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چکیده
خرید محصوالت خارجی بهعلت تنوع فرهنگی از هویت ملی تأثیر میپذیرد .هدد

از مااعهده ضا در ،بررسدی تدأثیر

پیشینه هویت مصر کنندگان بر خرید کاالهای خارجی است .پژوهشگر در این تحقیق به دنبال یافتن فراینددهایی رواندی
است که به طور مؤثر علل تغییر میزان خرید کاالهای خارجی را شرح دهد .در مااعهه ضا ر به ترسیم مفهدومی چندجانبده
متشکل از هویت ملی و دو بهد تنوع راباه افراد و اداراک نسبی از گرایش مصر کنندگان جهدانی و خریدد محصدوالت
خارجی پرداخته شده است .تنوع فرهنگی باعث ایجاد نگرش مثبت و منفی نسبت به گرایشهای مصر کنندگان جهدانی
میشود .در این تحقیق از روش نمونهگیری خوشهای طبقهبندی شده استفاده شده است .ابزار گردآوری دادههدای تحقیدق
ضا ر پرسشنامه بوده که با توجه به فرمول مربوطه باید  211نفر از دانشجویان رشدته مددیریت بازرگدانی در دانشدگاههدای
سراسری شهر تهران بررسی شوند؛ وعی تهداد  211پرسشنامه به منظور اطمینان پخش و جمعآوری شد .نتیجه تحقیق نشدان
میدهد که خرید محصوالت خارجی با هویت ملی قویتر کاهش می یابد و در کل ،دو متغیر تنوع راباده افدراد و ادراک
نسبی بهطور توأمان با  β= -7/790و  p<7/71در راباه هویت ملی و خرید محصوالت خارجی نقش میدانجی دارندد .ایدن
اثر مهکوس و مهنادار است.
کلید واژهها :هویت ملی ،تنوع راباه افراد  ،ادراک نسبی  ،خرید محصوالت خارجی
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مقدمه

ملی و درنتیجه ،کاهش خرید کاالهدای خدارجی ،بددون

پیشبرد جهانی شدن به این مهناسدت کده بدیش از هدر

ایجاد تهرفه که خود محددودیت هدایی بدرای کشدور بده

زمان دیگری ،مصر کننده میتواند از بین محصدوالت

وجود میآورد ،یاری رساند .از آنجایی کده تداکنون در

داخلددددی و خددددارجی انتخددددا کنددددد (نیجسددددن و

ایران و بسیاری از کشورهای دیگدر تحقیقدی مشدابه ایدن

دوگالس 2.)1774،با رشد روزافزون و پرشتا تجدارت

پژوهش انجام شده ،انجام این تحقیق اعزامی به نظدر مدی

بدددیناعملل،کشدددورهای مختلدددر در سرتاسدددر جهدددان،

رسید .در این پژوهش ،محقق در پی آن است کده بیابدد

محصوالت متنوعی را وارد و صادر میکنند که این امدر

آیدا هویدت ملدی مصدر کننددگان بدر خریدد کاالهدای

میتواند چاعشها و فرصتهایی را برای آنهدا بده وجدود

خارجی تأثیر دارد؟

آورد .در این میان ،تجارت آزاد بین کشدورها و جهدانی
شدددن موجدده شددده اسددت کدده مصددر کنندددگان بددا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

محصددوالت خددارجی زیددادی روبددهرو شددوند .در نتیجدده،

باتوجدده بدده آنندده در خصددو

تددأثیر هویددت ملددی

نگرش مصر کنندگان بده کشدور سدازنده و همنندین،

مصر کنندگان بر خرید کاالهدای خدارجی در مقدمده

داخلددی یددا خددارجی بددودن کدداال یکددی از د د ددههددای

بیان شد ،الزم است در ابتدای مبانی نظدری بده مفداهیم و

شدددرکتهدددای بدددین اعمللدددی و پژوهشدددگران رفتدددار

تهاریر مؤعفه های اصدلی تحقیدق و سدپی پیشدینه آنهدا

مصر کننده است (قاسمی و همکاران.)2932،
هد

بپردازیم .هد

از مااعهده ضا در بررسدی تدأثیر هویدت

از مااعهده ضا در ،بررسدی تدأثیر هویدت ملدی

ملی مصر کنندگان بر خرید کاالهای خدارجی اسدت.

مصر کنندگان بر خریدد کاالهدای خدارجی اسدت .در

در واقع ،ما به بررسی تدأثیر هویدت ملدی از طریدق تندوع

واقع ،ما به بررسی تأثیر تنوع راباه افدراد ،ادراک نسدبی

راباه افراد و ادراک نسبی بدر خریدد کاالهدای خدارجی

بر خرید کاالهای خارجی مدیپدردازیم .از آنجدایی کده

میپردازیم.

کارهددای تحقیقدداتی انگشددتشددماری در ایددن زمیندده در
خارج از کشور انجام گرفتده و تقریبدا کداری تحقیقداتی

هویت ملی

دربداره مو دوع ایدن تحقیددق در داخدل کشدور صددورت

در زبان هدای اروپدایی ،وا ه ملدت ()NATIONAL

نگرفتددده ،محقدددق بددده شناسدددایی ارتبدددا هویدددت ملدددی

از ریشه التین( )NATIOمشتق شده است و بر مردمدانی

مصددر کنندددگان بددر خریدددکاالهای خددارجی پرداختدده

دالعت دارد که از والدت با یکددیگر نسدبت دارندد و از

اسددت .پژوهشددگر بددرای شناسددایی ارتبددا هویددت ملددی

یک قوم و قبیلهاند؛ اما در خالل شکلگیری دوعتهدای

مصر کنندگان بر خرید کاالهای خارجی به شناسدایی

ملددی در عصددر جدیددد ،گدداهی سددیر ضددواد تدداریخی،

ارتبا هویت ملی با تنوع راباه افدراد ،شناسدایی ارتبدا

مردمانی را که از اقوام گوناگون بودهاند ،گدرد هدم و از

هویت ملی با ادراک نسبی پرداختده اسدت .ایدن مااعهده

آنها یک ملت بدهوجدود آورده اسدت (اشدر .)2909 ،

خدود

همه انسانها در طول ضیات ،خودآگاهانده یدا ناآگاهانده

کمک کند و به سیاستمداران کشور برای تقویت هویت

در ضفظ اصل یا بازگشت به اصدل مدیکوشدند .مهدر بده

میتواند به بازاریابان برای تقسیم بازارهدای هدد

زادگدداه ،تهلددق خدداطر بدده خدداطرات فددردی و تبدداری در
)1 Nijssen, E. J., & Douglas, S. P. (2004
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محیای ویژه ،دعبستگی های قوی را پدید میآورند کده

اضساس تههد و تهلدق عداطفی نسدبت بده مجموعدهای از

مهمترین بستر شکلگیری هویت آن فرد یا گروه انسانی

مشترکات ملی جامهه است که موجه وضدت و انسجام

اسددت .هویددت سدداوح و جنبددههددای گوندداگون دارد کدده

میشود و دارای ابهاد مختلر خرده فرهن ،ملی ،دینی،

همزمان با رشد فرد ضاصل میشوند .در سدا کشدور و

جامهددهای و انسددانی اسددت و ویژگددی اصددلی آن قابلیددت

به عبارتی ،دوعت ،ملت و «هویت ملی» مادرح مدیشدود

انهاا

اجزای آن و بومی بودن ابهاد تشکیل دهندده آن

که به نظر بسیاری از صداضبنظران ،از مهدمتدرین اشدکال

است(رزازی فر .)2903 ،هویت ملی مفهومی پینیددهتدر

هویت جمهی است .هویت ملی که نشاندهنده اضسداس

از هویددت قددومی اسددت کدده یددک شددخص را بددا قومیددت

تهلق به ملت است ،بهعلت نقش تهیدینکننددهای کده در

خاصی شناسایی مدی کندد و فدرد را بده قومیدت خاصدی

ضوزه فرهند ،،اجتمداع ،سیاسدت و ضتدی اقتصداد دارد،

مربو می کند (کلوعندد .)1722 ،هویدت ملدی یکدی از

مهمترین ،فراگیرترین و مشدروعتدرین سدا هویدت در

انواع هویت جمهی است .وجود و نتیجه هویت جمهدی،

کلیه نظامهای اجتماعی است (صاعحی امیری و ضقیقی ،

اضساس پایبنددی ،دعبسدتگی بده هنجارهدا و ارزشهدا در

 .)2939هویددت ملددی را مددیتددوان بددهعنددوان مجوعدده

گددروه مربوطدده اسددت (رزازیفددر .)2903 ،بنددابراین ،دو

مهناسددازیای بددر مبنددای سیسددتمی بددههددم پیوسددته از

عنصر عمده و مشترک هویت جمهی ،اضسداس تههدد و

ویژگددیهددای فرهنگددی ،تدداریخی ،سیاسددی و جغرافیددایی

تهلق عاطفی است ( تاجیک همکاران.)2931 ،

تهریر کرد که طی آن ،افراد در چهدارچو عضدویت
در یک جامهه سیاسی ،در قبال آن اضسداس همبسدتگی،
تههد و وفاداری میکنند .هویت ملی ،در واقع ،بیشدترین

تنوع رابطه افراد
انسددان ،موجددودی فارتداً اجتمدداعی اسددت کدده بددرای

تههد به جامهه و ملت است و تهلق به یک ملت را نشدان

ار ای نیازهای گوناگون خود ،نیازمند برقراری ارتبدا

میدهد(زهیری .)2914 ،یکی از جامعتدرین بخدشهدای

با دیگران است .ارتبا عملی متقابدل و اکتسدابی اسدت؛

هویت جمهی ،هویت ملی است که نیاز به آن و اضساس

یهنی فرد میتواند بیداموزد کده چگونده بدا دیگدران بهتدر

تهلق و وفاداری و گرایش به سمت آن ،از رورتهای

ارتبا برقدرار کدرده و خواسدتههدای خدود را بیدان کندد

انکارناپذیر در هر جامههای است .امروزه این مفهدوم بده

(رفهتی.)2939 ،

قدری اهمیت یافته است که برخی از اندیشمندان ،آن را

نظریه تأیید خویشتن ادعا میکند که مردم اطالعاتی

زیربندای تمددامی انددواع هویددتهددا مددیداننددد (عقمددان نیددا،

را جستجو میکنند که هماهن ،با دیدگاههای خودشان

 .)1721هویت ملی به مهنای اضساس تهلق و وفاداری بده

باشددد؛ ضتددی اگددر آن اطالعددات منفددی باشددد .بنددابراین،

عناصر و نمادهای مشترک در اجتماع ملی (جامهه کدل)

مردمی که در یک گروه هستند ،بهعلدت اضسداس تهلدق

و در میان مرزهای تهریر شده سیاسی است .مهدمتدرین

به گروه فهاعیتها و رفتارهایی را انجام میدهندد کده بده

عناصددر و نمادهددای ملددی کدده سددبه شناسددایی و تمددایز

نفع گروه و به رر خارج از گروه است و به میزانی کده

میشوند ،عبارتندد از« :سدرزمین ،دیدن و آیدین ،آدا و

افراد مشتاق برقراری ارتبدا بدا مدردم بدا فرهند ،هدای

مناسک ،تاریخ ،زبان و ادبیات ،مردم و دوعت» (یوسفی،

مختلر هستند ،بستگی دارد (واعش و بدارتی کوسدکی،

 .)2917هویت ملی از منظر جامهه شناسی به مثابه ندوعی

 .)1724تنوع راباه افراد ،تصویر مثبتی از تنوع فرهنگدی
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ارائه میکند و منهکیکننده باز بودن فرهند ،و عالقده

باشد ،هویت ملی باالیی داشته باشد و خرید محصوالت

به فرهن ،خارجی است (می ویل و همکداران.)2333 ،

خارجی را کاهش دهد.

در واقع ،فردی که تنوع راباه بداالیی دارد ،مایدل اسدت
فرهن،های گوناگون را بشناسدد ،موسدیقی کشدورهای

پیشینه تحقیق

مختلددر را گددوش دهددد و رسددوم مختلفددی را کدده در

دوران ( )2917در رساعه خود با عنوان« هویدت ملدی

فرهندد،هددای دیگددر در کشددورهای دیگددر وجددود دارد،

و تهامددل در فضددای سددایبرنتیک» بدده پاسددخ ایددن پرسددش

بشناسد.

اساسددی مددیپددردازد کدده آیددا تجربدده فضددای سددایبرنتیک
موجه تضهیر هویت ملی کداربران مدیشدود؟ در ایدن

ادراک نسبی

پژوهش ،محقق پی از بسط فضای مفهدومی مو دوع و

هویت اجتماعی تنها در ارتبا و مقایسده بدا دیگدران

نیز شرح و تفصیل رویکردهای نظری گوناگون پیرامون

بهدست میآیدد .بندابراین ،مدردم بدرای سداخت و ضفدظ

مو وع تحقیق خود ،با اتکا بدر نظریده هویدت اجتمداعی

هویت باید انگیزه داشته باشند خود را با دیگران مقایسده

تاجفل به ساخت مقیاسی برای اندازهگیری هویدت ملدی

کنند و شباهت هدای نسدبی یدا عددم تشدابه بدا دیگدران را

میپردازد .پژوهشگر در تحقیق خود به این نتیجه رسیده

بیابنددد (واعدددش و بدددارتی کوسددکی .)1724،انسدددانهدددا

است که تهامل با فضای مجازی موجه تضهیر هویدت

تفاوتهایی هدم دارندد؛ بدویژه تفداوتهدای فرهنگدی و

ملی کاربران نمیشود و در واقع ،تأثیری بر هویدت ملدی

آدا و رسوم .تفداوت فرهنگدی بدین مردمدان قداره هدا،

کاربران نداشته اسدت .نتدای پدژوهش کیشدیپدور نشدان

کشدورها و منداطق مختلدر و شدهرها و روسدتاها وجدود

میدهد که شهروندان تاعشی به ترتیه اوعویت به هویدت

دارد؛ بددرای مثددال ،مردمددان قدداره آسددیا بددا قدداره آمریکددا

قومی ،ملی و جهانی گرایش دارند .نتیجه دیگر پژوهش

متفاوتند .در ادراک نسبی افراد به یافتن ایدن تشدابهات و

این است که قشر اجتماعی راباه مهکوس با گدرایش بده

تفدداوتهددا پرداختدده ،شددباهتهددا و تفدداوتهددای خددود و

هویددت جمهددی دارد؛ بدددین مهنددی کدده قشددرهای بدداالی

دیگران را مقایسه میکنند.

شددهروندان تدداعش بدده هویددت اجتمدداعی قددومی گددرایش

ادراک نسبی ضاعت بددون تهصده نسدبت بده درک

دارنددد؛ امددا دایددره تهددامالت اجتمدداعی و تحصددیالت بددا

شباهتها و تفاوتهای بین خود و دیگدران اسدت ( مدی

گرایش به هویت جمهی راباه مستقیم دارد؛ بدین مهندی

ویل و همکاران .)2333ادراک نسبی تمایل به پدردازش

که هرچه تحصیالت باال باشد ،گرایش به هویت جمهدی

اطالعددات اسددت کدده باعددث بهبددود درک شددباهتهددا و

عام ملی و جهانی بیشتر اسدت .همنندین ،هرچده دایدره

تفاوتها بین فرهن ،خود و فرهن ،خارجی و اضتمداال

تهددامالت اجتمدداعی گسددترده شددود ،گددرایش بدده هویددت

محصددوالت و برندددهای خددارجی اسددت ( فددورتی و

جمهی عام ملی و جهانی افزایش مییابد .همننین ،قشدر

همکاران .)1777 ،در واقع ،در ادراک نسبی فرد خود را

اجتماعی ،دایره تهدامالت اجتمداعی و جنسدیت بیشدترین

با افدرادی کده دارای فرهند ،دیگدری هسدتند ،مقایسده

واریانی هویت جمهی را تبیین مدیکنندد (کیشدی پدور،

میکند و شباهتهای خود و تفاوتهایش را با دیگدران

.)2919

می یابد .ممکن است اگر فرد دارای درک نسبی بداالیی
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در پژوهشی که وضید و همکاران ( ،)2919با عنوان«

هویدتهددای فروملددی (هویددتهددای قددومی و ناضیدهگددرا)

راباه سرمایه اجتماعی با هویدت اجتمداعی دانشدجویان،

افزایش مییابد .سفیری و همکاران ( )2916در تحقیقدی

مااعهه موردی یازده دانشگاه دوعتی شدهر تهدران» انجدام

با عنوان بررسی هویت دینی و ملدی جواندان شدهرتهران،

دادنددد ،بدده بررسددی رابادده میددزان سددرمایه اجتمدداعی

به این نتیجه رسیدند در خانوادههایی که واعدین پایبندی

دانشجویان با نحوه تهریر و برداشت آنان از جنبدههدای

باالیی نسبت به مؤعفههدای ملدی و دیندی دارندد ،جواندان

اجتماعی هویت خود پرداختند .نتای ایدن پدژوهش کده

آنها نیز از هویت ملدی و دیندی قدویتدری برخوردارندد.

بددا دو روش توصددیفی و همبسددتگی انجددام شددده اسددت،

عملکرد واعدین در زمینه آموزش جوانان در دو بهد ملی

فر یه اصلی تحقیق را به قرار زیر بهاثبدات رسداند :میدان

و دینی با هویت ملدی و دیندی جواندان ،راباده مسدتقیم و

میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان و نحوه تهریدر آندان

مثبت دارد .میان مناقه محدل سدکونت و هویدت ملدی و

از جنبههای اجتماعی هویت ملی خود همبسدتگی مثبدت

دینی جوانان راباهای منفدی و مهکدوس وجدود دارد .بدا

و مهنددادار و نسددبتا ددهیفی وجددود دارد .عاددرآبددادی و

افددزایش سددن هویددت دینددی کدداهش مددییابددد و بددین

نوروزی ( )2919دریافتند که اکثدر نوجواندان و جواندان

تحصیالت و هویت دینی و ملی راباه منفدی و مهکدوس

ایدران علددیر ددم آنکدده از نظدر اعتقددادات دینددی و ایددران

وجود دارد.

دوستی ،واکنشهدای مثبدت و امیددوارکننددهای دارندد؛

اکبری و عزیزی ( )2910پژوهشی با عندوان« هویدت

وعددی در نمودهددای عملددی و عینددی هویددت دینددی و ملددی

ملی و عوامل مؤثر بدر آن در میدان داندش آمدوزان دوره

دچار هرهای جدی؛ از جملده سدردرگمی ،توقدر و

متوساه» با استفاده از روش پیمایشی انجام دادندد .نتدای

تهلیق هویت هستند .یافتههای ر ایی و اضمددعو()2914

تحقیق آنها نشان داد که میزان هویت ملدی در میدان %01

در دو شهر تبریز و مهاباد نشان میدهد کده پاسدخگویان

از داندش آمدوزان متوسدط و باالسدت .همنندین %11 ،از

در ضد باالیی به هریک از ابهاد هویت ملی پایبند هستند

آنها دارای هویت ملی دهیر بدوده ،در بحدران هویدت

و نسبت به آن مؤعفهها اضساس مسؤوعیت ،تههد و درور

بهسر میبرند .بررسی عوامل مؤثر برهویت ملی نشان داد

دارند.

که مهمترین متغیرهدای مدؤثر بدر آن بده ترتیده عبدارت

ضددافظنیددا و همکدداران ( )2911در مااعهدده خددود بددا

بودند از :اضساس تهلق به جامهه ،نوع رویکرد به در ،

عنوان« تأثیر جهانی شدن بر هویت ملی ،مااعهه مدوردی:

مشددروعیت نظددام سیاسددی و فردگرایددی .نتددای پددژوهش

دانشجویان دانشگاه های دوعتی شهر تهران» در پی پاسخ

عبددداعلهی و قددادرزاده بددر روی شددهروندان سددنندج و

به این پرسش بودهاند که چه نسبتی میان جهانی شددن و

سردشدت در ایدران و اردبیددل و بدن سددالوه در عدراق بددر

هویت ملی دانشجویان دانشگاه های دوعتدی شدهر تهدران

وجود مشدابهت و قرابدت در سلسدله مراتده ترجیحدات

وجود دارد .نتای آماری تحقیدق آنهدا نشداندهندده ایدن

هویتی کردها دالعت دارد؛ بهگونهای کده هویدت قدومی

واقهیددت بددود کدده بددا اسددتفاده از ابزارهددای جهددانی شدددن

در اوعویت اول ،هویت جهانی در اوعویت دوم و هویدت

(اینترنددت و مدداهواره) ،هویددت ملددی دانشددجویان کدداهش

ملی در اوعویت سدوم تهلقدات و ترجیحدات قدومی قدرار

مییابد .از جانه دیگر ،با استفاده از رسدانههدای جهدانی

دارد .یافتهها نشان میدهد کده متغیرهدای سدا توسدهه،

شدددن ،هویددت فراملددی افددزایش پیدددا نمددیکنددد؛ بلکدده

میزان بهدرهمنددی از سدرمایههدای اقتصدادی و فرهنگدی،
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عادتواره و گستره روابط اجتمداعی اثدر کاهنددهای بدر

پژوهشی که جهفری و همکداران در سدال  2932بدر

هویت قومی و اثر تقویت کنندهای بر هویت جمهی عدام

روی  477دانش آموز در شهر کرج انجام دادندد ،نشدان

در سا ملی و جهانی داشته است .همنندین ،متغیرهدای

داد که دینداری ،گرایش به گروه مرجع داخلدی ،رسدانه

مستقل یادشده در مجموع  61درصد از تغییرات هویدت

و مدرسه با هویت ملدی راباده مهنداداری دارندد .پدی از

جمهی بیشتر کردها را تبیین میکنندد (عبدداعلهی و قدادر

کنترل متغیرها با مدل رگرسیون مهلوم شد کده دیندداری

زاده.)2911 ،

و گروه مرجع ،بیشترین اثر مثبت و استفاده از رسانههدای

پددژوهش گددودرزی ( )2911بیددانگر آن اسددت کدده

فراملددی (مدداهواره و اینترنددت) بیش دترین اثددر منفددی را بددر

و هیت پایبندی نظری و عملی ورزشکاران کشدتیگیدر

هویت ملی دارند .در پژوهش مقیمی و امینی ( )2932بدا

و فوتباعیست ایرانی به شاخصهای هویدت ملدی و دیندی

عنوان« بررسی نگرش جوانان یزدی نسبت به مؤعفههدای

در ض ددّ ددهیر و نددازل اسددت .ابواعحسددنی ( )2911در

هویت ملی و عوامل مؤثر بر آن» نگدرش جواندان یدزدی

مااعهددهای بددا عنددوان« سددازگاری هویددتهددا در فرهندد،

نسبت به مؤعفههدای هویدت ملدی و عوامدل مدؤثر بدر آن

ایرانی ،مااعهده مدوردی شدهروندان تهراندی» بده بررسدی

بررسی شد .برخی از مهم ترین نتای تحقیق عبارتندد از:

چهددار هویددت (هویددت قددومی ،ملددی ،امتددی و جهددانی)

بدداالترین نمددره کسدده شددده توسددط جوانددان یددزدی در

شهروندان تهرانی پرداخته اسدت .نتدای وی گویدای آن

خصو

مقیاس هویت ملی عدد  ،267پایین ترین نمدره

است که هویت ملی با  34درصدد ،در رأس قدرار دارد و

کسه شده عدد  40و میانگین نمرههای هویدت ملدی در

پی از آن ،هویت قومی و امتی قدرار دارد و در نهایدت،

بین جوانان یزدی  221596است .بر اساس نتای بهدسدت

هویت جهانی با  63درصدد ،در پدایینتدرین سدا قدرار

آمده ،نگرش اکثر جواندان یدزدی در خصدو

هویدت

دارد .کهنددهپوشددی ( )2911در پددژوهش خددود گددزارش

ملی به سمت متوسط گرایش دارد 4259 .درصدد دارای

میکند که علیر م تأکید رسانهها و برنامههدای درسدی

نگرش مثبت و  1درصدد جهدتگیدری منفدی نسدبت بده

آموزش و پرورش ،مصادیق عینی هویدت ملدی در میدان

هویت ملی داشتهاند.

دانش آموزان ایرانی ندازل اسدت ،کده ایدن امدر موجده

بددر اسدداس آزمددون همبسددتگی پیرسددون ،متغیرهددای

تضهیر اضساس تهلق و میزان تههد به جامهه ایران شدده

دینداری ،ر ایت از زندگی ،بهدرهمنددی از رسدانههدای

اسددت .پژوهشددی کدده بیددات و آزادواری ( )2913انجددام

داخلی و خارجی با متغیدر هویدت ملدی راباده مهنداداری

دادهاند ،بده روش پیمایشدی انجدام شدده اسدت .جمهیدت

دارند .بر اساس تحلیدل رگرسدیونی ،متغیرهدای تحقیدق،

آماری تحقیق ،دانشجویان دانشگاه تربیدت مهلدم هسدتند

1154درصد از تغییرات هویدت ملدی را تبیدین مدیکنندد.

کدده  911نفددر از آنهددا بددا روش نمونددهگیددری خوشددهای

بررسی میدانگین نمدرههدای تدراز شدده هدر بهدد از ابهداد

چندمرضلددهای انتخددا شدددند و بددا آنهددا مصدداضبه شددد.

چندگانه هویت ملی در بین جوانان یزدی نشان مدیدهدد

یافتههای پژوهش نشان مدیدهدد کده در مهدرر فرایندد

که شاخصهای مربو به بهد نماد ملدی دارای بداالترین

جهانی (رسانه های ارتباطی نوین) قرار گرفتن بدا هویدت

میانگین و بهد میرا فرهنگدی ،کمتدرین میدانگین را در

ملی راباه ای ندارد؛ وعی با اضساس تهلق جهدانی راباده

بین ابهداد هویدت ملدی بدهدسدت آورده اسدت .جیردهدی

مهناداری دارد.

رفیهی و ضبیهزاده خابه سدرا در سدال  2932پژوهشدی
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با عنوان« بررسی عوامل مؤثر بر هویت جمهدی (محلدی،

در کشورهایی ،همندون :اپدن ،کدره ،تدایوان ،روسدیه،

ملی و جهانی ) شهروندان گیلک» انجام دادند که روش

آذربایجان و  ...که از فرهن ،و زبدان نسدبتاً یکسدانی در

پژوهش پیمدایش و ابدزار جمدعآوری دادههدا پرسشدنامه

داخل قلمرو خود برخوردارند ،با افزایش هویت جهدانی

بود .نتدای پدژوهش آنهدا نشدان داد کده میدزان گدرایش

شهروندانشان ،هویتهای محلی و ملی آنان نیز افدزایش

پاسخگویان به هویدت محلدی ،ملدی و جهدانی در سدا

مییابد که این افزایش هویت ملی اضتماال بده علدت بداال

متوسط و باالیی اسدت .همنندین ،شدهروندان بده ترتیده
اوعویت به هویت محلدی ،هویدت ملدی و هویدت جهدانی
گرایش دارند .نتای دیگر گویای این است کده هویدت
جمهی بدا اضسداس تبهدیم ،مشدروعیت نظدام سیاسدی و
تهامل اجتماعی راباهای مهندادار و مسدتقیم دارد .مقددار
ریه تهیین تهدیل شده نشان میدهد که  2456درصدد
از تغییرات هویت جمهی توسط متغیرهای مسدتقل تبیدین
میشود .متغیدر تهامدل اجتمداعی بدا دریه رگرسدیون
 75911و متغیددر مشددروعیت نظددام سیاسددی بددا ددریه
رگرسیون  75241بر متغیر هویت جمهی تأثیر داشتهاند.

در مقاعه فضای مجدازی و تحدوالت هویدت ملدی در
ایران (مااعهده مدوردی شدهر تهدران) کده میرمحمددی و
ساروخانی در سال  2932نوشدتهاندد ،نتدای مددل نهدایی
نشان داده که  64درصد از تحوالت و تغییرات (تقویدت
یا تضهیر) متغیر هویت ملی در ندزد شدهروندان تهراندی
تحت تأثیر همزمدان هفدت متغیدر قدرار دارد کده در بدین
متغیرهای مذکور ،متغیرهدای ویژگدیهدای زمیندهای بدا-

 ،751نگدرش بده رسدانه مجدازی بدا) ، (-0.51در مهدرر
رسانه بودن با ) (-0.26بیشترین اثر علّی مهکدوس را بدر
متغیر وابسته؛ یهندی هویدت ملدی دارد .در پژوهشدی کده
سدداروخانی و ر ددایی قددادری در 2932انجددام دادنددد،
یافتهها نشان میدهد که میان میزان استفاده از اینترندت و
هویددت ملددی رابادده مهنددادار و مهکددوس وجددود دارد.
همننین ،نوع استفاده از اینترندت نیدز در میدزان تهلدق بده
هویددت ملددی تأثیرگددذار اسددت و در نهایددت ،اسددتفاده از
اینترندددت باعدددث تضدددهیر هویدددت ملدددی مدددیگدددردد.
محمدبخش و همکاران ( )2931در پژوهشی بیان کردند

بودن اشتراک مؤعفههدای هویدت محلدی و هویدت ملدی
آنان باشد؛ ضال این که در کشوری همنون استراعیا کده
به عنوان یک کشور چندقومی با فرهن ،های گوناگون
شناخته میشود ،نتای پژوهش نشان میدهد کده فرایندد
جهانی شدن باعث کاهش هویت ملی شدهروندان شدده،
موجبات افزایش هویتخواهیهای قومی و محلی آندان
را فراهم میآورد .نتدای یافتدههدای توصدیفی بیدانگر آن
است که از کل ضجم نمونه ( 907نفر) قومیت ،مذهه و
جنسیت پاسدخگویان در میدزان هویدت ملدی آندان مدؤثر
است و تهلق به گدروههدای قدومی و جنسدی مختلدر در
چگونگی هویت ملی و جهانی افراد مؤثر است؛ هرچندد
که این امر در چگونگی هویت جهانی افدراد تأثیرگدذار
نیست .با در نظر گرفتن شاخصههای هویدت ملدی کده از
زبددان و ادبیددات ملددی ،مددذهه ملددی (شددیهه) ،تدداریخ و
فرهن ،ملی و دوعت ملدی تشدکیل شدده اسدت ،بده ایدن
نتیجه رسیدهاند که هرچه تفاوت قومی بدا شاخصدههدای
ملی بیشتر باشد ،هویت ملی در میان آن قوم کمتر است.
پددژوهش عدددعی پددور و همکدداران در سددال  2931بددا
عنوان شبکه اجتماعی فیی بوک و هویت ملدی جواندان
به صورت پیمایشدی و بدا اسدتفاده از روش نموندهگیدری
داوطلباندده و در دسدددترس و بهدددرهگیدددری از پرسشددنامه
اینترنتی محقق ساخته ،با تکیده بدر نظریدههدای «کاسدتلز،
هابرماس و وعمن» انجام شدده اسدت .پدژوهش نشدان داد
کدده بددین مدددت زمددان عضددویت ،میددزان اسددتفاده ،میددزان
مشارکت و فهاعیت کاربران در فیی بوک و هویت ملی
کاربران راباه مهنادار مهکوس و بین واقهی تلقدیکدردن
محتوای مااعه فیی بوک و هویت ملی کاربران راباده
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مهنددادار مثبت دی وجددود دارد؛ یهنددی هرچدده مدددت زمددان

در انتخا عناصر جهانی و ملی دست بده گدزینش زده،

عضددویت ،میددزان اسددتفاده و میددزان فهاعیددت و مشددارکت

عناصر جهانی را بومی میکنند .در بررسی پژوهشی کده

کاربران در فدیی بدوک از سدوی کدابران افدزایش پیددا

توسط بهایی و پیسانی( ،)1773انجام شد ،مشدخص شدد

میکند ،هویدت ملدی کداربران دهیرتدر مدیشدود .در

کدده مصددر کنندددگان ایرانددی از کشددورگرایی پددایینی

پژوهشی که توسط مرتضدایی فریزهنددی و ادریسدی در

برخوردارند و محصوالت خارجی را تدرجی مدیدهندد.

سال  2939با عنوان« هویتیابی ملی در فضای رسانهای»

همننددین ،مشددخص شددد کدده مصددر کنندددگان ایرانددی

علمی ˚

اضساس عداوت کمی نسدبت بده محصدوالت امریکدایی

انجام شد ،هد

از تحقیق بررسی تأثیر مصر

دارند.

فرهنگی رسانهای بر هویتیابی ملی نوجوانان بود .نتدای

1

بهدست آمده گویای این بدود کده میدانگین هویدتیدابی

در تحقیقدی کدده بددارتی کوسدکی و واعددش در سددال

ملی دانش آموزان  14519است .هویتیدابی ملدی در دو

 1724انجام دادند ،یافتهها نشان داد هویدت فرهنگدی بده

گددروه دختددر و پسددر و در رشددتههددا و مندداطق مختلددر

عنددوان محرکددی بددرای رفتددار مصددر کننددده اسددت؛

آموزش و پرورش تفاوت مهناداری نداشت.

بهگونهای که این هویت ترجی مصر کننددگان بدرای

در پژوهشی که در سال  2939امیندی و همکداران در
شهر کاشان انجام دادند ،یافتهها نشان داد میانگین هویت
ملی در دانشدجویان دانشدگاه بداالتر از ضددّ متوسدط ()9
است .همننین ،مشخص شد باالترین میانگین در هویدت
ملی مربو به مؤعفه هویت فرهنگی به میدزان  9511بدود.
جدول تحلیل واریانی چندمتغیره در ایدن تحقیدق نشدان
داد بددین هویددت دینددی و ملددی دانشددجویان بددر ضسدده
جنسیت ،نوع دانشگاه ،مقاع تحصدیلی و مهددل تفداوت
مهنادار وجود نددارد؛ امدا ایدن تفداوت بدر ضسده رشدته
تحصیلی مهنادار است .به عبدارتی ،هویدت دیندی و ملدی
دانشددجویان رشددتههددای گوندداگون در دانشددگاه یکسددان
نیسددت .جدددول رگرسددیون نشددان داد از بددین متغیرهددای

مصددر

محصددول داخلددی را بددهطددور مسددتقیم افددزایش

مددیدهددد .در ایددن تحقیددق ،نویسددنده از گددرایشهددای
گوناگون مصر کنندگان جهانی به عندوان یدک متغیدر
میانجی استفاده میکند و نشان میدهد کده بدیمیلدی بده
خرید محصوالت خارجی با هویدت ملدی قدوی افدزایش
مییابد؛ در صورتی که بی میلدی بده خریدد محصدوالت
خارجی با افزایش هویت جهانی کداهش نمدییابدد .ایدن
سدده بهددد میددانجی کدده تنددوع رابادده افددراد ،نار ددایتی از
تفاوتهای ملیتی و ادراک نسدبی از تفداوتهدا هسدتند،
باعث ایجاد این عدم تقارن میشوند .همننین ،یافتههای
ایدن تحقیددق نشدان مددیدهددد کده یددک هویدت مبتنددی بددر

جمهیتشناختی ،هیچ کدام قابلیت پیشبینی هویت ملدی

فرهن ،ملی و جهانی میتواند مصر کنندگان جهدانی

دانشجویان را ندارند و به عبارتی ،هدیچکددام تأثیرگدذار

را تقسددیمبندددی کنددد؛ یهنددی بازارهددای بددیناعمللددی را بددر

2

اساس هویت ملدی و جهدانی تقسدیمبنددی کندد .سدرویو

( )1774در تحقیق خود با عنوان« جهانی شدن و هویدت

کارواعهو و دیوید عوندا 9در تحقیدق خدود بدا عندوان« اثدر

ملی در اپن» به این نتیجه رسیدهاند که جهانی شددن در

برجستگی هویت ملی در پاسخ به تبلیغات» کده در سدال

قابلی در تبیین هویت ملی نیسدتند .ماسدامینی ساسداکی

اپن باعث ا محالل هویت ملی نمیشدود؛ بلکده بیشدتر

 1724نگاشددتهانددد ،اهمیددت هویددت ملددی بددر مصددر

باعث ایجاد فرهن ،پیوندی میشود؛ بده عبدارتی ،افدراد

محصوالت تبلیغ شده را نشان دادهاند .این تحقیدق نشدان

1 sasaki

�2 Bartikowski
walsh
3 Carvalho, Luna
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مددیدهددد کدده هویددت ملددی بدداال واکددنش مثبددت در

مصر کننده نسبت به محصوالت تبلیغ شدده مدیشدود؛

مصر کنندگان نسبت بده تبلیغدات و محصدوالت تبلیدغ

ضتی زمانی که عالمتهای تجاری و شهارهای تبلیغداتی

شده ایجاد میکند و متناسه بودن عالمتهدای تجداری

با هویت ملدی راباده صدری و روشدنی نداشدته باشدد ،و

و شهارهای تبلیغداتی بدا هویدت ملدی خریدد محصدوالت

نشان میدهدد رسدانه مدیتواندد بدا افدزایش هویدت ملدی

تبلیغاتی را افدزایش مدیدهدد .همنندین ،نشدان مدیدهدد

تأثیرگذاری تبلیغات را افزایش داده ،خرید محصدوالت

هویدددت ملدددی بددداال سدددبه ایجددداد نگدددرش مثبدددت در

تبلیغاتی توسط مشتریان را بیفزاید.

جدول (1خالصه پیشینه تحقیق)
نام نویسنده

سال

موضوع

افسر رزازیفر

2903

اعگوی جامههشناختی هویت ملی

ضسین اکبری

2910

سازگاری هویتها در فرهن ،ایرانی

بهزاد دوران

2917

هویت ملی و تهامل در فضای سایبرنتیک

علی یوسفی

2917

روابط بین قومی و تأثیر آن بر هویت ملی

کیشی پور

2919

بررسی جامههشناختی ابهاد هویت جمهی در بین شهروندان تاعشی

ضسین عارآبادی و وضیده نوروزی

2919

بررسی نگرش به جهانیشدن

وضید فریدون ،صمدکالنتری و همکاران

2919

راباه سرمایه اجتماعی با هویت اجتماعی

سیدرضیم ابواعحسنی

2911

سازگاری هویتها در فرهن ،ایرانی

محمد عبداعلهی و امید قادرزاده

2911

هویت جمهی اعه کردها

بهرام بیات ،علی اکبر آزادواری

2913

تأثیر جهانیسازی بر هویت ملی و هویت جهانی

اعظم مقیمی و مجید امینی

2932

بررسی نگرش نسبت به مؤعفههای هویت ملی

داوود میرمحمدی و باقر ساروخانی

2932

فضای مجازی و تحوالت هویت ملی در ایران

علی رفیهی جیردهی و رامین ضبیه زاده

2932

بررسی عوامل مؤثر بر هویت جمهی

باقر ساروخانی و خدیجه ر ایی قادری

2932

اینترنت و هویت ملی در میان کاربران

ضسن قاسمی ،زهره دهدشتی و ابواعفضل سیفی

2932

تأثیر کشورگرایی مصر کننده بر انتخا خریدهای وارداتی

محمدر ا تاجیک ،نازنین پیله وری و همکاران

2931

بررسی راباه آموزش موسیقی سنتی بر هویت ملی

امیر صاعحی و نوبخت ضقیقی

2939

بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای هویت ملی

اضمد جهفری ،مرجان یزدانی و همکاران

2939

بررسی عوامل مرتبط با هویت ملی

مریم رفهتی

2939

بررسی ارتباطات میان فردی با تأکید بر ارتبا کالمی

می ویل

2333

ادراک نسبی

نیجسن

1774

خرید محصوالت خارجی

ساساکی

1773

هویت ملی

کللوند

1722

هویت ملی

بارتی کوسکی

1724

نگرش به تنوع فرهنگی

کارواعهو

1724

هویت ملی
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مدل مفهومی تحقیق

برگرفتدده از مدددل کوسددکی و واعددش از پیشددینه پددژوهش

باتوجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،مدل مفهدومی

است و پیرو آن ،فر یه های تحقیق به شرح ذیل است:

تحقیق مشتمل بر متغیرهای مستقل ،وابسته و میانجی کده

نمودار : 1مدل مفهومی تحقیق (برگرفته از مدل کوسکی و والش)2112،

فرضیههای تحقیق

دادههددا اسددتفاده شددده اسددت .در ایددن تحقیددق از روش

فرضییییه اصیییلی تحقیییییق :هویدددت ملددددی
مصر کنندگان بر خرید کاالهای خارجی تأثیر دارد.

نمونهگیری خوشهای طبقهبندی شده استفاده شده اسدت.
در ابتدا از بین دانشگاه های سراسری ،آزاد ،پیدام ندور و

فرضیههای فرعی تحقیق:

علمددی-کدداربردی ،بدده صددورت تصددادفی دانشددگاه هددای

 -2هویت ملی بر تنوع راباه افراد تأثیر دارد.

سراسری انتخا شدند .سپی از بین تمام دانشدگاههدای

 -1هویت ملی بر ادراک نسبی تأثیر دارد.

سراسری شهرهای ایران دانشگاههای شهر تهران انتخا

 -9تنوع راباه افراد بدر خریدد محصدوالت خدارجی

شدددند و پرسشددنامه در بددین دانشددجویان رشددته مدددیریت

تأثیر دارد.

بازرگانی این دانشگاه هدا توزیدع گردیدد .پرسشدنامه در

 -4ادراک نسبی بر خرید محصوالت خارجی تدأثیر
دارد.

بین دانشجویانی که به دانشگاهها مراجهه مدیکردندد ،بده
صورت تصدادفی و بده روش نمونده گیدری در دسدترس
توزیع شد .در این تحقیق ،با توجده بده فرمدول زیدر بایدد

روششناسی پژوهش
ایددن پددژوهش از عحدداه هددد

 211نفددر از دانشددجویان رشددته مدددیریت بازرگددانی در
در زمددره تحقیقددات

دانشگاههای سراسدری در تهدران بررسدی شدوند؛ امدا بده

کدداربردی قددرار مددیگیددرد و از نظددر روش ،تحقیقددی

منظور اطمینان تهداد  211پرسشنامه پخش و گدردآوری

توصیفی است .جامهه آماری ایدن پدژوهش ،دانشدجویان

شده است .در ایدن فرمدول  ،s= .25و  z=1.96اسدتS .

تحصددیالت تکمیلددی شددهر تهددران در رشددته مدددیریت

انحددرا

بازرگانی هستند .از پرسشنامه بهعنوان ابزار جمدع آوری

اطمینان d ،دقت برآورد و  nتهداد نمونه است.

اسددتانداردهای پددژوهش هددای قبلددی  z ،سددا

بررسی تأثیر هویت ملی مصر کنندگان بر خرید کاالهای خارجی 211 /

است .برای بهدست آوردن روایی محتدوایی پرسسشدنامه
در ایددن پددژوهش از نظرهددا و راهنمدداییهددای اس دتادان و
بهمنظور بررسدی اعتبدار پرسشدنامه از تحلیدل عداملی

خبرگان استفاده شده است .نظر صاضبنظران مورد توجده

تأییدی استفاده شد .با توجه به مااعهات پیشین ،از طیدر

قرار گرفت و ابهامات آن برطر

شد که این امر بیانگر

پن گزینهای عیکدرت اسدتفاده شدده اسدت کده یکدی از

روایی محتوایی و ظاهری است؛ من اینکه چهارچو

رای تدرین مقیداسهدای انددازهگیدری بدهشدمار مدیرود.

کلی سؤالهای پرسشنامه این تحقیدق بدر اسداس اعگدو و

گویهها با استفاده از طیر عیکرت امتیازبنددی شدده کده

مدددل کوسددکی و واعددش ()1724طراضددی شددده اسددت و

برای هر گویه پن طبقهبندی برای پاسدخدهدی مشدخص

بنابراین ،از روایی الزم برخوردار است .پایایی پرسشنامه

شده است .به علدت سدریهتر و ارزانتدر بدودن و بده علدت

یا قابلیت اعتماد آن با اسدتفاده از روش آعفدای کرونبدا

ارائدده تو ددیحات بدده پاسددخدهندددگان توسددط محقددق در

محاسبه شده است .از آنجایی که آعفدای کرونبدا کدل

هنگددام تکمیددل پرسشددنامه ،پرسشددنامههددا بدده صددورت

پرسشنامه  75114است ،نشان دهنده پایایی الزم است.

ضضدوری توزیدع و جمدعآوری شدده اسدت و بده همددین
علت ،ریه بازگشت پرسشدنامههدا  277درصدد بدوده
جدول -2ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و برای ابعاد به صورت جداگانه
متغیرها

آعفای کرونبا

هویت ملی

7/371

تنوع راباه افراد

7/129

ادراک نسبی

7/034

خرید محصوالت خارجی

7/014

کل

7/114

تجزیه و تحلیل دادهها بدا اسدتفاده از ندرم افزارهدای

است برازش مدل توسط یک سری شداخصهدا بررسدی

 AMOS22و  ،SPSS18بهمنظدور آزمدون فر دیههدا و

میشود .جدول  9این شاخصها و دامنه قابل قبدول آنهدا

آزمون مدل تحقیق  ،و از مدلسازی مهادالت ساختاری

را نشان میدهد .همانطدور کده مالضظده مدیشدود ،سده

به روش ضداکثر درستنمایی استفاده شد.

دسته شاخص برازش در مدلسازی مهدادالت سداختاری

برای مدلسدازی مهدادالت سداختاری ،ابتددا تحلیدل

درنظرگرفته میشود :شاخصهای مالدق ،شداخصهدای

عامل تأییدی برای متغیرهدا و ابهداد آنهدا انجدام گرفدت.

افزایشدددی و شددداخصهدددای مقتصدددد .بدددر طبدددق نظدددر

سپی ،مدل اندازهگیری ارزیدابی و پدی از آن ،بدرازش

بایرن( )1727چناننه ضداقل سده شداخص در ضدد قابدل

مدل تحقیق در جامهه آماری بررسدی شدد .شدایان ذکدر

قبول باشند ،مدل برازش میشود.
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جدول  -3شاخصهای برازش مدل
نام اختصاری

شاخص

سطح قابل قبول

شاخصهای مطلق برازش
کای اسکوئر

)�2(df , p

� =>p

شاخص نیکویی برازش

GFI

ضداقل7/3

ریشه دوم میانگین مربهات خاای برآورد

RMSEA

ضداکثر 7/71

ریشه دوم میانگین مربهات باقیمانده

RMR

ضداکثر 7/71

شاخصهای برازش افزایشی
شاخص توکر -عویز

TLI

ضداقل7/3

شاخص برازش هنجار شده

NFI

ضداقل7/3

شاخص برازش تابیقی

CFI

ضداقل7/3

شاخصهای برازش مقتصد
�2/df

کای اسکوئر هنجارشده

تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها

�2/df =< 1

کل نمونه را تشکیل میدهند که بیشترین ضجم نمونده از

در نمونددده211نفدددری دانشدددجویان رشدددته مددددیریت

نظر سن اسدت و  21/1درصدد نمونده زیدر  17سدال سدن

بازرگددانی در دانشددگاههددای آزاد ،پیددام نددور و علمددی-

دارنددد .مجددردان  00/11درصددد کددل نموندده را تشددکیل

کاربردی شهر تهدران بددین صدورت اسدت کده  11نفدر

میدهند که بیش از  9برابر تهداد متأهالن در نمونه مورد

( 11/0درصد) از پاسخگویان مدرد و  07نفدر از آنهدا زن

بررسی هستند.

هستند .بنابراین ،در نمونه مورد بررسی تهداد مردان بیش
از تهداد زنان است .افراد  11تدا  91سدال  67/21درصدد
آزمون فرضیههای تحقیق
جدول -2اثرهای مستقیم ،غیرمستقیم و اثرهای کل متغیرها در مدل ساختاری
متغیر مستقل

اثر غیرمستقیم

متغیر وابسته

اثر مستقیم

هویت ملی



تنوع راباه افراد

-7/221

-7/221

هویت ملی



ادراک نسبی

7/716

7/716

تنوع رابطه افراد



خرید محصوالت خارجی

7/177

7/177

ادراک نسبی



خرید محصوالت خارجی

-7/101

-7/101

هویت ملی



خرید محصوالت خارجی

-7/790

اثر کل

-7/790
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جدول -5ضرایب تعیین

متغیر
ریه تهیین

تنوع راباه افراد

ادراک نسبی

خرید محصوالت خارجی

7/216

7/911

7/116

طبق جدول بداال بدرای سدنجش مهندادار بدودن تدأثیر

 p<7/71است ،که تأثیر مثبت مهنادار را نشان مدیدهدد.

هویت ملی بر تنوع راباه افراد  β= -7/221 ،و p<7/71

همننین ،برای سنجش مهنادار بودن تدأثیر ادراک نسدبی

است ،که تأثیر مهناداری را نشان میدهدد و از آنجدا کده

بدر خریدد محصدوالت خدارجی  β= -7/101و p<7/71

ریه مسیر کوچکتر از صفر است ،در نتیجه این راباه

است ،که تأثیر مهکوس و مهنادار را نشدان مدیدهدد .در

مهکوس است.همننین ،برای سنجش مهنادار بودن تأثیر

کل ،دو متغیر تنوع راباه افدراد و ادراک نسدبی بده طدور

هویددت ملددی بددر ادراک نسددبی  β= 7/716 ،و p>7/71

توأمان با  β= -7/790و  p<7/71در راباه هویت ملی و

است ،که عدم مهنداداری تدأثیر را نشدان مدیدهدد .طبدق

خرید محصوالت خارجی نقش میانجی دارندد .ایدن اثدر

جدول باال برای سنجش مهنادار بودن تدأثیر تندوع راباده

مهکوس و مهنادار است.

افددراد بددر خریددد محصددوالت خددارجی  β= 7/177 ،و

نمودار :2مدل برازش شده تحقیق
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مدل نهایی تحقیق

نمودار :3خالصه مدل برازش شده تحقیق

بنابراین ،مدل نهایی تحقیق به صورت زیر است:

نمودار :2مدل نهایی تحقیق
جدول - 6نتایج آزمون فرضیهها
فرضیه

نتیجه

مسیر علّی

فرضیه اول

هویت ملی

←

تنوع راباه افراد

تأیید فر یه

فرضیه دوم

هویت ملی

←

ادراک نسبی

ردّ فر یه

فرضیه سوم

تنوع راباه افراد

←

خرید محصوالت خارجی

تأیید فر یه

فرضیه چهارم

ادراک نسبی

←

خرید محصوالت خارجی

تأیید فر یه

فرضیه

نقش میانجیگری

نتیجه

فرضیه پنجم

تنوع راباه افراد ،ادراک نسبی

تأیید فر یه

تنوع راباه افراد
ادراک نسبی
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بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادهای تحقیق

تحقیق بارتی کوسدکی و واعدش( )1724نیدز تدأثیر تندوع

با توجده بده مراتده فدوق و تجزیده و تحلیدل دادههدا

راباده افددراد بدر بددی میلدی نسددبت بده خریددد محصددوالت

فر یه اول این تحقیق تأثیر مهنادار هویت ملدی بدر تندوع

خارجی را سنجیده و دریافته است که تنوع راباه افدراد

راباه افراد را بیان میکند .با بررسی ،محاسبات و تحلیل

بر بی میلی نسدبت بده خریدد محصدوالت خدارجی تدأثیر

مسیر در مدل سازی مهادالت ساختاری ،نتای بدهدسدت

مهنادار؛ وعی مهکوس دارد.

آمده وجود تأثیر مهنادار را تأیید کرد .جهدت ایدن تدأثیر

فر یه چهارم به دنبال آزمدون تدأثیر مهندادار ادراک

مهکوس است؛ یهنی با افزایش هویت ملی ،تندوع راباده

نسددبی بددر خریددد محصددوالت خددارجی اسددت کدده نتددای

افراد کاهش مییابد .یکی از علدل ایدن راباده مهکدوس

تحلیل مسیر تأثیر مهنادار؛ وعی مهکوس ادراک نسبی بدر

کننددگان قدوی

خریددد محصددوالت خددارجی را نشددان مددیدهددد .ادراک

است ،دوست ندارند درباره مردمی که از عحاه قومی و

نسددبی بدداال سددبه کدداهش خریددد محصددوالت خددارجی

فرهنگی متفاوتند ،اطالعاتی بهدست آورندد .در بررسدی

میشود؛ زیرا هرچه مشتریان بیشتر به درک شباهتهدا و

های محقق ،پژوهش داخلی که تأثیر هویت ملی بر تنوع

تفاوتها بپردازندد و در درک شدباهتهدا و تفداوت هدا

راباه افراد را نشان داده باشد ،یافدت نشدد؛ امدا پدژوهش

تفکر بیشدتری صدورت گیدرد ،انتخدا فلد مدیشدود و

بارتی کوسدکی و واعدش ( )1724نشدان داد کده هویدت

هرچه دانش خریدار درباره محصوالت بیشتر باشد ،عدم

ملی بر تنوع راباه افراد تأثیر دارد .این تدأثیر بده صدورت

اطمیندانش در انتخدا محصددوالت خدارجی بیشددتر و در

مهکوس است.

نهایددت ،مددانع از تصددمیمگیددری مددیشددود و همننددین،

این است که وقتی هویت ملدی مصدر

فر یه دوم به دنبال آزمون تأثیر مهنادار هویدت ملدی

پژوهشهدای گذشدته ادعدا کدردهاندد کده شدباهتهدا و

بر ادراک نسبی است .نتیجه تحلیدل مسدیر نشدان داد کده

تفداوتهددا در گددروه مددیتواندد تهصددبات مثبددت و منفددی

هویت ملی بر ادراک نسبی تدأثیر مهندادار نددارد؛ یهندی،

نسبت به تبلیغات ملی ایجاد کند .تحقیقات نشان میدهد

چناننه هویدت ملدی تغییدر کندد ،ادراک نسدبی تغییدری

هرچه اطالعات بیشتر باشد ،میدل بده خریدد محصدوالت

نخواهد کرد .در بررسیهای محقق ،پژوهش داخلی کده

خارجی برای شخص کاهش مییابد.

تددأثیر هویددت ملددی بددر تنددوع ادراک نسددبی را نشددان داده

متأسفانه ،پژوهشی که ایدن راباده را سدنجیده باشدد

باشد ،یافت نشد؛ اما تحقیدق کوسدکی و واعدش ()1724

یافددت نشددد؛ وعددی بددارتی کوسددکی و واعددش( )1724در

نتددای متفدداوتی را نشددان داد .ایددن تحقیددق نشددان داد کدده

تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که ادراک نسدبی تدأثیر

هویددت ملددی بددر ادراک نسددبی ت دأثیر مسددتقیم دارد ،کدده

مثبت مهناداری بر بی میلی نسبت بده خریدد محصدوالت

ممکن است علت این تفاوت به سبه تفداوت در جامهده

خارجی دارد .در نهایدت ،دو متغیدر تندوع راباده افدراد و

آماری و کشورهای با فرهن،های مختلر باشد.

ادراک نسددبی بدده طددور توأمددان در رابادده هویددت ملددی و

فر یه سوم بده دنبدال آزمدون تدأثیر مهنداداری تندوع

خرید محصوالت خارجی نقش میانجی دارندد .ایدن اثدر

راباه افراد بر خرید محصوالت خارجی افراد اسدت کده

مهکوس و مهنادار است و تأثیر ادراک نسدبی بدر خریدد

نتای تحلیل مسدیر تدأثیر مهندادار و مسدتقیم تندوع راباده

محصوالت خارجی آنقددر زیداد اسدت کده تدأثیر تندوع

افراد بر خریدد محصدوالت خدارجی را نشدان مدیدهدد.

راباه افراد بر ادراک نسبی را تحت تأثیر قرار میدهد.
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تأکیددد بددر رسددانههددای ارتبدداطی نددوین ،مااعهددات

در نهایت پیشنهاد میشود:
 -2با توجه به اثر مستقیم و قابل مالضظه هویت ملدی
بددر مصددر

اجتماعی.274-19 ،

کاالهددای خددارجی و تددأثیرات بهدددی در

 -6تاجیددک ،محمدر دا؛ پیلددهوری ،نددازنین و اسدددپور،

شددکوفایی و توسددهه اقتصددادی کشددور ،برنامددهریددزان و

یاشار .)2931(.بررسی راباه آموزش موسیقی سنتی

سیاسددتمداران مددیتواننددد بددهعلددت تغییددرات فرهنگددی از

بدددر هویدددت ملدددی (مااعهددده مدددوردی دانشدددجویان

افددزایش هویددت ملددی در مصددر کنندددگان بددهعنددوان

کارشناسی نوازندگی ساز ایرانی و خارجی دانشگاه

جایگزینی مناسده بده جدای اعمدال تهرفده بدر کاالهدای

تهران).

وارداتی برای کاهش میزان مصدر

کاالهدای خدارجی

 -0جهفدددری ،اضمدددد؛ یزداندددی ،مرجدددان و قبدددادی،

مجید .)2939(.بررسی عوامل مرتبط با هویدت ملدی

استفاده کنند.
 -1بازاریابددان شددرکتهددای داخلددی مددیتواننددد در

دانش آموزان متوساه شهر کرج.

خدود از ایدن

 -1جیردهددی رفیهددی ،علددی و ضبیددهزاده خابدده س درا،

تحقیددق بهددره ببرنددد تدا میددزان فددروش کاالهددای خددود را

رامددین  .)2932(.بررسددی عوامددل مددؤثر بددر هوی دت

افزایش دهند.

جمهی (محلی ،ملی و جهانی) شهروندان گیلک.

تقسیمبنددی بدازار و انتخدا بدازار هدد

 -3ضافظ نیا ،محمدر ا .)2911 (.تأثیر جهانی شدن بدر
منابع

هویددددت ملددددی ،مااعهدددده مددددوردی :دانشددددجویان

 -2ابواعحسنی ،سیدرضیم  .)2911(.سازگاری هویتهدا

دانشگاههای دوعتی شهر تهران.

در فرهندد ،ایرانددی (مااعهدده مددوردی :شددهروندان
تهرانی).
 -1اشر  ،اضمد  .)2901(.هویت ایرانی در بین ایرانیان
خارج از کشدور ،جلدد دوم سدنت و تجددد ،بدوعتن
فرهنگی مهاونت امور بیناعملدل وزرات فرهند ،و
ارشاد اسالمی ،تهران.
 -9امینی ،محمد؛ رضیمدی ،ضمیدد و مزروعدی ،ضسدن(.

 .) 2939تحلیددل و ارزیددابی هویددت ملددی و دینددی
دانشجویان دانشگاه کاشان و علوم پزشکی کاشان.
 -4اکبددری ،ضسددین و عزیددزی ،جلیددل  .)2910(.هویددت

 -27رزازی فددر ،افسددر  .)2903(.اعگددوی جامهددهشددناختی
هویت ملی در ایران ،فصلنامه مااعهات ملدی ،ش ،1
سال دوم ،پاییز .03

 -22رفهتی ،مریم  .)2939(.بررسی ارتباطات میان فردی
با تأکید بر ارتبا کالمی.
 -21ر ایی ،اضمد .)2916 (.گرایش به هویدت ملدی و
قومی در ترکمنهای ایران ،فصلنامه مااعهات ملدی،
سال هشتم ،ش .247-4:223
 -29زهیددری ،علیر ددا .)2917( .هویددت ملددی و انقددال
اسالمی.

ملی و عوامل مدؤثر بدر آن در میدان داندش آمدوزان

 .)2914(. ____________ -24چیستی هویت ملی.

دوره متوساه.

 -21ساروخانی ،باقر و ر ایی قادری ،خدیجده.)2932(.

 -1بیات ،بهرام و آزادواری ،علی اکبدر .)2913(.تدأثیر
جهانی سازی بدر هویدت ملدی و هویدت جهدانی؛ بدا

اینترنت و هویت ملی در میان کاربران.
 -26سفیری ،خدیجه و فوری ،مهصومه .)2916(.مسأعه
هویت ملی و دینی جوانان شهر تهران.
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 -20عبداعلهی ،محمد و قادرزاده ،امیدد .)2911(.هویدت
جمهی اعه کردها در کشورهای ایران و عراق.
 -21عدددعی پددور ،صددمد؛ قاسددمی  ،وضیددد و کیددانپددور،

مسددهود .)2931 (.شددبکه اجتمدداعی فددیی بددوک و
هویت ملی جوانان.
 -23صاعحی ،امیری و نوبخت ضقیقدی .)2939(.بررسدی
عوامل مؤثر بر ارتقای هویت ملی دانشجویان.
 -17قاسمی ،ضسن؛ دهدشدتی ،شداهر ؛ زهدره ،سدیفی

 -16محمددددبخش ،بهمدددن؛ ضبدددی ،اکدددرم و قریشدددی،

فدددردین .)2937(.جهدددانی شددددن و هویدددت ملدددی
دانشجویان دانشگاه تبریز.
 -10مرتضدددایی فریدددز هنددددی ،کبدددری و ادریسدددی،
افسانه .)2939(.هویتیابی در فضای رسانهای.

 -11مقیمددی ،اعظددم و امینددی ،مجیددد .)2932(.بررسددی
نگرش جوانان یزدی نسدبت بده مؤعفدههدای هویدت
ملی و عوامل مؤثر بر آن.

ابواعفضل .)2932(.تأثیر کشورگرایی مصر کننده

 -13میرمحمدددی ،داوود و سدداروخانی ،بدداقر .)2932(.

بر انتخا خریدهای وارداتی ،چشماندداز مددیریت

فضددای مجددازی و تحددوالت هویددت ملددی در ایددران

بازرگانی.260-249 ،

(مااعهه موردی شهر تهران).

 -12کهنهپوشی ،سیدمصل و کهنهپوشی ،سدیدضامد(

 -97فریدددون ،وضیددد؛ کالنتددری ،صددمد و فدداتحی،

) .تحلیل محتوای مفهوم هویت کتدا هدای درسدی

ابواعقاسم .)2919( .راباه سرمایه اجتماعی با هویت

جامههشناسدی 2و ( 1رشدته ادبیدات و علدوم انسدانی

اجتماعی دانشجویان ،مااعهه موردی یازده دانشدگاه

دوره متوساه ).

دوعتی شهر تهران.

 -11کیشددیپددور ،اضمدددعلی  .)2919(.بررسددی جامهدده

 -92یوسفی ،علی 2917 (.تابستان) .روابط بدین قدومی
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