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چکيده
هدف پژوهش حاضر ،تبیین جامعهشناختی عوامل بر نگرش هواداران به بازتولید هویت ملی تیم ملیی ووتبیا
جمهوری اسالمی ایران است .این روش بر اساس هدف کاربردی و از نوع پیمایشی بود 400 .نفر از هواداران تییم
ملی ووتبا شهر تهران با روش نمونهگیری تصادوی خوشهای انتخاب شدند .شیوه گردآوری دادههیا مییدانی و بیا
استفاده از ابزار پرسشنامه بود .اعتبار ابزار تحقیق به روش صوری و پاییایی آن بیه روش ضیریب آلفیای کرونبیا
( )0/8تأیید گردید .تجزیهوتحلیل اطالعات از طریق نرماوزار  Spssبا بهکارگیری آمارهاى توصیفى شامل جیداو
وراوانى ،میانگین ،واریانس و برای آزمون ورضیهها r ،پیرسون و رگرسیون انجام شده اسیت .نتیای تحقییق نشیان
میدهد که نگرش هواداران به بازتولید هویت ملی ،بستگی به احسیاس اتتیدارطلبی ( )+0.44و احسیاس ناکیامی
( )+0.43دارد .همچنین احساس بازتولید هویت ملی تفاوت معناداری نداشتند ()sig > 0/05؛ بنیابراین مییتیوان
گفت هویت اوراد در جریانات ورزشی مانند بازیهای تیم ملی ووتبا  ،بازآورینی میشود و بیرای اسیتفاده از ایین
ظرویت میبایست بدون توجه به ویژگیهای جمعیتشناختی از تبیل جنس ،سن و ...به کنتر و هدایت هیجانات
اوراد با توسعه وضاهای ورزشی مبادرت نمود تا بتوان در راه هویتسازی مجدد و بازآورینی هویتی اوراد ،گامهیای
مؤثری برداشت.
کليدواژهها:

بازتولید هويت ملي ،احساس اقتدارطلبي ،احساس کارآمدی ،احساس ناکاامي ،احسااس

 .1دانشیار ،گروه جامعهشناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 . 3استادیار ،گروه علوم اجتماعی ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمى ،زنجان ،ایرانzsadafi@yahoo.com .
 .4دانشجوی دکتری جامعه شناسی ورزش ،واحد علیوم و تحقیقیات ،دانشیگاه آزاد اسیالمی ،تهیران ،اییران (نویسینده
مسئو ) Niknam10@gmail.com
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مقدمه
یکی از عوامل ایجیاد و ثبیات هوییت ملیی ،ورزش اسیت(احمیدپور و همکیاران.)44 :1431 ،
ورزش یکی از عناصری است که هم میتواند بر شکلگیری هویت ملی مؤثر باشد و هم از
آن تأثیر پذیرد و با ظرویت نمادینی که دارد میتواند ملتی را پراهمیت جلوه داده و غیرور و
هویت ملی آن را ارتقا دهد(واضلی  .)7 :1434،ورزش دیگر صرواً کنش بدنی نیست ،بلکه بسته
به وضای شکل گیری آن دارای ابعاد سیاسی ،ورهنگی ،اتتصادی و نظیایر آن اسیت .مارسیل
موس 1ورزش را کینش ورهنگیی دانسیته و بیر آن اسیت کیه روتارهیای ورزشیی از سین
روتارهای ورهنگی هستند و مجموعه ای از روتارهای نمادی وابسته به حیثیت و میوتعیتی را
که هر ورد در سلسلهمراتب اجتماعی احراز کرده است ،در برمییگییرد .توانیایی ورزش در
بسی عمومی و تهییی احساسیات ،بهیره گییری از آن جهیت توسیعه اتتصیادی ،تبلی یات
رسانهای و ایجاد مشروعیت و ملتسازی و همگرایی ملی ،جذابیتهای وییژه دیگیری نییز
دارد که حکومتها را در توجه به ورزش نیاگزیر سیاخته اسیت(همیان .)155 :1431 ،ورزش و
ملیگرایی پیوند عمیقی دارند .از یکسو ورزش همیواره بسیتر کیمنظییری بیرای سیاخت،
گسترش ،بیان مشروعیت یابی و نفوذ ملیت و ورهنگ ملی بوده است و از سوی دیگیر ایین
دولتها و جنبش های هویت طلبی بودند که به تقویت گسترش و نفوذ ورزش مدرن کمک
کردند .دولتهای مدرن با استفاده از ورزش مییتواننید وحیدت و تمیایز ملیی خیویش را
تثبیت نموده و در عرصههای بینالمللی نیز با استفاده از نمادهای ورهنگیی همچیون سیرود
ملی ،پرچم ،تمبر و نیروهای ورزشی ،درصدد نشان دادن وردیت کشور خیویش برآینید .از
این رو مووقیت در میزبانی مسابقات معتبر ورزشی ،برای اهداف سیاسی کشورها با اهمییت
تلقی می شود و بسیاری از دولتمردان تمام تالششان را برای گروتن میزبیانی روی دادههیای
بینالمللی مینمایند(حشمتزاده و اکرمییان .)31 :1435 ،اهمیت ورزش و تیمهیای ملیی تیا جیایی
است که در سرزمینهای اش ا شده و در حا جنگ ،از آن بهعنوان ییک سیالم ملیی ییاد
می شود و عقیده بر این است اگر بخواهید ملتی را تخریب کنید ،ورزش ملی آنهیا از بیین
1. Marcel Mauss.
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ببرید  .(Martin et al,2020: 1).ورزش بهعنوان یک کاتالیزور انسیجام اجتمیاعی و ادغیامگیر
نشانگر تقسیمات و محرومیتهای اجتماعی و ورهنگیی اسیت .در عرصیه ملیی احساسیت
تعلق و هویت ملیی را تقوییت میی کنید .ورزش ظروییت اضیاوه کیردن تصیاویر مثبیت و
داستانهای مووقیت را به مفهوم ملت میدهد) .(Hen et al,2019: 3در مسابقات بیینالمللیی،
تیمهای ملی نماینده دولت هستند و معموالً با ملت برابر میشوند).(Chirinos,2020:19
در عصر جهانی شدن و از سوی دیگر تکثر تومی در داخیل کشیورها ،روییدادهای
ورزشی بیه وییژه ووتبیا ملیی بیه عنیوان عیاملی مهیم در تقوییت هوییت ملیی عمیل
می کند ) .(Popović & Bjelica,2014: 32ووتبا در زمیان حیا یکیی از درخیور توجیهتیرین
پدیدههای اجتماعی است که جایگاه ویژهای در بین مردم جهیان دارد و عیالوه بیر کارکردهیای
وراغتی و ورزشی،

دارای کارکرد سیاسی ،اتتصادی و ورهنگیی نییز اسیت(اخیوان کیاظمی و صیفیاهلل،

 .)117 :1433ووتبا نماد عالی ورزشی است که بیشترین حجم تأثیرگذاری را بر جامعیه دارا اسیت
و به همین دلیل تالش حکومت برای بهرهگیری از آن بسییار بییش از رشیتههیای دیگیر اسیت.
امروزه جامعهشناسی ووتبا به دانش تابل اعتنا و مهم تبدیل شده اسیت کیه تمیامی مؤلفیههیای
ووتبا اعم از ورزشکاران ،ورزشگاهها ،زمین بازی ،کارگزاران (مربیان ،داوران و  ،)...تماشیاچیان
داخلی و خارجی را بهصورت مشخص مورد توجه ترار داده است(واضیلی .)153 :1431 ،ووتبیا در
این در صحنه داخلی و خارجی ،تیأثیرات سیاسیی ،اتتصیادی ،اجتمیاعی و ورهنگیی وییژهای
برجای گذاشته است که نیازمند تحلیلهای جامعهشناختی است .ووتبا نقش تابل مالحظیهای
در تقویت وواق ملی نیز ایفا میکنند .وواق ملی در حقیقت وضعیتی است که در آن اویراد بیه
احساس واحد ،همدلی و یگانگی مسیر و هدف دست پیدا میکنند .ووتبا بهواسطۀ کشیش و
رغبتی که ایجاد میکند ،در تقویت و تحکیم وواق ملی در جامعیه میؤثر اسیت .تمیامی آحیاد
جامعه با هر نوع گرایش سیاسی ،مذهبی و وابستگیهای دیگر ،هنگام برگیزاری مسیابقههیای
تیم ملی ووتبا  ،یک نقطۀ مشترک به نام تیم ملی مییابند و این امر عامیل وویاق بخیشهیای
گستردهای از مردم جامعه میشود .پیروزی تییمهیای ورزشیی در مییدانهیای جهیانی باعی
اوزایش غرور ملی شده ،بهطور خودجوش مردم را بهسوی جشن و شادمانی در مقطی میهنیی

ییییییییییییییییییییییییی مقاله پژوهشی :تبیین جامعهشناختی عوامل مؤثر بر نگرش به بازتولید هویت ملی تیم ملی ووتبا 455 /

و در سطح کشوری سوق میدهد؛ بهویژه اگر این پیروزی بر یک دشمن تیوی سیاسیی و ییا
یک رتیب پرتوان ورزشی باشد که نمونههای آن ،هنگام پیروزی تییم ملیی ووتبیا جمهیوری
اسالمی ایران بر تیمهای ملی ووتبا آمریکا و استرالیا مشیاهده شید .ایجیاد حیس میا در بیین
ایرانیان داخل با تومیتهای متفاوت و ایرانیان خارج از کشیور بیا هرگونیه عقایید سیاسیی از
کارکردهای اجتماعی ووتبا است .ووتبا جهتگیریهای همدالنه ملی و تقابل بیا رتبیا را در
عالم ذهن و عواطف طروداران تقویت میکند؛ بهگونهای که اوج احساسات و هیجانیات ملیی
را در بازیهای حساس ملی میتوان مشاهده نمود .جیدای از آنچیه کیه در داخیل کشیور در
زمینه ووتبا می گذرد ،در خارج نیز طروداری از ووتبا ملی احساس اوتخار و غیرور ملیی را
در ایرانیان خارج از کشور بازتولید کرده است .این امر یک جنبه مثبت اجتماعی داشته اسیت؛
چراکه وحدت ملی و احساس سرنوشت مشیترک را تنهیا در بیین ایرانییان سیاکن در کشیور
تقویت نکرده است؛ بلکیه پیوسیتگی مییان ایرانییان خیارج از کشیور را نییز بیا جرییانهیای
شکلگیری هویت ملی در داخل ایجاد کرده است .از این نظر ووتبا یک امر جامعیهشیناختی
تلقی میشود که در جریان بازتولید هویت ملی و ایجاد پیوند بیین نیروهیای اجتمیاعی نقیش
مؤثر داشته است؛ بنابراین مسئله اصلی در این پژوهش تبیین جامعهشیناختی عوامیل میؤثر بیر
بازتولید هویت ملی (با محوریت بردوباخت) تیم ملی ووتبیا اسیت و ازجملیه دغدغیههیای
اصلی محقق این است که عوامل مؤثر (احسیاس اتتیدارطلبی ،احسیاس کارآمیدی ،احسیاس
ناکامی ،احساس محرومیت و مت یرهای زمینهای) بر میزان بازتولید هویت ملی تا چه حید بیر
آن تأثیر میگذارد؟ و هرکدام به چه میزان در بازتولید هویت ملی تأثیر میگذارند؟
پيشينه تجربي پژوهش
تحقیقات گسترده در حوزه رابطه ورزش به ویژه ووتبا و هوییت ملیی ،مبیین تیأثیرات
متقابل ایدئولوژی ملی ،طبقاتی ،مذهبی ،سیاسی و  ...بر ورزش و بیالعکس اسیت .احمیدی
( ) 1481در پژوهشی تحت عنوان بررسی آثار نتای تیم ملی ووتبا اییران بیر هوییت ملیی
شهروندان بیان می دارد که پس از شکست تیم ملی ووتبا ایران در مقابل مکزیک و پرت ا ،
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نمرههای هویت ملی در ابعاد مختلف و بهصورت کلیی کیاهش یاویت؛ امیا پیس از کسیب
تساوی در مقابل آنگوال ،روند کاهش نمرههای هویت ملی متوتف شد .نقیپور و همکیاران
( )141در پژوهشی تحت عنوان بررسی مؤلفههای هوییت تیمیی و هوییت ملیی هیواداران
تیمهای ملی ووتبا و کشتی ایران به ایین نتیجیه رسییدند کیه هیواداران رشیته ووتبیا در
مؤلفههای هویت تیمیشان به ترتیب در ارزیابی عمومی ،تعلق و یکپارچگی و آگیاهی و در
مؤلفه های هویت ملی شان به ترتیب در تعلق و یکپیارچگی ،آگیاهی و مشیارکت بیشیترین
امتیاز را داشتند .اخوان کاظمی و صفی اهلل ( )1431در پژوهشی تحت عنوان تأثیر ووتبا بر
مؤلفههای هویت ملی این ادعا را مطرم کردند که ووتبا در دنیای امروز بیهعنیوان یکیی از
عناصر سازنده هویت از جایگاه مهمی برخوردار است؛ به این معنی که بهجز کار ویژههیای
اساسی و خاص خود ،موجد و مقوم نیوعی هوییت در بُعید ملیی نییز اسیت .مووقییت در
مسابقه های وراملی ووتبا  ،نوعی هویت و غرور ملیی ایجیاد کیرده و جوامی دیگیر را بیه
پذیرش جایگاه برتر و تابل احترام کشور متبوع تیم برنده وادار میکند و به همیین ترتییب،
شکست یک تیم ملی ووتبا نیز باع

نوعی سرخوردگی و جریحیهدار شیدن غیرور ییک

ملت و کشور میشود .بهار و یادگاری ( )1434در پژوهشی تحت عنوان مطالعه هویت ملی
در ترانههای حمایتی از تیم ملی ووتبا ایران بیان میکنند ،جام جهانی (و موسیقی منسیوب
به آن) ورصت مناسبی را برای پیوند دوستانه و مشترک بین ایرانیها با وجیود تکثیر اوکیار
وارغ از سالیق و اعتقادات آنها وراهم کرده است .همانگونه که پرچم ابیژهای ملیی اسیت،
موسیقی نیز در عرصه ووتبا بدون تائل شدن تبعیضها و تمایزهیا ،گیامی بیرای اتحیاد در
وضایی ورزشی را وراهم میآورد دوسیتی و همکیاران ( )1435در پژوهشیی تحیت عنیوان
بررسی ملیگرایی هواداران تیم ملّی ووتبا ایران ،دریاوتند که روز ملّی ،هویت ملّی و تعلیق
ملّی ،ارتباط با دیگر هم وطنان از عوامل مهم در حضور هواداران تیم ملّیی در ورزشیگاههیا
است .میتوان اذعان نمود که در حا حاضر بین ابعاد و مؤلفههای ملیگرایی (غیرور ملّیی،
هویت و تعلق ملّی و ارتباط با هموطنان) و رسانهها ارتباط مثبت و معنیداری وجیود دارد.
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لور )1384( 1در یک پژوهش مشاهده گردید کیه ووتبیا و مووقییتهیای ورزشیی برزییل
باع

تقویت هویت ملی و غلبه بر تفاوتها و اختالوات موجود شده است .وتتی تیم ملیی

ووتبا برزیل جام جهانی را کسب کرد .ملت برزیل این احسیاس را داشیتند کیه اکنیون در
سطح بین المللی سراورازند و خود را وراتر از دیگر ملل میدانسیتند .آلبیارزس )1333( 3در
یک پژوهش ووتبا و مووقیتهای تیم ملی ووتبا در عرصههای بینالمللیی باعی

هوییت

ملی آرژانتین ،تقویت سیاهان و سرخپوستان و نیز مهاجران و همسایگان شهری با یکیدیگر
شد .پورتر و اسمیت ) 3004( 4در کتابی با عنیوان ورزش و هوییت ملیی در دوران پیس از
جنگ جهانی ،به موضوع رابطه ورزش و هویت ملی و اینکیه ورزش چگونیه ت یییرات در
ادراک از هویت ملی حکایت میکند؛ پرداخته است؛ در این کتیاب ،مقیاالتی از نویسیندگان
مختلف درباره رابطه ورزش و هویت ملی در کشورهای انگلستان ،ولیز ،اسیکاتلند ،ایرلنید،
آوریقای جنوبی ،حوزه کارائیب ،آمریکا ،نیوزلند و استرالیا نوشتهاند .نیل و وونیک)3001( 4
در یک تحقیق به این نتای دست یاوتند که عالته به تییم ،پییروزی نییابتی و هیجیان ،روی
وواداری هواداران تأثیر مثبت دارد و عالته به بازیکن تأثیر معکوسی روی وواداری هواداران
به تیم دارد همچنین انگیزه های اجتماعی شدن ،سرگرمی و پیروزی نیابتی روی تمایل برای
حضور مجدد هواداران مؤثر بودند و عالته با بازیکن و بازی پایاپای ،تیأثیر معکوسیی روی
تمایل برای حضور مجدد داشتند.
مباني نظری پژوهش (تعریف مفهومي و عملياتي متغيرهای تحقيق)
بر مبنای هدف پیژوهش یعنیی تبییین جامعیهشیناختی عوامیل میؤثر (شیامل احسیاس
اتتدارطلبی ،احساس کارآمدی ،احساس ناکامی ،احساس محرومیت و مت یرهیای زمینیهای)
بر مت یر وابسته (بازتولید هویت ملی  -هواداران تیم ملی ووتبا جمهوری اسیالمی اییران)؛

1. Lever.
2. Alabarces.
3. Porter and Smith.
4. Nill & Fonch.
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به مبانی نظری پژوهش (با تکیه بر تعریف مفهیومی و عملییاتی مت یرهیای تحقییق) اشیاره
میگردد:
ایمانوئل کاستلز ،1هویت به مفهوم معناسازی بر اساس ویژگی ورهنگی ییا مجموعیه بیه
هم پیوستهای از ویژگی های ورهنگی است که بر مناب معنایی ارجحیت داده میشود .کانون
توجه کاستلز عمدتاً معطوف به هویت جمعی است تا به هویت ورد .هر چند وردگرایی (بیا
هویت وردی تفاوت دارد) نیز میتواند شکلی از هویت جمعیی باشید(کاسیتلز .)33 :1485 ،بیه
تعبیر کاستلز تمام هویتها برساخته می شوند؛ اما مسئله اصلی این است که چگونه ،از چیه
چیزی ،توسط چه کسی و به چه منظوری .برای برساختن هویتها از مواد و مصالحی مثیل
تاری  ،ج راویا ،زیست شناسی ،نهادهای تولید و بازتولید ،خاطره جمعی ،رویاهای شخصی،
دستگاه و جهاز تدرت ،وحی و الهامات دینی استفاده میشود؛ اما اوراد ،گروههیا و جوامی ،
تمامی این مواد خام را میپرورانند و معنای آن ها را مطابق با الزامات اجتماعی و پروژههای
ورهنگی که ریشه در ساخت اجتماعی و چارچوب زمانی و مکانی آنهیا دارد از نیو تنظییم
میکنند .این پرسش که انواع مختلف هویتها چگونه و به دست چه کسی ساخته میشوند
و چه پیامدهایی دارند ،نمیتواند بهصورت کلی و انتزاعی مورد بح

ترار گیرد ،بلکه امری

است مربوط به متن و زمینۀ اجتماعی .به نظر کاستلز سیاستهای مربوط به هوییت را بایید
در جایگاه تاریخی خود بررسی کرد(دوستی و همکاران )1435 ،بر اساس همین رویکرد ،کاسیتلز
بین سه صورت و منشأ برساختن هویت ،تمایز تائل میشود که هرکدام پیامدهای اجتمیاعی
خاصی دارد -1 :هویت مشروعیت بخش :این نوع هوییت توسیط نهادهیای غالیب جامعیه
ایجاد میشود تا سلطۀ آن ها را برای کنشگران اجتماعی گسترش دهد و عقالنیی کنید و بیا
نظریههای ملیگرایی همخوانی دارد و جامعۀ مدنی ایجاب میکند که مناب سلطۀ سیاختاری
را البته گاهی به شیوهای پرتعارض ،عقالنی میسازد -3 .هویت مقاومیت :ایین هوییت کیه
شاید مهمترین نوع هویتسازی در جامعۀ امروز است ،به دست کنشگرانی ایجاد مییشیود
که در اوضاع واحوا یا شرایطی ترار دارنید کیه از طیرف منطیق سیلطه ،بییارزش دانسیته
1. Manuel Castells.
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میشود یا داغ ننگ بر آن زده میشود .به نظر کاستلز این نوع هویتسازی منجیر بیه ایجیاد
جماعتها و اجتماعات میشود .این هویت شکلهایی از مقاومت جمعی را در برابر ظلم و
ستم ایجاد میکند و معموالً بر مبنای هویتهایی (برای مثا ملیگرایی مبتنیی بیر تومییت)
ساخته میشود که آشکارا بهوسیلۀ تاری  ،ج راویا یا زیستشناسی تعریف شدهاند و تبیدیل
مرزهای مقاومت را به جنبههای اساسی و ذاتی آسانتر میکنند(همان .)31 :این دسیته توسیط
نخبهها و بهعنوان دستگاهی برای عقالنی ساختن دیدگاههای آنها ساخته مییشیود .برنامیۀ
این هویت ،تالش برای ساختن جامعهای است که بدون تبعیض بیه تفیاوتهیای ورهنگیی
احترام بگذارد -4 .هویت برنامه دار :هنگامی که کنشگران اجتمیاعی بیا اسیتفاده از هرگونیه
مواد و مصالح ورهنگی تابل دسترس ،هویت جدییدی مییسیازند کیه موتعییت آنیان را در
جامعه از نو تعریف میکند و به این ترتیب در پی ت ییر شکل کل ساخت اجتماعی هسیتند،
این نوع هویت تحقق مییابد .طبعاً هویتهایی که در آغاز به منزلۀ هوییت مقاومیت شیکل
میگیرند ،ممکن است مُبلغ برنامههایی شوند و ییا ممکین اسیت در طیو تیاری در مییان
نهادهای جامعه به نهاد مسلط بد شوند و به این ترتیب بهمنظور عقالنی کردن سلطه خیود
به هویتهای مشروعیت بخش تبدیل شوند .دروات تحو هویتهیا در طیو ایین تیوالی
نشان میدهد که از دیدگاه نظریۀ اجتماعی ،هیچ هویتی نمیتواند یک جوهر به شمار آورده
شود و هیچ هویتی بهخودی خود خارج از متن تیاریخی خیود ،ارزش مترتیی ییا ارتجیاعی
ندارد(غفاری و همکاران.)13 :1435 ،
آدورنو 1در کتاب شخصیت تدرتطلب ،به تعریف شخصیت تیدرتطلیب و مشیخص
نمودن ویژگی های آن پرداخته است و مقیاس شخصیت اتتدارطلب را با ویژگیهایی ماننید
اینها در نظر می گیرد .تحسین تدرت ،پرخاشگری به برونگیروه ،سیلطهپیذیری از اتتیدار،
پیروی از رسوم ،انعطافناپذیری ،وراوکنیی ،ویرانگیری بیهمنظیور انیدازهگییری د بسیتگی
کورکورانه به ارزشهای ورهنگی ملی و هماهنگی غیرانتقادی با روشهای گیروه خیودی و
نپذیروتن سایر ملتها بهعنوان برون گروه .از دیدگاه آدرنو ،بهطور کلیی ویژگیی شخصییت
1. Theodor W. Adorno.
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اتتدارطلب ،وجه تمایز اوراد نامطمئنی است که به خود تردید دارند و هرگز مووق نشدهانید،
شخصیت ویژه خود را بسازند و تثبیت کنند .اینگونه شخصیتها در دوران آرامش که نظم
اجتماعی تهدید نمیشود ،به احزاب محاوظهکار میپیوندند؛ اما اگر ایین نظیم میورد تهدیید
وات شود ،تجاوزطلبی آنها خودبهخود شدت مییگییرد و آنیان را بیهسیوی نهضیتهیای
واشیستی میراند(نقیبزاده .)118 :1484 ،آدورنو برای تبیین یک شخصییت اتتیدارطلب درصیدد
برآمد تا مقیاسی ترتیب دهد که به بهترین وجه بتواند تمایالت تلیویحی آن را انیدازهگییری
نماید .نتیجه مطالعات نظری و عملی آن یاوتن هشت مؤلفۀ اساسی بیوده اسیت کیه برآینید
حاصل از آن مؤلفه یک شخصیت اتتدارطلب را معروی میکنید کیه عبیارتانید -1 :عیرف
پرستی :پیروی کامل از ارزشهای سنتی ،ارزشهای طبقیه متوسیط -3 ،اطاعیت از تیدرت:
نگرش ورمان بردار و غیرمنتقادانه نسبت به تدرت اخالتی آرمانی شیده حلقیه خیواص-4 ،
تعرض مستبدانه :گرایش به یاوتن اورادی که ارزشهای عروی را زیر پا مینهنید و مجیازات
آنهییا -4 ،خشییکاندیشییی :مخالفییت بییا تخیییل ،تصییور و باریییکبینییی و خالتیییت-5 ،
خراوهپرستی :اعتقاد به عوامل تعیینکننده غیبی در سرنوشت ،گرایش به تفکر در چیارچوب
مقوالتی انعطافناپذیر و ثابت -1 ،تدرت و صالبت :د مش ولی با سلطه و ورمانبرداری بیا
شخصیتهای تدرت ،پاوشاری اوراطی بر ویژگیهای عروی خود ،نمایش اغراقآمیز تیدرت
و صالبت -7 ،بدبینی و ویرانگری :خصومت عام و بدگویی از انسان -8 ،وراوکنیی :تماییل
به این اعتقاد که جهان دستخوش مخاطرات و بی بندوباری است وراوکنی هوا و هوسهیای
ناخودآگاه).(Adorno,1950 : 228
کارآمدی احساسی است که در اوراد باورهایی مانند توانایی به ایجاد یک اثر یا نتیجیهای
مطلوب را به وجود میآورد؛ به عبارت دیگر درک یا تضاوت اوراد در مورد توانیایی انجیام
کاری خاص آن هم بهگونهای مووقیتآمیز اسیت .خودکارآمیدی بیر سیطح انگییزش اویراد
اثر گذار است .باور داشتن خودکارآمیدی بیر گیزینش اهیداف ،مییزان تیالش بیرای انجیام
وظایف ،میزان استقامت و پشتکار در رویارویی با مشیکالت و مییزان تحمیل وشیارها اثیر
می گذارد .اوراد خودکارآمد در مواجهه با رویدادهای دشوار استقامت و پشیتکار زییادی بیه
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خرج میدهند و از مناب مختلف وردی و محیطی بازخوردهای مثبتی دریاوت میکنند؛ ایین
بازخوردهیا بیهعنیوان تقوییتکننیدۀ خودکارآمیدی عمیل مییکننید .بیرعکس ،اویرادی بیا
خودکارآمدی پایین و یا اویرادی کیه بیرای کسیب نتیای میورد انتظیار تیالش نمییکننید،
بازخوردهایی دریاوت میکنند که ناتوانی آنها را در انجام وظایف نشیان

مییدهید(عبیداللهی،

 .)41 :1433خودکارآمدی یکی از مفاهیم اصلی و مهم در نظرییۀ شیناختی اجتمیاعی آلبیرت
بندورا 1است که به تضاوتها یا باورهای ورد در مورد تواناییهای خود در انجام وظایف و
مسئولیت ها اشاره دارد .دروات منظور بندورا از باورهای خودکارآمدی ،تضاوتهایی اسیت
که دربارۀ توانایی در زمینۀ سازمان دهیی و انجیام تکیالیف خیاص انجیام مییشیود .مییزان
خودکارآمدی نشان می دهد یک شخص تا چه اندازه به توانایی خود برای دستیابی بیه ییک
هدف مشخص اطمینان دارد .باورهیای خودکارآمیدی بیر الگوهیای تفکیر و واکینشهیای
هیجانی انسان اثر میگذارند و در حقیقت ،این باورها تعیینکنندهها و پیشبینی کننیدههیای
توی میزان دستیابی به هدف نهایی هستند(هاشمیانور و دیگران.)43 :1430 ،
طبق نظریۀ شناختی اجتماعی ،اوراد با باورهای توی نسیبت بیه توانیایی هیای خیود ،در
مقایسه با اورادی که نسبت به تواناییهای خود تردید دارند ،در انجام کارها بهتر عمل کنند.
از دیدگاه بندورا خودکارآمدی ،سازه ای چندبعیدی اسیت و بایید در حیوزههیای مختلیف
ارزیابی شود(دروشان و یوسفی.)104 :1434 ،
ناکامی عبارت است از عدم دست یابی به اهداف میورد نظیر توسیط کسیی ییا چییزی،
هنگامی که ورد به هدف مورد نظرش نرسد ،میگوییم ویرد ناکیام شیده اسیت .ایین هیدف
می تواند ذهنی باشد؛ برای مثا ورد گمان کند که در حا رسیدن به هدف دلخواهش اسیت
و لذتهای آن را پیش بینی کند یا ممکن است در روتار ظاهری تجلی یابد .در هر دو میورد
چنانچه اتفاتاً مانعی سر راه تحقق هدف یا اهداف مورد انتظار ویرد تیرار گیردد؛ مییتیوان
گفت که وی ناکام شده اسیت) .(Berkowitz,1986:309دوالرد و میلیر اظهیار مییدارنید کیه
احساس ناکامی در دستیابی به هدف باع

ایجیاد روتارهیای خشیونتآمییز از سیوی ویرد
1. Albert Bandura.
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می شود .این هدف ممکن است یک هیدف ورزشیی ییا غیرورزشیی در زنیدگی اجتمیاعی
باشد(نادریان جهرمی .)330 :1484 ،این صاحبنظران که اغلیب روتارهیای پرخاشیگرانه را نتیجیه
ناکامی می دانند ،ناکامی را عدم دستیابی به اهداف مورد نظر توسط کسی یا چیزی میداننید؛
بنابراین ناکامی در دو بُعد -1 :ناکامی در زندگی (عقب ماندن از همساالن ،کمبیود محبیت،
مووییق نبییودن در زنییدگی ،اسییتفاده نکییردن ورصییتهییا) -3 ،ناکییامی تیییم مییورد عالتییه
(تحمل ناپذیری شکست ،ناامید کیردن نتیای تییم ،بیار سینگین شکسیت تییم ،دلگییری از
شکست تیم) ،تفکیک کردهاند(همان.)330 :
بر اساس دیدگاه محرومیت نسبی ،ورد به مقایسه خیود بیا اویراد دیگیر و گیروه مرجی
دست میزند و دوست دارد که شرایط مشابه با آنها را داشته باشد و اگر در نتیجه مقایسیه
برای ورد چنین پنداشتی بروز نماید که بر اساس میزان سیرمایهگیذاری و تیالش ،پیاداش و
نتیجهای که عایدش شده در مقایسه با دیگران عادالنیه و منصیفانه نیسیت ،دچیار احسیاس
محرومیت نسبی گردیده و این امر باع

بروز نارضایتی و احسیاس کسیالت در دو سیطح

وردی و اجتماعی میگردد(تدگار)55 :1477 ،؛ بنابراین محرومیت نسبی برداشتی است که اویراد
از اختالف بین انتظارات ارزشی و تواناییهای ارزشی دارنید .منظیور از انتظیارات ارزشیی،
کاالها و شرایط زندگی است که مردم خود را مستحق آنها میدانند .منظور از تواناییهیای
ارزشی ،نگرش اوراد نسبت به امکانات و شرایط برآورده شدن انتظارات است(همیان .)55 :گار
برای انتظارات ارزشی سه بُعد را در نظر میگیرد -1 :ارزش های رواهی -3 ،ارزش مربیوط
به تدرت -4 ،ارزش های بین شخصی؛ که هر یک از این ارزش ها دربرگیرنده خرده ابعاد
هستند -1 .ارزش های رواهی خود دارای دو بُعد :ارزش های اتتصادی (رویاه و کاالهیای
مادی) و ارزش های خود وعلیت بخش (تحقق نفس) است(همان -3 .)55 :ارزش های مربوط
به تدرت خود دارای دو بُعد :ارزش های مشارکتی و ارزش های امنیتیی اسیت(همیان.)57 :
 -4ارزش های بین ش خصی خود دارای سه بُعد :منزلیت ،حیس تعلیق و انسیجام وکیری
است(همیان . )57 :گار برای توانایی های ارزشی نیز همان سه بُعد -1 :توانیاییهیای ارزشیی
رواهی -3 ،توانایی ارزشی بین شخصی -4 ،توانایی های ارزشی مربیوط بیه تیدرت را در
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نظر می گیرد و همانند انتظارات ارزشی برای هر یک از ابعاد تواناییهایی ارزشی نیز خیرده
ابعاد ووق را ذکر میکند .بر این اساس -1 :ارزشهیای رویاهی شیامل دو بُعید :ارزشهیای
اتتصادی (رواه و کاالهای مادی) و ارزش های خودوعلیت بخش (تحقق نفیس) اسیت-3 .
ارزش های مربوط به تدرت دربرگیرنده دو بُعد :ارزشهای مشارکتی و ارزشهیای امنیتیی
است -4 .ارزش های بین شخصی دارای سه بُعد منزلت ،حس تعلق جم و انسجام وکیری
است(تدگار.)57 :1477 ،
به عقیدۀ پیر بوردیو ،1کشف رابطیۀ مییان مت یرهیاى زمینیه اى و نیوع روتیار کنشیگران
(به ویژه از طریق میزان و نوع مصرفِ ورهنگى) میتوانید عیالوه بیر مطالعیات بازارییابى و
کشف کنشگران خاص ،ناوذترین رهنمون را به حوزۀ مصرفِ ورهنگى جامعه پیشکش کند.
عرصه اى که به تو پیر بوردیو ،حوزۀ مصرفِ ورهنگى را بازگونیۀ حیوزۀ اتتصیادى جلیوه
داده و مناسبات آن ،ذهنى و انتزاعى و یکسره متفاوت و در تمایز با جهیان واتعیى و عینیى
اتتصاد است؛ بنابراین به تو دیوید چینى ،تفاوتِ وراوان ناشى از سبک زنیدگى کنشیگران
(در ورآیند خرده ورهنگ شیهری) و همچنیین بیه تیو ارییل سیالیوان و تیالى کتزجیرو،
وعالیت های مصروی کنشگران به همین مت یرهاى زمینه اى بستگی دارد؛ بنابراین ذائقیه ییا
سلیقۀ ورهنگى که تابعى از سرمایۀ ورهنگى به شمار می رود ،مولود پیش زمینۀ اجتماعى و
بییه طریییق اولییى متییأثر از مت یرهییاى زمینییه اى و نگییرش متفییاوت کنشییگران (بییهعنییوان
مصرف کنندگان ورهنگى) به جهان است و اساساً همین ذوق و تریحۀ ورهنگى اسیت کیه
داورى و تضاوتِ زیبایی شناختی کنشگران را می سازد و در نهایت بر گیرایش کنشیگران
تأثیر می گذارد .پس آنچه موجب مصرف ورهنگى متعالی تر در بین کنشیگران میی گیردد،
داشتن سرمایۀ ورهنگى بیشتر در جامعه است که کیفیتى منحصراً ذهنى است .چنان که بیه
تو عُمَر لیزاردو ،مصرفِ ورهنگى کنشگران بیه مثابیۀ الگوهیاى روتیارى خیاص ،نیوعى
الگوى روتارى عام نیسیت(توسیلی و خادمییان)51-14 :1481 ،؛ بنیابراین بیه تیو پیتیر رُسیی و
همچنین رابرت چین ،در این راستا مت یرهیاى مسیتقل زمینیهاى در سیاختار پرسشینامه بیر
1 . Pierre Bourdieu.
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اساس مت یرهای شخصی (اعیم از :جنسییت ،سین ،وضی تأهیل ،وضی مهیاجرت ،مقطی
تحصیلى ،وض اشت ا  ،نوع ش ل ،درآمید ،بُعید خیانوار) و مت یرهیای محیطیی (از لحیا :
منطقۀ مسکونی ،محل کار ،محل تحصیل) تابل بررسى

است(روی

پور.)33-35 :1473 ،

فرضيههای پژوهش
 .1به نظر می رسد بین احساس اتتدارطلبی و احساس بازتولیید هوییت ملیی تییم ملیی
ووتبا (با محوریت بردوباخت) ،رابطه معناداری وجود دارد.
 .3به نظر میرسد بین احساس کارآمدی و احساس بازتولید هویت ملی تیم ملی ووتبا
(با محوریت بردوباخت) ،رابطه معناداری وجود دارد.
 .4به نظر میرسد بین احساس ناکامی و احساس بازتولید هویت ملی تییم ملیی ووتبیا
(با محوریت بردوباخت) ،رابطه معناداری وجود دارد.
 .4به نظر میرسد بین احساس محرومیت و احسیاس بازتولیید هوییت ملیی تییم ملیی
ووتبا (با محوریت بردوباخت) ،رابطه معناداری وجود دارد.
 .5به نظر میرسد بین مت یرهای زمینهای و احساس بازتولید هویت ملی تیم ملی ووتبا
(با محوریت بردوباخت) ،رابطه معناداری وجود دارد.
اهداف پژوهش
تبیین رابطه احساس بازتولید هویت ملیی (مت ییر وابسیته) و مت یرهیای مسیتقل اصیلی
(احساس اتتدارطلبی ،احساس کارآمدی ،احساس ناکامی ،احساس محرومیت).
تبیین رابطه بین احسیاس بازتولیید هوییت ملیی (مت ییر وابسیته) و مت یرهیای مسیتقل
زمینه ای (جنسیت ،سن ،وض تأهل ،وض مهاجرت ،مقط تحصییلى ،وضی اشیت ا  ،نیوع
ش ل ،درآمد ،بُعد خانوار ،منطقۀ مسکونی).
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روششناسي پژوهش
این پژوهش از لحا هدف ،از نوع کاربردی و از لحا شییوه تجزییهوتحلییل دادههیا،
توصیفی و همبستگی است .جامعه آماری در تحقیق حاضر هیواداران ووتبیا  15-33سیا
شهر تهران که تعداد آنها  338387نفر بود و با استفاده از جدو مورگان  484نفر بهعنیوان
حجم نمونه محاسبه و به دست آمده است همچنین برای پایای بیشتر حجم نمونیه بیه 400
نفر اوزایش یاوت .برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلیهای اسیتفاده
شد؛ در مرحله او شهر تهران به سه خوشۀ تفکیک شد :خوشۀ او (منیاطق شیما شیهر،
محدوده ولنجک ،محدوده تلهک و ارسباران با حجم نمونه  104نفر) ،خوشیۀ دوم (منیاطق
مرکز شهر ،محدوده ولیعصر ،پارک الله ،محدوده سلسبیل شمالی با حجم نمونه  303نفر) و
خوشه سوم (مناطق جنوب شهر ،محدوده خزانه ،محیدوده جیوانمرد تصیاب و دولیتآبیاد
حجم نمونه  35نفر) ،تقسیم شد و بعد از هر خوشه سه منطقه بهصورت تصیادوی انتخیاب
گردید .در مرحله بعد ،خیابانها و میدان های اصلی هر منطقه از شهر ،در حکم بلوک بیرای
خوشه ها در نظر گروته شدند .در مرحله آخر ،پاسخگویان به روش تصادوی بهنحویکه هیر
یک از اوراد جامعه آماری دارای شانس مساوی برای انتخاب شدن بهعنوان جمعییت نمونیه
را داشتند مطالعه شدند .شیوه گردآوری دادهها میدانی و با استفاده از ابیزار پرسشینامه بیود.
روایی و پایایی پژوهش و سنجش توزی نرمالیته دادههیا از طرییق آزمیون آلفیای کرونبیا
( )0/8و آزمون اسمیرنوف کلموگروف ( )sig > 0/05مورد تأیید ترار گروت .تجزییهوتحلییل
داده ها در چند مرحله و با استفاده از نرماوزار آماری  Spssانجام شد و به تناسیب ورضییات
پژوهش از آمارهها و آزمونهای آماری استفاده شد.
یافتههای پژوهش
الف) توصیف ويژگيهای جامعه مورد مطالعه
طبق جدو شماره ( ،)1برمبنای نیاز به تنظییم وراوانیی مت یرهیای زمینیهای( :جنسییت،
میزان تحصیالت ،تاهل ،وضعیت ش لی ،وضعیت مهاجرت ،سن ،بُعد خانوار ،میزان درآمد)؛
با توجه به خروجی ناشی از آمار توصیفی ،دادههای تحقیق (به درصد) ،میتوان گفت:
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ی بیشترین توزی مت یرهای زمینهای هواداران تیم ملی ووتبا جمهیوری اسیالمی اییران،
مربوط است به :زنان ( )54.8تا لیسانس ( ،)71.7مجیرد ( ،)53.5غیرشیاغل ( ،)54.4بیومی
منطقه ( ،)30.4سن زیر  35سا ( ،)58.5بُعد خیانوار چهیار نفیره ( ،)71.4درآمید تیا پین
میلیون تومان ()30.3
ی کمترین توزی مت یرهای زمینهای هواداران تیم ملی ووتبا جمهیوری اسیالمی اییران،
مربوط اسیت بیه :میردان ( ،)41.3ارشید و دکتیرا ( ،)15.5متأهیل ( ،)40.5شیاغل (،)44.7
غیربومی ( ،)3.7سن باالی  35سا ( ،)41.5بُعد خانوار بیش از چهیار نفیر ( ،)34.7درآمید
بیش از پن میلیون تومان (.)3.8
جدول  .0موقعیت اقتصادى و اجتماعى هواداران تیم ملي فوتبال جمهوری اسالمي ايران
سؤاالت فردی یا شخصي

()0

(متغيرهای زمينهای)

()1

جنسیت

54/8

زن /دختر

41/3

مرد /پسر

میزان تحصیالت

84/5

دیپلم /لیسانس

15/5

ارشد /دکترا

وض تأهل

53/5

مجرد

40/5

متأهل

وض اشت ا

55/4

غیرشاغل

44/7

شاغل

وض مهاجرت

30/4

بومی

3/8

غیربومی

سن

58/5

تا  35سا

41/5

بیشتر از  35سا

بُعد خانوار

71/4

بُعد خانوار چهار نفره

34/7

بُعد خانوار بیش از چهار نفر

میزان درآمد

30/4

تا پن میلیون تومان

3/7

بیش از پن میلیون تومان

ب) آزمون فرضیههای تحقیق
طبق جدو شماره ( 3و  ،)4بر مبنای آزمون ورضیههای دومت ییره (ضیریب همبسیتگی
پیرسون) ،میتوان گفت:
ی بین احساس بازتولید هویت ملی (مت یر وابسته) و مت یرهای مستقل اصیلی (احسیاس
اتتدارطلبی ،احساس کارآمدی ،احسیاس ناکیامی ،احسیاس محرومییت) ،رابطیه مسیتقیم و
معناداری وجود دارد.
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ی بین احسیاس بازتولیید هوییت ملیی (مت ییر وابسیته) و مت یرهیای مسیتقل زمینیهای
(جنسیت ،سن ،وض تأهل ،وض مهاجرت ،مقطی تحصییلى ،وضی اشیت ا  ،نیوع شی ل،
درآمد ،بُعد خانوار ،منطقۀ مسکونی ،محل کار ،محل تحصیل) ،رابطه معناداری مشاهده نشد
جدول  .3ضريب همبستگي پیرسون 0بین متغیرهای مستقل اصلي و متغیر وابسته
()V4

()V3

()V2

()V1

413.

501.

480.

/511.

170.

513.

543.

514.

184.

570.
570.

ضریب همبستگي پيرسون

)(Y

مت یر وابسته

احساس بازتولید هویت ملی

)(Y

511.

احساس اتتدارطلبی

()V1

543.

480.

احساس کارآمدی

()V2

مت یرهای مستقل

148.

513.

501.

احساس ناکامی

()V3

اصلی

514.

170.

413.

احساس محرومیت

()V4

بر اساس نتای جدو ( )3میتوان بیان نمود که از نظر جوانان هوادار تیم ملیی ووتبیا ،
بازتولید هویت ملی به طور مستقیم و متوسیط از طرییق مت یرهیای احسیاس اتتیدارطلبی و
میزان احساس ناکامی پیشبینی میشود .همچنین بهطور مستقیم و نسبتاً ضعیف با احساس
محرومیت کارآمدی رابطه دارد؛ بنابراین ورضیه تحقیق پژوهش تأیید میگردد.
جدول  .9ضريب همبستگي پیرسون بین متغیرهای مستقل زمینهای و متغیر وابسته
احساس بازتوليد هویت ملي
(متغير وابسته)

ضریب همبستگي پيرسون

-.087

جنسیت

+.044

میزان تحصیالت

+.033

وضعیت تاهل

-.031

وضعیت ش لی

+.031

وضعیت مهاجرت

+.003

سن

-.055

بُعد خانوار

+.003

میزان درآمد

+.008

محل مصاحبه

مت یرهای مستقل
زمینهای

1. Pearson Correlation.
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بر اساس جدو دوم میتوان استدال نمود که احساس بازتولید هوییت ملیی برحسیب
مت یرهای زمینه ای تفاوت معناداری نداشته است و مشابه هم بودهاند .بیر ایین مبنیا ورضییه
پژوهش رد و ورضیه صفر مبنی عیدم رابطیه احسیاس بازتولیید هوییت ملیی و مت یرهیای
زمینهای تأیید میگردد.
دوم) فرضیه چندمتغیره پژوهش
به نظر میرسد احساس بازتولید هویت ملیِ (مت یر وابسته) هیواداران تییم ملیی ووتبیا
جمهوری اسالمی ایران (از لحا  :جنسییت ،سین ،وضی تأهیل ،وضی مهیاجرت ،مقطی
تحصیلى ،وض اشت ا  ،نوع ش ل ،درآمد ،بُعد خانوار ،منطقۀ مسیکونی ،محیل کیار ،محیل
تحصیل) ،بستگی به احساس اتتدارطلبی ،احسیاس کارآمیدی ،احسیاس ناکیامی ،احسیاس
محرومیت (عوامل مؤثر) ،داشته باشد.
آزمون فرضیه چندمتغیره پژوهش
 )1تأمين اعتبار تحليل رگرسيون

طبق جدو شماره ( ،) 4در این تحقیق با برآورد ضریب تحمیل ییا مقیدار تیولرانس در
احساس اتتدارطلبی ( ،)0.748احساس ناکامی ( ،)0.748میتیوان گفیت :ایین مییزان (بیین
صفر و یک) حائز اندازه ای مطلوب برای نمایش همبستگی میان مت یرهیای مسیتقل اسیت.
دروات مت یرهای مستقل عالوه بر اینکه در یک آستانه تابیل تحمیل (بیا توجیه بیه مقیادیر
اغماض) بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند .با برآورد مقدار عامل تورم واریانس (در مید دوم)
که در آن سهم احساس اتتدارطلبی ( ،)0.748احساس ناکامی ( ،)0.748تقریباً مساوی ییک
تلقی می گردد؛ حاکی از آن است که می توان پذیروت بین این مت یرهای مسیتقل وارد شیده
در مد رگرسیونی (احساس اتتدارطلبی ،احساس ناکامی) در تأثیرگذاری بر مت ییر وابسیته
(احساس بازتولید هویت ملی) مشکل همخطی وجود ندارد.
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جدول  .3ضرايب مدل رگرسیوني عوامل مؤثر بر متغیر وابسته
آمارۀ دوربين-واتسون
15451

1

آمارههاى تشخيصهای همخطى
عامل تورم واریانس

3

2

مقدار اِغماض

4

مُدل رگرسيوني

1.445

0.748

احساس اتتدارطلبی

1

1.445

0.758

احساس ناکامی

3

 )2وزن عوامل مؤثر بر متغير وابسته (خالصۀ مُدل رگرسيوني)

طبق جدو شماره ( ،)5کمتر از نیمى ( 44درصد) از ت ییراتِ مت یر وابسیته ،در سیطح
معناداری تابلتبو  ،مربوط به این مد است و الباتی ت یییرات مت ییر وابسیته ،بیه تیأثیرات
ناشی از روابط بین این مت یرها و یا روابط با سایر مت یرهای مستقل که در این معادلیه وارد
نشده اند ،بستگی دارد؛ بنابراین در ارتباط با تأثیرگذاری مت یرهای مستقل واردشده در مید
رگرسیونی بر مت یر وابسته ،در این تحقیق میتوان گفت:
ی تفسیر مُد  :1با توجه به تأثیر احساس اتتدارطلبی ،بر احساس بازتولیید هوییت ملیی
در سطح معناداری تابل تبو  ،مالحظه می گردد که احساس اتتدارطلبی ،مقدار  31درصد از
واریانس احساس بازتولید هویت ملی را تبیین مینماید.
ی تفسیر مُد  :3با توجه به تأثیرگذاری اشتراکی احساس اتتدارطلبی و احساس ناکیامی،
بر احساس بازتولید هویت ملی در سطح معناداری تابل تبو  ،مالحظه میگردد که با اضاوه
شدن احساس ناکامی ،مقدار  44درصد از واریانس احسیاس بازتولیید هوییت ملیی تبییین
میگردد؛ که در عین حا این تأثیرگذاری مشترک ناشی از احساس اتتیدارطلبی و احسیاس
ناکامی (برمبنای ت ییر مجذور رگرسیون) باع

اضاوه شدن حدود یک درصید از وارییانس

مورد تبیین در راستای نیل به ت ییر احساس بازتولید هویت ملی شده است.

1. Durbin-Watson.
2.Collinearity Diagnostics Statistics.
3.Variance Inflation Factor =VIF.
4.Tolerance Value.
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جدول  .9خالصه مُدل رگرسیوني عوامل مؤثر بر متغیر وابسته
آمارههای تغيير

آمارۀ
دوربين-

تغيير سطح

1

6

واتسون
15451

معناداری

2

مجذور

تغيير

تغيير

اشتباه

آر

نسبت

مجذور

استاندارد

تعدیل

فيشر

7

آر

8

یافته

مجذور
آر

4

آر
رگرسيون

مُدل

5

3

.000

140.592

.261

.38099

.259

.261

0.5113

1

.000

46.499

.077

.36092

.335

.339

0.58210

3

 )3اثر عوامل مؤثر بر متغير وابسته (آزمون فرضيه چندمتغيره)
11

طبق جدو شماره ( ،)1با توجه به ضرایب مُد رگرسیونی (شیب رگرسیون) و مُید
تجربى تحقیق (در چهارچوب ورضیه چندمت یره پژوهش)؛ در این تحقییق مییتیوان گفیت
نگرش هواداران به بازتولید هویت ملی (تیم ملی ووتبا جمهوری اسالمی اییران) ،بسیتگی
دارد به:
 .1اوزایش  44درصدی احساس اتتدارطلبی؛
 .3اوزایش  43درصدی احساس ناکامی؛

1. Durbin-Watson.
2. Change Statistics.
3 .Adj.R2.
4. Multiple R2.
5. Model.
6 .Sig. F Change.
7 .F Change.
8 .R2Change.
 .3احساس اتتدارطلبی.
 .10احساس اتتدارطلبی  +احساس ناکامی.
11. Beta= β.
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جدول  .4ضرايب مُدل رگرسیوني عوامل مؤثر بر متغیر وابسته
آمارههاى

ضرایب

6

همبستگيها

تشخيصهای
هم خطي
عامل تورم

مقدار

5

نيمه

12

مرتبۀ

تفکيکي

11

1.000

1.000

.511

.511

.511

15

واریانس

آزمون تي استاندارد

سطح

7

اِغماض 14تفکيکي

13

2

معناداری

3

ضرایب غيراستاندارد

مُدل

4

استيودنت

صفر

شيب
رگرسيون

.000

7.470

.000

11.857

.000

6.644

.511

اشتباه
10

مقدار
9

استاندارد

شيب

8

.169

(Constant) 1.263
احساس
.639
اتتدارطلبی

.162

(Constant) 1.079
احساس
.432
اتتدارطلبی

.054

1.354

.738

.297

.343

.511

.000

7.267

.345

.059

1.354

.738

.278

.324

.501

.000

6.819

.324

.041

1

.279

1

2

احساس
ناکامی

 )4سهم عوامل مؤثر بر متغير وابسته (معادلۀ مجذور رگرسيوني)

طبق کادر شماره ( ،)1با توجه به معادلۀ مجذور رگرسیونی یا محاسبۀ تعامیل عوامیل از
طریق برآورد ضریب تعیین ،بر مبنای تبیین سهم (کیل و جیز ) ییا تأثیرگیذاری مت یرهیای
مستقل واردشده در مُد رگرسیونی (در تمایز بین  R2و  ،)βᵢدر این تحقیق مییتیوان گفیت
مت یرهای مستقل وارد شده ذیل در مد رگرسیونی با هیم بیه انیدازه  44درصید در ت یییر
(اوزایش) نگرش هواداران تیم ملی ووتبا جمهوری اسالمی ایران ،به بازتولید هویت ملیی،
1. Model.
2. Unstandardized Coefficients.
3. Standardized Coefficients.
4. t.
5. Sig.
6. Correlations.
7. Collinearity Diagnostics Statistics.
8. B.
9. Std. Error.
10. Beta= β.
11. Zero-Order Correlations.
12. Partial Correlations.
13. Part Correlations.
14.Tolerance Value.
15. Variance Inflation Factor =VIF.
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مشارکت دارند .به عبارت دیگر جمعاً مقدار  44درصد ت ییر در نگرش هواداران تییم ملیی
ووتبا جمهوری اسالمی ایران ،با تأثیر بههمپیوسته مت یرهای مستقل واردشده ذیل در مید
رگرسیونی تابل تبیین است:
ی سهم احساس اتتدارطلبی
ی سهم احساس ناکامی
اما نکته حائز اهمیت این است که از این مقدار  44درصد با تأثیر بههمپیوسته مت یرهای
مستقل واردشده در مد رگرسیونی ،سهم تأثیر جداگانه هر یک از عوامل میؤثر بیر نگیرش
هواداران تیم ملی ووتبا جمهوری اسالمی ایران ،بیه بازتولیید هوییت ملیی چقیدر اسیت؟
دروات از این مقدار (جمعاً  44درصد) سهم تأثیر جداگانه هر یک از این مت یرهای مسیتقل
واردشده در مد رگرسیونی بر نگرش هواداران تیم ملی ووتبا جمهوری اسالمی ایران ،بیه
بازتولید هویت ملی مربوط است به:
ی سهم  18درصدی اوزایش احساس اتتدارطلبی؛
ی سهم  11درصدی اوزایش احساس ناکامی؛
به این ترتیب از بین مت یرهای مستقل واردشده در مد رگرسیون و مت یرهیای مسیتقل
خارج از معادله ،بیشترین سهم ت ییرِ بازتولید هویت ملی (از مجموع  44درصید وارییانس)
مربییوط بییه احسییاس اتتییدارطلبی و احسییاس ناکییامی اسییت؛ کییه در ارتبییاط مسییتقیم و
اوزایش دهندۀ نگرش هواداران تیم ملی ووتبا جمهوری اسالمی ایران ،با اویزایش احسیاس
اتتدارطلبی و احساس ناکامی وجود داشته باشد؛ آنوتت بازتولید هویت ملی هواداران بروز
و به منصه ظهور خواهند رسید.
کادر  .0معادله مجذور رگرسیون عوامل مؤثر بر متغیر وابسته
R2yxi = βiryxi = β1ryx1 + β2ryx2
)= (0/445)(0/511) + (0/434)(0/501
=0/171 + 0/113
=0/448
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بحث و نتيجهگيری
ووتبا ازجمله پدیده های اجتماعی و سیاسی و بستری مناسب برای شکلگیری هوییت
جمعی است .این ورزش عالوه بر آنکه جنبه تفریحی دارد ،زمینهساز شکلگیری شخصییت
و الگودهی مناسب نیز هست .بر این مبنا است که ووتبا را نیز بهعنوان عاملی تابیل توجیه
در شکل گیری و تقویت هویت جمعی برشمردهانید .بیه همیین دلییل دولیتهیا بیه شیکل
گستردهای در ورزشهای مردمی ازجمله ووتبا سرمایهگذاری مییکننید؛ زییرا ایین ورزش
نقش مهمی در توسعه و رشد ورآیند ملتسازی ایفا میکند .برخی دولتها در سیاستهای
ملی خود وعالیتهای مختلفی انجام میدهند تا از طریق ورزش شورونشاط را اویزایش داده
و استحکام ملی را در بین مردم تقویت و هویت جمعیی و ملییگراییی را عمیق بخشیند و
بدین ترتیب به مردم احساس غرور ملی بدهند .بیشک این خود موجب تقویت سیاستها
و حکومتها میشود .همچنین در جامعهای با تنوع ورهنگی ،ورصتهیای بسییاری وجیود
دارد تا به مردم حس وجدان جمعی مشترک یک ملت واحد بودن را بدهد .ووتبا یکیی از
این ورصت ها است .این پدیده تأثیر بسیار مثبتی نیز در شیکلگییری و تقوییت همبسیتگی
دارد و دارای ظرویت الزم برای رساندن پییامهیای مختلیف دیگیر (ماننید توسیعه صیلح و
دوستی ،تعاون و همکاری) است و از تابلیت نزدیک کردن کشورها به همدیگر است.
هدف پژوهش حاضر ،تبیین جامعهشناختی عوامل بر نگرش هواداران به بازتولید هویت
ملی تیم ملی ووتبا جمهوری اسالمی ایران است .این روش بر اساس هدف کیاربردی و از
نوع پیمایشی بود 400 .نفر از هواداران تیم ملی ووتبا شیهر تهیران بیا روش نمونیهگییری
تصادوی خوشهای انتخاب شیدند .شییوه گیردآوری داده هیا مییدانی و بیا اسیتفاده از ابیزار
پرسشنامه بود .اعتبار ابزار تحقیق بیه روش صیوری و پاییایی آن بیه روش ضیریب آلفیای
کرونبا ( )0/8تأیید گردید .تجزیهوتحلیل اطالعات از طریق نرماوزار  SPSSبا بیهکیارگیری
آمارهاى توصیفى شامل جداو وراوانى ،میانگین ،وارییانس و بیرای آزمیون ورضییههیا،

R

پیرسون و رگرسیون انجام شده است نتای تحقیق نشان میدهید کیه نگیرش هیواداران بیه
بازتولید هویت ملی ،بستگی به احساس اتتیدارطلبی ( )+0/44و احسیاس ناکیامی ()+0/43
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دارد .همچنین احساس بازتولید هویت ملی تفاوت معناداری نداشتند ()sig > 0/05؛ بنیابراین
می توان گفت هویت اوراد در جریانات ورزشی مانند بازیهای تیم ملی ووتبیا  ،بیازآورینی
میشود و برای استفاده از این ظرویت میبایست بیدون توجیه بیه ویژگییهیای جمعییت
شناختی از تبیل جنس ،سن و ...به کنتیر و هیدایت هیجانیات اویراد بیا توسیعه وضیاهای
ورزشی مبادرت نمود تا بتوان در راه هویتسازی مجدد و بازآورینی هویتی اوراد ،گامهیای
مؤثری برداشت .این مطلب در راسیتای تحقیقیات انجیام شیده احمیدی ( ،)1481اخیوان
کاظمی و صفیاهلل ( ،)1431پورتر و اسمیت ( ،)3004مورد تأیید ترار میگیرد.
ووتبا و ورزش می تواند عیاملی در حفیا انسیجام ملیی و جلیوگیری از آسییبهیای
اجتماعی باشد .دروات ایجاد زیرساختها و امکانات و همچنین آگاهی و آموزش ورهنگیی
تماشاچیان از طریق رسانههای جمعی و اتدامات امنیتی میتوان این عامل را بهمنظور حیس
اتتدارطلبی و بازتولید غرور ملی در میان هواداران (بهویژه زنان) وراهم کیرد .همچنیین بُیرد
یا باخت برای هواداران شاید عاملی برای بروز خشونتهیای جسیمی و کالمیی شیود کیه
منجر به آسیب های وروانی گردد در این راستا پیشنهاد میگردد که آموزش هوش هیجیانی
بهصورت تخصصی و برنامهریزیشده و ایجاد آمادگی روحیه بردوباخت بیهوییژه از سیوی
رسانه های ورزشی در اولویت ترار بگیرد .از سوی دیگر شیوههای نوین مدیریت ورزشی و
هماهنگ با استانداردهای بین المللی از سوی سازمانها و متولیان ورزشی عملیاتی گردد بیه
این ترتیب مدیریت ووتبا نیازمنید اویراد متخصیص اسیت ،هیم از لحیا حقیوتی و هیم
تخصصی ،باید به صورت صحیح اداره گردد .همچنین پیشنهاد میشیود عیدالت ورزشیی و
ووتبالی در زمینههای مختلف در میان سایر شیهرها و اسیتانهیای کشیور بیه اجیرا درآیید؛
بهنحویکه استعدادهای کلیه ورزشگاهها و باشگاههای ایران ،بتواننید در ایین زمینیه شیانس
وعالیت و برابری امکانات را داشته باشند.
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فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي






احمدپور ،ایران؛ خبیری ،محمد و رجبی ،حسین ( ،)1431مید سیازی نقیش ورزش در ورآینید
شکلگیری هویت ملی ،فصلنامه مطالعات ملي ،ش  ،18ص .41-58
احمدی ،سیروس ( ،)1481بررسی آثار نتای تیم ملیی ووتبیا اییران در جیام جهیانی  3001بیر
هویت ملی شهروندان ،فصلنامه المپیک ،سا  ،15ش  ،1ص .85-35
اخوان کاظمی ،مسعود و شاهتلعه ،صفیاهلل ( ،)1433تیأثیر ووتبیا بیر مؤلفیههیای هوییت ملیی،
فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات ،ش  ،34ص .115-145

بهار ،مهری و یادگاری ،محمدحسین ( ،)1434مطالعه هويت ملي در ترانههای حمايتي از تایم
ملي فوتبال ايران ،جامعهشناسی نهادهای اجتماعی ،دوره  ،3ش  ،5ص .143-111
تدگار ،رابرت ( ،)1477چرا انسانها شورش ميکنناد ،علیی مرشیدیزاده .تهیران :پژوهشیکده
مطالعات راهبردی.






توسییلی عبییاس و خادمیییان ،طلیعییه ( ،)1481نقییش جنسیییت در مصییرف کاالهییای ورهنگییی،
پژوهشنامه علوم اجتماعي ،دوره  ،1ش  ،4ص .54-11
حاجیانی ،ابراهیم و ایروانی ،زهرا ( ،)1437آیندهپژوهی هویت ملی اییران در اویق زمیانی ،1407
فصلنامه مطالعات ملي ،ش  ،13ص .4-30
حشییمتزاده ،محمییدباتر و اکرمیییان ،محمدحس یین ( ،)1435ارتبییاطسیینجی ورزش و سیاسییت بییا
بهرهگیری از نظریه آنتونی گرامشی ،مجله رهیافتهای سیاسي و بینالمللي ،ش  ،44ص .10-45
دروشان ،مریم و یوسفی ،ورییده ( ،)1431بررسیی رابطیۀ بیین ابعیاد خودکارآمیدی ورزنیدان بیا
سرمایههای ورهنگی ،اجتماعی و اتتصادی خانواده ،جامعهشناسي کاربردی ،دوره  ،38ش  ،3ص
.31-114







دوستی ،مریم؛ درویشی ،ابوالفضل و خلیلیور ،علیاص ر ( ،)1435بررسي مليگرايي هاواداران
تیم ملّي فوتبال ايران ،مدیریت و توسعه ورزش ،دوره  ،5ش  ،3ص .178-133
روی پور ،ورامرز ( ،)1473سنجش گرايش روستايیان به جهاد سازندگي ،تهران :جهاد سازندگی.
صدوی ،ذبیحاهلل ( ،)1435روشهای تحلیل آماری پیشرفته (جلد اول) زنجان :سطروتلم.
صدوی ،ذبیحاهلل ( ،)1435روشهای تحلیل آماری پیشرفته (جلد دوم) زنجان :سطروتلم.
صدوی ،ذبیحاهلل ( ،)1437روش تحقیق کاربردی ،تهران :جامعهشناسان.
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عبداللهی ،بیژن ( ،)1485نقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان ،ماهنامۀ تادبیر ،سیا ،17
ش .118
غفاری نسب ،اسفندیار؛ مساوات ،ابیراهیم؛ تاسیمینیژاد ،محمیدعلی و عالییی ،احمید (،)1435
بررسي جامعهشناختي عوامل اجتماعي ،فرهنگاي ماؤثر بار هويات ملاي ،مطالعیات توسیعه
اجتماعی ورهنگی ،دوره  ،4ش  ،4ص .3-45





واضلی ،حبیباهلل ( ،)1431ورزش و سیاست هويت ،پژوهشنامه علوم سیاسی ،ش .3
واضلی ،حبیباهلل ( ،)1434ورزش و مسئله هويت ملي ،تهران :تمدن ایرانی.
کاستلز ،مانوئل ( ،)1485عصر اطالعات :اقتصاد ،جامعه و فرهنگ ،حسین چاووشییان ،تهیران:
طرم نو.






کالنتر مهرجردی ،علیرضا و خرمشاد ،محمدباتر ( ،)1431گفتمانهای فکری سیاساي و مسائله
هويت ملي قبل از انقالب اسالمي ،رهیاوت انقالب اسالمی ،ش یازدهم ،ص .71-31

گالبی ،واطمه و حمیدی شفیق ،مهدی ( ،)1438ورزش و همگرايي ملي ،پژوهشهای معاصار
در مديريت ورزشي ،شماره .18
نادریان جهرمی ،مسعود ( ،)1484مباني جامعهشناسي در ورزش ،اصفهان :هنرهای زیبا.

نقیپور گیوی ،بهنام؛ اسدی ،حسن و جاللی وراهانی ،مجید ( ،)1431بررسي مؤلفههای هويات
تیمي و هويت ملي هواداران تیم های ملي فوتبال و کشتي ايران ،پیژوهشهیای ویزیولیوژی و
مدیریت در ورزش ،ش  ،11ص .34-41




نقیبزاده ،احمد ( ،)1484درآمدی بر جامعهشناسي سیاسي ،تهران :سمت.
هاشمی ،سید ضیا و جوادی یگانه ،محمدرضا ( ،)1481فوتبال و هويت ملي ،مطالعات ملي ،ش
 ،3ص .107-134



هاشمیانور ،علی؛ جاللی ،مینا و هاشمی ،ضیا ( ،)1430تأملی بیر چیسیتی غیرور ملیی و برخیی
عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعه شهر اصفهان ،دانشنامه علوم اجتماعي ،دورۀ  ،4ش .1
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