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چکیده
در دنیای پررقابت امروز مطالعه رفتار مصرفکنندگان برای هر سازمان بزرگ و کوچک
امری اجتنابناپذیر است ،و غفلت از این مهم میتواند هر سازمانی را به ورطه شکست براند.
از عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرفکنندگان سبک زندگی است .رفتار اعضای هرجامعهای به
اقتضای فرهنگ ،دین و ارزشها از مجموعهای از باورها و الگوها پیروی میکنند که شناخت
این باورها و الگوها و تأثیرشان بر رفتار مصرفکنندگان میتواند مفید واقع شود .پژوهش
حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک زندگی ایرانی و سبک زندگی اسالمی بر رفتار مصرف-
کنندگان صورت گرفته است .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی ساکنین شهر خرمآباد
است ،برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است .روش پژوهش از نوع
توصیفی -پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است .دادههای آماری طی  6ماهه اول سال
 1397گردآوری شده و از تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است .مطابق
نتایج پژوهش ،سبک زندگی ایرانی و همچنین اسالمی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار
مصرفکننده دارد.

کلمات کلیدی :سبک زندگی ایرانی ،سبک زندگی اسالمی ،رفتار مصرفکننده.
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مقدمه
در مباحث علومانسانی و اجتماعی و البته بازاریابی کلیه کنشها ،رفتار و تصمیمات
انسانی براساس الگوی عقالنیت بنا گذاشته شده است .از دیدگاه هابرماس،)1985( 1
نگرش و الگوی حاکم بر عقالنیت انسانی تنها بعد کارکردی و محاسبه سود و زیان را
در برنمیگیرد ،بلکه عوامل فرهنگی و ارزشی نیز در فرآیندهای عقالنی دخیل هستند
(حقیقی و همکاران .)1385 ،داشتن درک صحیح از مصرفکنندگان و فرآیند مصرف،
مزیتهای متعددی را در بردارد .این مزیتها شامل کمک به مدیران در جهت
تصمیمگیری ،تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل مصرفکنندگان ،کمک به
قانونگذاری و تنظیمکنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کاال و
خدمات و در نهایت کمک به مصرفکنندگان در جهت تصمیمگیری بهتر است.
همچنین مطالعه رفتار مصرفکننده میتواند در فهم عوامل مربوط به علوماجتماعی
که رفتار انسان را تحت تأثیر قرار میدهند ،به ما کمک نمایند( .موون و مینور.)1395 ،
درک رفتارهای مصرفکننده در تعیین چگونگی حفظ مشتری نقش کلیدی دارد (لین،
 .)2010کسیک و پری راجه ،)2003( 2شیوهای که مردم برای صرف وقت و پول خود
برمیگزینند را با سبک زندگی مرتبط میدانند .پریاولت و مک کارتی )2006( 3معتقدند
که شناخت سبک زندگی مشتریان هدف و ایدههای گوناگونی را برای توسعه
استراتژیهای تبلیغاتی کسبوکار ایجاد میکند .آنها اضافه کردند که عقاید و باورها
در تصمیمگیری خرید مصرفکننده بسیار مهم هستند و بر تجزیه و تحلیل
ویژگیهای محصول تأثیر میگذارند .هاوکینز و همکاران  )2004(4استدالل میکنند که
سبک زندگی منحصر به فرد مصرفکنندگان نیازها و خواستههای آنها را تولید
میکند ،که در نهایت بر تصمیمگیری هر مصرفکننده تأثیر میگذارد .مطالعات
دیگری که بر قومگرایی متمرکز بودهاند ( بوث1979 ،5؛ ورچل و کوپر )1979 ،6نشان
میدهند نمادها و ارزشهای قومیت یا ملیت بهمنزله موضوع غرورآفرین و
ایجادکننده عالقه و دلبستگی تبدیل میشوند .افراد گروه خود را بهمثابه برتری
میبینند و افرادی را که از نظر فرهنگی متفاوت هستند ،رد میکنند .این موضوع به
افراد حس هویت و احساس وابستگی میدهد و مهمتر از همه در درک رفتار خرید
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تعیینکننده قابل قبول یا غیرقابل قبول بودن برای گروه است .در نتیجه ،مصرفکننده
از خرید محصوالت وارداتی خودداری میکند زیرا معتقد است که به اقتصاد داخلی
لطمه میزند و باعث از دست رفتن شغل میشود (منسا و همکاران .)2011 ،در عین
حال عنصر دیگر تأثیرگذار بر نمادها و ارزشها دین است .در چرخه عمر افراد ،دین
در تصمیمگیریهای خرید و اقتصادی دخیل است .افراد براساس واکنشهای کامالا
متفاوتی که به موقعیتهای مشابه با توجه به دین خود نشان میدهند ،شناخته
میشوند .بنابراین ،برای درک رفتار افراد ،آگاهی از تأثیر دین الزم است ( کامارودین
و کامارودین .)2009 ،و اسالم دینی است که راهنمای مسلمانان در همه جنبههای
زندگی است و نه فقط اعمال خاصی از عبادت ( لطفزاده .)2013 ،ارزشهای فرهنگی
نقش مهمی در شکل دادن به رفتار مصرف کنندگان بازی میکنند .دین و قوممداری
نمونههایی از این ارزشها هستند ( باهوث و همکاران.)2012 ،1
بنابراین به نظر میرسد سبک زندگی ایرانی ،اسالمی نقش مهمی بر رفتار
مصرفکننده ایرانی داشته و عامل تعیینکنندهای است ،و یکی از راهکارهای شناخت
مصرفکننده ایرانی ،مطالعه تأثیرات سبک زندگی بر رفتار مصرفکننده است ،لذا
سؤالی که در این پژوهش مطرح میگردد این است که سبک زندگی ایرانی ،اسالمی در
تعیین رفتار مصرفکنندگان چه جایگاهی دارد؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مبانی نظری
رفتار مصرفکننده .رفتارمصرفکننده از مهمترین مباحث مورد توجه پژوهشگران
بازاریابی اسـت (محمدی و همکاران .)1397 ،رفتار مصرفکننده را میتوان رفتاری
تعریف کرد که شخص به هنگام خرید ،استفاده ،ارزیابی و خالص شدن از محصول و
خدماتی که انتظار دارد نیازهای او را برطرف کند ،از خود بروز میدهد (بیلو و
همکاران .)2008 ،2برخالف تصور عمومی که رفتار مصرفکننده را چگونگی خرید
کاالها و خدمات توسط افراد میدانند ،در واقع رفتار مصرفکننده چیزی بیشتر از
خرید کاالها و خدمات توسط افراد است .رفتار مصرفکننده بهطور کلی ،تصمیم
نهایی مصرفکننده با توجه به اکتساب ،مصرف و خالصشدن از کاالها ،خدمات،
زمان و نظرات بخشهای مختلف تصمیمگیری در یک دوره زمانی است (هاوکینز و
همکاران .)1385 ،در تعریفی دیگر رفتار مصرفکننده اینگونه تشریح شده است:
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مجموعه فعالیت هایی که مستقیماا در جهت کسب ،مصرف و دور انداختن کاال و
خدمات صورت میگیرد .این فعالیتها شامل فرآیند تصمیماتی است که قبل و بعد از
این اقدامات انجام میپذیرند )بختایی و گلچین  .(1385،داشتن درک صحیح از
مصرفکنندگان و فرآیند مصرف ،مزیتهای متعددی را در بردارد .این مزیتها
شامل کمک به مدیران در جهت تصمیمگیری ،تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل
بر رفتار مصرفکنندگان ،کمک به قانونگذاران و تنظیمکنندگان برای وضع قوانین
مربوط به خرید و فروش کاال و خدمات و در نهایت به مصرفکنندگان در جهت
تصمیمگیری بهتر است (یاوری گهر.)1384 ،
از دیدگاه اسالم هدف مصرف فقط رفع حاجتهای مادی نیست؛ زیرا قواعدی تعریف
شده مصرف جامعه اسالمی را متمایز از جامعه غیراسالمی میکند .این قاعدهها بر
سطح و ترکیب کاالهای مصرفی تأثیر دارد و هر کدام حکم خاصی دارد ،بر این
اساس میتوان مصرف را در جامعه اسالمی چنین تقسیمبندی کرد:
 .1مصرف واجب که شامل مصرف برای ادامه حیات خود و افراد تحت تکفل انسان،
مصرف برای حفظ جان انسانهایی که جانشان در خطر است ،مصرف برای انجام
واجبات عبادی مانند پرداخت انفاقهای واجب و مانند آن است؛
 .2مصرف مستحب (رایج) که شامل مصرف بیش از حد کفاف و توسعه زندگی در
صورت نبودن افراد نیازمند در جامعه ،صدقات مستحب و مانند آن است؛
 .3مصرف حرام که شامل مصرف اشیایی که در ذات پاک نیستند و مصرفهای
نامشروع و مصارفی که برای مصالح جامعه اسالمی ضرر و زیان دارند ،مانند :انواع
مصرفهای اسرافگونه؛
 .4مصرفهای مکروه شامل مصرف بیش از مقدار متعارف هر شخص با وجود نیاز
بیشتر برادران مؤمن است .لذا ،سختگیری در مخارج زندگی نیز از آن جمله است؛
 .5مصرفهای مباح که شامل هر موردی است که یکی از احکام باال را نداشته باشد
(موسایی.)1388 ،
سبک زندگی
بهطور کلی تعریف پذیرفته شده برای سبک زندگی وجود ندارد ،براساس تعریف پیتر
و همکاران ( )1994سبک زندگی شیوهای از زندگی است که افراد براساس فعالیتها،
منافع و عقاید خود برمیگزینند (پیتر و همکاران .)1994 ،1سبک زندگی را میتوان
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شیوه زندگی طبقات و گروههای مختلف جامعه تعبیر کرد (کریمی علویجه و
افشارنژاد .)1394 ،هاوکینز و همکاران ( )2004سبک زندگی را ،چگونگی یک زندگی
میدانند ( هاوکینز ،)2004 ،و سلومون )2016( 1سبک زندگی را الگوی واقعی از رفتار
میداند ( سلومون .)2016 ،سبک زندگی مجموعهای منسجم از همه رفتارها و
فعالیتهای یک فرد معین در جریان زندگی روزمره است (ربیعی و ناصرکیاده،
 .)1395سبک زندگی بیانکننده مجموعهای از رفتار و ویژگیهای فردی است .این
ویژگیها متغیرهای فرهنگی اجتماعی مانند سن ،جنسیت ،قومیت ،گروه اجتماعی و
مذهب هستند (لیندکویست و سرجی .)2003 ،2سبک زندگی بیان یک خودپنداره از
افراد است .این تصویر کلی است که فرد از خودش دارد که نتیجه چگونگی انجام
کارهای اجتماعی در فرهنگ خود است ( باهوث و همکاران  .)2012 ،سبک زندگی
نظامواره و سیستم خاص زندگی است که به یک فرد ،خانواده یا جامعه با هویت
خاص اختصاص دارد .این نظامواره ،هندسه کلی رفتار بیرونی است و افراد،
خانوادهها و جوامع را از هم متمایز میکند .سبک زندگی را میتوان مجموعهای کم و
بیش جامع و منسجم از عملکردهای روزمره یک فرد دانست که نه فقط نیازهای
جاری او را برآورده میکند ،بلکه روایت خاصی را که وی برای هویت مشخص
خویش بر میگزیند را در برابر دیگران مجسم میسازد (شریفی.)1392 ،
سبک زندگی ايرانی .شیمپ و شارما )1987( 3در بحث سبک زندگی مصرفکننده بر
مفهوم قومگرایی تأکید میکنند ،که نشاندهنده اعتقادات مردم در مورد شایستهبودن
و اخالقی بودن خرید یک محصول یا خدمت است .قومگرایی مصرفکنندگان به آنها
احساس هویت فردی و احساس تعلق میدهد ،و بر رفتار خریدشان تأثیر میگذارد.
آنها معتقدند که خرید محصوالت وارداتی اشتباه است؛ و باعث لطمهزدن به اقتصاد
داخلی و از دست دادن مشاغل میشود ( بهویان .)1997 ،4قومگرایی و اثرات آن بر
رفتار مصرفکنندگان را زمانی که آنها بر این باورند که منافع ملیشان در حال تهدید
شدن هستند را مورد بحث قرار دادهاند .بیشتر مصرفکنندگان ارزش باالتری برای
محصوالت که در کشور خود ساخته شدهاند در مقایسه با محصوالت کشورهای
دیگر قائل هستند که این بیشتر تمایل قوممدارانه است ( هودلیستون و همکاران،5
 .)2001مطالعات نشان دادهاند که مصرفکنندگان در کشورهای توسعهیافته به
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احتمال زیاد معتقدند که محصوالت داخلی در مقایسه با محصوالت وارداتی کیفیت
باالتری دارند ( دامانپور 1993 ،1؛ هیرچ )1992 ،2در حالی که عکس این موضوع برای
مصرفکنندگان در کشورهای در حال توسعه صادق است ( باترا و همکارن.)2000 ،3
قومگرایی مصرفکننده بهمنزله یک مفهوم برای مطالعه رفتار مصرفکننده با مفاهیم
بازاریابی ایجاد شده است (شارما و همکارن .)1995 ،بر این اساس میتوان میزان
اقبال ایرانیان نسبت به سبک زندگی ایرانی را نیز سنجید.
ابعاد سبک زندگی ايرانی .هنجارهای مصرف ايرانی :مصرف بهمنزله فعالیتی معنادار
در سبک زندگی مهمترین نقش را بر عهده دارد .هدف تحلیل نحوه مصرف ،معیارها و
موازین آن ،و معناهای ذهنی منتسب به آن است .هنجارهای مصرف ،معیارها و
موازینی هستند که هرد بر مبنای آنها انتخابها و تصمیمهای خود را در زمینه
مصرف کاالها و مکان و زمان سازمان میدهد .اگر انتخابهای مصرفی فرد بر
اساس مجموعه واحدی از ارزشهای ایرانی صورت پذیرد ،طبعاا میتوان انتظار
داشت که نوعی انسجام و سازگاری بین این انتخابها وجود داشته است و الگوی
مصرف فرد را تحت تأثیر خود قرار دهد (رضایی و همکاران.)1394 ،
ارتباطات فردی :مقصود از ارتباطات فردی نحوه سازمان دادن به روابط خود با
دیگران ،هم در خانواده و هم در اجتماع بیرون از خانواده است که بر الگوی مصرف
فرد تأثیر میگذارد .سبک زندگی ایرانی موازین ویژه خود را در تقسیم وظایف در
خانواده براساس جنسیت ،رابطه با دوستان و درک از آزادی دارد (رضایی و
همکاران.)1394 ،
اهمیت فیزيولوژيکی مصرف :در سبک زندگی اهمیت فیزیولوژیکی مصرف به
معنای نظارت و مراقبت و دستکاری مستمر ویژگیهای ظاهری بدنی است .این
مفهوم به کمک معرفهایی مثل محافظت از جسم ،ورزش ،اهمیت دادن به بهداشت و
درمان شناخته میشود که در سبک زندگی ایرانی بسیار حائز اهمیت است (رضایی و
همکاران.)1394 ،
سبک زندگی اسالمی .فرهنگ عامل اصلی خارجی شکلدهنده رفتار مصرف افراد
شناسایی شده است .فرهنگ حتی انگیزه و انتخاب را در حین مصرف یا خرید تحت
تأثیر قرار میدهد (چانگ .)2005 ،4مهمترین عنصر فرهنگ دین است .در چرخه عمر
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افراد ،دین در تصمیمگیریهای خرید و اقتصادی دخیل است .افراد براساس واکنش-
های کامالا متفاوتی که به موقعیتهای مشابه با توجه به دین خود نشان میدهند
شناخته میشوند (کامارودین و کامارودین .)2009 ،1ابعاد فرهنگی در جامعه بسیار
پویا هستند ،اما مذهب یک حقیقت پایه و پایدار در جامعه است بازاریاب جهانی می-
تواند اطمینان دهد که اغلب مبانی دینی ادراک شده تغییر نخواهند کرد ،و دین یک
پدیده درازمدت است ،بنابراین آن را یک ساختار با ارزش در درک مصرفکنندگان
میدانند (کیم و همکاران .)2004 ،2دین یک عامل مهم فرهنگی برای مطالعه است ،زیرا
یکی از مهمترین و مؤثرترین نهادهای اجتماعی است ،که تأثیر قابلتوجهی بر نگرش،
ارزشها و رفتارهای افراد در سطوح فردی و اجتماعی دارد .ارزشهای مذهبی و
اعتقادات بهنحوی رفتارگرایانه و نمادین بر انسان تأثیر میگذارند .دین و اعمال
مربوط به آن اغلب نقش مهمی در تأثیر بسیاری از گذارهای مهم زندگی که مردم
تجربه میکنند( ،مثالا تولد ،ازدواج و مراسم تشییع جنازه) ،در ارزشهایی که به آنها
اهمیت میدهد (مثالا اخالقیات ،ارزشهای درست و غلط) ،در شکل دادن افکار عمومی
در مورد مسائل اجتماعی )مثالا زندگی مشترک  ،برنامهریزی خانواده ،اهدای عضو و
غیره) در مواردی که برای مصرف مجاز و ممنوع است (بهطور مثال محدودیت در
خوردن و نوشیدن) و در بسیاری از جنبههای دیگر که مربوط به زندگی روزمره
است ،دارند .هرچند این هنجارها بین ادیان مختلف مذهبی متفاوت است و میزان
رعایت آنها مشخص میکند که این هنجارها چه میزان هستند .تفاوتهای
وابستگیهای مذهبی تمایل دارند تا بر نحوه زندگی مردم ،انتخابهای آنها ،آنچه که
میخورند و با آنها ارتباط دارند ،تأثیر بگذارند .به نظر میرسد که به دست آوردن
درک عمیق از مذهب غالب و تأثیر آن بر رفتار مصرفکننده برای انتخاب صحیح
مصرفکننده در یک زمینه خاص اعتقادات مذهبی عامل مهمی در تأثیر رفتار مصرفی
است .دین همچنین نماد بالقوه قابل توجهی در بسیاری از مراحل حل مسئله و
تصمیمگیری است (استارک و فینک.)2002،3
السانی )1989( 4طی پژوهشهایی که در خصوص سبک زندگی اسالمی داشته است
بر دیدگاه اساسی اسالمی متکی است که ایمان را با اعمال (یا اعتقاد به عمل) ادغام
میکند .اگر چه باور و رفتار ،در ایمان اسالمی ،باید در زندگی روزمره مردم همگام
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باشد ،اما همیشه بدین گونه نیست .یک فرد میتواند اعتقادات مذهبی داشته باشد اما
به آنها باور نداشته و یا عمل نکند .بنابراین باور و عمل که نتیجه اعتقاد محسوب
میشود ،بهطور کلی در نظام دینی اسالمی بهمنزله نشانهای از دینداری محسوب
میشوند .گرچه این مفاهیم دوگانه نیستند اما نمیتوانند بهمثابه یک جزء اندازهگیری
شوند (السانی .)1989بنابراین ،برای درک رفتار افراد ،آگاهی از تأثیر دین الزم است،
اسالم دینی است که راهنماهای مسلمانان در همه جنبههای زندگی و نه فقط اعمال
خاصی از عبادت است.
ابعاد سبک زندگی اسالمی؛ ارزشمندیِ تالش اقتصادی و معاش :مجموعه آموزههای
اسالمی نشان از اهتمام اسالم به داشتن چارچوبی برای مصرف و جلوگیری از
مصرف افسارگریخته است .برخالف بسیاری از آیینهای ریاضت طلب ،اسالم به
هیچوجه ریاضتطلبی و فقدان مصرف را تجویز نمیکند ،بلکه بهرهگیری از نعمتهای
الهی را نوعی عبادت و شکرگذاری میداند و افراد را تشویق به تالش در جهت معاش
بهتر مینماید (قرآن کریم؛ اسراء ،66 ،اعراف .)31
لزوم چارچوب عقلی برای مصرف :رجوع به آیات و روایات ،نشان میدهد که
چگونه مکتب اسالم برای مصرف فرهنگی ،پوشاک ،اوقات فراغت ،تفریحات و ورزش
الگوها و جهتگیریهای خاص عقالنی را توصیه میکند (رضایی.)1394 ،
هنجارهای مصرف اسالمی :مصرف از عناصر سبک زندگی بهشدت تحت تأثیر
ارزشهای دینی و مذهبی است .پژوهشهای صورت گرفته بهخوبی نشان میدهد که
چگونه ارزشهای دینی و باورداشتهای مذهبی ،بر فرهنگ مصرف آدمی تأثیر
میگذارد (سروش و مقدم.)1390 ،

پیشینه پژوهش
رفتار مصرفکننده شامل دانش و احساساتی که افراد تجربه میکنند و اقداماتی که
آنها در فرآیند مصرف انجام میدهند ،میشود .همچنین شامل اجزایی از محیط است
که بر این دانش ،احساسات و رفتار تأثیر میگذارد .رفتار مصرفکننده شامل
تعامالت بین افکار و احساسات و رفتار انسان و محیط است (سلومون .)2016 ،
عوامل متعددی بر رفتار مصرفکننده تأثیر میگذارد و پژوهشهای زیادی در این
باب انجام شده است .طیف این عوامل از عوامل فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی تا
عوامل روانشناسانه را در برمیگیرد .تاکنون پژوهشی در جهت بررسی تأثیر سبک
زندگی ایرانی-اسالمی بر رفتار مصرفکننده صورت نگرفته است .اما پژوهشهایی با
مفاهیم مشابه و یا در جوامعی با شباهتهای فرهنگی و یا مذهبی و یا با هدف
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بررسی تأثیر مفهوم قوم محوری و همچنین تأثیرات دین بر رفتار مصرفکننده انجام
شده است که مروری اجمالی بر آنها صورت گرفته است .در این خصوص لطفیزاده

( )2013در پژوهش "مذهب و ساختار خانواده :دو عامل مؤثر بر سبک تصمیمگیری

مصرفکننده در ایران" اظهار میدارد که ساختار خانواده و دین ،که بهمنزله منابع
منجر به رفتارهای افراد در تمام دورههای زندگی و ابعاد آن هستند ،باید بهمنزله
ابعاد تعیینکننده در سبک تصمیمگیری مشتری گنجانده شوند (لطفیزاده.)2013 ،

باهوث و همکاران ( )2012در مقاله "اثر فرهنگ و سنت در رفتار مصرفکننده
کویتی" به مطالعه بازار مصرف بخشهای موجود در میان مصرفکنندگان کویتی با
استفاده از الگوهای سبک زندگی و قوممداری پرداختهاند .یافتههای آنها نشان
میدهند که رفتار خرید توسط ابعاد سبک زندگی مصرفکنندگان کویتی وهمچنین
توسط فرهنگ و ارزشهای سنت تحت تأثیر قرار میگیرد (باهوث و همکاران .)2012،
منسا و همکاران ( )2011در پژوهش " قوم محوری و تصمیمگیری خرید در میان

مصرفکنندگان غنا" به بررسی اثر سبک زندگی ،فرهنگ و سنت بر رفتار

مصرفکنندگان در غنا پرداختهاند .یافتههای مطالعه آنها مؤید این است که سبک
زندگی ،فرهنگ و سنت مردم غنا بر تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان غنایی اثر
میگذارد (منسا و همکاران  .)2011،1کریشنان )2011( 2در مقاله " سبک زندگی-ابزار
برای درک رفتار خریدار" اهمیت سبک زندگی و تأثیر آن در رفتار خرید
مصرفکننده را بررسی کردهاند .یافتههای این مطالعه تأیید کرد که بین سبک زندگی
مصرفکنندگان و عالمتهای تجاری محصوالت مورد استفاده آنها ارتباط معناداری
وجود دارد .مصرفکنندگان اغلب محصوالت ،خدمات و فعالیتها را برمیگزینند که با
سبک زندگی خاص آنها مرتبط هستند .در این پژوهش بر اساس مبانی نظری
پژوهش فرضیات اصلی زیر تدوین شد:
فرضیه  : H1سبک زندگی اسالمی بر رفتار مصرفکننده تأثیر دارد.
فرضیه  : H2سبک زندگی ایرانی بر رفتار مصرفکننده تاثیر دارد.
به عالوه فرضیات فرعی نیز به شرح زیر تدوین شد:
فرضیه  : H3هنجارهای مصرف اسالمی بر رفتار مصرف کننده تاثیر دارد.
فرضیه  : H4چارچوب عقلی سبک اسالمی بر رفتار مصرفکننده تأثیر دارد.
فرضیه  : H5ارزشمندی تالش برای معاش بر رفتار مصرفکننده تأثیر دارد.
فرضیه  : H6هنجارهای مصرف ایرانی بر رفتار مصرفکننده تأثیر دارد.
Mensah
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فرضیه  : H7فیزیولوژی مصرف بر رفتار مصرفکننده تأثیر دارد.
فرضیه  : H8ارتباطات بین فردی بر رفتار مصرفکننده تأثیر دارد.
بنابراین با توجه به پیشینه نظری پژوهش و فرضیات طراحیشده ،مدل مفهومی
پژوهش را میتوان ،به شکل زیر ارائه داد.
هنجارهای مصرف
سبک زندگی
اسالمی

اسالمی
چارچوب عقلی
ارزشمندی تالش معاش

رفتار مصرف
کننده

هنجارهای مصرف ایرانی
سبک زندگی
ایرانی

فیزیولوژی مصرف
ارتباطات فردی

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش (با اقتباس از خرايم2010 ،؛ شیمپ و شارما 1987 ،و نیت مه ير و همکاران،
)1991

روششناسی پژوهش
پژوهش برحسب هدف از نوع پژوهشهای کاربردی ،ازنظر ماهیت و روش نیز جزء
پژوهشهای توصیفی-پیمایشی ،و ازنظر نوع دادهها نیز کمی است .جهت جمعآوری
دادههای پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .دادههای آماری گردآوری
شده این پژوهش طی  6ماهه اول سال  1397است ،جامعه آماری پژوهش ساکنین
شهر خرمآباد هستند .روش نمونهگیری استفاده شده نمونهگیری دردسترس است .از
آنجایی که حجم کلی نامحدود است ،حجم نمونه  380نفر در نظر گرفته شد .که 450
پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع گردید که از این میان  328پرسشنامه قابل استناد
بودند .پرسشنامه به دو بخش سؤاالت جمعیتشناختی و سؤاالت تخصصی (سؤاالت
ارزیابیکننده متغیرهای پژوهش) تقسیم شده است .سؤاالت تخصصی ارزیابیکننده
متغیرهای پژوهش شامل سه بخش سبک زندگی اسالمی (خرایم )2010 ،1با مقیاس 5
گزینهای لیکرت (بسیار زیاد= ، 5بسیار کم= )1با  11گویه ،سبک زندگی ایرانی یا
مقیاس قومگرایی ( 2شیمپ و شارما1987،؛ نیتمهیر 3و همکاران ))1991 ،با مقیاس 7
گزینهای لیکرت (کامال موافق =  ،7به شدت مخالف =  )1با  17گویه و رفتار مصرف
1
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کننده (  4pیا آمیخته بازارابی) با مقیاس  5گزینهای لیکرت (بسیار زیاد= ، 5بسیار
کم= )1با  12گویه است .پس از استانداردسازی پرسشنامهها ،جهت تعیین روایی با
کسب نظر اساتید حوزه مدیریت و انجام پیش آزمون ،اصالحات الزم اعمال و روایی
تأیید گردید.
برای بررسی فرضیههای پژوهش از روش مدلسازی معادالت ساختاری و رویکرد
حداقل مربعات جزئی ) (PLSاستفاده شده است PLS .نگرش مبتنی بر واریانس است
و در شرایطی که مدلها پیچیده بوده ،نمونه انتخابشده کوچک و دادهها غیرنرمال
باشند ،بهرهگیری از این نگرش مطلوب خواهد بود .مطابق با الگوریتم تحلیل داده در
این رویکرد ،دو مرحله «بررسی برازش مدل در سه بخش مدل اندازهگیری ،مدل
ساختاری و مدل کلی» و سپس «آزمودن فرضیات پژوهش» وجود دارد(داوری و
رضازاده)1395 ،که به آنها پرداخته شده است.

تحلیل دادهها و يافتهها
برای آزمون مدل مفهومی پژوهش ،بر اساس مدلهای معادالت ساختاری درروش
 ،PLSاین مراحل به ترتیب طی شده است .1 :بررسی صحت روابط موجود در
مدلهای اندازهگیری با استفاده از معیارهای پایایی و روایی .2 ،بررسی و تفسیر
روابط موجود در بخش ساختاری و  .3برازش کلی مدل (داوری و رضازاده.)1395 ،
برازش مدلهای اندازهگیری با استفاده از سه معیار پایایی شاخص (ضرایب بارهای
عاملی ،ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی یا  ،)CRروایی همگرا و روایی واگرا
صورت گرفته است .چنانچه بارهای عاملی بیشتر از مقدار  0/4باشد ،واریانس بین
سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر بوده و
برازش مدل اندازهگیری قابل قبول است؛ همچنین مقدار ضریب آلفای کرونباخ و
پایایی ترکیبی بین 0تا  1متغیر بوده و مقادیر باالتر از  0/7پذیرفته میشوند ،عالوه
بر این فورنل و الرکر( )1981معیار  AVEرا برای سنجش روایی همگرا معرفی
کردهاند و مقدار مناسب برای  AVEرا  0/5به باال می دانند و منگر و همکاران ()1996
مقدار  0/4به باال را برای  AVEکافی دانستهاند (داوری و رضازاده )1395 ،که نتایج
آنها در جداول  1نشان داده شده است.
براساس نتایج جدول  ،1میزان بارعاملی سؤاالت  qIS1و qIS3از سازه سبک زندگی
اسالمی qIR3 ، qIR2 ، qIR1 ،و  qIR17از سازه سبک زندگی ایرانی و سؤاالت  qC.B4و
 qC.B5از سازه رفتار مصرفکننده کمتر از  0/4هستند ،بنابراین در تحلیلهای بعدی
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حذف شدهاند تا سایر معیارها تحت تأثیر آنها قرار نگیرد (داوری و رضازاده،
 .)1395سایر سؤاالت از بارعاملی مناسبی برخوردارند و حذف هیچیک از آنها الزم
نیست .از آنجایی که مقادیر  AVEکلیه متغیرهای پژوهش ،بیشتر از  0/5هستند
روایی همگرای مدل پژوهش تأیید میشود.
برای بررسی روایی ابزار پژوهش از دو روش روایی محتوا و روایی سازه ( -روایی
همگرا – AVE :روایی واگرا :روش فورنل و الکر) استفاده شده است .فورنل و الکر
اظهار میدارند ،روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان  AVEبرای هر
سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر باشد (یا جذر AVE

بیشتر از ضرایب همبستگی باشد) (محسنین ،اسفیدانی .)1393 ،در جدول  2این
ماتریس نشان داده شده است:
با توجه به نتایج جدول  ،2مقدار جذر  AVEتمامی متغیرهای مرتبه اول از مقدار
همبستگی میان آنها بیشتر است (محسنین ،اسفیدانی )1393 ،که این امر نیز روایی
واگرای مناسب و برازش خوب مدلهای اندازهگیری را نشان میدهد.
برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده
است ،که مطابق با دادههای جدول  ،1کلیه مقادیر آلفای کرونباخ و ضرایب پایایی
ترکیبی برای کلیه متغیرهای پژوهش بیشتر از  0/7است ،درنتیجه پایایی مدل تأیید
میشود (داوری و رضازاده.)1395 ،
برای ارزیابی برازش مدل ساختاری ،از دو روش ،بررسی معناداری آماره  tو
بررسی ضریب تعیین برای سازههای پژوهش استفاده شده است .درصورتیکه
مقدار اعداد معناداری  tاز  1/96بیشتر شود ،نشان از تأیید فرضیههای پژوهش در
سطح اطمینان  95درصد است .با توجه به بیشتر شدن تمامی مقادیر شکل  ( 2مدل
معناداری پس از حذف سؤاالت با بارعاملی کمتر از  ) 0/4از  ، 1/96درستی رابطه
بین سازهها تأیید میشوند .و با توجه به مقادیر ضریب تعیین و بر طبق گفته چین
( )1998که سه مقدار  0/19و  0/33و  0/67را بهمنزله مقدار مالک برای مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی R² ،معرفی میکند [ ]25برازش مدل تأیید میشود و بسیار
قوی است.
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جدول  -1ماتريس مقادير معیارهای برازش
سازهها

AVE

CR

سبک زندگی
اسالمی

0/723

0/938

0/518

0/839

0/755

0/642

0/875

0/812

سبک زندگی
ايرانی

رضايت
مشتری

منبع :یافته های پژوهش

آلفای کرونباخ

R²

0/924

0/929

سؤاالت

بار عاملی

qIS1

0/320

qIS2

0/426

qIS3

0/325

qIS4

0/404

qIS5

0/480

qIS6

0/768

qIS7

0/631

qIS8

0/453

qIS9

0/778

qIS10

0/722

qIS11

0/509

qIR1

0/334

qIR2

- 0/010

qIR3

0/362

qIR4

0/613

qIR5

0/589

qIR6

0/449

qIR7

0/677

qIR8

0/615

qIR9

0/595

qIR10

0/560

qIR11

0/614

qIR12

0/614

qIR13

0/690

qIR14

0/670

qIR15

0/613

qIR16

0/617

qIR17

0/268

qC.B1

0/660

qC.B2

0/711

qC.B3

0/574

qC.B4

0/355

qC.B5

0/394

qC.B6

0/711

qC.B7

0/638

qC.B8

0/608

qC.B9

0/666

qC.B10

0/723

qC.B11

0/612

qC.B12

0/627
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جدول  -2ماتريس سنجش روايی واگرا به روش فورنل و الکر
سازهها

رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

سبک زندگی ایرانی

سبک زندگی اسالمی

0/802

سبک زندگی ایرانی

0/801

0/719

سبک زندگی اسالمی

0/766

0/340

0/850

منبع :یافتههای پژوهش

برای بررسی برازش کلی مدل از معیار  GOFاستفاده شده است .این معیار از جذر
حاصلضرب میانگین مقادیر  Communalitiesو میانگین مقادیر ضریب تعیین
سازههای درونزای مدل بهدست میآید .درصورتیکه  GOFبین  0/01و  0/25باشد،
برازش ضعیف ،بین  0/25و  ،0/36برازش متوسط و بیش از  0/36برازش مدل
ساختاری پژوهش قوی است [ ]26خالصه این بررسی در جدول  3نمایش داده شده
است.
جدول  -3جدول GOF
R²

سازهها

Communalities

سبک زندگی اسالمی

0/723

سبک زندگی ایرانی

0/518

رفتار مصرف کننده

0/929

0/641

منبع :یافتههای پژوهش

()1

)GOF=√avrage(Comunalitie)* average(R2
GOF=√avrage(0.723, 0.518, 0.641) * average(0.929) = 0.763

همانگونه که مالحظه میشود ،مقدار  GOFبرای پژوهش حاضر  0/763است .این
مقدار نشاندهنده این است که برازش کلی مدل ساختاری قوی است.
آزمون فرضیات پژوهش
بخش آماری پژوهش متشکل از دو قسمت است که در قسمت اول از تحلیل آماری
برای نشان دادن عوامل جمعیت شناختی و وضعیت متغیرها ،کمک گرفته شده است و
در قسمت دوم از آمار استنباطی برای استنتاج نتایج پژوهش از نمونهها استفاده شده
است.
تحلیل توصیفی :نتایج دادههای جمعیت شناختی پاسخدهندگان به شرح زیر است:
پاسخدهندگان برحسب جنسیت به دو دسته تقسیم شدند که  111نفر ( 33/8درصد)
از آنها مرد و  217نفر ( 66/2درصد) زن هستند .برحسب شغل به هشت دسته
تقسیم شدند که  18نفر ( 5/4درصد) آنها دانشآموز 25 ،نفر ( 7/6درصد) دانشجو،
 42نفر ( 12/8درصد) آنها بیکار 49 ،نفر ( 14/9درصد) از آنها دارای شغل آزاد و
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 76نفر ( 23/2درصد) کارمند 74 ،نفر (  22/6درصد) خانهدار 28 ،نفر ( 8/5درصد)
کارگر و  16نفر ( 4/9درصد) از آنها معلم هستند .برحسب سن به شش دسته تقسیم
شدند که  26نفر ( 7/9درصد) آنها  20-15سال 51 ،نفر ( 15/5درصد) از 25-20
سال 83 ،نفر ( 25/3درصد) از  30-25سال 62 ،نفر ( 18/9درصد)  35-30سال64 ،
نفر ( 19/5درصد)  40-35سال و در نهایت  42نفر ( 12/8درصد) بیش از  40سال
سن داشتهاند .و همچنین برحسب سطح درآمد خانوادگی به سه دسته تقسیم شده اند
که  51نفر (  15/5درصد) دارای سطح درآمد کم 245 ،نفر ( 74/6درصد) متوسط و
 32نفر (  9/8درصد) پردرآمد هستند.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل عاملی و مدلسازی معادالت ساختاری
استفاده شده است .معادالت ساختاری مطرح شده در اینجا از نوع واریانس محور
بوده و از روش حداقل مربعات جزئی 1استفاده گردیده است.
در نمودار  2و  3خروجی مدل نرمافزاری در دو حالت معناداری و استاندارد ارائه
شده است و میتوان فرضیات پژوهش را مورد بررسی قرار داد.

فرضیه اول این پژوهش حاکی تأثیر سبک زندگی اسالمی بر رفتار مصرف کننده
است .با توجه به نمودار  ،2ضریب مسیر بین دو متغیر  0/556است که بیانگر تأثیر
مثبت سبک زندگی اسالمی بر رفتار مصرفکننده است ،و چون آماره  6/128 ، tاست
بنابراین ضریب مسیر معنادار است ،یعنی  56درصد از تغییرات رفتار مصرفکننده
تحت تأثیر سبک زندگی اسالمی است.

)Partial least square (PLS

1
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برای بررسی فرضیه دوم ،با استفاده از نمودار  3ضریب مسیر بین سازه سبک
زندگی ایرانی و رفتار مصرفکننده برابر  0/621به دستآمده است ،بنابراین سبک
زندگی ایرانی تأثیر مثبتی بر رفتار مصرفکننده دارد و آماره  tبهدستآمده در این
فرضیه ( )4/651حاکی از تأیید فرضیه در سطح اطمینان  95درصد است درنتیجه
تأثیر مشاهده شده معنادار است .یعنی  62درصد از تغییرات رفتار مصرفکننده تحت
تأثیر سبک زندگی ایرانی است.
آزمون فرضیات فرعی
در این پژوهش برای آزمون فرضیات فرعی از آزمون رگرسیون و نرمافزار SPSS
استفاده شده است.
جدول  -4آزمون فرضیات فرعی
متغیرها

آماره بتا

انحراف استاندارد

ضريب بتا

آماره تی

معناداری

هنجار مصرف-رفتار مصرف

0/41

0/112

0/38

3/19

0/000

چارچوب عقلی-رفتار مصرف

0/28

0/176

0/21

2/43

0/014

ارزشمندی تالش-رفتار مصرف

0/32

0/148

0/26

2/52

0/000

هنجار مصرف-رفتار مصرف

0/49

0/109

0/38

2/18

0/000

فیزیولوژی مصرف-رفتار مصرف

0/43

0/138

0/37

2/27

0/000

ارتباطات فردی-رفتار مصرف

0/18

0/211

0/14

2/89

0/005

نتیجهگیری و پیشنهاد
علیرغم تأیید دین بهمنزله پیشبینیکننده از الگوهای مصرف در مطالعات صورت
گرفته در جوامع غیر مسلمان ( دلنر1994 ،1؛ ایسو و دیب 2004،2؛ منسا و همکاران،
2011؛ کریشنان )2011 ،و مسلمان (باهوث و همکاران  2012،؛ لطفی زاده )2013 ،و
همچنین توجه مصرفکنندگان بر قومگرایی ،فرهنگ و سنت در کشورهای مختلف
(رینکو و همکاران2012 ،3؛ عبدلوند و همکاران2016 ،؛ کازاکو2016 ،4؛ سیلیلی و
کاروناراتتنا2014 ،5؛ فیلیپ و برون2003 ،6؛ نادیری و تومیر2010 ،7؛ نیتمهیر و
همکاران1991 ،؛ باهوث و همکاران  )2012،تا پیش از این پژوهش ،پژوهش جامعی در
خصوص تأثیر سبک زندگی ایرانی-اسالمی صورت نگرفته است و با وجود اذعان
1

Delener
Essoo & Dibb
3
Renko & et al
4
Cazacu
1
Silili & Karunarathna
2
Philp & Brown
3
Nadiri & Tümer
2
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اهل فن و خبرگان مدیریت و بازاریابی بر تأثیرپذیری رفتار مصرفکننده از پیشنه
فرهنگی و دینی (لطفی زاده )2013 ،ضعف پژوهشهای میدانی و کاربردی در این
زمینه محسوس است .نتایج بررسی فرضیات این پژوهش نشاندهنده تأثیرپذیری
رفتار مصرفکنندگان ایرانی از سبک زندگی ایرانی -اسالمی است .از اینرو توجه به
سبک زندگی ایرانی-اسالمی از سوی تولیدکنندگان و عرضهکنندگان فعال در
بازارهای ایرانی امری اجتنابناپذیر به نظر میرسد بهگونهای که تولیدکنندگان و
عرضهکنندگان که سبک زندگی ایرانی -اسالمی را سرلوحه کار خود قرار دادهاند
شاهد مقبولیت بیشتری از جانب مصرفکنندگان هستند .با توجه به اینکه دانشمندان
مسلمان ،بانکهای اسالمی را یکی از مهمترین مراحل در اسالمیسازی اقتصاد
میدانند ،و دین اسالم ،مسلمانان را مجاز به استفاده از خدمات ارائه بانکهای غیر
اسالمی ،که ممکن است بعضی از معامالت مطابق با قوانین اسالمی ممنوعه (ربا)
باشد ،نمیداند .تحلیل نتایج بهدست آمده از سواالت خدمات و فعالیتهای اقتصادی
اسالمی از سازه سبک زندگی اسالمی حاکی از حساسیت پاسخدهندگان به اسالمی
بودن فعالیتهای بانکهای ایرانی است (  qIS4با بارعاملی  0/404و  qIS5با بارعاملی
 ،)0/480در حالی که آنها توجه و حساسیت کمتری نسبت به مواردی از قبیل
پرداخت ذکات (  3qISبا بارعاملی  )0/325و تقلب و کالهبردی (  qIS1با بارعاملی
 )0/320در حین معامله یا خرید دارند .مصرفکنندگان ایرانی در خصوص ظاهر و
پوشش اسالمی رعایت دستورات دین در خصوص پوشش مناسب ( qIS2با بارعاملی
 ،)0/426نپوشیدن لباس ابریشم مرد مسلمان ( qIS6با بارعاملی  ،)0/775استفاده
نکردن از لوازم طال توسط مرد مسلمان ( qIS7با بارعاملی  )0/631و پرهیز از آرایش
توسط زنان ( qIS8با بارعاملی  )0/453را مهم دانسته و در هنگام خرید محصوالت
چرم ( خصوصا محصوالت وارداتی) مانند کفش ،کمربند ،ساعت ،دستبند ،گردنبند،
کاپشن و ...به حالل گوشت بودن حیوانی که این محصوالت از آن تولید شدهاند

(qIS9

با بارعاملی  )0/778و همچنین بهرهگیری از ذبح شرعی و یا دارا بودن برند حالل آن
محصول ( qIS10با بارعاملی  )0/722توجه دارند .همچنین در هنگام تهیه محصوالت
خوراکی (خصوصاا محصوالت وارداتی) به استفاده از مواد حالل در تهیه آنها و یا
داشتن برند حالل ( qIS11با بارعاملی  )0/509توجه دارند.
نتایج آزمون سؤاالت سازه سبک زندگی ایرانی نشان میدهد علیرغم تمایل
مصرفکنندگان ایرانی به خرید محصوالت تولید شده در داخل کشور اعتقاد چندانی
به اینکه یک ایرانی همیشه به جای محصوالت وارداتی باید محصوالت ساخت ایران
را خریداری کند ( qIR1با بارعاملی  ،)0/334فقط محصوالتی را باید وارد کرد که در
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ایران در دسترس نیستند ( qIR2با بارعاملی  ،)-0/010همیشه باید محصوالت ساخت
ایران و دارای هویت ایرانی خریداری شوند ( qIR3با بارعاملی  )0/362و
مصرفکنندگانی که محصوالت کشورهای دیگر را خریداری میکنند مسئول بیکار
شدن هموطنان ایرانی خود هستند ( qIR17با بارعاملی  )0/268نداشته که مهمترین
علت این موضوع نداشتن کیفیت مطلوب در برخی از محصوالت بوده است و در این
مورد دستیابی به کیفیت باالتر بیش از قومگرایی برای مصرفکننده ایرانی مهم بوده
است که می تواند تذکر مهمی برای تولید کنندگان و یا عرضه کنندگان باشد .تحلیل
نتایج سواالت سازه رفتار مصرفکننده مؤید این است که به ترتیب ،پایین بودن قیمت
محصول در مقایسه با سایر محصوالت مشابه ( qC.B10با بارعاملی  ،)0/733کیفیت
محصول ( qC.B6با بارعاملی  ،)0/715بستهبندی محصول ( qC.B2با بارعاملی
 )0/713و انتخاب نهایی محصول بر اساس قیمت ( qC.B9با بارعاملی  )0/658بیشتر
اهمیت را از نظر مصرفکننده ایرانی دارا هستند و در عین حال کم اهمیتترین آیتمها
برای آنها تبلیغات تلویزیونی ( qC.B4با بارعاملی  )0/355و مارک محصوالت
( qC.B5با بارعاملی  ) 0/394هستند و مواردی مانند خدمات جانبی ( qC.B11با
بارعاملی 0/613و  qC.B12با بارعاملی  ،)0/613دسترسی به محصول ( qC.B1با
بارعاملی  ،)0/653خصوصیات اخالقی فروشنده ( qC.B7با بارعاملی  )0/635و
امکاناتی مثل تخفیفات و یا دادن جایزه برای خرید یک محصول ( qC.B8با بارعاملی
 )0/624و منصفانه بودن قیمت ( qC.B3با بارعاملی  ) 0/567از اهمیت متوسطی
برخوردارند .در خصوص وجه نوآوری پژوهش الزم به ذکر است که پژوهش حاضر
تأثیر همزمان هر دو سبک ایرانی و اسالمی به همراه ابعاد آنها را بر رفتار
مصرفکننده میسنجد .در خصوص مقایسه پژوهش حاضر با دیگر پژوهشهای
صورت گرفته الزم به ذکر است که خیاطی ( )1396هماهنگی دارد .وجه شباهت هر
دو پژوهش در این است که سبک زندگی ایرانی بر رفتار مصرفکننده تأثیر دارد.
همچنین نتایج پژوهش با پژوهش صورت گرفته توس دستجردی و نظرپور ()1393
همخوانی دارد .همخوانی دو پژوهش به این صورت است که هر دو پژوهش به این
نتیجه رسیدند که مذهب و سبک زندگی اسالمی بر رفتار مصرفکننده اثرگذار است.
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Abstract
In today's highly competitive world, studying consumer behavior is
inevitable for any organization, large or small, and neglecting this can lead
to the failure of any organization. One of the factors influencing the behavior
of consumers is lifestyle. Behavior of members of any society according to
culture, religion and values follow a set of beliefs and patterns that
understanding these beliefs and patterns and their impact on consumer
behavior can be useful. The aim of this study was to investigate the effect of
Iranian lifestyle and Islamic lifestyle on consumer behavior. The statistical
population of the study includes all residents of Khorramabad. A
questionnaire was used to collect data. The research method is descriptivesurvey and applied in terms of purpose. Statistical data were collected during
the first 6 months of 1397 and the structural equation modeling technique
was used. According to the research results, Iranian and Islamic lifestyle has
a positive and significant effect on consumer behavior.
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