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تبیین ارتباط ملیگرایی مصرفی با ارزیابی دانشجویان تربیتبدنی از کاالهای داخلی وخارجی

زینب آنت1 ، سید نصراله سجادی2 و نگار قلی پور3
2.دانشیار دانشگاه تهران، 1و3.کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

مقدمه 
واقعیت این است که هر ملتی با پایتخت، مجلس ملی، پول ملی، فرهنگ ملی، برپایی جشنوارهها، اعیاد و تعطیالت 
ملی، جشنهای یادبود، سوگندهای ملی و همچنین شرکت در مسابقات بین المللی همچون بازیهای المپیک و تالش 
بیننده  میزان  بیشترین  دارای  که  در عرصهای  آن هم  ملی،  و سردادن سرود  ملی  پرچم  برافراشتن  و  موفقیت  برای 
و هوادار در جهان است و بسیاری از موارد دیگر، سعی در ابراز هویت ملی خویش دارد و  بنابراین فقدان چنین 
نمادهایی را نشانه ضعف ملی میداند. آنچه در این باره مهم است تأثیر و نفوذ معانیای است که توسط این چنین 
نشانه هایی به ذهن اعضای ملت تداعی شده و باعث همگرایی بیشتر آنان و تمایز با سایر ملل می شود)1(. ملی 
گرایی همواره در پهنه تاریخ وجود داشته است. ایدئولوژی ملی گرایی به شیوه های گوناگون تعریف شده است. 
البته مضمون عمده، دلبستگی فوق  اما تعاریف دارای مضامین مشترکی هستند و غالبا با یكدیگر همپوشانی دارند. 
العاده به ملت است. ناسیونالیسم ایدئولوژی ای است که ملت را در مرکز عالیق خود قرار می دهد و به دنبال افزایش 
بهزیستی آن است. اهداف اصلی را که از طریق آن ها ناسیونالیسم به دنبال ارتقای بهزیستی ملت است، عبارت است 
از: استقالل یا خودمختاری ملی، وحدت ملی و هویت ملی )2(. در زمینه ارزیابی و خرید کاالهای ورزشی داخلی 
و خارجی می توان گفت که، در حالی که مصرفكنندگان جهانگرا ممكن است بازار هدف بالقوه ای برای محصوالت 
با کیفیت خارجی باشند، مصرف کنندگان ملیگرا این چنین نیستند. در نتیجه استراتژیهای متفاوتی باید برای جذب 
این مصرفكنندگان اتخاذ شود. با وجود ترغیب به مصرف کاالهای داخلی و حمایت از تولیدات داخلی به روشهای 
مختلف مانند محدود نمودن ورود کاالهای خارجی و در مقابل وجود تحریمهای اقتصادی، همچنان گرایش زیادی 
به کاالهای خارجی مشاهده می گردد. بنابراین آگاهی از ارتباط ملی گرایی مصرفی و سنجش آن به صورت علمی 
تأثیر  این سوال است که  به  یافتن پاسخ  به آنچه مطرح شد تحقیق حاضر در پی  با توجه  به نظر میرسد.  ضروری 
ملیگرایی مصرفی بر ارزیابی از کاالهای ورزشی داخلی و خارجی از نظر دانشجویان دوره کارشناسی تربیت بدنی 

دانشگاههای منتخب تهران و البرز چگونه است؟
روش شناسی تحقیق 

این تحقیق برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع کاربردی و بر حسب اهداف تحقیق، از نوع توصیفی و از 
جنبه روش گردآوری داده ها، میدانی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی 
تربیت بدنی دانشگاه های تهران )300 نفر(، شهید بهشتی )170 نفر( و الزهرا )240 نفر( در شهر تهران و دانشگاه 
خوارزمی )255 نفر( در شهر کرج تشكیل می دهند که تعداد آنها در مجموع  965 نفر می باشد. در تحقیق حاضر با 
توجه به تعداد کل جامعه  )965نفر( و با استفاده از جدول مورگان، 278 نفر به روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای 

انتخاب شده اند. از این میان 167 نفر از نمونه ها دختر و 111 نفر از آن ها پسر بودند.
برای سنجش ملی گرایی مصرفی از مقیاس  CETSCALE شیمپ و شارما )1987(، که شامل 17 سوال است و 
به  کرونباخ 0/841  آلفای  آزمون  از  استفاده  با  آزمون  این  پایایی  است.  )1386(استفاده شده  زاده  پرسشنامه حسین 
دست آمده است و روایی آن نیز توسط اساتید مورد تأیید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار 
توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. در بخش آمار استنباطی پس از عدم تأیید شرایط آمار پارامتریک و طبیعی 
بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، از روش ناپارامتریک و آزمون همبستگی اسپیرمن و 
آزمون من- ویتنی در  نرم افزار SPSS  استفاده شد. سطح معناداری آزمون ها نیز 0p/05> در نظر گرفته شده است.
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یافته ها
در بررسی توزیع نمونه براساس جنسیت ، یافتههای توصیفی نشان داد که، از میان 278 نفر از دانشجویان تربیتبدنی 
دانشگاههای منتخب، 167 نفر دختر )60/1%( و 111 نفر پسر )39/9%( می باشند. نتایج بررسی توصیفی همچنین 
نشان داد که میزان ملی گرایی مصرفی نمونه آماری نشان داد که، میانگین ملیگرایی مصرفی دانشجویان تربیت بدنی 

64/05 است و به میزان اندکی کمتر از حد متوسط)68( می باشد. 

جدول 4-34. همبستگی بین ملی گرایی مصرفی و ارزیابی از کاالهای داخلی 

تعداد متغیر      ضریب همبستگی         سطح معنی داری
278 001/0 516/0 ملی گرایی مصرفی و ارزیابی کاالی داخلی
278 061/0 -118/0 ملی گرایی مصرفی و ارزیابی کاالی خارجی     

بر طبق اطالعات جدول، با سطح معناداری 0/05 و با درجه اطمینان 95% ای رابطه مثبت و معناداری میان میانگین 
ملیگرایی مصرفی و ارزیابی از کاالهای ورزشی داخلی وجود دارد)r =0/516(. به عبارت دیگر هرچه، ملیگرایی 
مصرفی بیشتر باشد تمایل به خرید و ارزیابی محصوالت ساخت داخل نیز بیشتر است. این در حالی است که نمی 
به  داد.  از کاالی ورزشی خارجی  ارزیابی  ملیگرایی و  متغیر  میانگینهای دو  بین  معنادار  رابطه  به وجود  توان حكم 

عبارت دیگر بین ملیگراییمصرفی و ارزیابی از کاالهای ورزشی خارجی رابطهای وجود ندارد.

جدول 2. مقایسه ارزیابی ها از کاالهای داخلی و خارجی در دو گروه  دختران و پسران

ارزیابی کاالی خارجیارزیابی کاالی داخلی

U  من- ویتنی
004/8684/8

Z-992/1-899/0

Sig045/0369/0 )2دنباله(

همانطور که از جدول پیداست، در سطح معناداری )0p/05> (، با اطمینان 95 درصدی و با مقادیر بحرانی ±0/196 
، Z محاسبه شده برای ارزیابیها از کاالهای ورزشی خارجی، خارج از مقادیر بحرانی نیست و نمیتوان حكم به وجود 
رابطه بین میانگین دو گروه داد. در مقابل در سطح معناداری 0/05 و با اطمینان 95 درصدی، Z محاسبه شده برای 
ارزیابی از کاالهای ورزشی داخلی، خارج از مقادیر بحرانی است و میتوان حكم به وجود رابطه بین میانگین دو گروه 
داد. پس از تأیید وجود اختالف بین میانگین گروهها،رتبه میانگین ارزیابی از کاالهای ورزشی داخلی در گروه دختران 

با رتبه میانگین 147/07 از گروه پسران با رتبه میانگین 128/11 بیشتر است.
بحث و نتیجه گیری

با توجه به یافتههای تحقیق بین میزان ملیگرایی مصرفی و ترجیح خرید کاالهای ورزشی خارجی رابطهای معنادار 
وجود ندارد و ملیگراها به نسبت غیرملیگراها ارزیابی کمتری از محصوالت وارداتی ندارند. درواقع میانگین ارزیابی 
به  تحقیق خود  در  نیز  است. حسینزاده  میانگین  از  بیشتر  کاالهای خارجی  از  غیرملیگرا(  و  )ملیگرا  مصرفكنندگان 
نتایجی مشابه دست یافته است)5(. در مقابل یافته های تحقیقات شیمپ و شارما )1987( ، استنكامپ و همكاران ) 

1998( ، کیم و همكاران )2000( با تحقیق حاضر ناهمسو میباشد)3(.  
در مورد ارزیابی کاالهای داخلی، مصرفكنندگان ملیگرا دارای کلیشههای مثبت نسبت به این محصوالت هستند، 
به طوری که ارزیابی آنها از محصوالت داخلی در مقایسه با غیرملیگراها، بیشتر است و این دلیل وجود رابطه مثبت 
میان ملیگرایی مصرفی و ارزیابی از کاالهای داخلی است.  نتایج تحقیقات باالبانیس و همكاران)2001( ، جوسیاسن 
و همكاران )2010( ،  اکدوگان و همكاران)2012( ، پنتز و همكاران )2011( و جیانلین و همكاران ) 2010( با تحقیق 
ارزیابی کاالهای  افزایش درجه  باعث  اینكه ملیگرایی مصرفی  این حال علیرغم  با  حاضر همسو میباشد)4 و 5(. 
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ورزشی داخلی شده است، ولی هنگام ارزیابی کاالهای ورزشی  داخلی و خارجی به طور همزمان و در مقایسه با 
یكدیگر، ملیگرایی مصرفی باعث ارزیابی بهتر محصوالت داخلی و خارجی نشده است. به عبارت دیگر ملیگراها 
خدمات مربوط به محصوالت داخلی را بهتر از مشابه خارجی آن ارزیابی نمیكنند. کاهش تدریجی کیفیت محصوالت 
داخلی، اثبات منزلت اجتماعی، چشم و همچشمی، وجود ذهنیت منفی در میان مصرفكنندگان نسبت به محصوالت 
داخلی، پدیدههای فرهنگی- اجتماعی در ملل در حال توسعه و برخی مشكالت ساختاری و ریشهای دیگر، میتوانند 
حسین  دهدشتی)1389(و   ،  )1375( سلطانی  و  ونوس  باشند.  مؤثر  خارجی  کاالهای  کنندگان  مصرف  گرایش  در 

زاده)1368(، نیز در تحقیقات خود به نتایج مشابهی دست یافتند)6(.
در مورد ارزیابی از کاالهای ورزشی داخلی نیز تفاوت معناداری بین دختران و پسران بدست آمده است و دختران 
ارزیابی بهتری از این محصوالت در مقایسه با پسران دارند. که این احتماال  میتواند به دلیل ملیگراتر بودن آن ها باشد، 
با توجه به اینكه رابطه مثبت بین ملیگرایی و ارزیابی از کاالهای ورزشی داخلی قبال به اثبات رسیده است. به همین 
دلیل میتوان گفت که دختران با توجه به اینكه ملیگراتر از پسران هستند ارزیابی بهتری نیز از محصوالت ساخت داخل 

دارند. در مقابل هیچ تفاوتی در دو گروه از نظر ارزیابی کاالهای ورزشی خارجی وجود ندارد. 
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