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 چکیده
و  یبا انسجام اسلام یالمللنیبی هارا اقابت  انیا یوا ش یمل یهامیت تیموفقهدف این تحقیق تحلیل مسیی  اراا  ا  

ی بور. تحقیق کااب ری و ا  نوع توصیییی ییمایییی بور کب با مدارلاس سیاریاای ا  ا شد.  انیاقوام ا انیرا م یمل تیهو
بب وا ش ملی ا  اقوام مخیلف بورند کب راوطلبانب را تحقیق شییی کت  مندعلاقب یامد  مماای تمامی شییید وندان ای انی 

ی سییینامب واار تحلیل شیید. اب اا  869نی  ا  شید وندان ای انی ی سییینام  اینی نیی اا تلمیل ک رند کب  7301ک رند. 
م  انسجام ( و ی سینا7331ساری  اراا  موفقیت وا شی، ی سینام  هویت ملی هی  و  یم  )تحقیق ی سینام  محقق

ب با ض ی منداو یایایی  دأییتتوسط اسیاران  های سینامب( بور. اوایی محیوایی و صوای 7083اسیلامی باببانیان و م وس )
های مدل 70اف اا مموس نسخ  ی را ن مدییتألیل عاملی محاسیبب شید. تح 90/3و  99/3، 19/3ت تیب ملیای ک ونباخ بب

موفقیت وا شییی ب  هویت ملی اقوام ای انی تأری  م مون اوابط میغی ها نیییان رار اراا   گی ی تحقیق اا تأیید ک ر.اندا ه
راار. مقداا ضی یب تدیین نیان رار رو میغی  اراا  موفقیت وا شی و انسجام اسلامی را  167/3مثبت مدناراای ب اب  با 

 نوانعبب تواندیمموفقیت وا شی  هاافیبی ب اساسراصد ا  واایانس هویت ملی اا تبیین کنند.  8/61 اندتوانسییبمجموع 
 مح کی ب ای هویت ملی و انسجام اسلامی بین اقوام ای انی اسییاره شور. 

  

 یدیکل گانواژ
 انسجام اسلامی، ب وا ملی، موفقیت وا شی، هویت ملی.

                                                           
 صندوق حمایت ا  یژوهیگ ان و فناواان کیوا است.  86733873این مقالب ب گ فیب ا  ط ح یژوهیی شمااۀ  .7

  38771871191 تلفن :يسندة مسئول : نو               Email:behnam.naghipour@gmail.com   
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 مقدمه

عضوی ا  یک رولت وا ش  عنوانببراار. اف ار  هارولتوا ش مدان نقیی مدم را احساس تدلق م رم بب 

ی وا شی همبسیگی حس هاتیموفقو بب می ان اف ایش   ندیگیمرا نظ   ییانیهوبخیی ا   عنوانبباا 

و  هانییمی راص، دارهایاوب  این گ امیداشت شور. اف ونهویت ف ری با هویت  مدی بییی  می

ی ا  یل عنوانببو نخبگان وا شی ابلب  استی ملی نی  ا  عوامل تج بب بییی  حس هویت ملی ها ین

(. را 7) ندیمیمحساب ها بباب ااهای اساسی بیان ب وا و افیخاا ملی و مح   انسجام ملی ب ای ملت

 حسابببی ایجار وحدس ملی اب ااهای هویت ملی است و ا   یگشللسطح ملی، وا ش اب اای مدم را 

ی سبب گ ر هم ممدن ب اگان، وا شلااان،  دان املمپیک و ی وا شی همچون االمللنیب. مسابقاس دیمیم

 و ورببی اا المللنیبی هایهملااشور و مو باس تیاهم و و سای  نمایندگان ملی می هارولتو س ان 

 (. 7) مواریم

مؤلی  انسجام ا یماعی را نیم ق ن اری  موار تو ب اندییمندان  نیت یاساس عنوانببهویت ملی 

 عص  تیل ی ملی( کب ا  میاهیم ورورلقی اصطلاح ) اببحو ۀ علوم ا یماعی و افیاای ق ااگ فیب و 

امانییک بور اواج یافیب است. ملت گ وهی ا  م رم است کب رااای عناص  میی   و میخصی ا  ف هنگ، 

چب، حقوق شد وندی ب ای هم  اعضا، تمایلاس و همبسیگی ناشی ا  تجااب میی   سیسم اقیصاری یلپاا

(. 1(. هویت ملی میضمن تددد ا یماعی، میااکت و وفاراای است )0) ندو اشغال یک س  مین هسی

 و هااسطواهملی ناشی ا  چندین رصوصیت بنیاری است و شامل قلم و تاایخی یا وطن،  تیهومیدوم 

یی  ، ف هنگ میی  ، تورۀ عمومی، حقوق و وظایف قانونی میی   و اقیصار راط اس تاایخی م

هویت  .بدد هویت ا یماعی است نیت مدمهویت ملی،  .(0) استمیی   با تح   هم  اعضای رارلی 

هویت ملی بب مدنای  .(1) شوریمی ا یماعی اطلاق هاگ وها یماعی بب تد یف رور با تو ب بب عضویت 

  کل( و را میان م  های  امداحساس تدلق و وفاراای بب عناص  و نمارهای میی   را ا یماع ملی )

 اندااسعب، شوندیمعناص  و نمارهای ملی کب سبب شناسایی و تمای   نیت مدمۀ سیاسی است. شدفیتد 

هویت  7(. ا  نظ  ملن ی6س، م رم و رولت )، تاایخ،  بان و اربیاو مناسکا : س  مین، رین و میین، مراب 

ملی یلی ا  چداا نوع هویت است کب ا  سدۀ نو رهم ب   ای مانده است و را کناا سب نوع ریگ  هویت 

اسی کنندۀ واحد سی. ب ری ا  تداایف هویت ملی ب  عناص  یلپااچبشوریمی و نژاری میاهده اطبقبرینی، 

                                                           
1. McKenzie 
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ی مثبت بب عوامل و عناص  و الگوهای هانگ شو  هاشیگ ای ا  امجموعبرااند و من اا  دیتأکمسیقل 

 (. 1) کنندیمیک واحد سیاسی تد یف  عنوانببکننده را سطح یک کیوا و یلپااچب بخشتیهو

 ی من یگشللی ییچیده است کب میغی های  یاری را امقولبهویت ملی ای انیان  اسدیمنظ  بب

سیاسی،  میااکت ( همبسیگی بین می ان7083تحقیق م وس و باببانیان )؛ ب ای مثال را  گذااندیتأر

 ملی با میغی های احساس رولت، میغی های اتحار بب اعیمار ی مدنی، می انهاتیلل را عضویت می ان

(. اعیقار ب  9مدناراای تأیید شده است ) طواببعباری  و اعیقاری یهاشیگ ا ا یماعی عام و می ان تدلق

و ا یماعاس رینی، اهمیت  هاگ وهاین است کب هویت رینی نوعی هویت  مدی و شامل عضویت را 

ی را نداایر(. گ ایش رینی و 8ی م تبط با رین است )هاگ ااشی رینی، تددد بب گ وه رینی و هااا ش

 د اعیقاری، بدد عاطیی و بددت تیب بدد شناریی، بدی ببنداایر امد  ای ان بالاست و را میان چداا بدد 

 کنندیم( عنوان 7086محمدی )مناسلی رااای اولویت و اهمیت است. را این رصوص حیدای و ران

اا مییلل ا  عناص  میددری را نظ  بگی یم، یاسخگویان را انیخاب ه یک ا  عناص  م بوط  هاتیهواگ  

ی نیهمنیا  نوع تضار یا  هاتیهوانواع   اابطو  کنندیمی ملی و  دانی )گ ینیی( عمل هاتیهوبب 

ا   ندام  بین اابطی یلپااچب و منسجم را نظ  بگی یم، هاتیکل عنوانبباا  هاتیهونیست. را مقابل اگ  

  سنجش اابط»( را مطالد  7086(. ا  سوی ریگ  عبدی )73نوع اابط  تضار و قداس/ مقاومت است )

ی بب روببب« انی انیا یمل تیبا هو یو گ وه یتداملاس ف ر انینسبت م -ی مل تیاوابط و ابدار هو  یدن

ویت ، نسبت بب هاندبورهی راریب است کب ه چب اف ار ا  یدن  اوابط بالات ی ب رواراا  مسئلبتبیین این 

 ار با . بناب این تقویت یدن  اوابط افاندراشیبی ی ملی گ ایش بییی  و نسبت بب هویت مدان گ ایش کم

بب اف ایش گ ایش نسبت بب هویت ملی و ا  سوی ریگ  اف ایش گ ایش بب هویت مدان  سو ک  ییلدیگ  ا

و  نیت مدم( با اشااه بب اینلب هویت ملی، 7087)  ارهطالب(. ابوالقاسمی، نواو ی و 77شور )منج  می

رهد، می ق اا ی ا یماعی، سیاسی و حیی رینی اا تحت تأری هانظامف اگی ت ین سطح هویت است و تمامی 

مدیقدند کب منابع اصلی هویت ملی را  وامع سنیی، طبیدت، گییمان مسلط و ندارهای ا یماعی، رینی 

و گسی ش فناوای  شدن ی دان. اما با ظدوا ف ایند اندبورهملت(  -ندار رولت  رصوصو سیاسی )بب

ف املی و  دانی نی  موضوعیت ی هاتیهو دیدی مانند اینی نت،  بخشتیهوااتباطاس و ظدوا منابع 

  هویت، مییلل ا  چدااگانسطوح  تبعبب( هویت ملی اا 7091(. با همین مضمون اف وغ )77) اندافیبی

، سطح هنجااها و سطح نمارها. وی هااا شی و ایدئولوژی، سطح نیب دان؛ سطح راندیمچداا سطح 

 تواندیمتندا این سطح است کب  چ اکب، راندیم بدد هویت ملی نیت مدمی و ایدئولوژیک اا نیب دانسطح 
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ی ایجار کند و میان اعضا ییوندی ب ق اا ک ره و اعضای  امدب ا یماعبا توسل بب احساس و عاطیب، انسجام 

(. هویت رینی و مذهبی اکن ریگ ی ا  هویت  مدی ای انی اا تیلیل 70اا بب  امدب میددد سا ر )

منظوا ا  ت کیب هویت رینی این است کب هوییی  رااریم( بیان 7086رهد. را همین  مینب ش فی )می

رین، رور اا تد یف و میخص  تبعببو را واقع  کندیمرین کسب تد یف  منیأو ور راار و این هویت ا  

ی من شامل احساس تدلق و تددد بب رین، یلپااچگی اعیقاری، ب وا هامؤلیب. این نوع هویت و سا ریم

 (. 71است ) اسیگذااانیسبسیاای ا  کیواهای  دان ا   ملب ای ان ربدب  اصلی  رینی و ... را

یک کلیت ییچیدۀ ا یماعی با مناسک و اویدارهای ا یماعی اابط  تنگاتنگی راار.  عنوانببوا ش 

همبسیگی ملی اا تقویت کند و با  تواندیمکب وا ش  کنندیم( بیان 7086احمدیوا، ربی ی و ا بی )

های مخیلف  امدب سبب همبسیگی و وفاق رارل کیوا و ایجار ب وا ملی و گ ه  رن علایق گ وه

یلی ا   عنوانببی ناشی ا  من هاتیموفق. همچنین وا ش و (71) شور المللنیبیی را ع ص  نماقداس

ی مخیلف هایژوهشکیوا ااتباط راار.  موضوعاس ا یماعی با سای  ابدار  ندگی ا یماعی م رم یک

( با 7331) 7نگیسیی یک. اندک ره دیتأکی وا شی و عناص  هویت ملی هاتیموفقراا ی نی  ب  ااتباط 

را رو با ۀ  مانی ییش و یس ا   7373و  7336ب اسی اوندهای مخیلف را طول مسابقاس  ام  دانی 

بقاس  ام  دانی را ملمان بب ط   مدناراای اف ایش نیان رار ب وا ملی را طول ب گ اای مسا هایبا 

یافیب است و ه چند یس ا  اتمام مسابقاس  ام  دانی روبااه اوند کاهیی راشیب است، اما ا  سطح قبل 

نی  ا  شد وندان  7336با مطالد  ( 7370) 7(. هالمان، ب وئ  و کوین یک76ا  مسابقاس هنو  هم بالات  است )

راصد نی  احساس شاری  6/61رهندگان احساس ب وا و راصد یاسخ 7/66ی کل طوابب ملمانی نیان رارند،

 0ار و وان رن رولوالینگ، وان هیلو(. 71ا  موفقیت وا شلااان ملمانی را اویدارهای وا شی ب اگ رااند )

 7373کب را من مسابقاس  ام  دانی فوتبال  7373تا  7339ی هاسال( بب شلل طولی را فاصل  7371)

ونلووا انجام شده بور،  7373یلن و المپیک  مسیانی  7339ی المپیک تابسیانی هایبا مف یقای  نوبی، 

سال تحقیقی انجام رار، نیایج نیان رار، را حالت کلی  79نی  ا  شد وندان هلندی بالای  77791اوی 

رااند. همچنین را  1راصد منان ب وا وا شی 7/11ب وا ملی بسیاا بالایی رااند،  هایهلندراصد  7/11

نیان  337/3اف ایش مدناراای را سطح رطای  هایهلندمدس  مان ب گ اای اویدارها ب وا وا شی 

                                                           
1. Kersting 

2. Hallmann, Breuer & Kühnreich 
3. Elling, Van Hilvoorde & Van Den Dool  

4. Sporting Pride 
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 7373و  ام  دانی  7373ی المپیک  مسیانی هایبا نی  را طول اا یابی  هایهلند. ب وا ملی راریم

کب سیاسیگذاای  کندیم( بیان 7379) 7مانولد(. 79نیان رار ) 37/3مدناراای را سطح رطای  اف ایش

است. سابق  این موضوع بب شواوی  انبیگ ایملی هااستیسوا شی را اوسیب اب اای مدم ب ای تیویق 

 ک رندیمهویت ملی اسییاره  شیو اف ایی گ ایملمی اری ب ای ت ویج  عنوانببکب ا  وا ش  گ رریب مسابق 

، 7863و 7813 های(، بب اسییارۀ رولت اسی الیا را رهب7379و هملااان ) 7(. ا  سوی ریگ  فیلیپس78)

 را ایالت کوئین لند  ذب بومیان ژهیوبب. کندیما  وا ش ب ای  ذب بومیان را  امد  نوین اسی الیا اشااه 

ی همگانی صواس گ فت. علی بم هاوا شی  نان و رری ان را ی وا شهامیتا  ط یق ایجار سیسیمی ب ای 

داملاس یک تسدیلگ  را ت عنوانببی سیاسی را ایجار همبسیگی ا یماعی وا ش توانسیب است هایدگیچیی

هویت ملی و »( را یژوهیی با نام 7378) 0این موضوع اا انیولد(. 73)ملی و ا یماعی اسی الیا عمل کند 

اول، کیواها  ؛،است یاروم حلب ینداین م ف کب قداس  کندیمعنوان « اویدارهای ب اگ وا شی را ب  یل

ی اا ا ضبع قابل  یتصاو توانندیمیس ا  من روم،  ؛ب رواراا باشند یالمللنیو اعیباا ب یا  انسجام مل دیبا

ارعا ک ر کب  توانیم، دیمیمبحث وا ش بب میان  یوقییگ  ااائب کنند. ی رکیواهاا  کیوا رور بب 

 ی بانیمانیوار را یژوهش رور  .اندشدهمدم اعمال قداس ن م تبدیل   بب ع ص یب اگ وا ش یدارهایاو

 سؤالرار و این  موار تو ب ق اااا  7376 کیالمپ یهایو با  7371 فوتبال یا  مسابقاس  ام  دان لیب  

 یهاو بدبور شلاف لیب  را  یمل تیهو دیبا تجد اندتوانسیبی ب اگ های بانیماا مط ح ک ر کب میا این 

و نب  ی داناست. نب  ام یمنی یاریتا حد  رهند؟  واب ااتقا  تیاا با موفق یانسجام ملی، ا یماع

تلاش  ادارهیاو یب ا تیاا کب با موفق یاسیس یهاموار انیظاا رسیگاه یانسجام مل امیی کیالمپ یهایبا 

 جاریاا ا یوحدس اعی اض کی لیرا ب   یوا شب اگ  یدارهایو، گسی ش ندارند. را عوض اک رندیم

امید راشیند بب این وسیلب بیوانند صدای رور اا بب گوش حاکمان ب سانند  نینیبیحاشی هاگ وهکب  ک رند

 یالمللنیب یهارا وا ش تیکب موفق دهیا نیا  ا یقبل قاسیحقکب ت کندیم( اشااه 7379)1(. می ی 77)

وا طبب یاسیس یهامیاژ ۀحال، نقش بالقو نیاند. با اک ره، حمایت کمک کند یمملن است بب ب وا مل

 تولید بشدس ببب کیکمی  رموک ات یهامیکب اژ کندیاسیدلال م ویگ فیب شده است.  دهینار یاگسی ره

.  ندیگیکاا موا ش محوا اا بب سا تیهو یهااستیس اریبب احیمال   نیبناب ا ،رااندوابسیگی  تیمی وع

                                                           
1. Arnold 

2. Phillips 

3. Penfold 

4. Meier 
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م بوط  یب وا مل یا یماع -یییو ب  سطوح و  مد هنداا شلل ر یعموم یهانگ ش دیبا هااستیس نیا

، ی مخیلفم بوط بب وا ش را کیواها یب وا ملکب  کندیمبیان  وی همچنیند. نبگذاا  یبب وا ش تأر

 ملنم هاافیبی نیرهد. ا حیاا توض یمل تیهورا  هاتیاوس یب ر تواندیم یرموک اس  انیمییاوس است و م

 ندک کیم بوط بب وا ش تح  یرا موار ب وا مل یت دهیچیی یاسیس ی نظ   است محققان اا بب توسد

(77 .) 

  مبارل وعیش شیاف ا. ا  نظ  اسی وی کندیمبب این موضوع ا  منظ ی ریگ  نگاه  (،7378) 7اسی وی

مدیاای ب ای شناسایی ا ش و. کندیاا ب  سیب م یوا ش یو شد وند یمل تیهو نیب  یتما ،تیمل

 و ، بب س ورکنندیاسییاره م یمل یهااقبا ا  انگ. کندیمی ف اهم و شد وند یمل تیهو یهایدگیچیی

اا حمل  رورشان ملت یو ما وها دهایو ام شوندیم یت یالیر  و مظد   امد گذااندیاحی ام می چم 

 اگ مدمول را منجا میولد و ب طوا، ببکنندیاقابت م ی ملیهامیتی کب ب ا یکسان ،یطوا سنی. ببکنندیم

 یهامیانیخاب ت ، یار یهااند. را سالک ره یرور اا را منجا  ندگ یا   ندگ  یاری یهارواه ایاند شده

  ال اماس ا یبیشده است. ت ک جیاا یاندهیطوا ف اکیواها بب  یمیولد ساوا شلااان ا   یالمللنیب یوا ش

ا یش با یلنان  یاری رشاهد اف ا یوا ش یهامیم بوط بب ت نیقوان  ییاقامت و تغ طی، ش ایمل تیتابد

اند کب دهش لیتیل یاری  لنانی، ا  با کیف انسب و بلژ ژهیوااویا، بب یمل یهامیبوره است. ت یملسطح 

 بی، چندلادهیچیی ابلب تی لب تو ب بب ماه یب ا وهایسناا نیرااند. ا قایبا مف  یلین ر یرانوارگ یوندهایی

مییاوس باشند کب با واور بب رواان مدان  توانندیم بخشتیهومنابع (. 70) است یمل تیهو ییو اقیضا

، البیب ه چند این منابع را کیواهای مخیلف هنو  هم اندرارهمنابع سنیی اهمیت سابق رور اا ا  رست 

مدنظ  ق اا  تواندیممانند یدیدۀ وا ش  بخشتیهورور اا رااند، اما منابع  دید  بخشتیهوکااک ر 

من  تبعببگیت کب هویت ملی و هویت رینی و  توانیم، شدهااائبگی ر. با تو ب بب مبانی نظ ی و تج بی 

، هاشنارتی ا  امجموعبند کب ف ر من اا را قالب ایی ا  هویت  مدیها نببانسجام و همبسیگی اسلامی 

ی م تبط با کیوا ا   ملب اویدارهای المللنیبی مدم ملی و دارهایاو، احساساس، اعیار، مراا ملی و هایمگاه

ی هاتیموفقا ش کیوا را مسی  کسب . ا  این منظ  تلاش میولیان وکندیمی وا شی اب ا  المللنیب

ی هاسالوا ش ای ان را ف اهم موار.  گییبشییی هامؤلیبی را ااتقای مؤر نقش  تواندیمبییی  وا شی، 

ا توانسیب است ر هاتیموفقرست موار. میا این ی میددری ببالمللنیبی هاتیموفقاری  توانسیب است 

                                                           
1. Storey 
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ی  یأرتی وا ش کیوا هاتیموفقیک کیوا اسلامی میا  عنوانببی هویت ملی تغیی ی ایجار کند؟ هامؤلیب

او با  دیت و اهمیت ب  انسجام اسلامی راشیب است؟ تحقیقاس م تبط با این حو ه را کیواهای ییش

ی م تبط با هویت و هاحو ه، اما تحقیقاس رارلی را اندب رهو  وامع مذکوا ا  من بد ه  شده انجامبالایی 

ی راص  امد  مسلمان ای انی هدف اصلی این هایژگیود  هسیند. بناب این با تو ب بب وا ش بسیاا ان

و  یبا انسجام اسلام یالمللنیب یهارا اقابت یوا ش یمل یهامیت تیاراا  موفق  یمس لیتحلیژوهش 

 ی است.  انیاقوام ا انیرا م یمل تیهو

 

 ی شناسروش

 ۀموارن اطلاعاتی راباارست رنبال ببمحقق بب یژوهش اینو چون را بور  کااب ریتحقیق ا  نظ  هدف 

ینی ییماییی مب -های شد وندان ای انی ا  ط یق ی سینامب بور، تحقیق ا  نوع توصییی و نظ  هادگاهیر

تمامی شد وندان ای انی مماای یژوهش    امدب  مدارلاس ساریاای بور کب بب شلل میدانی ا  ا شد. 

د. نمندعلاقبی المللنیبی هاع صباقوام مخیلف بورند، کب بب وا ش کیوا را  ساکن را رارل کیوا ا 

ی و میااکت راوطلبانب را تحقیق روراظداای ملی، هامیتی بب وا ش را سطح مندعلاقبملا  تیخیص 

ی تددار میخصی ب ای  امد  مماای مذکوا را نظ  گ فت و را ااحیبب توانینمبا تو ب بب اینلب  بور.

ند، مندعلاقبی المللنیبی هاع صبی ملی را هامیتی هاتیموفقگسی ۀ کیوا شد وندان  یاری بب وا ش و 

ب ب مندعلاقبحجم  امد  مماای نامدلوم را نظ  گ فیب شد. را ااسیای یوشش ه چب بییی  اف ار  اونیا ا

 واسصبب های سینامبی بیماای ک ونا را مناطق مخیلف کیوا  یگهمبق و با تو ب بب ش کت را تحقی

ی شد تا اف ار راوطلبانب اقدام بب اساناطلاعهای مخیلف و ییج هاکانال، هاتیسااینی نیی ط احی و را 

سی ی سینامب تلمیل شد کب با ب ا 7301او ه  11تلمیل من کنند. با این اوش و را با ۀ  مانی 

 سالم واار ف ایند تحلیل شد.  869 شدهلیتلمی های سینامب

گویب، ی سینام  اسیانداار هویت  8ساری  اراا  موفقیت وا شی با اب اا تحقیق سب ی سینام  محقق

  اا یابی عمومی، اا یابی شخصی، احساس تدلق مؤلی 6گویب را قالب  78( با 7331) 7ملی هی  و  یم 

، وابسیگی میقابل، اف ایش میااکت و مگاهی ا  هویت ملی و ی سینام  اسیانداار انسجام دنانیمهمبا 

  همبسیگی رینی، احساس تدلق بب رین مؤلی 0را قالب  سؤال 77( با 7083اسلامی م وس و باببانیان )

                                                           
1. Heere and James  
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نظ های رب گان ط احی شد و اوایی صوای و محیوایی من بب  اساسب و ب وا رینی بور. ی سینام  اول 

(. ی سینام  روم را تحقیقاس مخیلف رارلی بااها اسییاره و 78، 9نی  ا  اسیاران اسید ) 9 دأییت

اسیاران اسید. ی سینام  سوم هم کب  دأییتی شده است کب را این تحقیق نی  اوایی من بب سا یبوم

شد. یایایی ه  سب ی سینامب نی  با تحلیل  دأییتای انی بور، اوایی من  رهندگانیاسخاب اای بومی ب ای 

 محاسبب شد. 90/3و  99/3، 19/3ت تیب با اسییاره ا  ض یب ملیای ک ونباخ بب 1ی ا  ای اولیبهاراره

 

  هاافتهی

شناریی میددری مانند سن،  نسیت، تحصیلاس و ... یاسخ رارند، های  مدیتبب ی سش رهندگانیاسخ

 ااائب شده است.  7و  7میغی های  مدیت شناریی قومیت و مذهب بور کب نیایج را  داول   نیت مدماما 

 

  دهندگانپاسخ. توصیف متغیر قومیت 1 جدول

 درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی قومیت

6/71 719 فارس  9/71  

1/71 769 ترک  8/71  

7/77 731 کرد  7/77  

1/71 717 لر  7159 

1/6 67 لک  1/6  

8/1 11 عرب  8/1  

3/7 73 تات  3/7  

3/1 69 ساير  7/1  

پاسخیب  6 6/3  - 

 - 733 869 کل 
 

راصد ا  قومیت فااس هسیند  9/71رهندگان ا  قومیت ت   و راصد یاسخ 8/71، 7مطابق  دول  

ۀ این نلیب  الب رهندنیان 7. همچنین تو ب بب  دول رهندیمرهندگان اا شلل کب بییی ین یاسخ

 و گ ین  سای  رانندینمهای قومی اصلی کیوا رهندگان رور اا میدلق بب گ وهراصد یاسخ 7/1است کب 

 .اندرارهاا ت  یح 

 

                                                           
1 . Pilot 
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  دهندگانپاسخ. توصیف متغیر مذهب 4 جدول

 درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی مذهب

9/87 998 شیدب  0/87  

1/6 67 سنی  1/6  

7/7 77 مسلمان  7/7  

یاسخیب  1 1/3  - 

 - 733 869 کل 

  

. نلی  رهندیمتیلیل  هایسنراصد اا  1/6اا شیدیان و  هایم مورنراصد  9/87، 7مطابق  دول 

رور اا مسلمان مد فی  اندرارهت  یح  هایم مورنراصد  7/7 الب را رصوص میغی  مذهب این است کب 

 کنند و تمایل مذهبی رور اا بیان نلنند.

. ااائب شده است 0همچنین توصیف وضدیت میغی های تحقیق ب اساس میغی  مذهب را  دول  

، ی بالای سب رااندهانیانگیممطابق  دول ه  سب میغی  را رو گ وه مذهبی شیدب و سنی و را حالت کلی 

راار. نلی  مدم ریگ  اینلب تغیی یذی ی  1ی بالای هانیانگیماما اراا  موفقیت وا شی میغی ی است کب 

 کبیراحالاست،  39/3ندا سنی ت رهندگانیاسخشیدب بب  رهندگانیاسخنم اس اراا  موفقیت وا شی ا  

است؛ یدنی میغی  اراا   06/3و انسجام اسلامی  00/3را رو میغی  ریگ  این تغیی یذی ی ب ای هویت ملی 

 ی بییی ی بب من رااند.  رلبسیگا  مذهب،  نظ ص فی است کب ای انیان ادهییدموفقیت وا شی 

  

  دهندگانپاسخ. توصیف متغیرهای تحقیق براساس متغیر مذهب 3 جدول

 سنی شیعه کل متغیر
Mean SD Mean SD Mean SD 

76/1 اراا  موفقیت وا شی  671/3  71/1  677/3  38/1  617/3  

13/0 هویت ملی  681/3  0510 618/3  13/0  133/3  

69/0 انسجام اسلامی  311/7  13/0  889/3  01/0  370/7  

 

 گی ی ب اسیهای اندا هرا ارامب ییش ا  م مون اوابط بین میغی های تحقیق لا م است کب ب ا ش مدل

.  فتگمیغی ها و ابدار مندا انجام ه یک ا  تأییدی ب ای  یابیدا تحلیل عاملو تأیید شور. ب ای این کاا 

شد کب همگی قابل قبول ب اسی ی ب ا ش من هاشارصو  اا یابی لجای صواسببی  یگسپس، مدل اندا ه

 ااائب شده است.  1ی را  دول  یگاندا هبورند. بااهای عاملی ندایی میناظ  با ه  میغی  را مدل 
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 های متناظر هر متغیر . بارهای عاملی گويه0 جدول

 گويه  ابعاد  متغیر
بار 

 عاملی

ادراک 

موفقیت 

 ورزشی

- 

ی وا شی یک هااقابتحضوا وا شلااان ای انی را بالات ین سطح 

 موفقیت ب ای کیوا است. 
93/3 

ه  اشی  وا شی موفقیت محسوب  نامصاحباقابت با کیواهای 

 شور. می
93/3 

نمایش افیااهای  وانم رانب ا  ط ف وا شلااان ای انی موفقیت محسوب 

 شور. می
11/3 

نمایش با ی مقیداانب مقابل اقبای قوی حیی را صواس عدم کسب 

 شور.امییا ی، موفقیت محسوب مینییج  
17/3 

المللی کسب شور، موفقیت های بینه چب تددار مدال بییی ی را اقابت

 بییی  است. 
60/3 

ااائ  یک با ی با سبک و ح کاس  دید را مسابقاس وا شی موفقیت 

 است. 
63/3 

 11/3 نمایش حداکث  تلاش تا مر ین لحظ  اقابت، موفقیت است. 

هويت 

 ملی

ارزيابی 

 عمومی

 18/3 ها، ملیی محی م است.ای ان را نگاه ریگ  ملت ملت

 16/3 د. گذاانیهای ریگ  بب ملت ای ان احی ام مملت

 16/3 . م رم نظ  مساعدی را موار ملت ای ان رااند

ارزيابی 

 شخصی

 87/3 )ااضی هسیم(.  ا  اینلب عضوی ا  ملت ای ان هسیم، ر سندم

 81/3 . روشحالم ا  اینلب عضوی ا  ملت ای ان باشم، ابلب

 96/3 . کنمیبب اینلب ملیت ای انی اا راام، افیخاا م

احساس 

 تعلق

م تبط بورن بب ملت ای ان، بخش مدمی ا  تصوی ی است کب ا  رورم 

 . راام
90/3 

 97/3 ملت ای ان کب من عضو من هسیم، اندلاسی ا  هویت من است.

، من اا نوعی تمجید ا  نددیکب شخصی بب ملت ای ان ااج م موقدی

 رانم.رورم می
18/3 

وابستگی 

 متقابل

رواهد   یتأر امیب   ندگ ،اراگذیم  یه  چی ی کب ب  ملت ای ان تأر

 گذاشت.
61/3 

 97/3 .گذاریوحوش ملیم ممیأر  ا  چی هایی است کب حول امی ندگی شخص

 11/3 رواهد رار.  ییاا تغ امی ندگی شخص ه  تغیی ی را ملیم،

افزايش 

 مشارکت

تیم ملی فوتبال، ا   یهایحضوا را با  مانند ییهاتیبا ش کت را فدال

 .کنمیملیم حمایت م
66/3 

 96/3  .رریلم کب م تبط با ملت ای ان باشد، یهاتیبب شلل مؤر  را فدال
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 91/3 .مکنیمش کت میی   ی هاتیرا کناا سای  اعضای ملت ای ان، را فدال

آگاهی از 

 هويت 

 11/3 رانم.تاایخ و سنن ملیم اا می

 91/3 ا    ئیاس م بوط بب ملیم مگاهی راام.

 10/3 ملیم مطلدم. یهاشلست و هاتیا  موفق

انسجام 

 اسلامی

غرور 

 دينی

 86/3 .کنمیبب مسلمان بورن رور افیخاا م

 80/3 .اسلام باعث ب وا من است نیر

 81/3 . روشحالم ،مسلمان هسیم نلبیا ا 

تعلق 

 دينی

بب شخص  نیمسئلب اا توه نیاسلام انیقار کند، ا نیا  ر یشخص اگ 

 .کنمیرورم قلمدار م
11/3 

است کب ا  رورم  ی یا  تصو یاسلام بورن، بخش مدم نیر  ویی ابلب

 .راام
80/3 

 80/3 . من است تیا  هو یمن هسیم، اندلاس  ویاسلام کب من ی نیر

ا  رورم  دیتمج ی، من اا نوعنددیاسلام ااج م نیبب ر یکب شخص مانی

 . رانممی
99/3 

همبستگی 

 دينی

 اسلام نیوحوش راست کب حول یی هایمیأر  ا  چ امیشخص ی ندگ

 . گذاریم
97/3 

من  یشخص ی ندگ ،ینیو تحول م تبط با مسائل ر  ییعموماً ه  نوع تغ

 . رواهد رار  ییاا تغ
11/3 

ش کت  یمذهب ا  اسلام، مانند حضوا را م اسم یییحما یهاتیفدال را

 . کنمیم
96/3 

 10/3 .ک ر دیتأک یاسلام یهامذاهب و ف قب یبب مواار توافق دیبا

 60/3 . با هم ندااند ینوع رشمن چیه یاسلام مذاهب

  

 با انجام تحلیلگی ی میغی های تحقیق، را این بخش های اندا هیس ا  اطمینان ا  مناسب بورن مدل

 ااائب شده است.  7میغی ها م مون شد، مدل ساریاای را شلل   مسی ، اوابط بین
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  . خروجی آزمون مدل ساختاری بررسی روابط بین متغیرها1شکل 

 

)مدارل میغی    اب ونمیغی   عنوانببرا این مدل میغی  اراا  موفقیت وا شی  7بب شلل  با تو ب

ب( ی تحقیق )مدارل میغی  وابسی اراونمیغی   عنوانببمسیقل( را نظ  گ فیب شد. میغی  هویت ملی نی  

و ن  1د. را  دول را نظ  گ فیب ش  اراونو هم   اب ونهم میغی   هم مانبور. میغی  انسجام اسلامی نی  

اگ سیونی اسیانداارنیده، بیای اسیانداار، رطای اسیانداار، نسبت بح انی و سطح مدناراای اوابط بین 

 میغی های تحقیق نیان راره شده است. 

   روابط بین متغیرها تحقیقآزمون . 5 جدول

 متغیر مستقل * متغیر وابسته

وزن 

رگرسیونی 

استاندارد 

 نشده

بتای 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 معناداری

117/3 اراا  موفقیت * هویت ملی  167/3  313/3  871/73  333/3  

771/7 اراا  موفقیت * انسجام اسلامی  183/3  383/3  163/77  333/3  

711/3 انسجام اسلامی * هویت ملی  110/3  378/3  116/77  333/3  
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 117/3گیت کب با ه  واحد اف ایش را اراا  موفقیت وا شی، اف ایش  توانیم 1بب  دول   با تو ب

گیت کب یک واحد اف ایش را  توانیمبیای اسیانداار  ب اساسشور یا واحدی را هویت ملی میاهده می

راصدی انح اف اسیانداار هویت ملی  167/3انح اف اسیانداار اراا  موفقیت وا شی سبب اف ایش 

واحدی انسجام اسلامی هم اه 771/7ایش را اراا  موفقیت وا شی نی  با اف ایش . یک واحد اف رشویم

راصدی را انح اف  183/3است یا یک واحد اف ایش را انح اف اسیانداار اراا  موفقیت وا شی با اف ایش 

 711/3اسیانداار انسجام اسلامی هم اه است. همچنین یک واحد اف ایش را انسجام اسلامی با اف ایش 

حدی هویت ملی یا یک واحد اف ایش را انح اف اسیانداار اراا  موفقیت وا شی با اف ایش وا

 337/3را سطح رطای  ارشدهراصدی را انح اف مدیاا هویت ملی هم اه است، تمامی اوابط ی110/3

 مدناراا است. 

 توانیماین  دول  ب اساسرهد. ( اا نیان می2Rم بع همبسیگی میقابل چندگانب )نی   6 دول  

. روشیمراصد ا  واایانس میغی  انسجام اسلامی ا  ط یق میغی  اراا  موفقیت وا شی تبیین  71گیت 

رو میغی  اراا  موفقیت وا شی و انسجام اسلامی  قیا  ط راصد ا  واایانس میغی  هویت ملی نی   61/8

 ی است.نیبشییقابل 

 

 . مربع همبستگی متقابل چندگانه4جدول 

وابستهمتغیر   R2 

713/3 انسجام اسلامی  

618/3 هویت ملی   

 

 یریگجهینتبحث و 

با  یمللالنیب یهاصحنب را یوا ش یمل یهامیت تیاراا  ا  موفقنیایج این تحقیق کب بب تحلیل مسی  

ی ی رارت، نیان رار اراا  موفقیت وا شی ب  ه  رو  انیاقوام ا انیرا م یمل تیو هو یانسجام اسلام

موار ب اسی تأری  مثبت مدناراای راار. م مون اولین اابطب نیان رار کب اراا  موفقیت وا شی ب   میغی 

واحدی عبااتی اف ایش یا کاهش یکراار. بب 167/3هویت ملی اقوام ای انی تأری  مثبت مدناراای ب اب  با 

واحدی را انح اف  167/3بب اف ایش یا کاهش  تواندیمرا انح اف اسیانداار اراا  موفقیت وا شی 

 یهاتیموفق ژهیوببرهد ام و  وا ش و اسیانداار هویت ملی اقوام ای انی منج  شور. این نلیب نیان می

حقیقاس با تمام ت باًیتق . این یافیب رشویمب ای تمامی اقوام ای انی تلقی  سا تیهووا شی یلی ا  منابع 
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( کاهش نم اس هویت ملی ای انیان ب  ار  7096ینب همخوان است، احمدی )تج بی مو ور را این  م

اف ایش مدناراا ب وا ملی  (7331) نگیسیی یک(، 71شلست تیم ملی فوتبال را مسابقاس  ام  دانی )

( احساس 7370هالمان، ب وئ  و کوین یک )، را ملمان یمسابقاس  ام  دان یرا طول ب گ اا هایملمان

( اف ایش 7371د وندان ملمانی را ار  موفقیت وا شلااان ملمانی، الینگ و هملااان )ب وا و شاری ش

 7ران واار و ااشوتب ،ییاولوفسلرا مدس  مان ب گ اای اویدارهای وا شی و  هایهلندمدناراا ب وا ملی 

، 76) بورندی اا گ ااش ک ره المللنیبی وا شی هاتیموفقنی  اف ایش ب وا ملی شد وندان را ار   (7371)

ی مناسب هامح  ا   توانیمی وا شی اا هاتیموفقام و ه  اسدیمنظ  (. ب  این اساس بب70 ،77، 79

ب ای ااتقای هویت ملی شد وندان را کیواهای مخیلف را نظ  گ فت و کااک ر مثبت من را این  مینب 

اشی ا  راشین می وعیت و یایگاه ی اا نالمللنیب( نی  انسجام ملی و اعیباا 7378میدور است. انیوار )

رل ی را راالمللنیبهای ا  موفقیت شدهع ضبتصوی   تواندیماین موقدیت  چ اکبرارلی رانسیب است، 

ق ی یژوهش حاض  نی  تطابهاافیبی ااتقا رهد و تقویت کند. این موضوع کب با یمؤر ت کیوا اا بب شیوۀ 

 نینمار یااهایو اسلاتلند، مد 0کاتالان استیا ش و سااتباط و( کب بب ب اسی 7373) 7راار، ا  نگاه ب ین 

وا ش  رااریمق اا گ فیب است. وی بیان  موارنظ ی مییاوس ابی اوی راریب ا   هاتیتدلق و سا ش هو

. هدریو اسلاتلند شلل م ایاا را کاتالون استیسمیدوم هویت بخیی مداص ، بخش مدمی ا   عنوانبب

ا ش ب ای ا  و کیوایبیک ملت  عنوانبب یی یب یاسیاسیقلال س یب ا ندهیف ا ی وصداس با ندام اونیا ا

یی کب بب هاافیبکب با و ور ی رهدیماین نییجب نیان  (.71) کنندیمیییب ر اهداف سیاسی رور اسییاره 

ی  یا نامبب، چنانچب کندیمی ب  انسجام و هویت را کیوا اشااه المللنیبی هاتیموفقمثبت نیایج   یتأر

ند و ب علس عمل ک صواسبب تواندیمو ور نداشیب باشد،   گذاایتأری مثبت هامؤلیبو تو ب بب تقویت 

ی مخیلف، با تو ب بب ها مانمو ب تضدیف هویت ملی شور. هویت، میدوم ذهنی و انی اعی است و را 

ناشی ا    اسیتأرک روام و یایداای شق اا گی ر. بی  یتأرعلل و عوامل اقیصاری و ا یماعی تحت 

ی وا شی ب  هویت ملی موضوعی است کب کمی  بدان ی راریب شده است و لا م است را هاتیموفق

 تحقیقاس طولی بییی  ب اسی شور. 

                                                           
1. Pawlowski, Downward, & Rasciute 

2. Bairner 

3. Catalonia 
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م مون رومین اابط  تحقیق نیایج نیان رار، اراا  موفقیت وا شی ب  انسجام اسلامی اقوام ای انی 

واحدی را انح اف اسیانداار اراا  راار، یدنی اف ایش یا کاهش یک 183/3ب اب  با تأری  مثبت مدناراای 

. این یافیب نی  نیان رشویمواحدی را انسجام اسلامی  183/3موفقیت وا شی سبب اف ایش یا کاهش 

شور، عاملی یمب ای هویت ملی محسوب  هکنندتیتقوی وا شی عاملی هاتیموفقکب گونبهمانرهد می

شور کب ه  رو میغی  هویت ااتقای انسجام اسلامی نی  رواهد بور. را واقع این سا وکاا ا  منجا ناشی میرا 

  هویت ملی ا  عناص کبهمچنانرااند. را واقع  دیتأکملی و انسجام اسلامی ب  اشی اکاتی بین شد وندان 

و ور ممده است و ببمیی کی تیلیل شده، هویت مذهبی و انسجام اسلامی نی  ا  عناص  میی کی 

ی ب  ه  رو این میغی ها اا راار. ب رلاف تحقیقاس میددری کب  گذاایتأری وا شی توانایی هاتیموفق

ی وا شی ب  هویت ملی یا ب وا ملی اا نیان راره بورند، تحقیقاس را  مین  هاتیموفقمثبت   اسیتأر

میابب من مانند انسجام اسلامی اند  است. را ی هاسا هی وا شی ب  هویت مذهبی یا هاتیموفق  اسیتأر

( قابل اسینار است کب ضمن 7096هاشمی و  واری یگانب )ی ضیاء لیتحلی یژوهش هاافیباین  مینب ی

ب  هویت ملی ای انیان، توانایی فوتبال را ایجار  7336 دانی مثبت حضوا ای ان را  ام  اسیتأرب   دیتأک

 دیأکتملی و تقویت همبسیگی رینی میان کیواهای مسلمان اا نی   حس میی   رینی ف ات  ا  م  های

گ وهی مسلمانان و مسیحیانی کب تحت سلط  راعش ( بب تماس بین7373) 7(. موسی76ک ره بورند )

بت بب نس ی مسیحیانبدبور افیااها موااه شده بورند، ی راریب و عنوان ک ره است کب این ممیخیگی سبب

( یندسیمندا ن میمسلمان )کب را ت کیمسلمان احیمالاً بب  یمیتهم یرااا انیحیمس. همسالان مسلمان شد

نام ربت ا  لحاظ مذهبی مخیلط میت کیرا  ندهیفصل م و رهندیم یاأ یوا ش ۀ ی ا افتیرا یب ا

ای انیان با و ور مذاهب و  چ اکبی این یژوهش نی  همخوانی راار، هاافیب. این موضوع با یکنندیم

 عنوانبب. اریان ریگ  نی  ب ندیمس  ی گوناگون، را وضدیت انسجام اسلامی و هویت ملی بالایی ببهاتیقوم

ی ملی و باشگاهی حضوا راشیب و مو ب کسب هامیتبخیی ا  هویت ای انی هموااه را اویدارها و 

 انییکهما میان . ه چند این گ وه راندشدهی ب ای کیوا و اف ایش حس هویت ملی المللنیبافیخاااس 

است  و این  طبیدی اندک رهاند، اما این افیخاااس اا بب نام ای ان کسب رور موار تو ب بییی ی ق اا گ فیب

و منافاتی با یلپااچگی و انسجام کیوا نداار. بدیدی است کب اگ  وا ش توانایی تقویت همبسیگی رینی 

 مذهبی شد وندان یک کیوا باید میدورت  باشد.  بین مسلمانان اا راار، این توانایی را ااتقای هویت

                                                           
1. Mousa 
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نیایج م مون سومین اابط  تحقیق نیان رار کب انسجام اسلامی ب  هویت ملی اقوام ای انی تأری  مثبت 

واحدی را انح اف اسیانداار انسجام اسلامی راار، یدنی اف ایش یا کاهش یک 110/3مدناراای ب اب  با 

. این یافیب را واقع رشویمحدی را انح اف مدیاا هویت ملی اقوام ای انی وا 110/3سبب اف ایش یا کاهش 

رین و  بچ اکی وا شی نی  قابل رسییابی است، هاتیموفق  اسیتأری است کب با کناا گذاشین اجبینی

یت مثبیی ب  هو  اسیتأری هویت ملی ای انیان هسیند و بدیدی است کب انسجام اسلامی هابییامذهب ا  

 طواببانیظاا راشت اراا  موفقیت وا شی ا  ط یق تقویت انسجام اسلامی  توانیمملی راشیب باشد. اما 

ی باشد. را تحقیقاس مخیلیی ب  اوابط مثبت هویت مل  گذاایتأربی مسیقیم نی  ب  هویت ملی اقوام ای انی 

( همبسیگی بین 7083م وس و باببانیان )است. شده  دیتأکو انسجام اسلامی )یا سای  میغی های میابب( 

( نیان رار، هویت 7091(. اف وغ )9عباری اا نیان رارند ) و اعیقاری یهاشیگ امیغی های اتحار ملی با 

( 7087(. ایمان و اوحانی )70رهد )رینی و مذهبی اکن ریگ ی ا  هویت  مدی ای انیان اا تیلیل می

( نی  تقویت هویت ملی 7377) 7بوگدانو(. 79نی  ااتباط مثبت هویت ملی و هویت رینی اا نیان رارند )

یوا گیوی و نقی(. را تحقیق با  مین  وا شی نی  78لند گ ااش ک ره بورند )ا  ط یق مذهب اا را ای 

ه اا نیان رار هویت ملی رانیجویان شیدب و سنی( تأری  مثبت مدناراا هویت مذهبی ب  7081هملااان )

موس ، لشوریمی کب مو ب تقویت هویت ملی المللنیب  یممتیموفقب  کسب نیایج (. اف ون03بورند )

ملی تایوانی  تایوان و هویترا  یتابسیان اریواسیونی نیوندمستیبمی بانی   یتأر( بب ب اسی 7373) 7ورلگار

شور  یلالملنیب یوا ش داریاو کی  بانیبور تا م وانیتا یب ا یف صی داریاو نیا ی رارت و بیان ک ر کب

چگونب گییمان م اسم کب  کندیم. وی همچنین بیان ااائب رهد ی دان  رور اا را صحن یمل تیو هو

 یف ر و مج ا ط احمنحص بب یوانیتا کی شیمنظوا نمابب یانسجام مل یهادهیا جاریرا ا یسد بیافییاح

با اویل ر کسب نیایج  ه چند، کندیم دییتأی یژوهش حاض  نی  این مسئلب اا هاافیب(. ی07ست )شده ا

ی این تحقیق ضمن تأیید هاافیببب موضوع انسجام اسلامی و هویت ملی ی راریب است. ی  یممتیموفق

بورن من را توسد  میغی های هویت ملی و انسجام اسلامی  مؤر کااک رها و تأری اس مثبت ا یماعی وا ش 

 ی تغیی یذی ی کم دیمؤاا نیان رار. همچنین توصیف وضدیت میغی های تحقیق ب اساس میغی  مذهب 

سنی نسبت بب رو میغی  هویت  رهندگانیاسخشیدب بب  رهندگانیاسخوا شی ا   نم اس اراا  موفقیت

مذهبی  ا  تدلق نظ ص فعبااتی میغی  اراا  موفقیت وا شی ب ای ای انیان ملی و انسجام اسلامی بور، بب

                                                           
1. Bogdanov 

2. Lemus-Delgado 
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ی ی وا شهاتیموفقمنان باشد.  سا تیهوو منبع   وایکاتال تواندیمی  ذاب و روشایند است کب ادهیید

ی مخیلف با مگاهی ا  این مسئلب را یی هارولتی را ع ص  وا ش است و گذاابیس ماا  نیایج مدم 

 وقوعحداکث  ک رن نیایج وا شی رور هسیند. اردارهای میددری کب را یک س  مین را طول تاایخ بب

های مذهبی یا قومی ی تضارهایی بین گ وهو حی هاتیاوسو ور ممدن ، مملن است سبب ببوندندیییم

  عاملی من لببد. تضدیف هویت ملی باید کن فیضدهویت ملی شد وندان اا ت تواندیم مسئلبشور و این 

ج وا ش نیای ب اساستوسد  کیوا و س  مین اا تحت تأری  رور ق اا رهد. اما  تواندیممنیی تلقی شور کب 

، بناب این گذااریمنیت مثبیی را هم  اقوام و مذاهب کیوا ب  ای ی وا شی راط اس و ذههاتیموفقو 

را نظ   من ل  توانایی بالقوهبب دیاا باباید ا  این ظ فیت حداکث  اسییاره و بد ه اا ب ر. البیب این ظ فیت 

 ی مناسبی را نظ  گ فیب شور. هاب نامبگ فت کب لا م است ب ای اسییاره ا  من 

 سپاسگزاری

کب ما اا را ااسیای انجام این تحقیق یاای اساندند، ، حمایت ا  یژوهیگ ان و فناواان کیواصندوق ا  

  گ رر.تیل  و قدارانی می
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Abstract 
The purpose of this study was to analyze the perception path of the success of 
Iranian national sports teams in international competitions complying with 
Islamic cohesion and national identity among Iranian ethnic groups. This is an 
applied study conducted using descriptive-survey method based on the 
structural equations. The statistical population was all Iranian citizens 
interested in national sports of different ethnicities who voluntarily 
participated in the study. A total number of 1037 cases of Iranian completed 
the online questionnaire and among which 968 questionnaires were analyzed. 
Research tools included the researcher-made sport success perception 
questionnaire, national identity scale (Heere & James, 2007), and Islamic 
coherence questionnaire of Morovat and Baghabanyan (2011). The content 
validity of the questionnaires were confirmed by the experts. The reliability 
of the questionnaires was calculated to be 0.78, 0.88, and 0.83, respectively 
using Cronbach's alpha coefficients. The confirmatory factor analysis in 
AMOS Software Version 23 confirmed the measurement models. 
Relationship testing showed that the sport's success perception has a 
significant positive effect (0.461) on the national identity. The sport success 
perception has a significant positive effect (0.490) on the Islamic coherence. 
The value of R2 also showed that the sports success perception and Islamic 
coherence variables could totally explain 64.9% of the variance of national 
identity. Generally, the findings show that sports success can be used as a 
stimulus for national identity and Islamic coherence among Iranian ethnic 
groups. 
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