ملیتگرایی

2

Auruskeviciene, Vianelli & Reardon
)(2012
)Vida, Dmitrović & Obadia (2008

آلفا
کرونباخ

0/76

0/93

0/89

0 /6

0/74

0/71
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گشودگی فرهنگی
تعصب
عرق ملی مصرفکننده
وابستگی قومی
تهدید اقتصادی ادراکشده
نگرش نسبت به محصوالت
داخلی
نگرش نسبت به محصوالت
خارجی
درمجموع
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2
5
4
2
4

)Vida, Dmitrović & Obadia (2008
)Bruning, Kovacic & Oberdick (1985
)Shimp & Sharma (1987
)Donthu & Cherian (1994
)Kumar, Fairhurst & Kim (2011

3

0/63
0/55
0/69
0/66
0 /5

0/76
0/86
0/89
0/79
0/79

0/72
0/82
0/84
0/73
0/7

0/61

0/86

0/78

)Meyers-Levy & Peracchio (1995

3

0/65

0/78

29

0/78
0/841

برای ارزیابی روایی همگرا ،به مقدار بارهای عاملی تحلیل عاملی تأییدی و معناداری آنها رجوع شد که با توجه
به ضعف در بارهای عاملی در برخی از سؤالها (کمتر از  ،)0/6یک سؤال از نگرش نسبت به محصوالت داخلی (از
مجموع  4سؤال) و دو سؤال از وابستگی قومی (از مجموع  4سؤال) حذف گردید و درنهایت پرسشنامه با  29سؤال
توزیع گردید .عالوهبراین ،روایی محتوایی نیز با استفاده از نظریات خبرگان امر موردنظر قرار گرفت.
جدول( .)2میانگین متغیرهاي پژوهش به تفکیک قومیت
میانگین متغیر در
میانگین متغیر در
میانگین متغیر در
متغیرها
قومیت لر
قومیت ترک
قومیت فارس
4/1
4/4
4/2
وابستگی قومی
4/7
4/7
4/9
هویت ملی
4
3/2
3/2
ملیتگرایی
4/4
4/7
4/9
گشودگی فرهنگی
3/4
3/2
3/3
تعصب
3
3/2
3/2
عرق ملی مصرفکننده
3/7
3/6
3/6
تهدید اقتصادی ادراکشده
3
3/4
3/5
نگرش نسبت به محصوالت داخلی
5
5
4/9
نگرش نسبت به محصوالت خارجی

میانگین متغیر در
قومیت کرد
4/8
4/7
2/6
4/9
3/1
3/2
3/7
3/6
4/7

در این پژوهش ،برای آزمون مدل پژوهش و تجزیهوتحلیل روابط بین متغیرها ،هم از آمار توصیفی و هم از آمار
استنباطی استفاده شد .همچنین ،برای تأیید مدل ،از ابزار تحلیل عاملی تأییدی و جهت پاسخ به فرضیههای پژوهش،
از روش مدلیابی معادالت ساختاری به روش کمترین توان جزئی ( )PLSاستفاده شد .پس از گردآوری دادهها ،تمام
عملیات فوق با نرمافزارهای آماری  SPSSو  Smart PLSمحاسبه و تحلیل شد .در توضیح بیشتر در مورد نحوه
استفاده از مدلساختاری در این پژوهش ،باید اشاره کرد که با توجه به اینکه نوع تعدیلگری این پژوهش برای
قومیتها از مدل چندگروهه1میباشد (برای تهدیدهای اقتصادی بهصورت رابطهای است) ،لذا برای هر قومیت یکبار
مدل اجرا میشود .به همین علت است که همه فرضیهها در جداول نتیجهگیری برای هر قومیت تکرار میگردد.

Multi Groups Moderators

1
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 .4یافتههاي پژوهش
تحلیل آمارهای توصیفی ،نشان میدهد که پاسخدهندگان 57درصد مرد و 43درصد زن بودند ،مدرک کارشناسی
ارشد با 43/3درصد دارای بیشترین مقدار درصد تحصیالت از بین گزینه تحصیالت افراد بوده است .قوم فارس با
61/8درصد و قوم ترک با 17/7درصد بیشترین درصد را در میان قومیت بررسیشده (فارس ،ترک ،لر ،کرد) دارا
میباشند.
اکنون به بررسی برازش جزئی مدل یا همان آزمون فرضیههای پژوهشی پرداخته میشود .در این مرحله ،ضریب
اثرگذاری هر متغیر و معناداربودن این ضریب بررسی میشود .در مورد بررسی تأثیرات مستقیم مؤلفهها و ابعاد بر هم
و معناداری آنها جدول  2طراحی شده است.

فرضیههای پژوهش
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
فرضیه پنجم
فرضیه ششم
فرضیه هفتم
فرضیه هشتم
فرضیه نهم
فرضیه دهم

جدول ( .)3نتایج آزمون فرضیههاي پژوهش
کرد
ترک
فارس
ضریب مسیر
ضریب مسیر
ضریب مسیر
-0/049
0/032
-0/043
-0/11
0/103
0/076
****0/428
****0/483
****0/344
***0/267
-0/001
****0/193
***-0/364
0/017
0/097
**0/258
0/047
*0/097
****0/762
***0/391
****0/844
-0/531
0/165
-0/296
*
-0/331
0/404
-0/166
**
-0/016
-0/699
0/086

*در سطحاطمینان  %90موردتأیید است
***در سطحاطمینان  %99موردتأیید است

لر
ضریب مسیر
*-0/096
*0/158
****0/198
0/095
****-0/375
****0/377
****0/288
0/108
***0/718
-0/604

**در سطحاطمینان  %95موردتأیید است
****در سطحاطمینان  %99/9موردتأیید است

با توجه به وجود دو فرضیه تعدیلگری رابطهای در پژوهش (فرضیات نهم و دهم) و تأییدشدن آن در برخی از
اقوام ایرانی ،جدول شماره  4برای تحلیل شدت این تعدیلگرها (تهدید اقتصادی) ارائه گردید.
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جدول ( .)4شدت تعدیلگري
ترک
مقدار
شدت تعدیلگری تهدید اقتصادی درک شده در رابطه بین عرق ملی
مصرفکننده و نگرش نسبت به محصوالت داخلی
شدت تعدیلگری تهدید اقتصادی درک شده در رابطه بین عرق ملی
مصرفکننده و نگرش نسبت به محصوالت خارجی

لر
2

f

مقدار

0/11

0/19

0/41

-

2

f

با توجه به دستهبندی ) Henseler & Fassott (2010درخصوت شدت اثرگذاری متغیر تعدیلگر و همچنین
جدول  ،4میتوان بیان داشت که شدت تعدیلگری تهدید اقتصادی ادراکشده بر رابطه عرق ملی مصرفکننده و
نگرش نسبت به محصوالت داخلی در قومیت ترک در حد ضعیف و در قومیت لر اثری متوسط داشته اما در قومیتهای
فارس و کرد اثرگذار نبوده است .همچنین اثر تعدیلگری تهدید اقتصادی ادراکشده در رابطه عرق ملی مصرفکننده
و نگرش نسبت به محصوالت خارجی در قومیت ترک دارای اثری قوی بوده است و در مابقی قومیتها اینچنین
اثری دیده نمیشود.
بنابراین مدل نهایی پژوهش با توجه به تأییدشدن فرضیهها در هر یک از اقوام ایرانی در شکل  2آورده شده
است.

شکل ( .)2مدل نهایی پژوهش

*

*برای قومیتهای مشخصشده در مدل ،خط موردنظر تأیید شده است ،ضریب هر قومیت برای مسیر تأیید
شده در جدول  3اشاره شده است.
 .5نتیجهگیري
برای روشنترشدن خروجی پژوهش ،میتوان در مورد جدول  3و شکل  2اشاره کرد که برای هر قومیت فرضیاتی
که تأیید شده و معنادار بوده است ،به معنی تأیید نقش تعدیلگری قومیت در رابطه موردنظر میباشد و این تأیید روی
خطوط شکل  2مشخص شده است؛ یعنی نتایج جدول  3و شکل  2با هم متناظر میباشند .در مجموع یافتههای این
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پژوهش ،نشان میدهند که میان اقوام مختلف ایرانی درخصوت پیشزمینههای عرق ملی مصرفکننده و اثرات آن
تفاوتهای قابلتوجهی وجود دارد.
در میان قومیت فارس تنها هویت ملی ،ملیتگرایی و تعصب بر عرق ملی مصرفکنندگان اثرگذار بوده است که
با نتایج پژوهش ) Le et al., (2013و ) Pentz et al., (2017به ترتیب با ضریب تأثیر  0/17 ،0/3و  ،0/24سازگار
میباشد .درحالیکه وابستگی قومی و گشودگی فرهنگی بر عرق ملی مصرفکنندگان با قومیت فارس به لحاظ آماری،
اثری نداشته است .همچنین در این قومیت وابستگی قومی بر نگرش نسبت به محصوالت داخلی اثرگذار نبوده است.
از طرفی دیگر ،عرق ملی مصرفکنندگان قومیت فارس تنها بر نگرش نسبت به محصوالت داخلی اثرگذار بوده که
با نتایج پژوهش ) Le et al., (2013با ضریب تأثیر  0/8همسو میباشد اما در مقابل عرق ملی مصرفکننده قومیت
فارس بر نگرش نسبت به محصوالت خارجی اثرگذار نبوده و همچنین متغیر تعدیلگر تهدید اقتصادی ادراکشده بر
این دو رابطه به لحاظ آماری اثری نداشته است.
درخصوت قومیت ترک از میان پیشزمینههای عرق ملی مصرفکننده ،تنها هویت ملی بر این متغیر اثرگذار
بوده که با نتایج پژوهش ) Vida et al., (2008با ضریب تأثیر  0/51سازگار میباشد؛ اما در خصوت سایر
پیشزمینههای عرق ملی رابطهای به لحاظ آماری یافت نشد .همچنین وابستگی قومی نیز بر نگرش نسبت به
محصوالت داخلی تأثیری نداشته است .درخصوت نتایج عرق ملی مصرفکننده ،این متغیر فقط بر نگرش نسبت به
محصوالت داخلی اثرگذار بوده است که با نتایج پژوهش ) Le et al., (2013سازگار میباشد؛ اما درخصوت تأثیر
این متغیر بر نگرش نسبت به محصوالت خارجی رابطهی معنیداری یافت نشد .درنهایت متغیر تعدیلگر تهدید
اقتصادی ادراکشده بر رابطه عرق ملی مصرفکننده و نگرش نسب به محصوالت داخلی اثرگذاری ضعیف و بر
نگرش نسبت به محصوالت خارجی اثری بسیار قوی داشته است .درواقع شدت اثرگذاری متغیر تعدیلگر تهدید
اقتصادی ادراک شده به حدی بوده است که قبل از ورود این متغیر به مدل ،در قومیت ترک رابطهای بین عرق ملی
مصرفکننده و نگرش نسب به محصوالت خارجی وجود نداشت و بعد از ورود این رابطه معکوس با ضریب تأثیر
 -0/69شکل میگیرد .این نتایج یا نتایج پژوهش ) Kumar et al., (2011همخوانی دارد.
در قومیت کرد؛ هویت ملی ،ملیتگرایی ،گشودگی فرهنگی و تعصب بر عرق ملی مصرفکننده تأثیر داشتهاند که
با نتایج پژوهش ) Vida et al., (2008و ) Pentz et al., (2017به ترتیب با ضرایب تأثیر  -0/26 ،0/12 ،0/51و
 ،0/28همسو میباشد؛ اما وابستگی قومی بر عرق ملی مصرفکننده و نگرش نسبت به محصوالت داخلی اثرگذار
نبوده است .از سوی دیگر عرق ملی مصرفکننده بر نگرش نسبت به محصوالت داخلی اثرگذار بوده که این نتیجه با
پژوهش ) Shoham & Gavish (2016با ضریب تأثیر  0/16همراستا میباشد؛ اما عرق ملی مصرفکننده بر نگرش
نسبت به محصوالت خارجی تأثیری نداشته است .همچنین متغیر تعدیلگر تهدید اقتصادی ادراکشده بر این دو
رابطه به لحاظ آماری اثری نداشته است.
درنهایت درخصوت قومیت لر؛ متغیرهای وابستگی قومی ،هویت ملی ،گشودگی فرهنگی و تعصب بر عرق ملی
مصرفکننده اثرگذار بوده است و همچنین وابستگی قومی با نگرش نسبت به محصوالت داخلی دارای رابطه میباشد.
این نتایج با نتایج پژوهش ) Vida et al., (2008و ) Pentz et al., (2017با ضرایب تأثیر ،0/23 ،0/51 ،0/13
 0/24و  0/09سازگار میباشد .این در حالی میباشد که متغیر ملیتگرایی بر عرق ملی مصرفکننده به لحاظ آماری
اثرگذار نمیباشد .از سوی دیگر متغیر عرق ملی مصرفکننده تنها بر روی نگرش به محصوالت داخلی اثرگذار بوده
ولی بر روی نگرش به محصوالت خارجی اثری نداشته است .همچنین متغیر تعدیلگر تهدید اقتصادی ادراکشده نیز
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بر رابطه بین عرق ملی مصرفکننده و نگرش نسبت به محصوالت داخلی تأثیر داشته است .این نتایج با نتایج پژوهش
) Kumar et al., (2011با ضریب تأثیر  0/22همخوانی دارد.
تمامی این نتایج بهنوعی با نتایج پژوهش ) Masoudnia, Mehrabi kooshki & Kiani (2014همخوانی
دارد .درواقع این پژوهش که در بین چهار قومیت فارس ،ترک ،کرد و لر انجام شده است ،نشان میدهد که قومیت
ترک کمترین و قومیت لر بیشترین تعلق و وفاداری را نسبت به هویت ملی و قومی را دارا بودند .قومیت فارس و کرد
در بین این دو قرار میگیرند که تعلق و وفاداری قومیت کرد نسبت به هویت ملی و قومی ،بیشتر از قومیت فارس
میباشد .در این پژوهش نیز قومیت ترک بهدلیل تعلق و وفاداری کمتر نسبت به هویت ملی و قومی دارای کمترین
اثرگذاری پیشزمینههای عرق ملی مصرفکننده و نتایج آن بوده است و در مقابل قومیت لر که دارای بیشترین
وفاداری و تعلق را نسبت به هویت ملی و قومی میباشند ،بیشترین اثرگذاری را درخصوت پیشزمینههای عرق ملی
مصرفکننده و نتایج آن نیز دارا بودهاند .همچنین قومیت کرد که نسبت به قومیت فارس تعلق و وفاداری بیشتری
نسبت به هویت ملی دارند ،درخصوت پیشزمینههای عرق ملی مصرفکننده نیز دارای اثرگذاری بیشتری نسبت به
قومیت فارس را دارا بودهاند .همچنین دیگر مطالعات جامعهشناسی نیز این نتایج را تأیید میکنند )& Amirkafi
.(Hajiani, 2013; Rabbani, Yazdkhati, Hajiani & Mirzaei, 2009; Hajiani, 2008
 .6پیشنهادها
در این بخش ،پیشنهادها در سه قسمت ارائه میشود .اولین قسمت در مورد تعداد فرضیات تأییدشده برای هر
قومیت میباشد .قومیت لر با  7فرضیه ،کرد با  5و فارس و ترک با تأیید  4فرضیه ،نشان میدهد که مدل ارائهشده
بیشتر برای قومیت لر قابل استفاده است .لذا پیشنهاد میگردد که مدیران بازاریابی محصوالت داخلی و خارجی به
ابعاد و شاخصهای این مدل در تحلیل اقوام ایرانی ،بهخصوت لرها استفاده کنند.
دومین قسمت پیشنهادها ،براساس میانگینهای هر شاخص که در جدول  2اشاره شده است ،میباشد .در شاخص
وابستگی قومی ،لرها کمترین مقدار را دارا هستند ،ازطرفی این شاخص تنها در لرها تأثیر معنادار بر عرق ملی
مصرفکننده بهصورت مثبت دارد (براساس مدل نهایی) ،بنابراین بیشترین پتانسیل در این قومیت برای تمرکز بر ابعاد
شاخص وابستگی قومی میباشد ،چراکه با افزایش آن میزان عرق ملی مصرفکننده بیشتر میگردد .در شاخص
ملیتگرایی ،ابتدا قومیت کرد و سپس قومیت فارس و ترک دارای کمترین مقدار هستند و در مقابل تنها در قومیت
کرد و فارس ،این متغیر بر عرق ملی مصرفکننده اثرگذار بوده است .لذا در قومیت کرد و فارس درخصوت شاخص
ملیتگرایی ،پتانسیل خوبی دارد که از طریق توجه به ابعاد آن ،عرق ملی مصرفکننده را در این دو قوم افزایش داد.
همچنین با توجه به پایینبودن شاخص تهدید اقتصادی ادراکشده در قومیت ترک و اثرگذاری بسیار زیاد این متغیر
در رابطه عرق ملی مصرفکننده بر نگرش نسبت به محصوالت داخلی و خارجی ،نشاندهنده این موضوع میباشد
که می توان با توجه بیشتر به ابعاد این شاخص ،نگرش قومیت ترک را نسبت به محصوالت داخلی بهبود بخشید و
نگرش منفیتری نسبت به محصوالت خارجی را در این قوم ایجاد کرد.
سومین قسمت ،براساس نتایج فرضیههای پژوهش است .با توجه به فرضیه اول و دوم که تنها در قومیت لر تأیید
شده است ،پیشنهاد میشود که در محصوالت ایرانی از نمادهای خات این قوم و زبان مخصوت آنها استفاده شود
تا به نوعی این محصوالت هویت قومی لر را حفظ کرده باشند ،موضوعی که در میان سایر اقوام ایرانی کمتر میتواند
صادق باشد .همچنین با تأییدشدن فرضیه سوم در تمامی قومیتها ،پیشنهاد میشود مدیران بازاریابی شرکتها برای
تمام اقوام ایرانی از طریق ارتباطات و پیامهای بازاریابی ،بر روی هویت ملی مصرفکنندگان تمرکز کنند .در این
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راستا ،مدیران بازاریابی ابرانی در تبلیغات و محتوای رسانهای خود از جمالتی مانند "من به ایرانیبودن خودم افتخار
میکنم" یا "چو ایران نباشد ،تن من مباد" ،بر روی هویت ملی مصرفکنندگان تأکید کنند .عالوهبراین ،با تأییدشدن
فرضیه هفتم در تمامی اقوام ایرانی ،پیشنهاد میشود برای محصوالتی که در داخل کشور تولید میشود شرکتها با
استفاده از استراتژیهای خات بر روی عرق ملی مصرفکنندگان تمرکز کنند .بهعنوانمثال میتوان از پرچم ایران
بر روی بستهبندیهای محصوالت استفاده کرد و یا از طریق چاپکردن عبارت "ساخت ایران" ،این مهم را تحقق
بخشند .با توجه به فرضیههای نهم و دهم ،اشاره به این موضوع که بخشی از رکود و مشکالت اقتصادی ناشی از
حضور محصوالت خارجی بوده و وجود این محصوالت آینده شغلی و کاری افراد را بهخطر میاندازد ،میتواند در
قومیت لر و ترک باعث شکلگیری نگرش مثبتی نسبت به محصوالت داخلی شده و حتی در میان اقوام ترک باعث
ایجاد نگرش منفی نسبت به محصوالت خارجی شود ،موضوعی که اگر در میان قوم ترک احساس نشود ،نگرش
منفی آنها نسبت به محصوالت خارجی از بین میبرد .اما درک این تهدید اقتصادی در قومیت فارس و کرد نمیتواند
منجر به تغییر نگرش آنها نسبت به محصوالت داخلی یا خارجی شود.
در کل با لحاظکردن تفاوت گسترده اقوام مختلف ایرانی در پیشزمینههای عرق ملی پیشنهاد میشود که
شرکتها با توجه به این تفاوتها به طراحی کمپینهای خود بپردازند .در این راستا ،شرکتها میتوانند برای اقوام
مختلف ،برنامههای متفاوتی درنظر بگیرند که متناسب با ویژگیهای آن قوم باشد .بهعنوانمثال ،درخصوت اقوام
کرد و لر و با توجه گشودگی فرهنگی پایین این اقوام و تعصب باالی آنها ،در پیامها و کمپینها باید بر نمادها و
ویژگیهای فرهنگی خات این اقوام تأکید شده و از آن بهر برد درحالیکه این مورد درباره قومیت فارس و یا ترک
میتواند کمرنگتر باشد.
در این مطالعه ،تنها برخی از پیشزمینههای عرق ملی مصرفکننده درنظرگرفته شده است که در مطالعات آتی
میتوان پیشزمینههای دیگری را که هم بر عرق ملی مصرفکننده اثرگذار است و هم در میان اقوام ایرانی تفاوت
دارد ،درنظرگرفت؛ مانند توسعهیافتگی اقتصادی ،نرخ بیکاری و سطح تحصیالت .همچنین در پژوهشهای آتی
میتوان دیگر قومیتهای ایرانی مانند بلوچ ،عرب و بختیاریها را نیز موردمطالعه قرار داد.
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