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  چکیده

هـایی از   نوستالژي احساس خوشایند و خاطرات مثبتی است که فرد هنگام مواجـه بـا محـرك   

هاي نوستالژي ایـن اسـت   یکی از کارکرد. خواند آن را فرا می...، اماکن و اشیاء ،قبیل اضطراب

 دهد ی خود را ازدست میروان ادلکند و تع ه مصرف کننده اضطراب را تجربه میکه هنگامی ک

از این رو هدف اصلی مقالـه  . بازگرداند آناحساس آسودگی و آرامش را به ) گسست روانی(

حاضر بررسی تاثیر گسست روانی مصرف کننده بر فراخوانی نوستالژي به عنـوان پیشـآیند   

سـپس ایـن پـژوهش سـعی دارد بـه      . باشـد  خوانی نوستالژي در مصرف کننده میاساسی فرا

 تمایـل بـه   این موضوع بپردازد چگونه مصرف کننده براي فرونشاندن اضطراب خود بررسی

به همین منظور ابتدا به منظـور مقایسـه میـانگین    . کند مصرف محصوالت نوستالژیک پیدا می

، بـا  س از مشاهده تفـاوت میـان دو گـروه   پ .اضطراب دو گروه کنترل و آزمایش پرداخته شد

دانشجو به منظور آزمون  191زمون تنها با یک گروه کنترل از استفاده از طرح تحقیق پس ازآ

ســپس بــا اســتفاده از روش معــادالت ســاختاري و نــرم . فرضــیات داده جمــع آوري گردیــد

ه حـاکی از آن اسـت کـه    نتایج به دسـت آمـد  . ها پرداخته شد به تجزیه و تحلیل داده PLSافزار

همچنـین مصـرف   . ر نوسـتالژي دارد داري بـ  گسست روانی مصرف کننده تاثیر مثبت و معنی

کنندگانی که گسست روانی را تجربه کردند تمایل و ترجیح بیشتري بـه مصـرف محصـوالت    

  .نوستالژیک دارند

  

 
 

  ، گسست، نوستالژياستعداد نوستالژي، ترجیح محصوالت نوستالژیک :کلمات کلیدي

                                                           
   Email: zdehdashti33@gmail.com : نویسنده مسئول -*
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  مقدمه

نشجوي پزشـکی سویسـی در پایـان    دا، توسط هافر حوزه پزشکی درنوستالژي ابتدا 

 براسـاس مطالعـات هـافر    .اش به عنوان یک بیماري عصـب شـناختی مطـرح شـد     نامه

کردنـد و در حسـرت منـاظر     کـه در ایتالیـا یـا فرانسـه خـدمت مـی      سربازان سویسی 

نوسـتالژي را بـه   هـافر   .شـدند  به آن مبتال می سرزمین مادري خود بودندکوهستانی 

و حتـی   مانند حـزن، حالـت گریـه، غـش و ضـعف      عنوان یک بیماري روانی با عالیمی

 .)1،2015سدکیدز و همکاران( مشاهده کردمرگ، 

نوستالژي احساس اجتماعی است که مستلزم بـه خـاطر آوردن گذشـته تجربـه شـده      

بسـیاري از  . 2)2017،9چانـگ، سـدیکدیس و ویلداسـکات،   ( همـدلی اسـت  همراه باحس 

محققان نظر بر این دارند عملکرد اصلی نوستالژي نقش آن به عنـوان سیسـتم مقابلـه    

، ایـی شـاد   طرات نوسـتالژیک از گذشـته  دیویس در تحقیقاتش فرض کرد که خـا . است

که در ) وانیست رگس( پناهگاهی را در برابر ترس و اضطراب ناشی از حوادث مخرب

 این وقایع مـی توانـد بـه دالیـل شخصـی     . سازد شود، فراهم می طول زندگی پدیدار می

یر از نوجـوانی بـه   مانند دوره تغی( و یا دوران تحول) مانند جنگ( ، جمعی)مانند طالق(

دو دسـته  به طور کلی از دیدگاه دیویس علت گسسـت روانـی بـه    . آید پدید می) جوانی

  . 3)2016چاندراسن،( توان تقسیم بندي کرد میدرونی و بیرونی 

از نوسـتالژي بـه    خـود در کتاب جامعـه شـناختی نوسـتالژي     دیویس 1979در سال  

برخـی احساسـات منفـی     پاسخ بـه در ،فراخوانی مثبت گذشته و دیروز حسرتعنوان 

استدالل کرد کـه نوسـتالژي    همچنین. یاد کرد شرف حالنسبت به شرایط کنونی یا در

همچنـین  او  .سـت  )هاي روانـی  گسست( ها با ناپیوستگی منظور مواجه هبموثر  یمنبع

 شـان خودافراد براي حفظ تـداوم هویـت    که شود باعث میداشت که نوستالژي عقیده 

  .)2015سدکیدز و همکاران ، ;4،1979دیویس( تالش نمایند

متحـول   نیـز  امنیت از ما درك تحول این با همراه و است تحول حال در روز هر جهان

 تهدیـد  تنها نه و است یافته امنیت گسترش درك ، چارچوب1990سال از پس .شود می

 دربـر  هـم  را سیاسـی  و اقتصـادي، اجتمـاعی، زیسـت محیطـی     تهدیدهاي بلکه نظامی

                                                           
1- Sedikides 

2- Cheung, Sedikides & Wildshut 
3- Chandrasen 

4- Davis 
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تا کنون توجه بازاریابان به خـود   1990نوستالژي نیز از دهه  .)1389سیف، ( گیرد می

عالقه مندي مصرف کنندگان به گذشته، رویدادهاي و وقایع تاریخی،  .جلب کرده است

 مطــرح کــرده اســت کحــوزه جدیــدي را در بازاریــابی بــا نــام بازاریــابی نوســتالژی 

سیاسـی احسـاس    و اقتصـادي، اجتمـاعی، زیسـت محیطـی     تهدیداتزیرا  .)2007ژاو،(

تهدیـدات  . ده استرناامنی و انزواي درونی را در بسیاري از مصرف کنندگان پدید آو

هایی که از طریق بی ثباتی اقتصادي، سیاسی و اجتمـاعی در مصـرف کننـده    و ناامنی

چـرا کـه   . بوجود آمده فرصتی را براي بازاریابی در عرصه تجارت فراهم کرده اسـت 

توانند حس راحتی بـراي مصـرف کننـدگان     آنها با طراحی محصوالت نوستالژیک، می

. مقابله با احسـاس عـدم امنیـت مصـرف کننـدگان بپردازنـد       تواند به فراهم کنند، و می

محصوالت نوستالژیک با ارائه یک نقطه تمرکز براي افکار نوستالژیک مثبت، به ایجـاد  

از این رو سعی بر آن است پاسـخی بـراي    .کنند ارتباط ملموس با گذشته کمک می یک

فراخوانـده و  شکاف تحقیقاتی چگونه گسست روانی نوسـتالژي در مصـرف کننـدگان    

 .فراهم آید ،حصوالت نوستالژیک بر می انگیزاندآنان را به به مصرف م

  

  چارچوب مفهومی و فرضیات پژوهش

  روانی مصرف کننده 1گسست

کند که حالت روانی فردي در طول زمـان رشـد    روانشناسی اجتماعی پویا پیشنهاد می

گسست روانی ) 1998(2والچرنواك و . کند کند و فرد به سمت تعادل حرکت می پیدا می

ایی از اجزا که بواسـطه ارتبـاط    سیستم پویایی که به عنوان مجموعهمصرف کننده را، 

  .دنکن شود، تعریف می میان اجزاي دیگر دستخوش دگرگونی می

تا هنگـامی کـه تغییـرات بـا الگـوي قابـل        اما اگرچه محیط همواره در حال تغییر است

تواند تـا حـد زیـادي ثابـت در نظـر گرفتـه        اطمینان مطابقت داشته باشد، آن محیط می

رویدادها یا حوادث ناپیوسته چنان کـه ثبـات طـوالنی نداشـته باشـد اضـطراب       . شود

خص پاسخ شـ . کند کند و فرد به شدت به نیاز به امنیت و ایمنی پیدا می شدید ایجاد می

محققـان بیـان کردنـد مصـرف     . تواند منجر به تغییر رفتـار فـرد شـود    به اضطراب می

سـدکیدز و  ( رفتـار ناشـی از اضـطراب اسـت     مرتبط بـا نوسـتالژي، شـکلی از تغییـر    

  .)2004همکاران،

                                                           
1- Discontinuity 
2- Nowak& Vallacher 
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 .گسست روانی بر فراخوانی نوستالژي تاثیر دارد: )H1(فرضیه اول

 

  نوستالژي 

بازگشت بـه  "به معنی به ”nostos“.مشتق شده استاز زبان یونانی  "نوستالژي"واژه  

باشـد   مـی  "درد، رنج، غم و اندوه" با اشاره به "algos"و  "خانه یا به سرزمین مادري

حالتی از اشتیاق که ممکن است با بلک نوستالژي را . )2004سدکیدز و همکاران،( است

 .)1،1990بلـک ( تعریـف کـرد   نـگ برانگیختـه شـود   یک موضوع، صحنه، رایحـه یـا آه  

 شـود مفهـوم سـازي مـی    نوستالژي اغلب به صورت نگرش مثبت نسـبت بـه گذشـته   

در فرهنـگ جدیـد آکسـفورد نوسـتالژي بـه صـورت        ).2001، 7 ،2برسکایت و گنیکـی (

 زسـدیکد ( اشتیاق احساساتی و یا  اشتیاق عـاطفی بـراي گذشـته تعریـف شـده اسـت      

ــاران، ،2017، 2 ویلداســکات، ــا  ).2016 ویلداســکات و همک ــالبروك و ام ــدگاه ه از دی

، نگرش مثبـت یـا اثـر    میل یا احساسات کلی(صورت ترجیح "نوستالژي به  3اسچلیندر

در (کـه در زمـان جـوانی فـرد      )فرد، مکان یا اشـیا (اي نسبت به چیزي تجربه) مطلوب

بـراي او پرخـاطره یـا    ) از تولـد ابتداي بزرگسالی، در نوجوانی، در بچگی یا حتی قبـل  

کازلسـکی و  ( ، تعریف شده است"بوده است) محبوبیا  معروفمردم پسند، ( رایج تر

 هــالبروك و شــلیندر، ،1993 هــالبروك، 5،20017برســکایت و گنیکــی ;4،2017گنیکــی

1996 ،1994 ،1998( .  

افـراد  تواننـد نوسـتالژي را در    هایی وجود دارنـد کـه مـی    قدند محركپژوهشگران معت

ها، روابط خـانوادگی، دیسـکوهاي    دوستی(توانند اجتماعی  ها می حركم این. فراخوانند

) 1979(دیـویس  . باشـند ) موسـیقی، بوهـا، دارایـی و مایملـک    (و غیر اجتماعی ) شبانه

ها و عـدم   ها، اضطراب هاي موجود، نارضایتیاظهار کرد که نوستالژي در مورد ترس

ز فراخـوانی  هـا پـس ا   این محرك ).6،2006و ویلداسکات سدکیدز( دهد ها رخ می قطعیت

همچنـین   .گـذارد  بر ترجیحات  مصرف کننـده تـاثیر مـی   توانند  نوستالژي در افراد می

                                                           
1- Belk 

2- Barauskaitė & Gineikienė 

3- Holbrook & Schindler 

4- Kazlauske& Gineikiene 

5- Barauskaitė & Gineikienė 

6- Sedikides & Wildschut 



 247 نوستالژیک محصوالت ترجیح بر کننده مصرف روانی گسست تاثیر بررسی

بر ترجیحـات   )ترس از مرگهمچنین (مرگ و میر  يیادآور که دهد نشان میمطالعات 

   .)1،1999مندل و هاینه( دگذار تاثیر می محصوالت نوستالژیکمصرف 

 محصوالتترجیح مصرف کننده براي نوستالژي فراخوانده شده بر : )H2(فرضیه دوم

  .تاثیر داردنوستالژیک 

  

  2کننده ترجیح مصرف

در ادبیات بازاریابی ترجیح به معناي این است که احتمـال انتخـاب یکـی کـاال بـیش از      

بـه عنـوان   ترجیح مصرف کننده  .3)2016،169کنتنت، هاملی و عبداهللا،( سایر کاالهاست

به عبـارت دیگـر تـرجیح مصـرف کننـده      . شود درجه ایی از تمایل به شیء تعریف می

عبارت است از درجه ایی از میل به محصـول اعـم از دوسـت داشـتن یـا نداشـتن آن       

  .)1993هالبروك و شلیندر،( محصول

یتی، بر این باور است که نوستالژي معموال در شـرایط تـرس، نارضـا   ) 1979(دیویس 

هـریچ   .دهد، و هدف آن کاهش احساسات منفـی اسـت   ب و عدم اطمینان رخ میاضطرا

کند که هـر چقـدر مصـرف کننـدگان بیشـتر از زنـدگی فعلـی خـود          اشاره می) 1992(

بـه  . ناراضی هستند، بیشتر تمایـل بـه بازگشـت بـه محصـوالت نوسـتالژیک را دارنـد       

اسـات در مـورد   ، احیـاي احس )مانند رکودهاي اقتصادي(خصوص در زمان اضطراب 

گذشته از طریق مصرف محصوالت نوستالژیک، اعصاب مصرف کننـدگان را تسـکین   

بنابراین احساس عدم امنیـت مصـرف کننـدگان، کـه یـک حـس عمـومی از عـدم         . دهد

قطعیت، آسیب پذیري و ترس است، ممکن است منجر به ترجیح مشتریان بـه اسـتفاده   

  .)2013ژاو،( از محصوالت نوستالژیک شود

 محصــوالت مصــرف کننــده بــراي گسســت روانــی بــر تــرجیح : )H3(فرضــیه ســوم

  .نوستالژیک تاثیر دارد

  

                                                           
1- Mandel& Heine 
2- Consumer Preference 
3- Kontot,Hamali and Abdollah 
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  1مدل مفهومی پژوهش -1کل ش

  )3،2013وگینکین 2،2012راثفورد و شاو( :منبع

 استعداد نوستالژي

در دیـدگاه   .تالژي وجـود دارد ادبیات مصرف کننده دو دیدگاه در مورد استعداد نوسـ 

تعریـف  وي از خـاطرات نوسـتالژیک   اجتماعی استعداد نوستالژي به صورت مخزن قـ 

دار بـا   یک شامل ارتیاطـات و تعـامالت معنـی   در این دیدگاه خاطرات نوستالژ. شود می

در دیــدگاه . شــود واده ، همســر و دوســتان را شــامل مــیافــراد نزدیــک از قبیــل خــان

. باشـد  ناپایـداري عـاطفی یـا افسـردگی مـی      استعداد نوستالژي شکلی از 4ناسازگاري

زگشتن افراد به گذشـته بـه دلیـل عـدم توانـایی      محققان به ابن موضوع دست یافتند با

ــا مســای  ــی برخــورد آن ب ــان حــال م ساشــن و ( باشــد ل و مشــکالت موجــود در زم

 اي که فرد شـی  ایی درجه را ازمحققان استعداد نوستالژي .)905-5،2013،904همکاران

 .، تعریف کردنـد دهد ترجیح می در دوران گذشته را )به طور مثال افراد، امکان، اشیاء(

آنها همچنین اشاره کردند که استعداد نوسـتالژي ترجیحـات مصـرف کننـده را شـکل      

دهند و برمصرف کنندگان به درجات مختلف، حتی اگر از لحاظ سـن و متغیرهـاي    می

بنابراین استعداد نوسـتالژي بـه عنـوان    . گذارد جمعیت شناختی مشابه باشند تاثیر می

ازعوامل مرتبط به زمـان و   طور مستقل ا ویژگی شخصیتی که بهمتغیر تفاوت فردي ی

  .)2003هالبروك و شلیندر،( شود کند، درنظر گرفته می سن عمل می

                                                           
  .باشند ل میدراین پژوهش جنسیت از طبقه متغیرهاي جمعیت شناختی، متغیر کنتر  -1

2- Rutherford& Shaw 
3- Gineikienė 
4- Maladaptation 
5- Seehusen  

H4 

H3 

ترجیح مصرف کننده 

گسست روانی براي محصوالت 

 مصرف کننده

نوستالژي فراخوانده 

 شده

استعداد 

 نوستالژي

H1 H2 
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استعداد نوستالژي را بـه صـورت هیجـان عـاطفی یـا      ) 2006(ویلد اسکات و همکاران 

  ).2016، 1رکیزلدمی( مالیخولیا توصیف می کنند

استعداد نوستالژي رابطه میان نوستالژي فراخوانده شده و  :)H4(فرضیه چهارم

  .نوستالژیک را تعدیل می نماید محصوالتترجیح مصرف کننده براي 

  

  پژوهششناسی روش 

  فلسفه پژوهش

نی بر بتپارادایم اثباتی از نظر هستی شناسی م .است 2فلسفه این پژوهش اثبات گرایی

دستکاري  - آزمایشی"طالحاثباتی را در اصروش شناسی پاردایم  واقع گرایی است

اي مطرح شده  ها به شکل قضیه ها و فرضیه خوانند؛ به این صورت که سوال می "کننده

 .)32،1392محمدپور، احمد،( د تحت آزمون تجربی قرار می گیرندو براي تایی

 
  نوع پژوهش

حقیقـی  طـرح  ( تجربـی توصیفی و  از بعد هدف کاربردي، از بعد روش پژوهش حاضر

تحقیقات کاربردي تحقیقاتی هستند که با استفاده  .باشد می )پس آزمون با گروه کنترل

از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقـات بنیـادي فـراهم شـده بـراي      

طرح گـروه کنتـرل فقـط    همچنین  .گیرند هاي بشر مورد استفاده قرار می رفع نیازمندي

غیــر مســتقل همــان تفــاوت بــین  اثــر مت. ي نــدارداپــس آزمــون هــیچ ســنجش اولیــه 

  .)220-219 ،1392مالهوترا،(هاي گروه آزمایشی و کنترل است  گیري اندازه

  

  ها آوري داده روش جمع

اي، کتـاب و مقـاالت    مطالعـات کتابخانـه  در این پژوهش به منظور جمـع آوري داده از  

پرسشـنامه اضـطراب   بـه همـین منظـور از    . پرسشنامه استفاده شده اسـت انگلیسی و

از پرسشـنامه نوسـتالژي    براي انـدازه گیـري گسسـت،    )1970(3اسپیلبرگر و همکاران

بـراي انـدازه گیـري نوسـتالژي، از پرسشـنامه اسـتعداد       ) 2010(4فراخوانده شده میـر 

                                                           
1- Kızıldemir 

2- Positivism 

3- Spielberger etal 
4- Meyer 
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بــراي انــدازه گیــري اســتعداد نوســتالژي و در اخــر از ) 1993(1نوســتالژي هــالبروك

براي ) 1996(  ندلریلشهالبروك و و )1993( هالبروكپرسشنامه ترجیح مصرف کننده 

  .کنیمنوستالژیک استفاده می کاالي ترجیح مصرف

 
  جامعه و نمونه

جامعه آماري این پژوهش کلیه دانشجویان دانشکده مـدیریت و حسـابداري دانشـگاه    

 ،باشـد کـه صـفت مشـترك جامعـه امـاري فـوق        آزاد اسالمی واحد گنبد کـاووس مـی  

اسـتفاده  ) 1982( به نقل از سالدر و همکاران. باشد استفاده از برندهاي نوستالژیک می

از دانشجویان به عنوان یک نمونه همگون و همسان براي آزمایش درستی یک تئـوري  

گیري در  نمونه ر این پژوهش،روش نمونه گیري د )2،1981کلدر و همکاران( الزم است

ــدازه نمونــه از آزمــون کفایــت نمونــه  همچنــین بــراي ..باشــد مــیدســترس  تعیــین ان

گیري اسـت کـه    این آزمون شاخصی از کفایت نمونه .استفاده می نماییم )KMO(گیري

 ،1389 مومنی و قیومی،(کند  کوچک بودن همبستگی جزئی بین متغیرها را بررسی می

191-194.(  

 مقـدار  کـه  اییآنجـ  از. گیري در جدول ارائـه گردیـده اسـت    نتایج آزمون کفایت نمونه

 تحلیل و عاملی تحلیل براي نمونه تعداد است،) 7/0 باالي( 946/0 برابر KMO شاخص

 بارتلـت،  آزمـون  sig مقـدار  همچنـین . باشـد  می کافی ساختاري معادالت مدل با مسیر

 دارد وجود متغیرها بین داري معنی ارتباط دهد می نشان که است درصد 5 از کوچکتر

  .است مناسب ساختاري مدل شناسایی براي عاملی تحلیل و

 
  نمونه کفایت بررسی براي بارتلت آزمون و KMO شاخص - 1 جدول

KMO سطح معنی داري درجه آزادي آماره آزمون بارتلت 

964/0  7836 820 000/0  

  

  آوري شده هاي جمع توصیف داده

 مطالعـه  مورد افراد از درصد 3/50 ها، پرسشنامه از شده گردآوري اطالعات براساس

 آمـاري  نمونـه  از درصد 7/49 مردان گروه و اند داده اختصاص خود به زنان گروه را

 قرار سال 32-26 سنی بازه در نمونه از درصد معادل افراد اکثریت. اند داده تشکیل را

 از درصـد  یـک  که است سال به باال  48 به مربوط سنی نظر از فراوانی کمترین. دارند

                                                           
1- Holbrook 
2- Calder   
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هـاي متغیرهـاي مـدل    گویـه همچنین امـار توصـیفی    .دهند می تشکیل را دهندگان پاسخ

  .باشدمفهومی تحقیق به شرح جدول زیر می

  

 هاي متغیرهاي پژوهش مار توصیفی گویهآ -2 جدول

  Mean Median  Mode  Skewedness  Kurtosis  

Discontinuity1 4/2  2  2  03/0  1-  

Discontinuity2  1/2  2  2  57/0  56/0 -  

Discontinuity3  3/2  2  2  37/0  1-  

Discontinuity4  3/2  2  2  39/0  93/0 -  

Discontinuity5  4/2  2  2  2/0  89/0 -  

Discontinuity6  26/2  2  2  5/0  67/0 -  

Discontinuity7  43/2  2  2  2/0  1/1-  

Discontinuity8  48/2  2  2  13/0  1-  

Discontinuity9  28/2  2  2  42/0  1-  

Discontinuity10  30/2  2  2  16/0  73/0 -  

Discontinuity11  03/2  2  1  63/0  71/0 -  

Discontinuity12  4/2  2  2  19/0  1/1-  

Discontinuity13  12/2  2  2  51/0  98/0 -  

Discontinuity14  17/2  2  2  61/0  98/0 -  

Discontinuity15  41/2  2  2  17/0  4/0-  

Discontinuity16  36/2  2  2  27/0  78/0 -  

Discontinuity17  36/2  2  2  32/0  88/0 -  

Discontinuity18  19/2  2  2  44/0  92/0 -  

Discontinuity19  40/2  2  2  25/0  1-  

Discontinuity20  26/2  2  2  3/0  7/0-  

Nost1  5/3  4  4  6/0-  93/0 -  

Nost2 6/3  4  4  77/0 -  72/0 -  

Nost3 38/3  4  4  48/0 -  1/1-  

Nost4 54/3  4  4  75/0 -  71/0 -  

Nost5 5/3  4  4  7/0-  84/0 -  

Nost6 48/3  4  4  7/0-  76/0 -  

Nost7 51/3  4  4  7/0-  73/0 -  

Nost8 49/3  4  4  72/0 -  68/0 -  

Nost9 43/3  4  4  61/0 -  96/0 -  

Nost10 53/3  4  4  68/0 -  78/0 -  

Pro1 58/3  4  4  66/0 -  73/0 -  

Pro2 54/3  4  4  61/0 -  91/0 -  

Pro3 28/3  4  4  37/0 -  1/1-  

Pro4 7/4  4  4  1/1-  3/1  

Pro5 1/3  4  4  31/0 -  1/1-  

Pro6 3/3  4  4  35/0 -  1/1-  

Pro7 23/3  4  4  22/0 -  1-  

Pro8 3/3  4  4  37/0 -  97/0 -  

Pre 17/3  4  4  23/0 -  4/1-  
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  هاتجزیه و تحلیل دادهروش 

هـا   ار توصیفی و به منظور تحلیـل داده ها از ام ر این پژوهش به منظور توصیف دادهد

از روش مــدل یــابی معــادالت  هــاي پــژوهش از آمــار اســتنباطی و ن فرضــیهو آزمــو

مدل یابی معادالت ساختاري یک رویکرد امـاري جـامع    .ساختاري استفاده شده است

  .هایی درباره روابط مشاهده شده و مکنون است فرضیهبراي آزمون 

اي که شامل متغیرهاي جمعیت شـناختی بـوده    ر این پژوهش ابتدا اطالعات زمینهلذا د

سطح آمار اسـتنباطی و  همچنین در  .و تحلیل شده استتجزیه  SPSSتوسط نرم افزار 

و نـرم   SEM پژوهش از تکنیـک معـادالت سـاختاري    ها و مدل مفهومی آزمون فرضیه

 .ستفاده شده استا  PLSر اافز

  

  بررسی مقدماتی

قبل از انجام تحقیقات اصلی، تحقیقات مقدماتی به منظور بهبود رونـد انجـام تحقیقـات    

. دانشجوي فارغ التحصیل نشده آزمون به عمل آمده است 57از  .اصلی انجام داده ایم

اسـتفاده کـردیم   نر بـراي آزمـون کفایـت نمونـه گیـري      ابتدا از آزمـون کایسـر و مـای   

کـه نتـایج   . شد مناسب اسـت با ٦/٠خص کفایت نمونه گیري باالتر از که شا درصورتی

ــن آزمــون  ــه دســتکار .گشــت 67/0ای ــ ســپس ب ــر مســتقل در گــروه آزم ایش ي متغی

ابتدا افراد به صورت تصادفی به گروه آزمـایش و کنتـرل تخصـیص داده    . پردازیم می

شدو بعد مقاله اي به گروه آزمایش آمار تصادف و طالق مقایسه آن با سـایر جوامـع   

ارائه شد و یک مقاله با مضمون چگونه ذخیره کردن انرژي به گـروه کنتـرل نیـز داده    

بـا خوانـدن مقـاالت در گـروه ازمـایش اضـطراب       هدف از این کـار ایـن بـود کـه      .شد

ب میـان دو  فراخوانده شود و پس از از خواندن این مقاالت پرسشنامه حالـت اضـطرا  

گـروه   .هاي مشارکت کنندگان جمع آوري و تحلیـل گردیـد   گروه توزیع و سپس پاسخ

نتـایج ایـن   . آزمایش سطح اضطراب باالتري نسبت به گروه کنترل از خود نشان دادند

 .زمون در جدول زیر نشان داده شده استا

 

  آزمون مقدماتی T- Testنتایج آمار توصیفی و  -3جدول 

 
Group 

2                                                   1 

Discontinuity 
M SD N M SD N T DF Sig 

26/3  72/0  30  86/2  68/0  27  51/2  55  002/0  
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  آزمون محصوالت

محصـول   5مقدماتی انجام شده برروي محصوالت بنـا بـه نظـر خبرگـان     در بررسی 

مصرفی نوستالژیک را انتخاب نموده و از مشارکت کنندگان خواسته هر محصـول را  

محصول به ترتیـب شـامل سـرالك نسـتله، تـرد پتـی بور،نوشـابه        5این  .کنند ارزیابی

محصـول   یـک محصـول   5کـه از ایـن   . و دوغ آبعلـی  کوکاکوال، آدامس خروس نشان

 .که در زیر فراوانی آنها نشان داده شده است. بشترین امتیاز را آورد

  
 نتایج ارزیابی رتبه بندي محصوالت - 4 جدول

Product N Frequency*100 

Cerelak 8 14%  

Tord 5 9%  

Nooshabeh 32 56% * 

Adams 4 7%  

Doogh 8 14%  

N 57 100%  

 

  پایایی و روایی 

  پایایی

بخـش مربـوط بـه    ) الـف : شود ی میدر دو بخش بررس PLSپایایی و روایی در روش 

  بخش مربوط به مدل ساختاري) هاي اندازه گیري ب مدل

گیري سه مورد اسـتفاده   اندازه هاي ی برازش بخش اول یعنی  برازش مدلبراي بررس

توسـط  پایایی شاخص نیز خـود  . پایایی شاخص، روایی همگرا، روایی واگرا: شود می

 )CR( 3( پایـایی ترکیبـی  ) 2آلفـاي کرونبـاخ   ) 1: گردد سه معیار مورد سنجش واقع می

  .)78-77 ،1395 رضا زاده،و داوري( ضرایب بارهاي عاملی

  آلفاي کرونباخ )1

اي مناسـب بـراي ارزیـابی پایـداري      معیاري کالسیک بـراي سـنجش پایـایی و سـنجه    

نشـانگر   7/0 آلفاي کرونباخ باالتر از مقدار. گردد محسوب می) سازگار درونی(درونی

  .)78-77 ،1395 ،رضا زادهو داوري( پایایی قابل قبول است

  
  مقدار ضریب آلفاي کرونباخ -5جدول 

 مقدار ضریب آلفاي کرونباخ متغیر مورد سنجش

)اضطراب( گسست روانی مصرف کننده  96/0  

97/0 نوستالژي  

91/0 استعداد نوستالژي  

براي کاالي نوستالژیک کنندهترجیح مصرف   80/0  
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1پایایی ترکیبی) 2
 )CR( 

معرفی شد و برتري آن نسـبت بـه آلفـاي    ) 1974(این معیار توسط ورتس و همکاران 

ها نه به صورت مطلق بلکه با توجه به همبسـتگی  ونباخ در این است که پایایی سازهکر

 يبـراي هـر سـازه بـاال     CRدر صورتی که. گردد سازه هایشان با یکدیگر محاسبه می

داوري و ( هاي اندازه گیـري دارد ب براي مدلشود، نشان از پایداري درونی مناس 7/0

   ).79،1395 رضا زاده،

 ٧/٠دهد پایایی ترکیبی کلیه متغیرها بـیش از   همانطوري که نتایج جدول زیر نشان می

  .پژوهش داردگیري  اري درونی مناسب براي مدل اندازهباشد که نشان از پایدمی

 
  پایایی ترکیبی - 6 جدول

  )CR(مقدار پایایی ترکیبی  متغیر مورد سنجش

)اضطراب( گسست روانی مصرف کننده  97/0  

97/0 نوستالژي  

94/0 استعداد نوستالژي  

88/0 ترجیح مصرف کننده  براي کاالي نوستالژیک  

  

 روایی 

  روایی همگرا) 1

را براي سنجش ) میانگین واریانس استخراج شده( AVEمعیار ) 1981(2فورنل و الرکر

 5/0  مقدار بحرانـی عـدد   AVEروایی همگرا معرفی کرده و اظهار داشتند که در مورد 

  .)81، 1395 رضا زاده، و داوري، 91، 1396 مظفري، محمد مهدي،( است

بـاالتر  جی براي تمامی متغیرها با توجه به مقادیر جدول زیر میانگین واریانس استخرا

هـاي خـود    باشد که نشان دهنده میزان باالي همبستگی هر سازه با شاخص می 5/0 از

 باشد؛ در نتیجه هر چه این همبستگی بیشتر باشـد، بـرازش مـدل نیـز بهتـر اسـت       می

   .)81 ،1395 ،رضا زاده داوري،(

  

  

  

  

                                                           
1- Composite Reliability 

2- Fornell & Larcker 
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  ها ز میانگین واریانس استخراجی سازهنتایج حاصل ا - 7 جدول

  سنجشمتغیر مورد 
  میانگین واریانس استخراجی

)AVE>0/5(  
  62/0  )اضطراب( گسست روانی مصرف کننده

  80/0  نوستالژي

  80/0  استعداد نوستالژي

  71/0  ترجیح مصرف کننده  براي کاالي نوستالژیک

  

  روایی واگرا )2

. یق روش فورنل الکـر سـنجیده مـی شـود    از طر PLSدر در این پژوهش روایی واگرا  

در مقایسه رابطـه آن   هایش روش به بررسی میزان رابطه یک سازه با شاخصدر این 

به طوریکه روایی واگراي قابل قبول یـک مـدل حـاکی از    . سازه با سایر سازه ها است

. هـاي دیگـر   هاي تـا بـا سـازه    آن است که یک سازه در مدل تعامل بیشتري با شاخص

وقتی در سطح قابـل قبـول اسـت کـه     روایی واگرا : کنند بیان می) 1981( فورنل والرکر

هـاي  یانس اشـتراکی بـین آن سـازه و سـازه    براي هر سازه بیشتر از وار AVE میزان

  .در مدل باشد) ها یعنی مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازه(دیگر 

دهد مقادیري که در قطر اصلی قرار گرفتنـد   ور که از نتایج جدول زیر نشان میطهمان

و ایـن مطلـب   . باشـد  لی و سمت راست قطر اصلی بیشـتر مـی  قطر اصاز مقادیر پایین 

رضـا   داوري،( باشد که مدل از روایی واگـراي خـوبی برخـوردار اسـت     بیانگر این می

  ).84-82، 1395 زاده،
  

  نتایج روایی واگرا به روش فورنل و الکر -8 جدول

  ترجیح محصوالت  استعداد نوستالژي  نوستالژي   گسست  سازه

        78/0  گسست

      89/0  66/0  نوستالژي

    89/0  83/0  65/0  استعداد نوستالژي

  83/0  43/0  8/0  68/0  ترجیح محصوالت

 

  ها نتایج آزمون فرضیه

  T (t-value)و یا اعدا معناداري Zضرایب معناداري  از طریقبرازش مدل ساختاري 

-T )t و یـا اعـدا معنـاداري    Zبه منظور برازش مدل سـاختاري از ضـرایب معنـاداري    

value( ها در مـدل   رابطه بین سازهسنجش  یکی از معیارهاي .شود استفاده می)  بخـش

 ،%95در صورتی کـه مقـدار آن در سـطوح اطمینـان     . است t اعدا معناداري) ساختاري

ي  اشـد نشـان از صـحت رابطـه    ب 58/2، 27/2، 96/1 ازبه ترتیب بیشـتر  % 9/99و% 99
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 .ان مورد نظر اسـت نهاي پژوش در سطوح اطمی ها و در نتیجه تایید فرضیه میان سازه

گـروه   داري میان دو ها و همچنین تفاوت معنی فرضیه t-valueدر این بخش به بررسی 

دهـد تمـامی    زیر نشـان مـی   جدول درهمانطور که . شود آزمایش و کنترل پرداخته می

  .)90، 1395 ،رضا زاده داوري،( فرضیات تاییدشده است

  

  ها فرضیه نتایج بررسی -9 جدول

یه
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نوسـتالژي   فراخـوانی  گسست روانی مصرف کننده بر ) 1فرضیه

66/0  .تاثیر دارد  82/20  تایید تایید 2 تایید 

نــو ســتالژي بــر تــرجیح مصــرف کننــده محصــوالت )  2فرضـیه 

  .نوستالژیک تاثیر دارد
315/0  31/2 2/2 تایید   تایید تایید 

و تـرجیح   نوسـتالژي استعداد نوسـتالژي رابطـه میـان     )3فرضیه

  .کند را تعدیل می محصوالت نوستالژیک
13/0  56/1  

عدم 

 تایید
25/1  تایید 

عدم 

 تایید

تـرجیح محصـوالت    بـر  گسست روانی مصـرف کننـده  ) 4فرضیه

   .تاثیر دارد نوستالژیک
31/0  57/3  تایید تایید 2 تایید 

  

دار میـان رابطـه میـان متغیرهـا دو      در پژوهش حاضر به منظور بررسی تفاوت معنی

) 2000(کیل و همکاران . کنیم گروه آزمایش و کنترل از رویکرد پارامتریک استفاده می

بدین صورت که . ها پرداخته است بر اساس آماره تی به تفاوت معنی داري میان گروه

نرم افزار پـی ال اس مقـدار خطـاي اسـتاندارد، ضـریب مسـیر را        bootstrapاز قسمت 

داوري و ( نماینـد  را محاسـبه مـی   t بدست آورده و در فرمول زیر قـرار داده و آمـاره  

  .)222، 1395 ،رضازاده

�                        1فرمول  =
�(�)�	�(�)

�
((�(�)��)

�

�(�)��(�)��
.����

� �
((�(�)��)

�

�(�)��(�)��
.����

� .�
�

�(�)
�

�

�(�)
	

  

�� = �(�)+ �(�)− 2 
  متغیر برون زا بر متغیر درون زا در گروه اولضریب اثر  (�)�

  ضریب اثر متغیر برون زا بر متغیر درون زا در گروه دوم (�)�

����

�   مقدار خطاي استاندارد مربوط به ضریب اثر بر متغیر درون زا در گروه اول 

����

�   وه دوممقدار خطاي استاندارد مربوط به ضریب اثر بر متغیر درون زا در گر 

  تعداد نمونه در گروه اول  (�)�

  تعداد نمونه در گروه دوم (�)�
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 R2 یا  R Squaresمعیار

R2  دارد که یک متغیر برون زا بر یک متغیر درون زا معیاري است که نشان از تاثیري

این است که این روش قابلیت کاهش  PLSیکی از مزیت هاي اصلی روش  .گذارد می

ها را  ها و شاخص گیري و یا افزایش واریانس بین سازه خطاها در مدل هاي اندازه

در مورد متغیرهاي  R2 یا R Squaresیکی از معیارهاي مفید در این مورد مقدار . دارد

  .درون زاي مدل است

هاي درون زاي یک مدل بیشتر باشد، نشان از برازش  مربوط به سازه R2هرچه مقدار 

را به عنوان مقدار مالك  67/0، 33/0، 19/0سه مقدار) 1998( چین. مدل داردبهتر 

نتایج به طور کلی نشان  .کند معرفی می R2براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي 

  .)91، 1395 ،رضا زاده داوري،( برخوردار است دهد که مدل از برازش بسیار قوي می

 
  در مدل ترسیم شده پژوهش R2مقادیر -10 جدول

R Square متغیر 

 نوستالژي 78/0

 ترجیح محصوالت نوستالژیک 73/0

 

 )Q2 )Stone-Geisser Criterionمعیار

در ) 2009(هنسـلر و همکـاران   . سـازد  بینی مدل را مشخص مـی  این معیار، قدرت پیش

و 15/0، 02/0هاي درون زا سه مقـدار  سازهمورد شدت قدرت پیش بینی مدل در مورد 

  .نتایج خروجی درجدول زیر ارائه شده است .اند را تعیین نموده 35/0

باشد که نشانگر این  می 35/0ز دهد مقادیر بیش ا نتایج خروجی نشان میهمانطور که 

 ،رضا زاده و داوري( بینی باالیی برخوردار است باشد که مدل از قدرت پیش می

1395 ،96(.  

  

  مستخرج شده از مدل Q2مقدار  -11جدول 

Construct Cross validated Redundancy  
1-SSE/SSO SSE SSO متغیر 

 نوستالژي 1910 1219 0/36

 ترجیح محصوالت نوستالژیک 191 102 0/46
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  معیارهاي ارزیابی برازش بخش کلی

  GOFمعیارهاي 

بـدین معنـی کـه     .سـاختاري اسـت  هاي معادالت  مربوط به بخش کلی مدل GOF معیار

و بخـش  گیـري   ند پس از بررسی برازش بخـش انـدازه  توا ، محقق میتوسط این معیار

 GOFمعیـار . ، برازش بخش کلی را نیـز کنتـرل نمایـد   ساختاري مدل کلی پژوهش خود

  :گردد و طبق فرمول زیر محاسبه می ردیدابداع گ) 2004( توسط تننهاس و همکاران

  

��� = �������������� ×	��                                                           2 فرمول 

  

باشد  انگین مقادیر اشتراکی هر سازه مینشانه می 	�������������به طوري که 

هاي درون زاي مدل است که داخل  سازه R Squaresنیز مقدار میانگین مقادیر  ��و 

  .شود نمایش داده می PLSدایره ها در شکل خروجی نرم افزار 

ا به عنوان مقـادیر ضـعیف،   ر 36/0و 25/0، 01/0رسه مقدا) 2009( وتزلس و همکاران

نتـایج   .)98، 1395 رضـا زاده،  داوري،( انـد  معرفـی نمـوده  GOF و قـوي بـرا   متوسـط  

  .استخروجی درجدول زیر ارائه شده 

  

  R Square مقدار -12 جدول

R Square  

44/0 evoked nostalgia 

73/0 Preference 

��=
�.����.��

�
= 58/0  

  

 Communalityمقدار  -13 جدول

Communality  

62/0  Discontinuity 

46/0 evoked nostalgia * proneness 

80/0 evoked nostalgia 

71/0 Preference 

73/0 Purchase 

 

�����������=
�.����.����.����.����.��

�
= 0.83 

��� = �������������� ×	��=√0.58 ∗ 0.83	=0.69 
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باشـد   می 69/0برابر  ���با توجه به نتایج محاسبات نیکویی برازش مدل کلی مقدار 

 36/0ورتیکه مقدار محاسباتی بـیش از  درص )2009(1که با توجه به وتزلس و همکاران

  .باشد نشان از برازش قوي مدل کلی می

  

  گیري بحث و نتیجه

مدل مفهومی ارائه شده در این مطالعه به بررسی نقش تاثیر گسسـت روانـی مصـرف    

مشـابه بـا تحقیقـات سـدکیدس و     . پـردازد  مـی نده بر ترجیح محصوالت نوستالژیک کن

معنی دار میان گسسـت  دهد که رابطه مثبت و  نتایج مطالعه نشان می) 2015( ارانهمک

با توجه بـه ایـن کـه ضـریب     . روانی مصرف کننده و فراخوانی نوستالژي وجود دارد

 66/0 و نوسـتالژي  گسسـت روانـی مصـرف کننـده     استاندارد شده مسیر میان متغیر

تغییـرات نوسـتالژي    66/0به میـزان  گسست روانی مصرف کنندهباشد یعنی متغیر  می

  .کند را تبیین می

از فراخوانی نوستالژي، افراد تمایـل بـه تـرجیح محصـوالت نوسـتالژیک      همچنین پس 

محصــوالت  از طرفــی اســتعداد نوســتالژي رابطــه میــان نوســتالژي و تــرجیح .دارنــد

در آخر رابطه مثبت و معناداري میان گسسـت روانـی    .نماید نوستالژیک را تعدیل نمی

  .مصرف کننده و ترجیحات محصوالت نوستالژیک مشاهده شد

تواننـد ثبـات روانـی یـا      محصوالتی که حالت نوستالژیکی دارند مـی توجه به این که  با

احسـاس امنیـت و    که دنهاي سخت فراهم آورند و افراد را قادر ساز تداوم را در زمان

ئه شـوند  اي ارا محصوالت به گونه باید بنابراین ،ایمنی را ازگذشته به حال انتقال دهند

در ایـن   .خاطرات مثبـت باشـند  که بتوانند یادآور ...) ، فروش و در تولید، تبلیغ، توزیع(

و  هـاي روحـی   مصرف کنندگان تـالش خواهنـد کـرد کـه در زمـان آشـفتگی        صورت

 خودنامناسب  آنها حاالت روحی اکتساب و مصرف به سراغ آنها روند تا با  اضطراب

   .التیام ببخشند را تا حدودي

وش هـاي فـر   بازاریابـان جهـت طراحـی اسـتراتژي    تواند بـه  هاي این پژوهش مییافته

ند از طریـق طراحـی   توانبازاریابان می. ي به نمایدامحصوالت نوستالژیک کمک ارزنده

طراحـی   و هـاي قـدیمی  قدیمی در فروشگاه تمحصوالت نوستالژیک، عرضه محصوال

                                                           
1- Wetzels 
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 ندهاي نوسـتالژیک از قدمت طوالنی خود براي تحریک پیو ،هاي نوستالژیکبسته بندي

ظاهري نوسـتالژیک   همچنین تولید کنندگان محصوالت جدید با طراحی. استفاده نمایند

نند مصرف تواي نوستالژیک براي برند خود میهاو ایجاد داستان براي محصول خود

 .کنندگان را به خود جذب نمایند

هـاي  کنندگان محصوالت غـذایی بـا بحـران    امروزه بسیاري از مصرفاز سوي دیگر 

یا کم سالم بـودن مـوا غـذایی    ها به ناسالم بودن  مواجه شدند که این بحران اگونیگون

بت به محصـوالت  بنابراین بسیاري از مصرف کنندگان اعتماد خود را نس. گردد بر می

در ترس از انتخاب نادرست محصوالت غذایی تـا حـد زیـادي    . اند غذایی از دست داده

از این رو بسیاري از مصرف کنندگان وفادار . کند مصرف کنندگان اضطراب ایجاد می

غذایی هستند که از گذشته تا به امروز باور مثبتی درآنها نسبت به کیفیـت و  برندهاي 

این اعتماد و باور مثبت احسـاس راحتـی و آرامـش    . ایجاد و حفظ نموده استسالمت 

ف کننـدگان  از ایـن رو بسـیاري از مصـر    .آورد ناشی از انتخاب صحیح را فراهم مـی 

هـا بایسـتی سـعی نماینـد      بنابراین شرکت. دهاي قدیمی دارندتمایل زیادي به خرید برن

محصوالت خود اعم از محصوالت قدیمی یا جدیـد را در زیـر پوشـش هویـت قـدیمی      

  . برند قرار دهند

باشـند را   کنندگانی که دور از وطـن خـویش مـی    توانند مصرف زاریابان میبادر آخر 

زیرا اغلب این مصرف کنندگان سعی دارند با مصرف مواد غـذایی  . ندهدف گیري نمای

از اینرو . که در کشورشان رایج است ، سعی دارند حس دلتنگی خویش را کاهش دهند

بــا عرضــه محصــوالت وطنــی بــه ایــن قشــر از مصــرف کننــدگان احســاس مثبــت و  

  .دهند انتقال میخوشایندي را 

  

  براي تحقیقات آتی پیشنهادات

شـود بـه بررسـی رابطـه انـوع       منظور انجام تحقیقات آتی به محققان پیشـنهاد مـی  به 

نوستالژي تاریخی، فرهنگی، نیابتی، مجازي با گسست بپردازند و اثر متغیـر جنسـیت   

همچنـین   .دو متغیر مورد تحقیق قـرار گیـرد   را به عنوان متغیر تعدیل گر بر رابطه این

اي میــان طبقــات مختلــف  تالژي مقایســههنگــام فراخــوانی نوســ تواننــد مــیمحققــان 

مصرف کنندگان بـه   سی کنند هنگام فراخوانی نوستالژيمحصوالت انجام دهند و برر

هـاي   تـاثیر ویژگـی  شود  در آخر پیشنهاد می .کدام طبقه محصول تمایل بیشتري دارند
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، شخصـیت، فرهنـگ  ( هـاي فـردي   ، ویژگی) ...، درآمد وسن، جنسیت( جمعیت شناختی

و عواملی نظیر خود بیگانگی و اشتیاق بـه تعـامالت اجتمـاعی را بـه     ...) ی وسبک زندگ

  .عنوان پیشایندهاي نوستالژي در تحقیقات آتی مورد بررسی قرار گیرد
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