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چکیده
هدف این تحقیق تحلیل مسیی اراا ا موفقیت تیمهای ملی وا شی ای ان را اقابتهای بینالمللی با انسجام اسلامی و
هویت ملی را میان اقوام ای انی بور .تحقیق کااب ری و ا نوع توصیییی ییمایییی بور کب با مدارلاس سیاریاای ا ا شد.
یامد مماای تمامی شییید وندان ای انی علاقبمند بب وا ش ملی ا اقوام مخیلف بورند کب راوطلبانب را تحقیق شییی کت
ک رند 7301 .نی ا شید وندان ای انی ی سییینام اینی نیی اا تلمیل ک رند کب  869ی سییینامب واار تحلیل شیید .اب اا
تحقیق ی سینام محققساری اراا موفقیت وا شی ،ی سینام هویت ملی هی و یم ( )7331و ی سینام انسجام
اسیلامی باببانیان و م وس ( )7083بور .اوایی محیوایی و صوای ی سینامبها توسط اسیاران تأیید و یایایی مندا با ض یب
ملیای ک ونباخ ببت تیب  3/99 ،3/19و  3/90محاسیبب شید .تحلیل عاملی تأییدی را ن ماف اا مموس نسخ  70مدلهای
اندا هگی ی تحقیق اا تأیید ک ر .م مون اوابط میغی ها نیییان رار اراا موفقیت وا شییی ب هویت ملی اقوام ای انی تأری
مثبت مدناراای ب اب با  3/167راار .مقداا ضی یب تدیین نیان رار رو میغی اراا موفقیت وا شی و انسجام اسلامی را
مجموع توانسییباند  61/8راصد ا واایانس هویت ملی اا تبیین کنند .ب اساس یافیبها موفقیت وا شی میتواند ببعنوان
مح کی ب ای هویت ملی و انسجام اسلامی بین اقوام ای انی اسییاره شور.
واژگان کلیدی
انسجام اسلامی ،ب وا ملی ،موفقیت وا شی ،هویت ملی.
 .7این مقالب ب گ فیب ا ط ح یژوهیی شمااۀ  86733873صندوق حمایت ا یژوهیگ ان و فناواان کیوا است.

 نويسندة مسئول  :تلفن 38771871191 :

Email:behnam.naghipour@gmail.com
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مقدمه
وا ش مدان نقیی مدم را احساس تدلق م رم بب رولتها راار .اف ار ببعنوان عضوی ا یک رولت وا ش
اا ببعنوان بخیی ا هویییان را نظ میگی ند و بب می ان اف ایش موفقیتهای وا شی همبسیگی حس
هویت ف ری با هویت مدی بییی میشور .اف ونب این گ امیداشت اویدارهای راص ،میینها و
ینهای ملی نی ا عوامل تج بب بییی حس هویت ملی است و نخبگان وا شی ابلب ببعنوان یلی ا
اب ااهای اساسی بیان ب وا و افیخاا ملی و مح

انسجام ملی ب ای ملتها ببحساب میمیند ( .)7را

سطح ملی ،وا ش اب اای مدم را شللگی ی هویت ملی است و ا اب ااهای ایجار وحدس ملی ببحساب
میمید .مسابقاس بینالمللی وا شی همچون المپیک و ام دانی سبب گ ر هم ممدن ب اگان ،وا شلااان،
و س ان رولتها و سای نمایندگان ملی میشور و مو باس تیاهم و هملاایهای بینالمللی اا ببو ور
میموار (.)7
هویت ملی ببعنوان اساسیت ین مؤلی انسجام ا یماعی را نیم ق ن اری موار تو ب اندییمندان
حو ۀ علوم ا یماعی و افیاای ق ااگ فیب و بب ای اصطلاح (رلقوروی ملی) کب ا میاهیم عص تیل
امانییک بور اواج یافیب است .ملت گ وهی ا م رم است کب رااای عناص میی

و میخصی ا ف هنگ،

سیسم اقیصاری یلپااچب ،حقوق شد وندی ب ای هم اعضا ،تمایلاس و همبسیگی ناشی ا تجااب میی
و اشغال یک س مین هسیند ( .) 0هویت ملی میضمن تددد ا یماعی ،میااکت و وفاراای است (.)1
میدوم هویت ملی ناشی ا چندین رصوصیت بنیاری است و شامل قلم و تاایخی یا وطن ،اسطواهها و
راط اس تاایخی میی
میی

با تح

 ،ف هنگ میی

 ،تورۀ عمومی ،حقوق و وظایف قانونی میی

و اقیصار

هم اعضای رارلی است ( .)0هویت ملی ،مدمت ین بدد هویت ا یماعی است .هویت

ا یماعی بب تد یف رور با تو ب بب عضویت گ وههای ا یماعی اطلاق میشور ( .)1هویت ملی بب مدنای
احساس تدلق و وفاراای بب عناص و نمارهای میی

را ا یماع ملی ( امد کل) و را میان م های

تد یفشدۀ سیاسی است .مدمت ین عناص و نمارهای ملی کب سبب شناسایی و تمای میشوند ،عبااساند
ا  :س مین ،رین و میین ،مراب و مناسک ،تاایخ ،بان و اربیاس ،م رم و رولت ( .)6ا نظ ملن ی 7هویت
ملی یلی ا چداا نوع هویت است کب ا سدۀ نو رهم ب

ای مانده است و را کناا سب نوع ریگ هویت

رینی ،طبقبای و نژاری میاهده میشور .ب ری ا تداایف هویت ملی ب عناص یلپااچبکنندۀ واحد سیاسی

1. McKenzie
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مسیقل تأکید رااند و من اا مجموعبای ا گ ایشها و نگ شهای مثبت بب عوامل و عناص و الگوهای
هویتبخش و یلپااچبکننده را سطح یک کیوا ببعنوان یک واحد سیاسی تد یف میکنند (.)1
ببنظ میاسد هویت ملی ای انیان مقولبای ییچیده است کب میغی های یاری را شللگی ی من
تأری گذااند؛ ب ای مثال را تحقیق م وس و باببانیان ( )7083همبسیگی بین می ان میااکت سیاسی،
می ان عضویت را تیللهای مدنی ،می ان اعیمار بب رولت ،میغی های اتحار ملی با میغی های احساس
تدلق ا یماعی عام و می ان گ ایشهای اعیقاری و عباری ببطوا مدناراای تأیید شده است ( .)9اعیقار ب
این است کب هویت رینی نوعی هویت مدی و شامل عضویت را گ وهها و ا یماعاس رینی ،اهمیت
اا شهای رینی ،تددد بب گ وه رینی و گ ااشهای م تبط با رین است ( .)8گ ایش رینی و رینداای را
امد ای ان بالاست و را میان چداا بدد رینداای ببت تیب بدد شناریی ،بدد اعیقاری ،بدد عاطیی و بدد
مناسلی رااای اولویت و اهمیت است .را این رصوص حیدای و رانمحمدی ( )7086عنوان میکنند
اگ هویتها اا مییلل ا عناص میددری را نظ بگی یم ،یاسخگویان را انیخاب ه یک ا عناص م بوط
بب هویتهای ملی و دانی (گ ینیی) عمل میکنند و اابط انواع هویتها ا نوع تضار یا همنیینی
نیست .را مقابل اگ هویتها اا ببعنوان کلیتهای یلپااچب و منسجم را نظ بگی یم ،اابط بین مندا ا
نوع اابط تضار و قداس /مقاومت است ( .)73ا سوی ریگ عبدی ( )7086را مطالد «سنجش اابط
یدن اوابط و ابدار هویت ملی  -نسبت میان تداملاس ف ری و گ وهی با هویت ملی ای انیان» ببروبی بب
تبیین این مسئلب ی راریب است کب ه چب اف ار ا یدن اوابط بالات ی ب رواراا بورهاند ،نسبت بب هویت
ملی گ ایش بییی و نسبت بب هویت مدان گ ایش کمی ی راشیباند .بناب این تقویت یدن اوابط اف ار با
یلدیگ ا یک سو بب اف ایش گ ایش نسبت بب هویت ملی و ا سوی ریگ اف ایش گ ایش بب هویت مدان
منج میشور ( .)77ابوالقاسمی ،نواو ی و طالب اره ( )7087با اشااه بب اینلب هویت ملی ،مدمت ین و
ف اگی ت ین سطح هویت است و تمامی نظامهای ا یماعی ،سیاسی و حیی رینی اا تحت تأری ق اا میرهد،
مدیقدند کب منابع اصلی هویت ملی را وامع سنیی ،طبیدت ،گییمان مسلط و ندارهای ا یماعی ،رینی
و سیاسی (ببرصوص ندار رولت  -ملت) بورهاند .اما با ظدوا ف ایند دانی شدن و گسی ش فناوای
ااتباطاس و ظدوا منابع هویتبخش دیدی مانند اینی نت ،هویتهای ف املی و دانی نی موضوعیت
یافیباند ( .)77با همین مضمون اف وغ ( )7091هویت ملی اا ببتبع سطوح چدااگان هویت ،مییلل ا
چداا سطح میراند؛ سطح دانبینی و ایدئولوژی ،سطح اا شها ،سطح هنجااها و سطح نمارها .وی
سطح دانبینی و ایدئولوژیک اا مدمت ین بدد هویت ملی میراند ،چ اکب تندا این سطح است کب میتواند
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با توسل بب احساس و عاطیب ،انسجام ا یماعی ایجار کند و میان اعضا ییوندی ب ق اا ک ره و اعضای امدب
اا بب امدب میددد سا ر ( .) 70هویت رینی و مذهبی اکن ریگ ی ا هویت مدی ای انی اا تیلیل
میرهد .را همین مینب ش فی ( )7086بیان میراار منظوا ا ت کیب هویت رینی این است کب هوییی
و ور راار و این هویت ا منیأ رین کسب تد یف میکند و را واقع ببتبع رین ،رور اا تد یف و میخص
میسا ر .این نوع هویت و مؤلیبها ی من شامل احساس تدلق و تددد بب رین ،یلپااچگی اعیقاری ،ب وا
رینی و  ...را بسیاای ا کیواهای دان ا

ملب ای ان ربدب اصلی سیاسیگذااان است (.)71

وا ش ببعنوان یک کلیت ییچیدۀ ا یماعی با مناسک و اویدارهای ا یماعی اابط تنگاتنگی راار.
احمدیوا ،ربی ی و ا بی ( )7086بیان میکنند کب وا ش میتواند همبسیگی ملی اا تقویت کند و با
ایجار ب وا ملی و گ ه رن علایق گ وههای مخیلف امدب سبب همبسیگی و وفاق رارل کیوا و
قداسنمایی را ع ص بینالملل شور ( .)71همچنین وا ش و موفقیتهای ناشی ا من ببعنوان یلی ا
موضوعاس ا یماعی با سای ابدار ندگی ا یماعی م رم یک کیوا ااتباط راار .یژوهشهای مخیلف
راا ی نی ب ااتباط موفقیتهای وا شی و عناص هویت ملی تأکید ک رهاند .کی یسیینگ )7331( 7با
ب اسی اوندهای مخیلف را طول مسابقاس ام دانی  7336و  7373را رو با ۀ مانی ییش و یس ا
با یها نیان رار ب وا ملی را طول ب گ اای مسابقاس ام دانی را ملمان بب ط

مدناراای اف ایش

یافیب است و ه چند یس ا اتمام مسابقاس ام دانی روبااه اوند کاهیی راشیب است ،اما ا سطح قبل
ا مسابقاس هنو هم بالات است ( .)76هالمان ،ب وئ و کوین یک )7370( 7با مطالد  7336نی ا شد وندان
ملمانی نیان رارند ،ببطوا کلی  66/7راصد یاسخرهندگان احساس ب وا و  61/6راصد نی احساس شاری
ا موفقیت وا شلااان ملمانی را اویدارهای وا شی ب اگ رااند ( .)71الینگ ،وان هیلووار و وان رن رول

0

( )7371بب شلل طولی را فاصل سالهای  7339تا  7373کب را من مسابقاس ام دانی فوتبال 7373
مف یقای نوبی ،با یهای المپیک تابسیانی  7339یلن و المپیک مسیانی  7373ونلووا انجام شده بور،
اوی  77791نی ا شد وندان هلندی بالای  79سال تحقیقی انجام رار ،نیایج نیان رار ،را حالت کلی
 11/7راصد هلندیها ب وا ملی بسیاا بالایی رااند 11/7 ،راصد منان ب وا وا شی 1رااند .همچنین را
مدس مان ب گ اای اویدارها ب وا وا شی هلندیها اف ایش مدناراای را سطح رطای  3/337نیان
1. Kersting
2. Hallmann, Breuer & Kühnreich
3. Elling, Van Hilvoorde & Van Den Dool
4. Sporting Pride
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میرار .ب وا ملی هلندیها نی را طول اا یابی با یهای المپیک مسیانی  7373و ام دانی 7373
اف ایش مدناراای را سطح رطای  3/37نیان رار ( .)79مانولد )7379( 7بیان میکند کب سیاسیگذاای
وا شی را اوسیب اب اای مدم ب ای تیویق سیاستهای ملیگ ایانب است .سابق این موضوع بب شواوی
سابق ب میگ رر کب ا وا ش ببعنوان می اری ب ای ت ویج ملیگ ایی و اف ایش هویت ملی اسییاره میک رند
( .)78ا سوی ریگ فیلیپس 7و هملااان ( ،)7379بب اسییارۀ رولت اسی الیا را رهبهای 7813و ،7863
ا وا ش ب ای ذب بومیان را امد نوین اسی الیا اشااه میکند .ببویژه را ایالت کوئین لند ذب بومیان
ا ط یق ایجار سیسیمی ب ای تیمهای وا شی نان و رری ان را وا شهای همگانی صواس گ فت .علی بم
ییچیدگیهای سیاسی را ایجار همبسیگی ا یماعی وا ش توانسیب است ببعنوان یک تسدیلگ را تداملاس
ملی و ا یماعی اسی الیا عمل کند ( .)73این موضوع اا انیولد )7378( 0را یژوهیی با نام «هویت ملی و
اویدارهای ب اگ وا شی را ب یل» عنوان میکند کب قداس ن م ف ایندی روم حلبای است؛ ،اول ،کیواها
باید ا انسجام ملی و اعیباا بینالمللی ب رواراا باشند؛ روم ،یس ا من میتوانند تصاوی قابل ع ضبای اا
ا کیوا رور بب کیواهای ریگ ااائب کنند .وقیی بحث وا ش بب میان میمید ،میتوان ارعا ک ر کب
اویدارهای ب اگ وا شی بب ع ص مدم اعمال قداس ن م تبدیل شدهاند .انیوار را یژوهش رور می بانی
ب یل ا مسابقاس ام دانی فوتبال  7371و با یهای المپیک  7376اا موار تو ب ق اا رار و این سؤال
اا مط ح ک ر کب میا این می بانیهای ب اگ توانسیباند با تجدید هویت ملی را ب یل و بدبور شلافهای
ا یماعی ،انسجام ملی اا با موفقیت ااتقا رهند؟ واب تا حد یاری منیی است .نب ام دانی و نب
با یهای المپیک ییام انسجام ملی موار انیظاا رسیگاههای سیاسی اا کب با موفقیت ب ای اویدارها تلاش
میک رند ،گسی ش ندارند .را عوض اویدارهای ب اگ وا شی را ب یل یک وحدس اعی اضی اا ایجار
ک رند کب گ وههای حاشیبنیین امید راشیند بب این وسیلب بیوانند صدای رور اا بب گوش حاکمان ب سانند
( .)77می ی  )7379(1اشااه میکند کب تحقیقاس قبلی ا این ایده کب موفقیت را وا شهای بینالمللی
مملن است بب ب وا ملی کمک کند ،حمایت ک رهاند .با این حال ،نقش بالقوۀ اژیمهای سیاسی ببطوا
گسی رهای ناریده گ فیب شده است .وی اسیدلال میکند کب اژیمهای کمی رموک اتیک ببشدس بب تولید
می وعیت وابسیگی رااند ،بناب این بب احیمال یار سیاستهای هویتسا وا ش محوا اا ببکاا میگی ند.
1. Arnold
2. Phillips
3. Penfold
4. Meier
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این سیاستها باید نگ شهای عمومی اا شلل رهند و ب سطوح و مدییی -ا یماعی ب وا ملی م بوط
بب وا ش تأری بگذااند .وی همچنین بیان میکند کب ب وا ملی م بوط بب وا ش را کیواهای مخیلف،
مییاوس است و می ان رموک اسی میتواند ب ری تیاوسها را هویت ملی اا توضیح رهد .این یافیبها مملن
است محققان اا بب توسد نظ ی سیاسی ییچیدهت ی را موار ب وا ملی م بوط بب وا ش تح یک کند
(.)77
اسی وی ،)7378( 7بب این موضوع ا منظ ی ریگ نگاه میکند .ا نظ اسی وی اف ایش شیوع مبارل
ملیت ،تمای بین هویت ملی و شد وندی وا شی اا ب سیب میکند .وا ش مدیاای ب ای شناسایی
ییچیدگیهای هویت ملی و شد وندی ف اهم میکند .اقبا ا انگهای ملی اسییاره میکنند ،بب س ور و
ی چم احی ام میگذااند و مظد

امد ریالیت ی میشوند و امیدها و ما وهای ملت رورشان اا حمل

میکنند .ببطوا سنیی ،کسانی کب ب ای تیمهای ملی اقابت میکنند ،ببطوا مدمول را منجا میولد و ب اگ
شدهاند یا رواههای یاری ا ندگی رور اا را منجا ندگی ک رهاند .را سالهای اری  ،انیخاب تیمهای
وا شی بینالمللی ا وا شلااان میولد سای کیواها ببطوا ف ایندهای اایج شده است .ت کیبی ا ال اماس
تابدیت ملی ،ش ایط اقامت و تغیی قوانین م بوط بب تیمهای وا شی شاهد اف ایش با یلنان یاری را
سطح ملی بوره است .تیمهای ملی ااویا ،ببویژه ف انسب و بلژیک ،ا با یلنان یاری تیلیل شدهاند کب
ییوندهای رانوارگی ن ریلی با مف یقا رااند .این سناایوها ب ای لب تو ب بب ماهیت ابلب ییچیده ،چندلایب
و اقیضایی هویت ملی است ( .)70منابع هویتبخش میتوانند مییاوس باشند کب با واور بب رواان مدان
منابع سنیی اهمیت سابق رور اا ا رست رارهاند ،البیب ه چند این منابع را کیواهای مخیلف هنو هم
کااک ر هویتبخش رور اا رااند ،اما منابع دید هویتبخش مانند یدیدۀ وا ش میتواند مدنظ ق اا
گی ر .با تو ب بب مبانی نظ ی و تج بی ااائبشده ،میتوان گیت کب هویت ملی و هویت رینی و ببتبع من
انسجام و همبسیگی اسلامی نببهایی ا هویت مدیاند کب ف ر من اا را قالب مجموعبای ا شنارتها،
مگاهیها ،احساساس ،اعیار ،مراا ملی و اویدارهای مدم ملی و بینالمللی م تبط با کیوا ا

ملب اویدارهای

بینالمللی وا شی اب ا میکند .ا این منظ تلاش میولیان وا ش کیوا را مسی کسب موفقیتهای
بییی وا شی ،میتواند نقش مؤر ی را ااتقای مؤلیبهای ییشگییب ف اهم موار .وا ش ای ان را سالهای
اری توانسیب است موفقیتهای بینالمللی میددری ببرست موار .میا این موفقیتها توانسیب است را

1. Storey
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مؤلیبهای هویت ملی تغیی ی ایجار کند؟ ببعنوان یک کیوا اسلامی میا موفقیتهای وا ش کیوا تأری ی
ب انسجام اسلامی راشیب است؟ تحقیقاس م تبط با این حو ه را کیواهای ییشاو با دیت و اهمیت
بالایی انجام شده و وامع مذکوا ا من بد ه ب رهاند ،اما تحقیقاس رارلی را حو ههای م تبط با هویت و
وا ش بسیاا اند

هسیند .بناب این با تو ب بب ویژگیهای راص امد مسلمان ای انی هدف اصلی این

یژوهش تحلیل مسی اراا

موفقیت تیمهای ملی وا شی را اقابتهای بینالمللی با انسجام اسلامی و

هویت ملی را میان اقوام ای انی است.
روششناسی
تحقیق ا نظ هدف کااب ری بور و چون را این یژوهش محقق ببرنبال ببرست موارن اطلاعاتی رابااۀ
ریدگاهها و نظ های شد وندان ای انی ا ط یق ی سینامب بور ،تحقیق ا نوع توصییی  -ییماییی مبینی
ب مدارلاس ساریاای بور کب بب شلل میدانی ا ا شد .امد مماای یژوهش تمامی شد وندان ای انی
ساکن را رارل کیوا ا اقوام مخیلف بورند ،کب بب وا ش کیوا را ع صبهای بینالمللی علاقبمندند.
ملا

تیخیص علاقبمندی بب وا ش را سطح تیمهای ملی ،روراظداای و میااکت راوطلبانب را تحقیق

بور .با تو ب بب اینلب نمیتوان ببااحی ی تددار میخصی ب ای امد مماای مذکوا را نظ گ فت و را
گسی ۀ کیوا شد وندان یاری بب وا ش و موفقیتهای تیمهای ملی را ع صبهای بینالمللی علاقبمندند،
ا ایناو حجم امد مماای نامدلوم را نظ گ فیب شد .را ااسیای یوشش ه چب بییی اف ار علاقبمند بب
ش کت را تحقیق و با تو ب بب همبگی ی بیماای ک ونا را مناطق مخیلف کیوا ی سینامبها ببصواس
اینی نیی ط احی و را سایتها ،کانالها و ییجهای مخیلف اطلاعاسانی شد تا اف ار راوطلبانب اقدام بب
تلمیل من کنند .با این اوش و را با ۀ مانی  11او ه  7301ی سینامب تلمیل شد کب با ب اسی
ی سینامبهای تلمیلشده  869سالم واار ف ایند تحلیل شد.
اب اا تحقیق سب ی سینام محققساری اراا

موفقیت وا شی با  8گویب ،ی سینام اسیانداار هویت

ملی هی و یم  )7331( 7با  78گویب را قالب  6مؤلی اا یابی عمومی ،اا یابی شخصی ،احساس تدلق
با هممیدنان  ،وابسیگی میقابل ،اف ایش میااکت و مگاهی ا هویت ملی و ی سینام اسیانداار انسجام
اسلامی م وس و باببانیان ( )7083با  77سؤال را قالب  0مؤلی همبسیگی رینی ،احساس تدلق بب رین
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و ب وا رینی بور .ی سینام اول ب اساس نظ های رب گان ط احی شد و اوایی صوای و محیوایی من بب
تأیید  9نی ا اسیاران اسید ( .)78 ،9ی سینام روم را تحقیقاس مخیلف رارلی بااها اسییاره و
بومیسا ی شده است کب را این تحقیق نی اوایی من بب تأیید اسیاران اسید .ی سینام سوم هم کب
اب اای بومی ب ای یاسخرهندگان ای انی بور ،اوایی من تأیید شد .یایایی ه سب ی سینامب نی با تحلیل
رارههای ا ای اولیب 1با اسییاره ا ض یب ملیای ک ونباخ ببت تیب  3/99 ،3/19و  3/90محاسبب شد.
یافتهها
یاسخرهندگان بب ی سشهای مدیت شناریی میددری مانند سن ،نسیت ،تحصیلاس و  ...یاسخ رارند،
اما مدمت ین میغی های مدیت شناریی قومیت و مذهب بور کب نیایج را داول  7و  7ااائب شده است.
جدول  .1توصیف متغیر قومیت پاسخدهندگان
قومیت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی معتبر

فارس

بیپاسخ

719
769
731
717
67
11
73
69
6

71/6
71/1
77/7
71/1
6/1
1/8
7/3
1/3
3/6

71/9
71/8
77/7
7159
6/1
1/8
7/3
1/7
-

کل

869

733

-

ترک
کرد
لر
لک
عرب
تات
ساير

مطابق دول  71/8 ،7راصد یاسخرهندگان ا قومیت ت

و  71/9راصد ا قومیت فااس هسیند

کب بییی ین یاسخرهندگان اا شلل میرهند .همچنین تو ب بب دول  7نیانرهندۀ این نلیب الب
است کب  1/7راصد یاسخرهندگان رور اا میدلق بب گ وههای قومی اصلی کیوا نمیرانند و گ ین سای
اا ت یح رارهاند.
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جدول  .4توصیف متغیر مذهب پاسخدهندگان
مذهب

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی معتبر

شیدب
سنی
مسلمان
بییاسخ

998
67
77
1

87/9
6/1
7/7
3/1

87/0
6/1
7/7
-

کل

869

733

-

مطابق دول  87/9 ،7راصد م مورنیها اا شیدیان و  6/1راصد اا سنیها تیلیل میرهند .نلی
الب را رصوص میغی مذهب این است کب  7/7راصد م مورنیها ت یح رارهاند رور اا مسلمان مد فی
کنند و تمایل مذهبی رور اا بیان نلنند.
همچنین توصیف وضدیت میغی های تحقیق ب اساس میغی مذهب را دول  0ااائب شده است.
مطابق دول ه سب میغی را رو گ وه مذهبی شیدب و سنی و را حالت کلی میانگینهای بالای سب رااند،
اما اراا

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

نم اس اراا

موفقیت وا شی ا یاسخرهندگان شیدب بب یاسخرهندگان سنی تندا  3/39است ،راحالیکب

را رو میغی ریگ این تغیی یذی ی ب ای هویت ملی  3/00و انسجام اسلامی  3/06است؛ یدنی میغی اراا
موفقیت وا شی یدیدهای است کب ای انیان ص فنظ ا مذهب ،رلبسیگی بییی ی بب من رااند.

جدول  .3توصیف متغیرهای تحقیق براساس متغیر مذهب پاسخدهندگان

متغیر
اراا

کل

شیعه

Mean
1/76

SD
3/671

هویت ملی

0/13

3/681

0510

انسجام اسلامی

0/69

7/311

0/13

موفقیت وا شی

سنی
Mean
1/38

SD
3/617

Mean
1/71

SD
3/677

3/133
7/370

3/618

0/13

3/889

0/01

را ارامب ییش ا م مون اوابط بین میغی های تحقیق لا م است کب ب ا ش مدلهای اندا هگی ی ب اسی
و تأیید شور .ب ای این کاا ابیدا تحلیل عاملی تأییدی ب ای ه یک ا میغی ها و ابدار مندا انجام گ فت.
سپس ،مدل اندا هگی ی ببصواس یلجا اا یابی و شارصهای ب ا ش من ب اسی شد کب همگی قابل قبول
بورند .بااهای عاملی ندایی میناظ با ه میغی را مدل اندا هگی ی را دول  1ااائب شده است.
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جدول  .0بارهای عاملی گويههای متناظر هر متغیر
متغیر

ابعاد

ادراک
موفقیت

-

ورزشی

ارزيابی
عمومی
ارزيابی
شخصی

هويت
ملی

احساس
تعلق

وابستگی
متقابل

افزايش
مشارکت

گويه

بار
عاملی

حضوا وا شلااان ای انی را بالات ین سطح اقابتهای وا شی یک
موفقیت ب ای کیوا است.

3/93

اقابت با کیواهای صاحبنام ه اشی وا شی موفقیت محسوب
میشور.

3/93

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

3/11

نمایش با ی مقیداانب مقابل اقبای قوی حیی را صواس عدم کسب
نییج امییا ی ،موفقیت محسوب میشور.

3/17

ه چب تددار مدال بییی ی را اقابتهای بینالمللی کسب شور ،موفقیت
بییی است.

3/60

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

3/63

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

3/11

ملت ای ان را نگاه ریگ ملتها ،ملیی محی م است.

3/18

ملتهای ریگ بب ملت ای ان احی ام میگذااند.

3/16

م رم نظ مساعدی را موار ملت ای ان رااند.

3/16

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

3/87

ابلب ا اینلب عضوی ا ملت ای ان باشم ،روشحالم.

3/81

بب اینلب ملیت ای انی اا راام ،افیخاا میکنم.

3/96

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

3/90

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

3/97

موقدی کب شخصی بب ملت ای ان ااج میندد ،من اا نوعی تمجید ا
رورم میرانم.

3/18

ه چی ی کب ب ملت ای ان تأری میگذاار ،ب ندگیام تأری رواهد
گذاشت.

3/61

ندگی شخصیام میأر ا چی هایی است کب حولوحوش ملیم میگذار.

3/97

ه تغیی ی را ملیم ،ندگی شخصیام اا تغیی رواهد رار.

3/11

با ش کت را فدالیتهایی مانند حضوا را با یهای تیم ملی فوتبال ،ا
ملیم حمایت میکنم.

3/66

بب شلل مؤر را فدالیتهای کب م تبط با ملت ای ان باشد ،رریلم.

3/96
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را کناا سای اعضای ملت ای ان ،را فدالیتهای میی
آگاهی از
هويت
غرور
دينی

تعلق
دينی
انسجام
اسلامی

همبستگی
دينی

ش کت میکنم.

تاایخ و سنن ملیم اا میرانم.
ا

ئیاس م بوط بب ملیم مگاهی راام.

3/91
3/11
3/91

ا موفقیتها و شلستهای ملیم مطلدم.

3/10

بب مسلمان بورن رور افیخاا میکنم.

3/86

رین اسلام باعث ب وا من است.

3/80

ا اینلب مسلمان هسیم ،روشحالم.

3/81

اگ شخصی ا رین اسلام انیقار کند ،این مسئلب اا توهین بب شخص
رورم قلمدار میکنم.

3/11

ابلب یی و رین اسلام بورن ،بخش مدمی ا تصوی ی است کب ا رورم
راام.

3/80

رین اسلام کب من یی و من هسیم ،اندلاسی ا هویت من است.

3/80

مانیکب شخصی بب رین اسلام ااج میندد ،من اا نوعی تمجید ا رورم
میرانم.

3/99

ندگی شخصیام میأر ا چی هایی است کب حولوحوش رین اسلام
میگذار.

3/97

عموماً ه نوع تغیی و تحول م تبط با مسائل رینی ،ندگی شخصی من
اا تغیی رواهد رار.

3/11

را فدالیتهای حماییی ا اسلام ،مانند حضوا را م اسم مذهبی ش کت
میکنم.

3/96

باید بب مواار توافقی مذاهب و ف قبهای اسلامی تأکید ک ر.

3/10

مذاهب اسلامی هیچ نوع رشمنی با هم ندااند.

3/60

یس ا اطمینان ا مناسب بورن مدلهای اندا هگی ی میغی های تحقیق ،را این بخش با انجام تحلیل
مسی  ،اوابط بین میغی ها م مون شد ،مدل ساریاای را شلل  7ااائب شده است.
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شکل  .1خروجی آزمون مدل ساختاری بررسی روابط بین متغیرها

با تو ب بب شلل  7را این مدل میغی اراا

موفقیت وا شی ببعنوان میغی ب ون ا (مدارل میغی

مسیقل) را نظ گ فیب شد .میغی هویت ملی نی ببعنوان میغی راون ای تحقیق (مدارل میغی وابسیب)
بور .میغی انسجام اسلامی نی هم مان هم میغی ب ون ا و هم راون ا را نظ گ فیب شد .را دول  1و ن
اگ سیونی اسیانداارنیده ،بیای اسیانداار ،رطای اسیانداار ،نسبت بح انی و سطح مدناراای اوابط بین
میغی های تحقیق نیان راره شده است.
جدول  .5آزمون روابط بین متغیرها تحقیق
وزن
متغیر مستقل * متغیر وابسته

رگرسیونی

بتای

خطای

نسبت

سطح

استاندارد

استاندارد

استاندارد

بحرانی

معناداری

نشده
اراا موفقیت * هویت ملی
اراا موفقیت * انسجام اسلامی
انسجام اسلامی * هویت ملی

3/117
7/771
3/711

3/167
3/183
3/110

3/313
3/383
3/378

73/871
77/163
77/116

3/333
3/333
3/333
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موفقیت وا شی ،اف ایش 3/117

با تو ب بب دول  1میتوان گیت کب با ه واحد اف ایش را اراا

واحدی را هویت ملی میاهده میشور یا ب اساس بیای اسیانداار میتوان گیت کب یک واحد اف ایش را
انح اف اسیانداار اراا

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

میشور .یک واحد اف ایش را اراا

موفقیت وا شی نی با اف ایش 7/771واحدی انسجام اسلامی هم اه

است یا یک واحد اف ایش را انح اف اسیانداار اراا موفقیت وا شی با اف ایش  3/183راصدی را انح اف
اسیانداار انسجام اسلامی هم اه است .همچنین یک واحد اف ایش را انسجام اسلامی با اف ایش 3/711
موفقیت وا شی با اف ایش

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

3/110راصدی را انح اف مدیاا هویت ملی هم اه است ،تمامی اوابط یارشده را سطح رطای 3/337
مدناراا است.
دول  6نی م بع همبسیگی میقابل چندگانب ( )R2اا نیان میرهد .ب اساس این دول میتوان
گیت  71راصد ا واایانس میغی انسجام اسلامی ا ط یق میغی اراا

موفقیت وا شی تبیین میشور.

 8/61راصد ا واایانس میغی هویت ملی نی ا ط یق رو میغی اراا

موفقیت وا شی و انسجام اسلامی

قابل ییشبینی است.
جدول  .4مربع همبستگی متقابل چندگانه

متغیر وابسته

R2

انسجام اسلامی
هویت ملی

3/713
3/618

بحث و نتیجهگیری
نیایج این تحقیق کب بب تحلیل مسی اراا

ا موفقیت تیمهای ملی وا شی را صحنبهای بینالمللی با

انسجام اسلامی و هویت ملی را میان اقوام ای انی ی رارت ،نیان رار اراا

موفقیت وا شی ب ه رو

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

موفقیت وا شی ب

هویت ملی اقوام ای انی تأری مثبت مدناراای ب اب با  3/167راار .ببعبااتی اف ایش یا کاهش یکواحدی
را انح اف اسیانداار اراا

موفقیت وا شی میتواند بب اف ایش یا کاهش  3/167واحدی را انح اف

اسیانداار هویت ملی اقوام ای انی منج شور .این نلیب نیان میرهد ام و وا ش و ببویژه موفقیتهای
وا شی یلی ا منابع هویتسا ب ای تمامی اقوام ای انی تلقی میشور .این یافیب تق یباً با تمام تحقیقاس
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تج بی مو ور را این مینب همخوان است ،احمدی ( )7096کاهش نم اس هویت ملی ای انیان ب ار
شلست تیم ملی فوتبال را مسابقاس ام دانی ( ،)71کی یسیینگ ( )7331اف ایش مدناراا ب وا ملی
ملمانیها را طول ب گ اای مسابقاس ام دانی را ملمان ،هالمان ،ب وئ و کوین یک ( )7370احساس
ب وا و شاری شد وندان ملمانی را ار موفقیت وا شلااان ملمانی ،الینگ و هملااان ( )7371اف ایش
مدناراا ب وا ملی هلندیها را مدس مان ب گ اای اویدارهای وا شی و یاولوفسلی ،ران واار و ااشوتب

7

( )7371نی اف ایش ب وا ملی شد وندان را ار موفقیتهای وا شی بینالمللی اا گ ااش ک ره بورند (،76
 .)70 ،77 ،79ب این اساس ببنظ میاسد ام و ه موفقیتهای وا شی اا میتوان ا مح

های مناسب

ب ای ااتقای هویت ملی شد وندان را کیواهای مخیلف را نظ گ فت و کااک ر مثبت من را این مینب
میدور است .انیوار ( )7378نی انسجام ملی و اعیباا بینالمللی اا ناشی ا راشین می وعیت و یایگاه
رارلی رانسیب است ،چ اکب این موقدیت میتواند تصوی ع ضبشده ا موفقیتهای بینالمللی را رارل
کیوا اا بب شیوۀ مؤر ت ی ااتقا رهد و تقویت کند .این موضوع کب با یافیبهای یژوهش حاض نی تطابق
راار ،ا نگاه ب ین  )7373( 7کب بب ب اسی ااتباط وا ش و سیاست کاتالان 0و اسلاتلند ،مدیااهای نمارین
تدلق و سا ش هویتها ی راریب ا اویبای مییاوس موارنظ ق اا گ فیب است .وی بیان میراار وا ش
ببعنوان میدوم هویت بخیی مداص  ،بخش مدمی ا سیاست اا را کاتالونیا و اسلاتلند شلل میرهد.
ا ایناو مندا با س وصدای ف اینده ب ای اسیقلال سیاسی بییی ببعنوان یک ملت بیکیوا ا وا ش ب ای
یییب ر اهداف سیاسی رور اسییاره میکنند ( .)71این نییجب نیان میرهد کب با و ور یافیبهایی کب بب
تأری مثبت نیایج موفقیتهای بینالمللی ب انسجام و هویت را کیوا اشااه میکند ،چنانچب ب نامبای ی
و تو ب بب تقویت مؤلیبهای مثبت تأری گذاا و ور نداشیب باشد ،میتواند ببصواس ب علس عمل کند و
مو ب تضدیف هویت ملی شور .هویت ،میدوم ذهنی و انی اعی است و را مانهای مخیلف ،با تو ب بب
علل و عوامل اقیصاری و ا یماعی تحت تأری ق اا گی ر .بیشک روام و یایداای تأری اس ناشی ا
موفقیتها ی وا شی ب هویت ملی موضوعی است کب کمی بدان ی راریب شده است و لا م است را
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

تأری مثبت مدناراای ب اب با  3/183راار ،یدنی اف ایش یا کاهش یکواحدی را انح اف اسیانداار اراا
موفقیت وا شی سبب اف ایش یا کاهش  3/183واحدی را انسجام اسلامی میشور .این یافیب نی نیان
میرهد همانگونبکب موفقیتهای وا شی عاملی تقویتکننده ب ای هویت ملی محسوب میشور ،عاملی
را ااتقای انسجام اسلامی نی رواهد بور .را واقع این سا وکاا ا منجا ناشی میشور کب ه رو میغی هویت
ملی و انسجام اسلامی ب اشی اکاتی بین شد وندان تأکید رااند .را واقع همچنانکب هویت ملی ا عناص
میی کی تیلیل شده ،هویت مذهبی و انسجام اسلامی نی ا عناص میی کی ببو ور ممده است و
موفقیتهای وا شی توانایی تأری گذاا ی ب ه رو این میغی ها اا راار .ب رلاف تحقیقاس میددری کب
تأری اس مثبت موفقیتها ی وا شی ب هویت ملی یا ب وا ملی اا نیان راره بورند ،تحقیقاس را مین
تأری اس موفقیتهای وا شی ب هویت مذهبی یا سا ههای میابب من مانند انسجام اسلامی اند

است .را

این مینب یافیبهای یژوهش تحلیلی ضیاء هاشمی و واری یگانب ( )7096قابل اسینار است کب ضمن
تأکید ب تأری اس مثبت حضوا ای ان را ام دانی  7336ب هویت ملی ای انیان ،توانایی فوتبال را ایجار
حس میی

رینی ف ات ا م های ملی و تقویت همبسیگی رینی میان کیواهای مسلمان اا نی تأکید

ک ره بورند ( .)76موسی )7373( 7بب تماس بینگ وهی مسلمانان و مسیحیانی کب تحت سلط راعش
موااه شده بورند ،ی راریب و عنوان ک ره است کب این ممیخیگی سبب بدبور افیااهای مسیحیان نسبت بب
همسالان مسلمان شد .مسیحیان رااای همتیمی مسلمان احیمالاً بب یک مسلمان (کب را تیم مندا نیسیند)
ب ای رایافت ای ۀ وا شی اأی میرهند و فصل مینده را یک تیم مخیلط ا لحاظ مذهبی ربتنام
میکنند .این موضوع با یافیبهای این یژوهش نی همخوانی راار ،چ اکب ای انیان با و ور مذاهب و
قومیتهای گوناگون ،را وضدیت انسجام اسلامی و هویت ملی بالایی ببس میب ند .اریان ریگ نی ببعنوان
بخیی ا هویت ای انی هموااه را اویدارها و تیمهای ملی و باشگاهی حضوا راشیب و مو ب کسب
افیخاااس بینالمللی ب ای کیوا و اف ایش حس هویت ملی شدهاند .ه چند این گ وه را میان همکییان
رور موار تو ب بییی ی ق اا گ فیباند ،اما این افیخاااس اا بب نام ای ان کسب ک رهاند و این طبیدی است
و منافاتی با یلپااچگی و انسجام کیوا نداار .بدیدی است کب اگ وا ش توانایی تقویت همبسیگی رینی
بین مسلمانان اا راار ،این توانایی را ااتقای هویت مذهبی شد وندان یک کیوا باید میدورت باشد.

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
مدناراای ب اب با  3/110راار ،یدنی اف ایش یا کاهش یکواحدی را انح اف اسیانداار انسجام اسلامی
سبب اف ایش یا کاهش  3/110واحدی را انح اف مدیاا هویت ملی اقوام ای انی میشور .این یافیب را واقع
نییجبای است کب با کناا گذاشین تأری اس موفقیتهای وا شی نی قابل رسییابی است ،چ اکب رین و
مذهب ا یایبها ی هویت ملی ای انیان هسیند و بدیدی است کب انسجام اسلامی تأری اس مثبیی ب هویت
ملی راشیب باشد .اما میتوان انیظاا راشت اراا

موفقیت وا شی ا ط یق تقویت انسجام اسلامی ببطوا

بی مسیقیم نی ب هویت ملی اقوام ای انی تأری گذاا باشد .را تحقیقاس مخیلیی ب اوابط مثبت هویت ملی
و انسجام اسلامی (یا سای میغی های میابب) تأکید شده است .م وس و باببانیان ( )7083همبسیگی بین
میغی های اتحار ملی با گ ایشهای اعیقاری و عباری اا نیان رارند ( .)9اف وغ ( )7091نیان رار ،هویت
رینی و مذهبی اکن ریگ ی ا هویت مدی ای انیان اا تیلیل میرهد ( .)70ایمان و اوحانی ()7087
نی ااتباط مثبت هویت ملی و هویت رینی اا نیان رارند ( .)79بوگدانو )7377( 7نی تقویت هویت ملی
ا ط یق مذهب اا را ای لند گ ااش ک ره بورند ( .)78را تحقیق با مین وا شی نی نقییوا گیوی و
هملااان ( )7081تأری مثبت مدناراا هویت مذهبی ب هویت ملی رانیجویان شیدب و سنی اا نیان راره
بورند ( .)03اف ونب کسب نیایج موفقیتممی بینالمللی کب مو ب تقویت هویت ملی میشور ،لموس
رلگارو )7373( 7بب ب اسی تأری می بانی بیستوندمین یونیواسیار تابسیانی را تایوان و هویت ملی تایوانی
ی رارت و بیان ک ر کب این اویدار ف صیی ب ای تایوان بور تا می بان یک اویدار وا شی بینالمللی شور
و هویت ملی رور اا را صحن

دانی ااائب رهد .وی همچنین بیان میکند کب چگونب گییمان م اسم

افییاحیب سدی را ایجار ایدههای انسجام ملی ببمنظوا نمایش یک تایوانی منحص ببف ر و مج ا ط احی
شده است ( .)07یافیبهای یژوهش حاض نی این مسئلب اا تأیید میکند ،ه چند با اویل ر کسب نیایج
موفقیتممی بب موضوع انسجام اسلامی و هویت ملی ی راریب است .یافیبهای این تحقیق ضمن تأیید
کااک رها و تأری اس مثبت ا یماعی وا ش مؤر بورن من را توسد میغی های هویت ملی و انسجام اسلامی
اا نیان رار .همچنین توصیف وضدیت میغی های تحقیق ب اساس میغی مذهب مؤید تغیی یذی ی کمی
نم اس اراا

موفقیت وا شی ا یاسخرهندگان شیدب بب یاسخرهندگان سنی نسبت بب رو میغی هویت

ملی و انسجام اسلامی بور ،ببعبااتی میغی اراا

موفقیت وا شی ب ای ای انیان ص فنظ ا تدلق مذهبی
1. Bogdanov
2. Lemus-Delgado
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 موفقیتهای وا شی.یدیدهای ذاب و روشایند است کب میتواند کاتالی وا و منبع هویتسا منان باشد
ا نیایج مدم س مایبگذاای را ع ص وا ش است و رولتهای مخیلف با مگاهی ا این مسئلب را یی
 اردارهای میددری کب را یک س مین را طول تاایخ ببوقوع.حداکث ک رن نیایج وا شی رور هسیند
 مملن است سبب ببو ور ممدن تیاوسها و حیی تضارهایی بین گ وههای مذهبی یا قومی،میییوندند
 تضدیف هویت ملی باید ببمن ل عاملی.شور و این مسئلب میتواند هویت ملی شد وندان اا تضدیف کند
 اما ب اساس نیایج وا ش.منیی تلقی شور کب میتواند توسد کیوا و س مین اا تحت تأری رور ق اا رهد
 بناب این،و موفقیتهای وا شی راط اس و ذهنیت مثبیی را هم اقوام و مذاهب کیوا ب ای میگذاار
 البیب این ظ فیت اا باید ببمن ل توانایی بالقوه را نظ.باید ا این ظ فیت حداکث اسییاره و بد ه اا ب ر
.گ فت کب لا م است ب ای اسییاره ا من ب نامبهای مناسبی را نظ گ فیب شور
سپاسگزاری
، کب ما اا را ااسیای انجام این تحقیق یاای اساندند،ا صندوق حمایت ا یژوهیگ ان و فناواان کیوا
.تیل و قدارانی میگ رر
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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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