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 چکيده
شناختی عوامل بر نگرش هواداران به بازتولید هویت ملی تیم ملیی ووتبیا    پژوهش حاضر، تبیین جامعه هدف

 مینفر از هواداران تی  400 .پیمایشی بود نوعاین روش بر اساس هدف کاربردی و از  جمهوری اسالمی ایران است.

و بیا   یدانیی هیا م داده یگردآور وهیشی انتخاب شدند. اخوشهی تصادوی ریگنمونهبا روش ووتبا  شهر تهران  یمل

کرونبیا    یآلفیا  بیآن بیه روش ضیر   ییایی و پا یبه روش صور ابزار تحقیقاعتبار . استفاده از ابزار پرسشنامه بود

شامل جیداو    فىیآمارهاى توص یریکارگبا به Spss اوزارنرماز طریق طالعات ا لیوتحلهیتجز. دیگرد دییتأ (8/0)

نتیای  تحقییق نشیان    . انجام شده اسیت و رگرسیون  رسونیپ r ،هاهیآزمون ورض یو برا انسیوار ن،یانگیوراوانى، م

 س ناکیامی احسیا  و +(44.0) بستگی به احسیاس اتتیدارطلبی   ،دهد که نگرش هواداران به بازتولید هویت ملیمی

تیوان  بنیابراین میی  ؛ (sig > 0/05نداشتند )هویت ملی تفاوت معناداری  دیبازتولهمچنین احساس +( دارد. 43.0)

شود و بیرای اسیتفاده از ایین    های تیم ملی ووتبا ، بازآورینی میهویت اوراد در جریانات ورزشی مانند بازی گفت

جنس، سن و... به کنتر  و هدایت هیجانات  لیتبی از اختشنتیجمعهای بایست بدون توجه به ویژگیظرویت می

هیای  سازی مجدد و بازآورینی هویتی اوراد، گاماوراد با توسعه وضاهای ورزشی مبادرت نمود تا بتوان در راه هویت

 برداشت. یمؤثر
 

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

                                                           
 لوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. شناسی، واحد ع. دانشیار، گروه جامعه1

 zsadafi@yahoo.com. استادیار، گروه علوم اجتماعی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمى، زنجان، ایران. 3

شناسی ورزش، واحد علیوم و تحقیقیات، دانشیگاه آزاد اسیالمی، تهیران، اییران )نویسینده        . دانشجوی دکتری جامعه4

 Niknam10@gmail.comمسئو ( 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.33292538.1400.11.42.14.4
https://dorl.net/dor/20.1001.1.33292538.1400.11.42.14.4


 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 1400ودوم، زمستان وصلنامه علمی امنیت ملی، سا  یازدهم، شماره چهل / 453

 

 محرومیت.



 454 /  بازتولید هویت ملی تیم ملی ووتبا  گرش بهن شناختی عوامل مؤثر برتبیین جامعهییییییییییییییییییییییییی مقاله پژوهشی: 

 

 مقدمه

. (44: 1431احمیدپور و همکیاران،   )یکی از عوامل ایجیاد و ثبیات هوییت ملیی، ورزش اسیت     

گیری هویت ملی مؤثر باشد و هم از تواند بر شکلورزش یکی از عناصری است که هم می

تواند ملتی را پراهمیت جلوه داده و غیرور و  آن تأثیر پذیرد و با ظرویت نمادینی که دارد می

. ورزش دیگر صرواً کنش بدنی نیست، بلکه بسته (7: 1434واضلی ،)یت ملی آن را ارتقا دهدهو

گیری آن دارای ابعاد سیاسی، ورهنگی، اتتصادی و نظیایر آن اسیت. مارسیل    به وضای شکل

ورزش را کینش ورهنگیی دانسیته و بیر آن اسیت کیه روتارهیای ورزشیی از سین            1موس

ای از روتارهای نمادی وابسته به حیثیت و میوتعیتی را  روتارهای ورهنگی هستند و مجموعه

گییرد. توانیایی ورزش در   مراتب اجتماعی احراز کرده است، در برمیی که هر ورد در سلسله

گییری از آن جهیت توسیعه اتتصیادی، تبلی یات      بسی  عمومی و تهییی  احساسیات، بهیره   

های وییژه دیگیری نییز    یتسازی و همگرایی ملی، جذابای و ایجاد مشروعیت و ملترسانه

. ورزش و (155: 1431همیان،  )ها را در توجه به ورزش نیاگزیر سیاخته اسیت   دارد که حکومت

نظییری بیرای سیاخت،    سو ورزش همیواره بسیتر کیم   گرایی پیوند عمیقی دارند. از یکملی

یابی و نفوذ ملیت و ورهنگ ملی بوده است و از سوی دیگیر ایین   گسترش، بیان مشروعیت

های هویت طلبی بودند که به تقویت گسترش و نفوذ ورزش مدرن کمک ها و جنبشدولت

تواننید وحیدت و تمیایز ملیی خیویش را      های مدرن با استفاده از ورزش میی کردند. دولت

المللی نیز با استفاده از نمادهای ورهنگیی همچیون سیرود    های بینتثبیت نموده و در عرصه

، درصدد نشان دادن وردیت کشور خیویش برآینید. از   ملی، پرچم، تمبر و نیروهای ورزشی

رو مووقیت در میزبانی مسابقات معتبر ورزشی، برای اهداف سیاسی کشورها با اهمییت  این 

هیای  شود و بسیاری از دولتمردان تمام تالششان را برای گروتن میزبیانی روی داده تلقی می

هیای ملیی تیا جیایی     . اهمیت ورزش و تیم(31: 1435زاده و اکرمییان،  حشمت)نمایندالمللی میبین

عنوان ییک سیالم ملیی ییاد     شده و در حا  جنگ، از آن بههای اش ا است که در سرزمین

هیا از  بیین   شود و عقیده بر این است اگر بخواهید ملتی را تخریب کنید، ورزش ملی آنمی

                                                           
1. Marcel Mauss. 
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گیر  ام اجتمیاعی و ادغیام  عنوان یک کاتالیزور انسیج . ورزش به(Martin et al,2020: 1). ببرید

های اجتماعی و ورهنگیی اسیت. در عرصیه ملیی احساسیت      نشانگر تقسیمات و محرومیت

کنید. ورزش ظروییت اضیاوه کیردن تصیاویر مثبیت و       تعلق و هویت ملیی را تقوییت میی   

المللیی،  . در مسابقات بیین (Hen et al,2019: 3)دهدهای مووقیت را به مفهوم ملت میداستان

 .(Chirinos,2020:19)شوندنماینده دولت هستند و معموالً با ملت برابر می های ملیتیم

شدن و از سوی دیگر تکثر تومی در داخیل کشیورها، روییدادهای     در عصر جهانی

عنیوان عیاملی مهیم در تقوییت هوییت ملیی عمیل        وییژه ووتبیا  ملیی بیه    ورزشی بیه 

تیرین  ا  یکیی از درخیور توجیه   ووتبا  در زمیان حی  . (Popović & Bjelica,2014: 32)کندمی

ای در بین مردم جهیان دارد و عیالوه بیر کارکردهیای     های اجتماعی است که جایگاه ویژهپدیده

اهلل، اخیوان کیاظمی و صیفی   )وراغتی و ورزشی، دارای کارکرد سیاسی، اتتصادی و ورهنگیی نییز اسیت   

ری را بر جامعیه دارا اسیت   . ووتبا  نماد عالی ورزشی است که بیشترین حجم تأثیرگذا(117: 1433

هیای دیگیر اسیت.    گیری از آن بسییار بییش از رشیته   و به همین دلیل تالش حکومت برای بهره

هیای  شناسی ووتبا  به دانش تابل اعتنا و مهم تبدیل شده اسیت کیه تمیامی مؤلفیه    امروزه جامعه

اوران و ...(، تماشیاچیان  بازی، کارگزاران )مربیان، دها، زمین ووتبا  اعم از ورزشکاران، ورزشگاه

ووتبیا  در  . (153: 1431واضیلی،  )صورت مشخص مورد توجه ترار داده استداخلی و خارجی را به

ای این در صحنه داخلی و خارجی، تیأثیرات سیاسیی، اتتصیادی، اجتمیاعی و ورهنگیی وییژه      

ای الحظیه شناختی است. ووتبا  نقش تابل مهای جامعهبرجای گذاشته است که نیازمند تحلیل

کنند. وواق ملی در حقیقت وضعیتی است که در آن اویراد بیه   در تقویت وواق ملی نیز ایفا می

کشیش و   ۀواسطکنند. ووتبا  بهاحساس واحد، همدلی و یگانگی مسیر و هدف دست پیدا می

کند، در تقویت و تحکیم وواق ملی در جامعیه میؤثر اسیت. تمیامی آحیاد      رغبتی که ایجاد می

هیای  های دیگر، هنگام برگیزاری مسیابقه  ا هر نوع گرایش سیاسی، مذهبی و وابستگیجامعه ب

هیای  یابند و این امر عامیل وویاق بخیش   می ملی تیم نام به مشترک ۀتیم ملی ووتبا ، یک نقط

هیای جهیانی باعی     هیای ورزشیی در مییدان   شود. پیروزی تییم ای از مردم جامعه میگسترده

سوی جشن و شادمانی در مقطی  میهنیی   طور خودجوش مردم را بهاوزایش غرور ملی شده، به
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ویژه اگر این پیروزی بر یک دشمن تیوی سیاسیی و ییا    دهد؛ بهو در سطح کشوری سوق می

های آن، هنگام پیروزی تییم ملیی ووتبیا  جمهیوری     یک رتیب پرتوان ورزشی باشد که نمونه

الیا مشیاهده شید. ایجیاد حیس میا در بیین       های ملی ووتبا  آمریکا و استراسالمی ایران بر تیم

های متفاوت و ایرانیان خارج از کشیور بیا هرگونیه عقایید سیاسیی از       ایرانیان داخل با تومیت

های همدالنه ملی و تقابل بیا رتبیا را در   گیریکارکردهای اجتماعی ووتبا  است. ووتبا  جهت

اوج احساسات و هیجانیات ملیی    ای کهگونهکند؛ بهعالم ذهن و عواطف طروداران تقویت می

توان مشاهده نمود. جیدای از آنچیه کیه در داخیل کشیور در      های حساس ملی میرا در بازی

گذرد، در خارج نیز طروداری از ووتبا  ملی احساس اوتخار و غیرور ملیی را   زمینه ووتبا  می

اعی داشته اسیت؛  در ایرانیان خارج از کشور بازتولید کرده است. این امر یک جنبه مثبت اجتم

چراکه وحدت ملی و احساس سرنوشت مشیترک را تنهیا در بیین ایرانییان سیاکن در کشیور       

هیای  تقویت نکرده است؛ بلکیه پیوسیتگی مییان ایرانییان خیارج از کشیور را نییز بیا جرییان         

شیناختی  گیری هویت ملی در داخل ایجاد کرده است. از این نظر ووتبا  یک امر جامعیه شکل

که در جریان بازتولید هویت ملی و ایجاد پیوند بیین نیروهیای اجتمیاعی نقیش      شودتلقی می

شیناختی عوامیل میؤثر بیر     مؤثر داشته است؛ بنابراین مسئله اصلی در این پژوهش تبیین جامعه

هیای  بازتولید هویت ملی )با محوریت بردوباخت( تیم ملی ووتبیا  اسیت و ازجملیه دغدغیه    

ؤثر )احسیاس اتتیدارطلبی، احسیاس کارآمیدی، احسیاس      اصلی محقق این است که عوامل م

ای( بر میزان بازتولید هویت ملی تا چه حید بیر   ناکامی، احساس محرومیت و مت یرهای زمینه

 گذارند؟گذارد؟ و هرکدام به چه میزان در بازتولید هویت ملی تأثیر میآن تأثیر می

 

 پيشينه تجربي پژوهش

ویژه ووتبا  و هوییت ملیی، مبیین تیأثیرات     ش بهتحقیقات گسترده در حوزه رابطه ورز

متقابل ایدئولوژی ملی، طبقاتی، مذهبی، سیاسی و ... بر ورزش و بیالعکس اسیت. احمیدی    

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی آثار نتای  تیم ملی ووتبا  اییران بیر هوییت ملیی     1481)

مقابل مکزیک و پرت ا ، دارد که پس از شکست تیم ملی ووتبا  ایران در شهروندان بیان می
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صورت کلیی کیاهش یاویت؛ امیا پیس از کسیب       های هویت ملی در ابعاد مختلف و بهنمره

پور و همکیاران  های هویت ملی متوتف شد. نقیتساوی در مقابل آنگوال، روند کاهش نمره

های هوییت تیمیی و هوییت ملیی هیواداران      ( در پژوهشی تحت عنوان بررسی مؤلفه141)

ووتبا  و کشتی ایران  به ایین نتیجیه رسییدند کیه هیواداران رشیته ووتبیا  در         های ملیتیم

شان به ترتیب در ارزیابی عمومی، تعلق و یکپارچگی و آگیاهی و در  های هویت تیمیمؤلفه

شان به ترتیب در تعلق و یکپیارچگی، آگیاهی و مشیارکت بیشیترین     های هویت ملیمؤلفه

( در پژوهشی تحت عنوان تأثیر ووتبا  بر 1431صفی اهلل )امتیاز را داشتند. اخوان کاظمی و 

عنیوان یکیی از   های هویت ملی این ادعا را مطرم کردند که ووتبا  در دنیای امروز بیه مؤلفه

هیای  جز کار ویژهعناصر سازنده هویت از جایگاه مهمی برخوردار است؛ به این معنی که به

ر بُعید ملیی نییز اسیت. مووقییت در      اساسی و خاص خود، موجد و مقوم نیوعی هوییت د  

های وراملی ووتبا ، نوعی هویت و غرور ملیی ایجیاد کیرده و جوامی  دیگیر را بیه       مسابقه

کند و به همیین ترتییب،   پذیرش جایگاه برتر و تابل احترام کشور متبوع تیم برنده وادار می

ییک   دار شیدن غیرور  شکست یک تیم ملی ووتبا  نیز باع  نوعی سرخوردگی و جریحیه 

( در پژوهشی تحت عنوان مطالعه هویت ملی 1434شود. بهار و یادگاری )ملت و کشور می

کنند، جام جهانی )و موسیقی منسیوب  های حمایتی از تیم ملی ووتبا  ایران بیان میدر ترانه

ها با وجیود تکثیر اوکیار    به آن( ورصت مناسبی را برای پیوند دوستانه و مشترک بین ایرانی

ای ملیی اسیت،   گونه که پرچم ابیژه ها وراهم کرده است. همانالیق و اعتقادات آنوارغ از س

هیا، گیامی بیرای اتحیاد در     ها و تمایزموسیقی نیز در عرصه ووتبا  بدون تائل شدن تبعیض

( در پژوهشیی تحیت عنیوان     1435آورد دوسیتی و همکیاران )  وضایی ورزشی را وراهم می

لّی ووتبا  ایران، دریاوتند که روز ملّی، هویت ملّی و تعلیق  گرایی هواداران تیم مبررسی ملی

هیا  وطنان از عوامل مهم در حضور هواداران تیم ملّیی در ورزشیگاه  ملّی، ارتباط با دیگر هم

گرایی )غیرور ملّیی،   های ملیتوان اذعان نمود که در حا  حاضر بین ابعاد و مؤلفهاست. می

داری وجیود دارد.  ها ارتباط مثبت و معنیطنان( و رسانهوهویت و تعلق ملّی و ارتباط با هم
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هیای ورزشیی برزییل    ( در یک پژوهش مشاهده گردید کیه ووتبیا  و مووقییت   1384) 1لور

ها و اختالوات موجود شده است. وتتی تیم ملیی  باع  تقویت هویت ملی و غلبه بر تفاوت

را داشیتند کیه اکنیون در     ملت برزیل این احسیاس . ووتبا  برزیل جام جهانی را کسب کرد

( در 1333) 3دانسیتند. آلبیارزس  المللی سراورازند و خود را وراتر از دیگر ملل میسطح بین

المللیی باعی  هوییت    های بینهای تیم ملی ووتبا  در عرصهیک پژوهش ووتبا  و مووقیت

کیدیگر  ملی آرژانتین، تقویت سیاهان و سرخپوستان و نیز مهاجران و همسایگان شهری با ی

( در کتابی با عنیوان ورزش و هوییت ملیی در دوران پیس از     3004) 4پورتر و اسمیت .شد

جنگ جهانی، به موضوع رابطه ورزش و هویت ملی و اینکیه ورزش چگونیه ت یییرات در    

کند؛ پرداخته است؛ در این کتیاب، مقیاالتی از نویسیندگان    ادراک از هویت ملی حکایت می

و هویت ملی در کشورهای انگلستان، ولیز، اسیکاتلند، ایرلنید،    مختلف درباره رابطه ورزش 

( 3001) 4اند. نیل و وونیک آوریقای جنوبی، حوزه کارائیب، آمریکا، نیوزلند و استرالیا نوشته

در یک تحقیق به این نتای  دست یاوتند که عالته به تییم، پییروزی نییابتی و هیجیان، روی     

عالته به بازیکن تأثیر معکوسی روی وواداری هواداران وواداری هواداران تأثیر مثبت دارد و 

های اجتماعی شدن، سرگرمی و پیروزی نیابتی روی تمایل برای به تیم دارد همچنین انگیزه

حضور مجدد هواداران مؤثر بودند و عالته با بازیکن و بازی پایاپای، تیأثیر معکوسیی روی   

 د.  تمایل برای حضور مجدد داشتن

 

 وهش )تعریف مفهومي و عملياتي متغيرهای تحقيق(مباني نظری پژ

شیناختی عوامیل میؤثر )شیامل احسیاس      بر مبنای هدف پیژوهش یعنیی تبییین جامعیه    

ای( اتتدارطلبی، احساس کارآمدی، احساس ناکامی، احساس محرومیت و مت یرهیای زمینیه  

المی اییران(؛  هواداران تیم ملی ووتبا  جمهوری اسی  -بر مت یر وابسته )بازتولید هویت ملی 

                                                           
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      

 گردد:می

، هویت به مفهوم معناسازی بر اساس ویژگی ورهنگی ییا مجموعیه بیه    1ایمانوئل کاستلز

شود. کانون های ورهنگی است که بر مناب  معنایی ارجحیت داده میای از ویژگیهم پیوسته

توجه کاستلز عمدتاً معطوف به هویت جمعی است تا به هویت ورد. هر چند وردگرایی )بیا  

. بیه  (33: 1485کاسیتلز،  )تواند شکلی از هویت جمعیی باشید  هویت وردی تفاوت دارد( نیز می

شوند؛ اما مسئله اصلی این است که چگونه، از چیه  ها برساخته میتعبیر کاستلز تمام هویت

ها از مواد و مصالحی مثیل  ی و به چه منظوری. برای برساختن هویتچیزی، توسط چه کس

شناسی، نهادهای تولید و بازتولید، خاطره جمعی، رویاهای شخصی، تاری ، ج راویا، زیست

هیا و جوامی ،   شود؛ اما اوراد، گروهدستگاه و جهاز تدرت، وحی و الهامات دینی استفاده می

های ها را مطابق با الزامات اجتماعی و پروژهو معنای آن پرورانندتمامی این مواد خام را می

هیا دارد از نیو تنظییم    ورهنگی که ریشه در ساخت اجتماعی و چارچوب زمانی و مکانی آن

شوند ها چگونه و به دست چه کسی ساخته میکنند. این پرسش که انواع مختلف هویتمی

نتزاعی مورد بح  ترار گیرد، بلکه امری صورت کلی و اتواند بهو چه پیامدهایی دارند، نمی

های مربوط به هوییت را بایید   سیاست کاستلز نظر به. اجتماعی ۀاست مربوط به متن و زمین

بر اساس همین رویکرد، کاسیتلز   (1435 ،دوستی و همکاران)در جایگاه تاریخی خود بررسی کرد

دام پیامدهای اجتمیاعی  شود که هرکبین سه صورت و منشأ برساختن هویت، تمایز تائل می

هویت مشروعیت بخش: این نوع هوییت توسیط نهادهیای غالیب جامعیه       -1خاصی دارد: 

ها را برای کنشگران اجتماعی گسترش دهد و عقالنیی کنید و بیا    آن ۀشود تا سلطایجاد می

 سیاختاری  ۀکند که مناب  سلطب میایجا مدنی ۀگرایی همخوانی دارد و جامعهای ملینظریه

هویت مقاومیت: ایین هوییت کیه      -3سازد. ای پرتعارض، عقالنی میشیوه به گاهی تهالب را

شیود  میی  ایجاد کنشگرانی دست به است، امروز ۀسازی در جامعترین نوع هویتشاید مهم

ارزش دانسیته  واحوا  یا شرایطی ترار دارنید کیه از طیرف منطیق سیلطه، بیی      که در اوضاع

                                                           
1. Manuel Castells. 
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سازی منجیر بیه ایجیاد    شود. به نظر کاستلز این نوع هویتشود یا داغ ننگ بر آن زده میمی

هایی از مقاومت جمعی را در برابر ظلم و شود. این هویت شکلها و اجتماعات میجماعت

گرایی مبتنیی بیر تومییت(    هایی )برای مثا  ملیکند و معموالً بر مبنای هویتستم ایجاد می

اند و تبیدیل  شناسی تعریف شدهویا یا زیستتاری ، ج را ۀوسیلشود که آشکارا بهساخته می

. این دسیته توسیط   (31همان: )کنندتر میهای اساسی و ذاتی آسانمرزهای مقاومت را به جنبه

 ۀشیود. برنامی  ها ساخته میی های آنعنوان دستگاهی برای عقالنی ساختن دیدگاهها و بهنخبه

هیای ورهنگیی   یض بیه تفیاوت  ای است که بدون تبعاین هویت، تالش برای ساختن جامعه

دار: هنگامی که کنشگران اجتمیاعی بیا اسیتفاده از هرگونیه     هویت برنامه -4احترام بگذارد. 

سیازند کیه موتعییت آنیان را در     مواد و مصالح ورهنگی تابل دسترس، هویت جدییدی میی  

 کند و به این ترتیب در پی ت ییر شکل کل ساخت اجتماعی هسیتند، جامعه از نو تعریف می

 شیکل  مقاومیت  هوییت  ۀهایی که در آغاز به منزلیابد. طبعاً هویتاین نوع هویت تحقق می

هایی شوند و ییا ممکین اسیت در طیو  تیاری  در مییان       گیرند، ممکن است مُبلغ برنامهمی

منظور عقالنی کردن سلطه خیود  نهادهای جامعه به نهاد مسلط بد  شوند و به این ترتیب به

هیا در طیو  ایین تیوالی     ت بخش تبدیل شوند. دروات  تحو  هویتهای مشروعیبه هویت

تواند یک جوهر به شمار آورده مین هویتی هیچ اجتماعی، ۀدهد که از دیدگاه نظرینشان می

خود خارج از متن تیاریخی خیود، ارزش مترتیی ییا ارتجیاعی      خودیشود و هیچ هویتی به

 .(13: 1435غفاری و همکاران، )ندارد

طلیب و مشیخص   طلب، به تعریف شخصیت تیدرت کتاب شخصیت تدرتدر  1آدورنو

هایی ماننید  های آن پرداخته است و مقیاس شخصیت اتتدارطلب را با ویژگینمودن ویژگی

پیذیری از اتتیدار،   گیروه، سیلطه  گیرد. تحسین تدرت، پرخاشگری به برونها در نظر میاین

بسیتگی  گییری د  منظیور انیدازه  ری بیه ناپذیری، وراوکنیی، ویرانگی  پیروی از رسوم، انعطاف

های گیروه خیودی و   های ورهنگی ملی و هماهنگی غیرانتقادی با روشکورکورانه به ارزش

طور کلیی ویژگیی شخصییت    گروه. از دیدگاه آدرنو، بهعنوان برونها بهنپذیروتن سایر ملت

                                                           
1. Theodor W. Adorno. 
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انید،  رگز مووق نشدهاتتدارطلب، وجه تمایز اوراد نامطمئنی است که به خود تردید دارند و ه

ها در دوران آرامش که نظم گونه شخصیتشخصیت ویژه خود را بسازند و تثبیت کنند. این

پیوندند؛ اما اگر ایین نظیم میورد تهدیید     کار میشود، به احزاب محاوظهاجتماعی تهدید نمی

هیای  سیوی نهضیت  گییرد و آنیان را بیه   خود شدت میی ها خودبهوات  شود، تجاوزطلبی آن

. آدورنو برای تبیین یک شخصییت اتتیدارطلب درصیدد    (118: 1484زاده، نقیب)راندشیستی میوا

گییری  برآمد تا مقیاسی ترتیب دهد که به بهترین وجه بتواند تمایالت تلیویحی آن را انیدازه  

 برآینید  کیه  اسیت  بیوده  اساسی ۀنماید. نتیجه مطالعات نظری و عملی آن یاوتن هشت مؤلف

عیرف   -1انید:  کنید کیه عبیارت   می معروی را اتتدارطلب شخصیت یک مؤلفه آن از حاصل

اطاعیت از تیدرت:    -3های طبقیه متوسیط،   های سنتی، ارزشپرستی: پیروی کامل از ارزش

 -4بردار و غیرمنتقادانه نسبت به تدرت اخالتی آرمانی شیده حلقیه خیواص،    نگرش ورمان

نهنید و مجیازات   ی عروی را زیر پا میهاتعرض مستبدانه: گرایش به یاوتن اورادی که ارزش

 -5بینییی و خالتیییت، اندیشییی: مخالفییت بییا تخیییل، تصییور و باریییک خشییک -4هییا، آن

کننده غیبی در سرنوشت، گرایش به تفکر در چیارچوب  پرستی: اعتقاد به عوامل تعیینخراوه

برداری بیا  مش ولی با سلطه و ورمانتدرت و صالبت: د  -1ناپذیر و ثابت، مقوالتی انعطاف

آمیز تیدرت  های عروی خود، نمایش اغراقهای تدرت، پاوشاری اوراطی بر ویژگیشخصیت

وراوکنیی: تماییل    -8بدبینی و ویرانگری: خصومت عام و بدگویی از انسان،  -7و صالبت، 

هیای  بندوباری است وراوکنی هوا و هوسبه این اعتقاد که جهان دستخوش مخاطرات و بی

 .(Adorno,1950 : 228)ناخودآگاه

ای کارآمدی احساسی است که در اوراد باورهایی مانند توانایی به ایجاد یک اثر یا نتیجیه 

آورد؛ به عبارت دیگر درک یا تضاوت اوراد در مورد توانیایی انجیام   مطلوب را به وجود می

آمیز اسیت. خودکارآمیدی بیر سیطح انگییزش اویراد       ای مووقیتگونهکاری خاص آن هم به

گذار است. باور داشتن خودکارآمیدی بیر گیزینش اهیداف، مییزان تیالش بیرای انجیام         اثر

وظایف، میزان استقامت و پشتکار در رویارویی با مشیکالت و مییزان تحمیل وشیارها اثیر      

گذارد. اوراد خودکارآمد در مواجهه با رویدادهای دشوار استقامت و پشیتکار زییادی بیه    می
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کنند؛ ایین  وردی و محیطی بازخوردهای مثبتی دریاوت میدهند و از مناب  مختلف خرج می

کننید. بیرعکس، اویرادی بیا     خودکارآمیدی عمیل میی    ۀکننید عنیوان تقوییت  بازخوردهیا بیه  

کننید،  خودکارآمدی پایین و یا اویرادی کیه بیرای کسیب نتیای  میورد انتظیار تیالش نمیی         

عبیداللهی،  )دهید ف نشیان میی  ها را در انجام وظایکنند که ناتوانی آنبازخوردهایی دریاوت می

اجتمیاعی آلبیرت    شیناختی  ۀ. خودکارآمدی یکی از مفاهیم اصلی و مهم در نظریی (41: 1433

های خود در انجام وظایف و ها یا باورهای ورد در مورد تواناییاست که به تضاوت 1بندورا

هایی اسیت  ها اشاره دارد. دروات  منظور بندورا از باورهای خودکارآمدی، تضاوتمسئولیت

شیود. مییزان   دهیی و انجیام تکیالیف خیاص انجیام میی      سازمان ۀزمین در توانایی ۀکه دربار

دهد یک شخص تا چه اندازه به توانایی خود برای دستیابی بیه ییک   خودکارآمدی نشان می

هیای  هدف مشخص اطمینان دارد. باورهیای خودکارآمیدی بیر الگوهیای تفکیر و واکینش      

هیای  بینی کننیده ها و پیشکنندهرند و در حقیقت، این باورها تعیینگذاهیجانی انسان اثر می

 . (43: 1430ور و دیگران، هاشمیان)توی میزان دستیابی به هدف نهایی هستند

هیای خیود، در   توانیایی  بیه  نسیبت  توی باورهای با اوراد اجتماعی، شناختی ۀطبق نظری

د دارند، در انجام کارها بهتر عمل کنند. های خود تردیمقایسه با اورادی که نسبت به توانایی

هیای مختلیف   ای چندبعیدی اسیت و بایید در حیوزه    از دیدگاه بندورا خودکارآمدی، سازه

 .(104: 1434دروشان و یوسفی، )ارزیابی شود

یابی به اهداف میورد نظیر توسیط کسیی ییا چییزی،       ناکامی عبارت است از عدم دست

گوییم ویرد ناکیام شیده اسیت. ایین هیدف       د، میهنگامی که ورد به هدف مورد نظرش نرس

تواند ذهنی باشد؛ برای مثا  ورد گمان کند که در حا  رسیدن به هدف دلخواهش اسیت  می

بینی کند یا ممکن است در روتار ظاهری تجلی یابد. در هر دو میورد  های آن را پیشو لذت

تیوان  ویرد تیرار گیردد؛ میی     چنانچه اتفاتاً مانعی سر راه تحقق هدف یا اهداف مورد انتظار 

دارنید کیه   . دوالرد و میلیر اظهیار میی   (Berkowitz,1986:309)گفت که وی ناکام شده اسیت 

آمییز از سیوی ویرد    احساس ناکامی در دستیابی به هدف باع  ایجیاد روتارهیای خشیونت   

                                                           
1. Albert Bandura. 
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شود. این هدف ممکن است یک هیدف ورزشیی ییا غیرورزشیی در زنیدگی اجتمیاعی       می

نظران که اغلیب روتارهیای پرخاشیگرانه را نتیجیه     . این صاحب(330: 1484رمی، نادریان جه)باشد

داننید؛  دانند، ناکامی را عدم دستیابی به اهداف مورد نظر توسط کسی یا چیزی میناکامی می

ناکامی در زندگی )عقب ماندن از همساالن، کمبیود محبیت،    -1بنابراین ناکامی در دو بُعد: 

ناکییامی تیییم مییورد عالتییه   -3هییا(، اسییتفاده نکییردن ورصییتمووییق نبییودن در زنییدگی، 

ناپذیری شکست، ناامید کیردن نتیای  تییم، بیار سینگین شکسیت تییم، دلگییری از         )تحمل

 .(330همان: )اندشکست تیم(، تفکیک کرده

بر اساس دیدگاه محرومیت نسبی، ورد به مقایسه خیود بیا اویراد دیگیر و گیروه مرجی        

ها را داشته باشد و اگر در نتیجه مقایسیه  که شرایط مشابه با آنزند و دوست دارد دست می

گیذاری و تیالش، پیاداش و    برای ورد چنین پنداشتی بروز نماید که بر اساس میزان سیرمایه 

ای که عایدش شده در مقایسه با دیگران عادالنیه و منصیفانه نیسیت، دچیار احسیاس      نتیجه

نارضایتی و احسیاس کسیالت در دو سیطح    محرومیت نسبی گردیده و این امر باع  بروز 

؛ بنابراین محرومیت نسبی برداشتی است که اویراد  (55: 1477تدگار، )گرددوردی و اجتماعی می

های ارزشی دارنید. منظیور از انتظیارات ارزشیی،     از اختالف بین انتظارات ارزشی و توانایی

هیای  ند. منظور از تواناییدانها میکاالها و شرایط زندگی است که مردم خود را مستحق آن

. گار (55همیان:  )ارزشی، نگرش اوراد نسبت به امکانات و شرایط برآورده شدن انتظارات است

ارزش مربیوط   -3های رواهی، ارزش -1: گیردبرای انتظارات ارزشی سه بُعد را در نظر می

ه ابعاد ها دربرگیرنده خردهای بین شخصی؛ که هر یک از این ارزشارزش -4به تدرت، 

های اتتصادی )رویاه و کاالهیای   های رواهی خود دارای دو بُعد: ارزشارزش  -1هستند. 

های مربوط ارزش -3. (55همان: )بخش )تحقق نفس( استهای خود وعلیتمادی( و ارزش

. (57همیان:  )های امنیتیی اسیت  های مشارکتی و  ارزشبه تدرت خود دارای دو بُعد: ارزش

خصی خود دارای سه بُعد: منزلیت، حیس تعلیق و انسیجام وکیری      های بین شارزش -4

هیای ارزشیی   توانیایی  -1های ارزشی نیز همان سه بُعد: . گار برای توانایی(57همیان:  )است

های ارزشی مربیوط بیه تیدرت را در    توانایی -4توانایی ارزشی بین شخصی،  -3رواهی، 
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هایی ارزشی نیز خیرده  ز ابعاد تواناییهمانند انتظارات ارزشی برای هر یک ا گیرد ونظر می

هیای  هیای رویاهی شیامل دو بُعید: ارزش    ارزش -1کند. بر این اساس: ابعاد ووق را ذکر می

 -3های خودوعلیت بخش )تحقق نفیس( اسیت.   اتتصادی )رواه و کاالهای مادی( و  ارزش

هیای امنیتیی   های مشارکتی و  ارزشهای مربوط به تدرت دربرگیرنده دو بُعد: ارزشارزش

های بین شخصی دارای سه بُعد منزلت، حس تعلق جم  و انسجام وکیری  ارزش -4است. 

 .(57: 1477تدگار، )است

 کنشیگران  روتیار  نیوع  و اىزمینیه  مت یرهیاى  مییان  ۀ، کشف رابطی 1بوردیو پیر ۀبه عقید

ییابى و  توانید عیالوه بیر مطالعیات بازار    ویژه از طریق میزان و نوع مصرفِ ورهنگى( می)به

. کند پیشکش جامعه ورهنگى مصرفِ ۀکشف کنشگران خاص، ناوذترین رهنمون را به حوز

 جلیوه  اتتصیادى  ۀحیوز  ۀزگونی با را ورهنگى مصرفِ ۀه تو  پیر بوردیو، حوزب که اىعرصه

ه متفاوت و در تمایز با جهیان واتعیى و عینیى    یکسر و انتزاعى و ذهنى آن، مناسبات و داده

زنیدگى کنشیگران    این به تو  دیوید چینى، تفاوتِ وراوان ناشى از سبکاتتصاد است؛ بنابر

ورهنگ شیهری( و همچنیین بیه تیو  ا رییل سیالیوان و تیالى کتزجیرو،         )در ورآیند خرده

اى بستگی دارد؛ بنابراین ذائقیه ییا   های مصروی کنشگران به همین مت یرهاى زمینهوعالیت

اجتماعى و  ۀزمینرود، مولود پیشه شمار میب ورهنگى ۀسرمای از تابعى که ورهنگى ۀسلیق

عنییوان اى و نگییرش متفییاوت کنشییگران )بییهبییه طریییق اولییى متییأثر از مت یرهییاى زمینییه

 کیه  اسیت  ورهنگى ۀکنندگان ورهنگى( به جهان است و اساساً همین ذوق و تریحمصرف

کنشیگران  سازد و در نهایت بر گیرایش  شناختی کنشگران را میاوتِ زیباییتض و داورى

گیردد،  تر در بین کنشیگران میی  گذارد. پس آنچه موجب مصرف ورهنگى متعالیتأثیر می

که بیه   چنان. است ذهنى منحصراً کیفیتى که است جامعه در بیشتر ورهنگى ۀداشتن سرمای

الگوهیاى روتیارى خیاص، نیوعى      ۀمثابی تو  عُمَر لیزاردو، مصرفِ ورهنگى کنشگران بیه 

بنیابراین بیه تیو  پیتیر رُسیی  و       ؛(51-14: 1481توسیلی و خادمییان،   )الگوى روتارى عام نیسیت 

اى در سیاختار پرسشینامه بیر    همچنین رابرت چین، در این راستا مت یرهیاى مسیتقل زمینیه   

                                                           
1 . Pierre Bourdieu. 
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اساس مت یرهای شخصی )اعیم از: جنسییت، سین، وضی  تأهیل، وضی  مهیاجرت، مقطی          

مت یرهیای محیطیی )از لحیا :    تحصیلى، وض  اشت ا ، نوع ش ل، درآمید، بُعید خیانوار( و    

 .(33-35: 1473پور، روی )است بررسى تابل( تحصیل محل کار، محل مسکونی، ۀمنطق

 

 های پژوهشفرضيه

رسد بین احساس اتتدارطلبی و احساس بازتولیید هوییت ملیی تییم ملیی      به نظر می. 1

 ووتبا  )با محوریت بردوباخت(، رابطه معناداری وجود دارد.

سد بین احساس کارآمدی و احساس بازتولید هویت ملی تیم ملی ووتبا  ربه نظر می. 3

 )با محوریت بردوباخت(، رابطه معناداری وجود دارد.

رسد بین احساس ناکامی و احساس بازتولید هویت ملی تییم ملیی ووتبیا     به نظر می. 4

 )با محوریت بردوباخت(، رابطه معناداری وجود دارد.

ساس محرومیت و احسیاس بازتولیید هوییت ملیی تییم ملیی       رسد بین احبه نظر می. 4

 ووتبا  )با محوریت بردوباخت(، رابطه معناداری وجود دارد.

ای و احساس بازتولید هویت ملی تیم ملی ووتبا  رسد بین مت یرهای زمینهبه نظر می. 5

 )با محوریت بردوباخت(، رابطه معناداری وجود دارد. 

 

 اهداف پژوهش

حساس بازتولید هویت ملیی )مت ییر وابسیته( و مت یرهیای مسیتقل اصیلی       تبیین رابطه ا

 )احساس اتتدارطلبی، احساس کارآمدی، احساس ناکامی، احساس محرومیت(.

تبیین رابطه بین احسیاس بازتولیید هوییت ملیی )مت ییر وابسیته( و مت یرهیای مسیتقل         

اشیت ا ، نیوع   ای )جنسیت، سن، وض  تأهل، وض  مهاجرت، مقط  تحصییلى، وضی    زمینه

 مسکونی(. ۀش ل، درآمد، بُعد خانوار، منطق
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 شناسي پژوهشروش

هیا،  وتحلییل داده این پژوهش از لحا  هدف، از نوع کاربردی و از لحا  شییوه تجزییه  

سیا    15-33توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری در تحقیق حاضر هیواداران ووتبیا    

عنیوان   نفر به 484ود و با استفاده از جدو  مورگان نفر ب 338387ها شهر تهران که تعداد آن

 400حجم نمونه محاسبه و به دست آمده است همچنین برای پایای بیشتر حجم نمونیه بیه   

ای اسیتفاده  ای چندمرحلیه گیری خوشهنفر اوزایش یاوت. برای انتخاب نمونه از روش نمونه

او  )منیاطق شیما  شیهر،     ۀش: خوشد تفکیک ۀشد؛ در مرحله او  شهر تهران به سه خوش

دوم )منیاطق   ۀنفر(، خوشی  104محدوده ولنجک، محدوده تلهک و ارسباران با حجم نمونه 

نفر( و  303مرکز شهر، محدوده ولیعصر، پارک الله، محدوده سلسبیل شمالی با حجم نمونه 

آبیاد  خوشه سوم )مناطق جنوب شهر، محدوده خزانه، محیدوده جیوانمرد تصیاب و دولیت    

صورت تصیادوی انتخیاب   نفر(، تقسیم شد و بعد از هر خوشه سه منطقه به 35نمونه حجم 

های اصلی هر منطقه از شهر، در حکم بلوک بیرای  ها و میدانگردید. در مرحله بعد، خیابان

که هیر  نحویها در نظر گروته شدند. در مرحله آخر، پاسخگویان به روش تصادوی بهخوشه

عنوان جمعییت نمونیه   دارای شانس مساوی برای انتخاب شدن به یک از اوراد جامعه آماری

ها میدانی و با استفاده از ابیزار پرسشینامه بیود.    را داشتند مطالعه شدند. شیوه گردآوری داده

هیا از طرییق آزمیون آلفیای کرونبیا       روایی و پایایی پژوهش و سنجش توزی  نرمالیته داده

وتحلییل  مورد تأیید ترار گروت. تجزییه  (sig > 0/05)( و آزمون اسمیرنوف کلموگروف 8/0)

انجام شد و به تناسیب ورضییات    Spss اوزار آماریها در چند مرحله و با استفاده از نرمداده

 های آماری استفاده شد.  ها و آزمونپژوهش از آماره

 

 های پژوهشیافته

 های جامعه مورد مطالعهالف( توصیف ويژگي

ای: )جنسییت،  رمبنای نیاز به تنظییم وراوانیی مت یرهیای زمینیه    (، ب1طبق جدو  شماره )

میزان تحصیالت، تاهل، وضعیت ش لی، وضعیت مهاجرت، سن، بُعد خانوار، میزان درآمد(؛ 

 توان گفت:  های تحقیق )به درصد(، میداده، با توجه به خروجی ناشی از آمار توصیفی
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تیم ملی ووتبا  جمهیوری اسیالمی اییران،    ای هواداران بیشترین توزی  مت یرهای زمینهی 

(، بیومی  4.54(، غیرشیاغل ) 5.53(، مجیرد ) 7.71( تا لیسانس )8.54مربوط است به: زنان )

(، درآمید تیا پین     4.71(، بُعد خیانوار چهیار نفیره )   5.58سا  ) 35(، سن زیر 4.30منطقه )

 (3.30میلیون تومان )

یم ملی ووتبا  جمهیوری اسیالمی اییران،    ای هواداران تکمترین توزی  مت یرهای زمینهی 

(، 7.44(، شیاغل ) 5.40(، متأهیل ) 5.15(، ارشید و دکتیرا )  3.41مربوط اسیت بیه: میردان )   

(، درآمید  7.34(، بُعد خانوار بیش از چهیار نفیر )  5.41سا  ) 35(، سن باالی 7.3غیربومی )

 (.8.3بیش از پن  میلیون تومان )
 قعیت اقتصادى و اجتماعى هواداران تیم ملي فوتبال جمهوری اسالمي ايران. مو0جدول 

سؤاالت فردی یا شخصي 

 ای()متغيرهای زمينه
(0) (1) 

 مرد/ پسر 3/41 زن/ دختر 8/54 جنسیت 

 ارشد/ دکترا 5/15 دیپلم/ لیسانس 5/84 میزان تحصیالت 

 متأهل 5/40 مجرد 5/53 وض  تأهل 

 شاغل 7/44 شاغلغیر 4/55 وض  اشت ا  

 غیربومی 8/3 بومی 4/30 وض  مهاجرت 

 سا  35بیشتر از  5/41 سا  35تا  5/58 سن 

 بُعد خانوار بیش از چهار نفر 7/34 بُعد خانوار چهار نفره 4/71 بُعد خانوار 

 بیش از پن  میلیون تومان 7/3 تا  پن  میلیون تومان 4/30 میزان درآمد 

 

 قیقهای تحب( آزمون فرضیه

های دومت ییره )ضیریب همبسیتگی    (، بر مبنای آزمون ورضیه4و  3طبق جدو  شماره )

 توان گفت: پیرسون(، می

بین احساس بازتولید هویت ملی )مت یر وابسته( و مت یرهای مستقل اصیلی )احسیاس   ی 

اتتدارطلبی، احساس کارآمدی، احسیاس ناکیامی، احسیاس محرومییت(، رابطیه مسیتقیم و       

 ود دارد. معناداری وج
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ای بین احسیاس بازتولیید هوییت ملیی )مت ییر وابسیته( و مت یرهیای مسیتقل زمینیه         ی 

)جنسیت، سن، وض  تأهل، وض  مهاجرت، مقطی  تحصییلى، وضی  اشیت ا ، نیوع شی ل،       

 (، رابطه معناداری مشاهده نشد  تحصیل محل کار، محل مسکونی، ۀدرآمد، بُعد خانوار، منطق
  

 بین متغیرهای مستقل اصلي و متغیر وابسته 0رسون. ضريب همبستگي پی3جدول 
(V4) (V3) (V2) (V1) (Y) پيرسون همبستگي ضریب 

 مت یر وابسته (Y) احساس بازتولید هویت ملی  /511. 480. 501. 413.

 (V1) احساس اتتدارطلبی 511.  543. 513. 170.

مت یرهای مستقل 

 اصلی

 (V2) احساس کارآمدی 480. 543.  184. 514.

 (V3) احساس ناکامی 501. 513. 148.  570.

 (V4) احساس محرومیت 413. 170. 514. 570. 

از نظر جوانان هوادار تیم ملیی ووتبیا ،   توان بیان نمود که ( می3بر اساس نتای  جدو  )

طور مستقیم و متوسیط از طرییق مت یرهیای احسیاس اتتیدارطلبی و      بازتولید هویت ملی به

طور مستقیم و نسبتاً ضعیف با  احساس شود. همچنین بهبینی میناکامی پیشمیزان احساس 

 گردد. محرومیت  کارآمدی رابطه دارد؛ بنابراین ورضیه تحقیق پژوهش تأیید می
 

 ای و متغیر وابسته. ضريب همبستگي پیرسون بین متغیرهای مستقل زمینه9جدول 
بازتوليد هویت ملي  احساس

 (متغير وابسته)
 پيرسون همبستگي ضریب

 جنسیت -.087

مت یرهای مستقل 

 ایزمینه

 میزان تحصیالت .+044

 وضعیت تاهل .+033

 وضعیت ش لی -.031

 وضعیت مهاجرت .+031

 سن .+003

 بُعد خانوار -.055

 میزان درآمد .+003

 محل مصاحبه .+008

                                                           
1. Pearson Correlation. 
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ولید هوییت ملیی برحسیب    توان استدال  نمود که احساس بازتبر اساس جدو  دوم می

اند. بیر ایین مبنیا ورضییه     ای تفاوت معناداری نداشته است و مشابه هم بودهمت یرهای زمینه

پژوهش رد و ورضیه صفر مبنی عیدم رابطیه احسیاس بازتولیید هوییت ملیی و مت یرهیای        

 گردد. ای تأیید میزمینه

 

 دوم( فرضیه چندمتغیره پژوهش

هویت ملیِ )مت یر وابسته( هیواداران تییم ملیی ووتبیا      رسد احساس بازتولید به نظر می

جمهوری اسالمی ایران )از لحا : جنسییت، سین، وضی  تأهیل، وضی  مهیاجرت، مقطی         

 محیل  کیار،  محیل  مسیکونی،  ۀتحصیلى، وض  اشت ا ، نوع ش ل، درآمد، بُعد خانوار، منطق

احسیاس   (، بستگی به احساس اتتدارطلبی، احسیاس کارآمیدی، احسیاس ناکیامی،    تحصیل

 محرومیت )عوامل مؤثر(، داشته باشد.  

 

 آزمون فرضیه چندمتغیره پژوهش
 ( تأمين اعتبار تحليل رگرسيون1

(، در این تحقیق با برآورد ضریب تحمیل ییا مقیدار تیولرانس در     4طبق جدو  شماره )

تیوان گفیت: ایین مییزان )بیین      (، می748.0(، احساس ناکامی )748.0احساس اتتدارطلبی )

ای مطلوب برای نمایش همبستگی میان مت یرهیای مسیتقل اسیت.    یک( حائز اندازهصفر و 

تحمیل )بیا توجیه بیه مقیادیر      دروات  مت یرهای مستقل عالوه بر اینکه در یک آستانه تابیل  

اغماض( بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند. با برآورد مقدار عامل تورم واریانس )در مید  دوم(  

(، تقریباً مساوی ییک  748.0(، احساس ناکامی )748.0ارطلبی )که در آن سهم احساس اتتد

توان پذیروت بین این مت یرهای مسیتقل وارد شیده   گردد؛ حاکی از آن است که میتلقی می

در مد  رگرسیونی )احساس اتتدارطلبی، احساس ناکامی( در تأثیرگذاری بر مت ییر وابسیته   

 ندارد.خطی وجود )احساس بازتولید هویت ملی( مشکل هم
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 . ضرايب مدل رگرسیوني عوامل مؤثر بر متغیر وابسته3جدول 

 1واتسون-دوربين ۀآمار
 2خطىهای همهاى تشخيصآماره

 رگرسيوني مُدل
 4مقدار اِغماض 3عامل تورم واریانس

15451 
 1 احساس اتتدارطلبی 748.0 445.1

 3 احساس ناکامی 758.0 445.1

 
 مُدل رگرسيوني( ۀوزن عوامل مؤثر بر متغير وابسته )خالص( 2

درصد( از ت ییراتِ مت یر وابسیته، در سیطح    44(، کمتر از نیمى  )5طبق جدو  شماره )

تبو ، مربوط به این مد  است و الباتی ت یییرات مت ییر وابسیته، بیه تیأثیرات      معناداری تابل

سایر مت یرهای مستقل که در این معادلیه وارد   ناشی از روابط بین این مت یرها و یا روابط با

اند، بستگی دارد؛ بنابراین در ارتباط با تأثیرگذاری مت یرهای مستقل واردشده در مید   نشده

 توان گفت:رگرسیونی بر مت یر وابسته، در این تحقیق می

ی : با توجه به تأثیر احساس اتتدارطلبی، بر احساس بازتولیید هوییت ملی   1تفسیر مُد  ی 

درصد از  31گردد که احساس اتتدارطلبی، مقدار تبو ، مالحظه میدر سطح معناداری تابل 

 نماید.واریانس احساس بازتولید هویت ملی را تبیین می

: با توجه به تأثیرگذاری اشتراکی احساس اتتدارطلبی و احساس ناکیامی،  3تفسیر مُد  ی 

گردد که با اضاوه تبو ، مالحظه میتابل بر احساس بازتولید هویت ملی در سطح معناداری 

درصد از واریانس احسیاس بازتولیید هوییت ملیی تبییین       44شدن احساس ناکامی، مقدار 

حا  این تأثیرگذاری مشترک ناشی از احساس اتتیدارطلبی و احسیاس    گردد؛ که در عینمی

ز وارییانس  ناکامی )برمبنای ت ییر مجذور رگرسیون( باع  اضاوه شدن حدود یک درصید ا 

 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. 



 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 1400ودوم، زمستان وصلنامه علمی امنیت ملی، سا  یازدهم، شماره چهل / 470

 

 . خالصه مُدل رگرسیوني عوامل مؤثر بر متغیر وابسته9جدول 

 ۀآمار

 -دوربين

 1واتسون

 2تغيير هایآماره

 اشتباه

 استاندارد

مجذور 

 آر

 تعدیل

 3یافته

 مجذور

 4آر

 آر

 رگرسيون
 سطح تغيير 5دلمُ

 6معناداری

 تغيير

 نسبت

 7فيشر

 تغيير

 مجذور

 8آر

15451 
.000 140.592 .261 .38099 .259 .261 

30.511 1 

.000 46.499 .077 .36092 .335 .339 
100.582 3 

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

و مُید    11رگرسیون( شیبب مُد  رگرسیونی )(، با توجه به ضرای1طبق جدو  شماره )

تیوان گفیت   چندمت یره پژوهش(؛ در این تحقییق میی   تجربى تحقیق )در چهارچوب ورضیه

نگرش هواداران به بازتولید هویت ملی )تیم ملی ووتبا  جمهوری اسالمی اییران(، بسیتگی   

 دارد به: 

 درصدی احساس اتتدارطلبی؛ 44اوزایش . 1

 احساس ناکامی؛ درصدی 43اوزایش . 3

 

 

 

 

                                                           
1  . Durbin-Watson. 

2  . Change Statistics. 

3 .Adj.R2. 

4  . Multiple R2. 

5  . Model. 

6 .Sig. F Change. 

7 .F Change. 

8 .R2Change. 

 . احساس اتتدارطلبی.  3

 احساس ناکامی. + . احساس اتتدارطلبی  10

11  . Beta= β. 
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 . ضرايب مُدل رگرسیوني عوامل مؤثر بر متغیر وابسته4جدول 

 1مُدل

 2غيراستاندارد ضرایب
 ضرایب

 تي آزمون 3استاندارد

 4استيودنت

 سطح

 5معناداری

 6هاهمبستگي

هاى آماره

 هایتشخيص

 7هم خطي

 مقدار

 8شيب

 اشتباه

 9استاندارد

 شيب

 10رگرسيون

 ۀمرتب

 11صفر
 12تفکيکي

 يمهن

 13تفکيکي

 مقدار

 14اِغماض

 عامل تورم

 15واریانس

1 

(Constant) 1.263 .169  7.470 .000      

احساس 

 اتتدارطلبی
.639 .054 .511 11.857 .000 .511 .511 .511 1.000 1.000 

2 

(Constant) 1.079 .162  6.644 .000      

احساس 

 اتتدارطلبی
.432 .059 .345 7.267 .000 .511 .343 .297 .738 1.354 

احساس 

 ناکامی
.279 .041 .324 6.819 .000 .501 .324 .278 .738 1.354 

 
 ي(رگرسيون مجذور ۀ( سهم عوامل مؤثر بر متغير وابسته )معادل4

وامیل از  ع تعامیل  ۀمحاسب یا رگرسیونی مجذور ۀ(، با توجه به معادل1طبق کادر شماره )

بیین سهم )کیل و جیز ( ییا تأثیرگیذاری مت یرهیای      طریق برآورد ضریب تعیین، بر مبنای ت

تیوان گفیت   (، در این تحقیق میی ᵢβو  2Rمستقل واردشده در مُد  رگرسیونی )در تمایز بین 

درصید در ت یییر    44مت یرهای مستقل وارد شده ذیل در مد  رگرسیونی با هیم بیه انیدازه    

ن، به بازتولید هویت ملیی،  )اوزایش( نگرش هواداران تیم ملی ووتبا  جمهوری اسالمی ایرا

                                                           
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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درصد ت ییر در نگرش هواداران تییم ملیی    44دیگر جمعاً مقدار عبارت مشارکت دارند. به 

پیوسته مت یرهای مستقل واردشده ذیل در مید   همووتبا  جمهوری اسالمی ایران، با تأثیر به

 رگرسیونی تابل تبیین است:

 سهم احساس اتتدارطلبیی 

 سهم احساس ناکامیی 

پیوسته مت یرهای همدرصد با تأثیر به 44اما نکته حائز اهمیت این است که از این مقدار 

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؟       

درصد( سهم تأثیر جداگانه هر یک از این مت یرهای مسیتقل   44)جمعاً  دروات  از این مقدار

واردشده در مد  رگرسیونی بر نگرش هواداران تیم ملی ووتبا  جمهوری اسالمی ایران، بیه  

 بازتولید هویت ملی مربوط است به:  

 درصدی اوزایش احساس اتتدارطلبی؛ 18سهم  ی 

 درصدی اوزایش احساس ناکامی؛ 11سهم ی 

این ترتیب از بین مت یرهای مستقل واردشده در مد  رگرسیون و مت یرهیای مسیتقل    به

درصید وارییانس(    44خارج از معادله، بیشترین سهم ت ییرِ بازتولید هویت ملی )از مجموع 

مربییوط بییه احسییاس اتتییدارطلبی و احسییاس ناکییامی اسییت؛ کییه در ارتبییاط مسییتقیم و    

سالمی ایران، با اویزایش احسیاس   ا جمهوری ووتبا  ملی تیم هواداران نگرش ۀدهنداوزایش

وتت بازتولید هویت ملی هواداران بروز اتتدارطلبی و احساس ناکامی وجود داشته باشد؛ آن

 و به منصه ظهور خواهند رسید.  

 
 . معادله مجذور رگرسیون عوامل مؤثر بر متغیر وابسته0کادر 

R2yxi = βiryxi = β1ryx1 + β2ryx2 

= ( 445/0 )( 511/0 ) + ( 434/0 )( 501/0 ) 

=0/171 + 0/113 

= 448/0  
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 گيری  بحث و نتيجه

گیری هوییت  های اجتماعی و سیاسی و بستری مناسب برای شکلووتبا  ازجمله پدیده

گیری شخصییت  ساز شکلجمعی است. این ورزش عالوه بر آنکه جنبه تفریحی دارد، زمینه

عنوان عاملی تابیل توجیه   هست. بر این مبنا است که ووتبا  را نیز بهو الگودهی مناسب نیز 

هیا بیه شیکل    انید. بیه همیین دلییل دولیت     گیری و تقویت هویت جمعی برشمردهدر شکل

کننید؛ زییرا ایین ورزش    گذاری میی های مردمی ازجمله ووتبا  سرمایهای در ورزشگسترده

های ها در سیاستکند. برخی دولتمی سازی ایفانقش مهمی در توسعه و رشد ورآیند ملت

دهند تا از طریق ورزش شورونشاط را اویزایش داده  های مختلفی انجام میملی خود وعالیت

گراییی را عمیق بخشیند و    و استحکام ملی را در بین مردم تقویت و هویت جمعیی و ملیی  

ها یاستشک این خود موجب تقویت سبدین ترتیب به مردم احساس غرور ملی بدهند. بی

هیای بسییاری وجیود    ای با تنوع ورهنگی، ورصتشود. همچنین در جامعهها میو حکومت

دارد تا به مردم حس وجدان جمعی مشترک یک ملت واحد بودن را بدهد. ووتبا  یکیی از  

گییری و تقوییت همبسیتگی    ها است. این پدیده تأثیر بسیار مثبتی نیز در شیکل این ورصت

هیای مختلیف دیگیر )ماننید توسیعه صیلح و       زم برای رساندن پییام دارد و دارای ظرویت ال

 دوستی، تعاون و همکاری( است و از تابلیت نزدیک کردن کشورها به همدیگر است.  

شناختی عوامل بر نگرش هواداران به بازتولید هویت هدف پژوهش حاضر، تبیین جامعه

ر اساس هدف کیاربردی و از  ملی تیم ملی ووتبا  جمهوری اسالمی ایران است. این روش ب

گییری  نفر از هواداران تیم ملی ووتبا  شیهر تهیران بیا روش نمونیه     400نوع پیمایشی بود. 

هیا مییدانی و بیا اسیتفاده از ابیزار      ای انتخاب شیدند. شییوه گیردآوری داده   تصادوی خوشه

 پرسشنامه بود. اعتبار ابزار تحقیق بیه روش صیوری و پاییایی آن بیه روش ضیریب آلفیای      

کیارگیری  با بیه  SPSSاوزار وتحلیل اطالعات از طریق نرم( تأیید گردید. تجزیه8/0کرونبا  )

 Rهیا،  آمارهاى توصیفى شامل جداو  وراوانى، میانگین، وارییانس و بیرای آزمیون ورضییه    

دهید کیه نگیرش هیواداران بیه      پیرسون و رگرسیون انجام شده است نتای  تحقیق نشان می

+( 43/0+( و احسیاس ناکیامی )  44/0بستگی به احساس اتتیدارطلبی )  بازتولید هویت ملی،
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؛ بنیابراین  (sig > 0/05)دارد. همچنین احساس بازتولید هویت ملی تفاوت معناداری نداشتند 

های تیم ملی ووتبیا ، بیازآورینی   توان گفت هویت اوراد در جریانات ورزشی مانند بازیمی

 هیای جمعییت  بایست بیدون توجیه بیه ویژگیی    می شود و برای استفاده از این ظرویتمی

شناختی از تبیل جنس، سن و... به کنتیر  و هیدایت هیجانیات اویراد بیا توسیعه وضیاهای        

هیای  سازی مجدد و بازآورینی هویتی اوراد، گامورزشی مبادرت نمود تا بتوان در راه هویت

(، اخیوان  1481مؤثری  برداشت. این مطلب در راسیتای تحقیقیات انجیام شیده احمیدی )     

 گیرد.(، مورد تأیید ترار می3004(، پورتر و اسمیت )1431اهلل )کاظمی و صفی

هیای  تواند عیاملی در حفیا انسیجام ملیی و جلیوگیری از آسییب      ووتبا  و ورزش می

ها و امکانات و همچنین آگاهی و آموزش ورهنگیی  اجتماعی باشد. دروات  ایجاد زیرساخت

منظور حیس  توان این عامل را بهای جمعی و اتدامات امنیتی میهتماشاچیان از طریق رسانه

ویژه زنان( وراهم کیرد. همچنیین بُیرد    اتتدارطلبی و بازتولید غرور ملی در میان هواداران )به

شیود کیه   هیای جسیمی و کالمیی    یا باخت برای هواداران شاید عاملی برای بروز خشونت

گردد که  آموزش هوش هیجیانی  تا پیشنهاد میهای وروانی گردد در این راسمنجر به آسیب

وییژه از سیوی   شده و ایجاد آمادگی روحیه بردوباخت بیه ریزیصورت تخصصی و برنامهبه

های نوین مدیریت ورزشی و های ورزشی در اولویت ترار بگیرد. از سوی دیگر شیوهرسانه

ورزشی عملیاتی گردد بیه   ها و متولیانالمللی از سوی سازمانهماهنگ با استانداردهای بین

این ترتیب مدیریت ووتبا  نیازمنید اویراد متخصیص اسیت، هیم از لحیا  حقیوتی و هیم         

شیود عیدالت ورزشیی و    صورت صحیح اداره گردد. همچنین پیشنهاد میتخصصی، باید به

هیای کشیور بیه اجیرا درآیید؛      های مختلف در میان سایر شیهرها و اسیتان  ووتبالی در زمینه

های ایران، بتواننید در ایین زمینیه شیانس     ها و باشگاهاستعدادهای کلیه ورزشگاهکه نحویبه

 وعالیت و برابری امکانات را داشته باشند.  
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