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هواداران ای و هويت ملی در  طراحی مدل معادالت ساختاری هويت منطقه

  های ملی والیبال ايران تیم
 

  3 پور گیوی بهنام نقی  – 2عباس نظريان مادوانی   – 1امیرحسین منظمی

اه عالمه دکتری مديريت ورزشی دانشگ. 3  ، ايرانتهران، . استاديار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی تهران2و1

 ، ايرانتهران ،طباطبائی تهران

 

 چکیده

ست  یروندتعبیری از  یامنطقههویت  علق و وفاداری به هویت ملی به معنای احساس ت و  شده نهینهاد ۀکه با یک منطق ا

صر  شترک در اجتماع ملی و نم عنا ست. روش تحقیق  ادهای م ستگی  ا   کنندگانشرکت  ۀیکل آماری پژوهش ۀجامع ،همب

. اسررتر نف 320نمونه  حجم و نفر 3000 به تعداد 1396آسرریا در سررال  والیبال حاضررر در مسررابقای امیدهای اهرمانی

صادفی   صوری به یریگنمونه ست و  ت ستنباط آماری  یهادادهتحلیل  منظوربها شناخت   انمونهتک tاز  پژوهش و ا ی برای 

تحلیل عاملی   طریقد. سپس از  ش از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده    برای شناختن متغیرهای مکنون ی تحقیق و هامؤلفه

سیر معناداری روابط   ست بهتأییدی و فن تحلیل م ست  پژوهش به مدل مفهومی تینها در تا دش آزمون  آمدهد . در  آمدد

نهایت در ه شد.  ضریب همبستگی برای بررسی ارتباط میان اجزای متغیرهای تحقیق بهره گرفت    یدارامعنادامه، از آزمون 

استفاده شد. در بررسی      SPSSو  R افزارنرممدل معادالی ساختاری با استفاده از   تحقیق از  یهاهیفرض آزمون  منظوربه

  ، AGFI=  973/0 های برازششررراخ ملی با اسرررتفاده از مدل معادالی سررراختاری،  تیهو و یامنطقهارتباط هویت 

95/961  =CFI  ،03/0  =RMSEA  ،974/0 =TLA  برازش مدل با ة دهندنشررانها همگی میزان این شرراخ  .بود

ست. داده شاهده های عباری دیگر، دادهبه ها ست  زیادی منطبق بر مدل مفهومی پژوهش به مقدار شده م ضریب   . میزانا

ساس بر دار بود. و معنا 648/0ای با هویت ملی رگرسیونی ارتباط هویت منطقه  ی تقویت شود،   امنطقههرچه هویت ، این ا

 ت ملی دارند.ی ملی والیبال ایران همبستگی باالیی با ابعاد هویهامیتران و هوادا شودیمهویت ملی نیز تقویت 

 

 یدیکل یهاواژه
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 مقدمه

عضوی از یک دولت ورزش  عنوانبهافراد  .دارد هادولتورزش مدرن نقشی مهم در احساس تعلق مردم به 

ورزشی همبستگی حس  یهاتیموفقو به میزان افزایش  رندیگیمدر نظر  تشانیهوبخشی از  منزلۀبهرا 

گرامیداشت  ،در کنار این کندیمعنوان  1ون هیلورد (.1) شودیمبا هویت جمعی بیشتر  هویت فردی

ن . نخبگااستبیشتر حس هویت ملی  ۀملی نیز از عوامل تجرب یهاجشنو  هانییآخاص،  یدادهایرو

حساب به هاملتورزشی اغلب یکی از ابزارهای اساسی بیان غرور و افتخار ملی و محرک انسجام ملی برای 

 یهادانشفرعی است که به  ای، رشتهییگرایملو  هاملتاز  یشناختجامعه(. مطالعای 2) ندیآیم

ورزش ابزاری  ،سطح ملیدر  دارد.مفهومی اختصاصی نیاز  یهادستگاهتخصصی، با استفاده از یک زبان و 

ورزشی  یالمللنیب. مسابقای استایجاد وحدی ملی  یابزارهاهویت ملی و یکی از  یریگشکلمهم در 

و سایر نمایندگان  هادولتجام جهانی سبب گرد هم آمدن بزرگان، ورزشکاران، و سران  و همچون المپیک

 عنوانبه یمل تیهو.  (3) آوردیم وجودبهرا  یالمللنیب یهایهمکارو موجبای تفاهم و  شودمیملی 

علوم اجتماعی و  ةانسجام اجتماعی در نیم ارن اخیر مورد توجه اندیشمندان حوز ۀمؤلف نیتریاساس

ه رواج یافت ،که از مفاهیم عصر تفکر رمانتیک بود «ملی یوخوخلق»اصطالح  یجابهگرفته و  رفتاری ارار

گروهی از مردم است که دارای عناصر مشترک و مشخصی از فرهنگ، سیستم ااتصادی  ،. ملتاست

اعضا، تمایالی و همبستگی ناشی از تجارب مشترک و اشغال یک  ۀیکپارچه، حقوق شهروندی برای هم

 یمل تیهومفهوم  .(4) و وفاداری است مشارکتهویت ملی متضمن تعهد اجتماعی،  .ندهستسرزمین 

و خاطرای تاریخی  هااسطوره»، «المرو تاریخی یا وطن»ناشی از چندین خصوصیت بنیادی و شامل 

و ااتصاد مشترک با  «حقوق و وظایف اانونی مشترک»، «عمومی ةتود»، «فرهنگ مشترک»، «مشترک

به  یاجتماع تیهوبُعد هویت اجتماعی است.  نیترمهم(. هویت ملی، 5)است  اعضای داخلی ۀتحرک هم

هویت ملی یکی  2(. از نظر مکنزی6) شودیماجتماعی اطالق  یهاگروهبا توجه به عضویت  «تعریف خود»

بر جای مانده است و در کنار سه نوع دیگر هویت دینی،  نوزدهمست که از ارن از چهار نوع هویت ا

واحد سیاسی  ةکنندبر عناصر یکپارچه یمل تیهو. برخی از تعاریف (7) شودیمو نژادی مشاهده  یاطبقه

مثبت به عوامل و عناصر و الگوهای  یهانگرشو  هاشیگرااز  یامجموعهدارند و آن را  دیتأکمستقل 

(. ملت و 8) کنندیمیک واحد سیاسی تعریف  عنوانبهدر سطح یک کشور  کنندهکپارچهیو  بخشتیهو

                                                           
1. Van Hilvoorde 

2. McKenzie 
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 مانندیندهای مدرنی افر ةاخیر، یعنی سرآغاز انقالب فرانسه، ظهور کردند و ثمر ةدر دو سد ییگرایمل

نگاری دین از دنیا اجدا، شهرنشینی و ساالروانیدو دولت  یساالروانید، صنعتی شدن، ظهور یدارهیسرما

 هاملتضرورتی اجتماعی درآمدند؛ یعنی فضایی برای  صوریبهفقط در جهان مدرن  نهایادر وااع  .هستند

هاست و مقدم بر ملت 1خالصه ناسیونالیسم طوربهدر دوران ابل از مدرن وجود نداشت.  ییگرایملو 

ی ملی کشتی هامیتهواداران  (.9) صادق است، بلکه عکس آن سازندینمرا  ییگرایملها، ها و دولتتمل

ملت از دیدگاه اسمیت (. 10ی هویت تیمی و ملی وضعیت مناسبی دارند )هامؤلفهو فوتبال ایران در بیشتر 

است که در داشتن سرزمین تاریخی، اساطیر مشترک  یدارجمعیت انسانی نام»: شودیمتعریف  گونهنیا

گ عمومی، ااتصاد مشترک و حقوق و تکالیف مشترک برای همۀ و خاطرای تاریخی، تودة مردم، فرهن

بسیاری از  ةها و مواریث ما ابل مدرن شالودبه نظر اسمیت، هویت .(11) اعضا اشتراک داشته باشند

 .2اسم خاص جمعی؛  .1 ست:معاصرند. وی برای چنین جوامعی شش صفت اصلی ذکر کرده ا یهاملت

یا بیش  یعموم فرهنگ ةزکنندیمتمایک عامل  .4خاطرای تاریخی مشترک؛  .3اجداد مشترک؛  ةاسطور

مهمی از جمعیت.  یهابخشاحساس همبستگی در مورد  .6اجتماعی با سرزمین مشخ ؛  .5از یک عامل؛ 

بیشتر این صفای محتوای فرهنگی و تاریخی و همین طور عامل ذهنی نیرومندی دارند. اسمیت در 

بحث ملت معتقد است که هنگام ارزیابی بازگشت پیوندها و جوامع اومی باید بکوشیم تا از  یریگجهینت

بینابین،  یهاهینظر(. در بین 12) یمزورو ابرازانگارانه، اجتناب  یانگاردو سر افراطی مباحثه، یعنی ازلی

معتقدند که ما دو  پردازهینظرنیز حائز اهمیت است. این دو  2نگرش کسانی چون هوگ استون و واتسون

 یبندصوریاز  پیشهای ادیمی آنهایی هستند که های جدید. ملتتلهای ادیمی و منوع ملت داریم: ملت

یند اهای جدید آنهایی هستند که دو فرلی دست یافتند و ملتو آگاهی م یمل تیهوبه  ییگرایملآموزة 

، هر دو، حاصل انهیگرایمل یهاجنبشآگاهی ملی و ایجاد  یریگشکل. اندگذاشته سرپشت  همزمانرا 

در  یمل یآگاهو  یمل تیهو یریگشکلیند اکرده بود، اما فرلیتحصکوچک نخبگان  یهاگروهعملکرد 

که ارادة االیتی در آن دخیل نبود و  ختهیخودانگیندی اهای ادیمی آرام و مبهم بود؛ فرمیان ملت

و  یمل تیهوو  یامنطقه تیهوبرای  ذکرشده(. با توجه به تعاریف و ابعاد 13) بود ترقیعمخودجوش و 

ملی والیبال، و نیز  یهامیتخصوص هملی ورزشی ایران ب یهامیتاهمیت این دو موضوع در هواداران 

 تیهوو  یامنطقه تیهومیان  بطۀشدند که از طریق این تحقیق را آن برن امحقق ،گرفتهانجاممطالعای 

                                                           

1. Nationalism 

2. Hog Easton & Weston     
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اصلی این  ۀمسئلملی والیبال ایران بیازمایند. بنابراین  یهامیت نینشترکرا در هواداران مناطق  یمل

ملی والیبال  یهامیتدر هواداران  یمل تیهوو  یامنطقهتحقیق به این صوری است که آیا بین هویت 

 تیهومناسب برای  ةکنندینیبپیش یامنطقهارتباط وجود دارد؟ آیا هویت  نینشترکایران از مناطق 

 است؟ یمل

 

 تحقیق یشناسروش

تحقیق  ،متغیرهای موجود در تحقیق است یدودوبه، بررسی رابطۀ هدف از پژوهش حاضر از آنجا که

 کنندهشرکتملی والیبال ایران  یهامیتهواداران  ۀآماری تحقیق، کلی ۀ. جامعاستهمبستگی  موردنظر

 1396 ماهبهشتیارد نفری شهر اردبیل در هزارششآسیا در سالن  ةدر مسابقای والیبال امیدهای اار

تماشاگر در هر بازی شرکت  3000میانگین  طوربهکه  براساس فرمول مورگان از میان هواداران .بودند

از هر بازی در کنار هواداران ارار پیش . محققان ندآماری انتخاب شد ۀنمون عنوانبهمورد  340 ،کردندیم

از پرسشنامه را  یانسخهآنان،  یمندعالاهدر صوری  ،و پس از توضیح نوع و هدف پژوهش گرفتندیم

 آمدهدستبه یهاداده لیوتحلهیتجز برای .دادندیمبه آنان تکمیل  منظوربهیادبود مسابقای،  ۀهمراه هدیبه

تحلیل عاملی از آمار استنباطی استفاده شد.  یهاروشآمار توصیفی و هم از  یهاروش، هم از هانمونهاز 

همبستگی، رگرسیون، تحلیل واریانس و  یهاآزموناز  هاداده لیوتحلهیتجزاکتشافی و تأییدی و برای 

 استفاده شد. Rو  SPSS یافزارهانرممدل معادالی ساختاری با استفاده از 

 یریگاندازهاعتبار عاملی ابزار 

فن  ،. تحلیل عاملیدیآیم دستبهاعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی 

که  ییهاشاخهآماری است که در علوم انسانی کاربرد فراوان دارد. در حقیقت، استفاده از تحلیل عاملی در 

از بیان کردند که ( 14، الزم و ضروری است. رندال و ریچارد )شودیمدر آنها آزمون و پرسشنامه استفاده 

 کندیم یریگاندازهرا  موردنظر یهاشاخ د که آیا پرسشنامه کرمشخ   توانیمتحلیل عاملی طریق 

، دارای اندشدهکه برای ارزیابی یک شاخ  یا صفت خاص طرح  یسؤاالتعاملی باید  لیتحل دریا خیر. 

 تیهویک بار عاملی مشترک باشند. میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای سؤاالی مربوط به 

ن مناسب بودن تعداد نمونه برای تحلیل عاملی آزمو جینتا. است 84/0و هویت ملی  85/0 یامنطقه

 تیهو( تحلیل عاملی KMO) قدارده است. مش( )برای هر دو گروه سؤاالی محاسبه KMO) سؤاالی
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 قدارکه برای انجام تحلیل عاملی م است آمده دستبه 900/0هویت ملی  سؤاالیو برای  910/0 یامنطقه

 از روش چرخش واریماکس استفاده شد. افتهیچرخشاین تحقیق ماتریس  ۀبرای پرسشناممناسبی است. 

 

 تحقیق یهاافتهی

چون  ییرهایمتغآماری از حیث  ۀآماری به بررسی چگونگی توزیع نمون لیوتحلهیتجزدر این بخش از 

ورزشی به سال، میزان مراجعه به سالن برای تماشای مسابقه  ۀ، سابقتأهلمیزان تحصیالی، سن، وضعیت 

 31 دهندگانپاسخ. میانگین سن شودیمملی والیبال ایران پرداخته  یهامیتدر سال در میان هواداران 

 درصد 8/32کاردانی، درصد  6/9، درصد 7/8، دیپلم و زیر دیپلم دهندگانپاسخ درصد 38سال بود. 

و  متأهلدرصد  52/45دارای تحصیالی دکتری بودند. درصد  9/1و  سانسیلفوق درصد 6/10لیسانس، 

و میانگین  ندورزشی داشت ۀسال سابق 4/10میانگین  طوربه دهندگانپاسخمجرد بودند. درصد  52/54

 هزار تومان بود. ونودوهفتونیلیدومدرآمد آنان 

 منظوربه. ابتدا دشگوناگونی استفاده  یهالیتحلپژوهش و استنباط آماری از  یهادادهتحلیل  منظوربه

د. سپس با استفاده از شاستفاده  یانمونهتک tو هویت ملی از آزمون  یامنطقهشناخت وضعیت هویت 

نهایت مدل مفهومی در د تا شآزمون  آمدهدستبهروابط  یمعنادارو فن تحلیل مسیر  یدییتأتحلیل عاملی 

برای بررسی ارتباط میان  یهمبستگ بیضر یدارامعندر ادامه از آزمون . دیآ دستبه یدرستبهپژوهش 

تحقیق از تحلیل رگرسیون  یهاهیفرضآزمون  منظوربهنهایت در شد.  گرفته بهرهاجزای متغیرهای تحقیق 

 .شدو مدل معادالی ساختاری استفاده 

 نینشملی والیبال ایران در مناطق ترک یهامیدر هواداران ت یا: وضعیت هویت منطقهیامنطقه تیهو

 چگونه است؟

در هواداران  یامنطقهصفر مبنی بر اینکه هویت  ۀفرضی ،شودیممشاهده  1که در جدول طورهمان

(. با توجه به >05/0P) شودیمرد  ،است 3 ایران مساوی نینشترکمناطق  در بالیوالملی  یهامیت

در  یامنطقهکه وضعیت هویت  شودیممشخ   ،ندامقدار که هر دو منفی نیتربزرگو  نیترکوچک

 مطلوب نیست. است 3، نامطلوب و کمتر از نینشترکملی والیبال ایران در مناطق  یهامیتهواداران 
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 با میانگین مطلوب یاهويت منطقه ۀبرای مقايس یانمونهنتايج آزمون تی تک .1جدول 

خطای استاندارد 

 میانگین

 خطای استاندارد میانگین تعداد میانگین انحراف استاندارد

یاهويت منطقه 311 211/2 721/0 041/0  

 

 

چگونه  نینشملی والیبال ایران در مناطق ترک یهامیهویت ملی: وضعیت هویت ملی در هواداران ت

 است؟

 یهامیتدر هواداران  یمل تیهوصفر مبنی بر اینکه  ۀفرضی ،شودیممشاهده  1که در جدول طورهمان

و  نیترکوچک(. با توجه به >05/0P) شودیم، رد است 3ایران مساوی  نینشترکمناطق  ملی والیبال در

ملی  یهامیتدر هواداران  یمل تیهوکه وضعیت  شودیممشخ   ،اندمقدار که هر دو منفی نیتربزرگ

 .مطلوب نیست است 3، نامطلوب و کمتر از نینشترکوالیبال ایران در مناطق 

 

 ملی با میانگین مطلوب تيهو ۀبرای مقايس یانمونهنتايج آزمون تی تک. 2جدول 

خطای استاندارد 

 میانگین

  تعداد میانگین استانداردانحراف 

ملیهويت  311 106/2 697/0 0395/0  

 

 3مقادير آزمون: 

  T آزادی ۀدرج سطح معناداری اختالف میانگین

 هویت ملی -573/2 310 001/0 -893/0

 

در هواداران  یمل تیصفر مبنی بر اینکه هو ۀفرضی ،شودیمشاهده م 2طور که در جدول همان  

(. با توجه به >05/0P) شودیاست، رد م 3ایران مساوی  نینشملی والیبال در مناطق ترک یهامیت

در هواداران  یمل تیکه وضعیت هو شودیمشخ  م ،ندامقدار که هر دو منفی نیترو بزرگ نیترکوچک

تحلیل نتایج حاصل از  4و  3 های، مطلوب نیست. جدولنینشدر مناطق ترک رانیا بالیملی وال یهامیت

  3مقادير آزمون: 
  T آزادی ۀدرج سطح معناداری اختالف میانگین

 یاهويت منطقه -352/19 310 001/0 -791/0
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صوری ملی والیبال ایران به یهامیت نینشرا در هواداران مناطق ترک یمل تیو هو یاوضعیت هویت منطقه

 .دهدیخالصه نشان م

ملی والیبال  یهامیت نینشبه کیفی در هواداران مناطق ترک یاوضعیت ابعاد هويت منطقه .3جدول 

 ايران

 کیفیت مطلوبیت  یاابعاد هويت منطقه

 متوسط ارزیابی عمومی

 نامطلوب تعلق و یکپارچگی

 نامطلوب حس وابستگی متقابل

 مطلوب آگاهی

 نامطلوب یاوضعیت کلی هویت منطقه

 

 ملی والیبال ايران یهامیت نینشوضعیت ابعاد هويت ملی به کیفی در هواداران مناطق ترک .4 جدول

 کیفیت مطلوبیت ابعاد هويت ملی

 متوسط ارزیابی عمومی

 متوسط همبستگی

 نامطلوب اریذگارزش

 متوسط وضعیت کلی هویت ملی

 متوسط ارزیابی عمومی

 

ملی والیبال از مناطق  یهامی، هواداران مناطق تشودیمشاهده م 4و  3 هایطور که در جدولهمان

وضعیت متوسط یا نامطلوبی را دارند. در این میان بعد  یامنطقه تیهو یهار مؤلفهبیشتدر  نینشترک

در وضعیت  یمل تیدر وضعیت مطلوبی ارار دارد. با این حال وضعیت ابعاد هو یاآگاهی و در هویت منطقه

 ارار دارد. یابهتری نسبت به هویت منطقه

 یااول مربوط به سؤاالت هويت منطقه ۀتحلیل عاملی اکتشافی مرتب

 برحسبآنها  توصیفبراساس  متغیر وابسته چند بین واریانس وشی است برای تحلیلر تحلیل عاملی

های پیچیده را با توصیف خواهد دادهعباری دیگر، تحلیل عاملی می)عامل( نهان. به متغیر اندکی تعداد

یندی اشاره دارد که مقدار اسازی کند. تحلیل عاملی به فرآنها برحسب تعداد کمتری متغیر ساده

. هدف کلی آن شناسایی تعداد دهدیکاهش م شدنیها را به یک کل یکپارچه و کنترلاز داده چشمگیری

ها یا عوامل زیر بنایی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرهاست. وضوعای، ابعاد، مؤلفهبه نسبت کوچکی از م

تحلیل، اشتراک بیشتری  یرهایه با سایر متغیسکه در مقا رهاستیاز متغ ییهاروش آن تشخی  مجموعه

https://fa.wikipedia.org/wiki/واریانس
https://fa.wikipedia.org/wiki/واریانس
https://fa.wikipedia.org/wiki/متغیر_وابسته
https://fa.wikipedia.org/wiki/متغیر_وابسته


 1398، پايیز 3، شمارة 11يت ورزشی، دورة مدير                                                                                     604

 

 

 تندها هسزیربنایی یا عامل یهامتغیرها مشترک است، مؤلفه رمجموعهیبا یکدیگر دارند. آنچه در این ز

. دهدیرا نشان م یا(. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مرتبۀ اول برای سؤاالی مربوط به هویت منطقه15)

 7عامل شناسایی شده است. در این بین، سؤال  4در مجموع  ،شودیمشاهده م 5که در جدول رطوهمان

ه بار عاملی روی هر کدام علت نامناسب بودن ساختار عاملی از تحلیل حذف شد. سایر سؤاالی با توجه ببه

 ؛صوری ذیل نامگذاری شدنداز عوامل و نیز ساختار عاملی و با توجه به مبنای طراحی سؤاالی به

-14)شامل سؤاالی  2 تعلق و یکپارچگی، عامل ( بعد10و6،8،9)شامل سؤاالی  1که عامل  صورینیبد

-1)شامل سؤاالی  4 متقابل و عامل( حس وابستگی 11-13االی ؤس )شامل 3 ( آگاهی، عامل19و  18

واریانس نمرای مربوط به هویت  درصد 65عامل در مجموع  4دند. این شنامگذاری  یعموم یابی( ارز3

 .دهندیرا توضیح م یامنطقه
 

 یامنطقهاول برای هويت  ۀ. تحلیل عاملی اکتشافی مرتب5جدول 
Rotated Component Matrixa 

 Component 

Interconnection Awareness Sense of interdependence Public Evaluation 

q15 076/0  671/0  437/0  189/0  

q14 113/0  540/0  431/0  216/0  

q13 131/0  295/0  742/0  032/0  

q16 134/0  737/0  235/0  147/0  

q2 144/0  158/0  158/0  833/0  

q1 221/0  124/0  053/0  814/0  

q18 221/0  773/0  096/0  150/0  

q17 222/0  794/0  036/0  149/0  

q3 236/0  232/0  088/0  762/0  

q7 248/0  291/0  146/0  006/0-  

q19 258/0  652/0  262/0  119/0  

q12 295/0  240/0  742/0  083/0  

q11 329/0  142/0  720/0  181/0  

q10 542/0  340/0  358/0  131/0  

q9 697/0  363/0  232/0  024/0-  

q8 742/0  281/0  210/0  157/0  

q6 762/0  150/0  201/0  263/0  

q4 785/0  126/0  104/0  226/0  

q5 814/0  088/0  124/0  254/0  

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 
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 اول مربوط به سؤاالت هويت ملی ۀتحلیل عاملی اکتشافی مرتب

 .دهدیرا نشان م یمل تینتایج تحلیل عاملی اکتشافی مرتبۀ اول برای سؤاالی مربوط به هو

عامل شناسایی شده است. سؤاالی با توجه به بار  3در مجموع  ،شودیمشاهده م 6 طورکه در جدولهمان

صوری ذیل عاملی روی هر کدام از عوامل و نیز ساختار عاملی و با توجه به مبنای طراحی سؤاالی به

)شامل  2 بعد مشارکت، عامل (38و 37-32)شامل سؤاالی  1 که عامل صورینینامگذاری شدند. بد

عامل  3 دند. اینشنامگذاری  یگذار( ارزش21-25 )شامل سؤاالی 3(، همبستگی و عامل 26-31 سؤاالی

 .دهندیرا توضیح م یمل تیهوواریانس نمرای مربوط به  درصد 58 در مجموع

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

Involvement solidarity valuation 

q35 768/0  136/0  207/0  

q34 766/0  171/0  178/0  

q37 654/0  194/0  244/0  

q38 592/0  200/0  194/0  

q33 585/0  294/0  141/0  

q36 564/0  083/0-  324/0  

q32 562/0  472/0  102/0-  

q27 239/0  704/0  384/0  

q29 376/0  673/0  209/0  

q28 287/0  658/0  360/0  

q30 470/0  631/0  061/0  

q31 555/0  570/0  079/0-  

q26 063/0-  540/0  239/0  

q21 181/0  082/0  790/0  

q22 172/0  101/0  765/0  

q20 175/0  181/0  695/0  

q23 180/0  435/0  655/0  

q24 204/0  479/0  637/0  

q25 178/0  536/0  555/0  

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 12 iterations. 
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نشین مناطق ترکدر هواداران یمل تیو هو یامنطقه تیهو یمدل معادالی ساختار یدر بررس

 MLپارامترهای مدل با برآوردگر  Rافزار در نرم lavaanبا استفاده از پکیج  رانیا بالیوال یمل یهامیت

 د.شبرآورد 

 آمده است. 1نتایج این تحلیل در شکل 

 

 

 

های نشین تیمای و هويت ملی در هواداران مناطق ترکمدل معادالت ساختاری هويت منطقه. 1شکل 

 ملی والیبال ايران

های ای و هویت ملی با زیرمقیاسدار بودند. هویت منطقهاوردشده در مدل معنآضرایب مسیر بر ۀهم

بود  648/0ای و هویت ملی منطقه بین متغیر هویت یونیرگرس بیدارند. ضر یخود روابط بسیار مطلوب

تأثیرگذار  یمل تیمتغیر هو ینیبشیبا اثر باالیی در پ یامنطقه تیاین مسئله است که هو ةکنندانیکه ب

در  یمل تیو هو یامنطقه تیهو یمعادالی ساختار آمده در این پژوهش با مدلدستهای بهداده است.

شاخ  برازش های ملی والیبال ایران برازش باالیی داشتند. در این مدل نشین تیمهواداران مناطق ترک

RMSEA 03/0 شاخ  برازش ،CFI 961/0 شاخ  برازش ،GFI 973/0  و شاخ  برازشTLI 947/0 

 ند.هستبرازش مطلوب این مدل  بود که همگی حاکی از

 

 یریگجهینتبحث و 

ی هامیتکشور احساس تعلق متفاوتی به  نینشترکی تحقیق هرچند هواداران مناطق هاافتهبا توجه به ی

داشته باشند. این موضوع با  طلبانهییجدای هاشهیاند کیچیه رسدینمنظر ملی دارند، با وجود این به

خواهان جدایی از  هایاسکاتلنداز  کدامچیه طلبانهییجدااظهارای صدر مبنی بر اینکه با وجود اظهارای 
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ی هامیتی هواداران مل تیهوی تحقیق در مورد هاافته(. با توجه به ی16بریتانیا نیستند، همخوانی دارد )

ی ساکن در کشور هویت هاگروهاظهار داشت ااوام و  توانیم نینشترکملی والیبال ایران در مناطق 

ورزش مدرن نقشی مهم در احساس تعلق مردم . دانندیمی خود مل تیهورا در ارتباط با  ی خودامنطقه

 رندیگیدر نظر م تشانیعنوان بخشی از هوعنوان عضوی از یک دولت ورزش را بهافراد به .ها داردبه دولت

با هویت جمعی  (1386)هاشمی، ورزشی همبستگی حس هویت فردی  یهاتیو به میزان افزایش موفق

ملی نیز از عوامل  یهاو جشن هانییخاص، آ یدادهایت رو. در کنار این گرامیداش(1) شودیبیشتر م

نخبگان ورزشی اغلب یکی از ابزارهای اساسی بیان غرور و افتخار ملی  است. یمل تیبیشتر حس هو ۀتجرب

 . (17) ندیآیحساب مبهها و محرک انسجام ملی برای ملت

ی هاباشگاهی اهرمانی هاراابتمیزان موفقیت تیم فوتبال لیورپول در  1همچنین براساس نظر ایوانز

احساس هویت نحوی که مثبت و مستقیم دارد، به ریتأثاروپا، بر تقویت هویت محلی هواداران این تیم 

ی بر نتایج این پژوهش است گذارصحه، شودیم جمعی افراد موجب شرکت کردن آنان در امور جمعی

)وارداتی( جدید  یوجود آوردن نهادهااز به ناشی مزایایدست آوردن به براییی و راابت حس فردگرا(. 18)

، یدارهیبا سرما در پیوندرود و  کاهشبه  رو ادیم ۀختیطبیعی و خودانگ مشارکتکه  یاگونه، بهگیردنضج 

نسبتاً  فرایندیجوامع جهان سوم  بیشترکه در  اومیو  خونیدر االب مذهب، روابط  اجتماعی مشارکت

ی فوتبال بارسلونا و رئال هامیتمعتقد است که تقابل 2جی او برین (.19) است شده تضعیفاست،  اوی

مادرید موجب فروپاشی سنت فوتبال باشگاهی در اسپانیا شده است. وی معتقد است این تقابل اسپانیا را 

ی هواداران هر سه گروه امنطقهآنجا که هویت ی تحقیق و از هاافته. با توجه به یبردیمبه دام تعصبای فرو 

(. سونداس 20) ستی این پژوهش ناهمسوهاافتهی وی با یهاافتهارار داشت، ی شانیمل تیهودر راستای 

ی هاییایتانیبری بیان کردند که اغلب مل تیهودر پژوهش خود با اذعان به پیچیده بودن مقولۀ  3و هیس

ی بیشتری برخوردار بودند، این یافته با نتایج این پژوهش همسوست. همچنین مل تیهونزدیک به لندن از 

ی کمتر یملی مناطق شمالی دورتر از لندن از هویت هاییایتانیبرآنها به این یافته دست یافتند که 

والیبال  خصوصی این پژوهش محقق بر این باور است که ورزش و بههاافته(. با توجه به ی21برخوردارند )

نقش مهمی  هاقهیسلة ملی، در کشور ایران توانسته با وجود برخی اختالف شدیک ورزش جهانی عنوانهب

                                                           
1. Evans 

2 . J O'Brien 

3 .  Sundas and Heath 
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معتقد است ارائۀ تنها یک منبع هویت به اسم  1در انسجام ملی و همبستگی ملی داشته باشد. لند میسر

ازمند منابع هویتی پاسخگوی نیازهای هویتی بشر امروز باشد، بلکه انسان امروز نی تواندینم« مکان»

 عنوانبه 04 . وی هوادار بودن را برای هواداران باشگاه شالکهاستدیگری همانند فرهنگ، تاریخ و اجتماع 

های پژوهش حاضر، این نکته را . محقق براساس مبانی نظری موجود و یافتهداندیمیکی از منابع هویت 

(. براساس نتایج این تحقیق 22) داندیمی ملی والیبال ایران نیز صادق )همسو( هامیتدر مورد هواداران 

ی ملی و ساکنان مناطق هامیتفراهم آوردن شرایطی برای مشارکت و همبستگی بیشتر هواداران 

زمینۀ بیشتر انسجام، همدلی و همبستگی  تواندیمجغرافیایی و فرهنگی مختلف کشور با رویدادهای ملی، 

 فراهم آورد.ملی را 
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Abstract  
 Regional identity is an interpretation of a process that is institutionalized with 
a region, and national identity means the sense of belonging and loyalty to 
common elements and symbols in the national community. The research 
method was correlation. The statistical population of this study included all 
participants in the 2017 Asian Volleyball Championship Tournament 
(N=3000) and the sample size was 320. The sample was randomly selected. 
For data analysis and inferential statistics, one-sample t test was used to 
identify the components of the research and exploratory factor analysis was 
used to identify the latent variables. Then, confirmatory factor analysis and 
path analysis were used to test the significance of the relationships and finally 
the conceptual model was developed. Then, a correlation coefficient test was 
used to examine the relationship of the components of the research variables. 
Finally, in order to test the research hypotheses, structural equation modeling 
was used with SPSS and R software. Using the structural equation modeling 
to examine the relationship between regional identity and national identity, fit 
indices were as follows: AGFI = 0.973, CFI = 96.95, RMSEA = 0.03, TLA = 
0.947. The rate of these indices all represented the fit of the model with the 
data. In other words, the observed data were largely consistent with the 
conceptual model of the research. The regression coefficient of the 
relationship between regional identity and the national identity was 0.648 
and significant. Based on these results, the stronger the regional identity, the 
stronger the national identity will be and the fans of the Iran national volleyball 
teams have a high degree of solidarity with national identity dimensions. 
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Fans, national identity, regional identity, structural equation modeling, 

volleyball. 
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