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 چکیده

عملکرد ورزش ملی و هویت ملی  هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی کم و کیف رابطه

قیت، موفقیت در عین انتظار موفعملکردی شامل ای این هدف چهار موقعیت دانشجویان است. بر

 موفقیت در عین انتظار شکست، شکست در عین انتظار موفقیت و شکست در عین انتظار شکست

ملی خودگرای  هویتتشخیص داده شد. همچنین برای هویت ملی چهار حالت یا وضعیت شامل 

 یزست یبهغرهویت ملی ، ملی شرمساری شده:هویت ملی خودگرای تضعیف، یافته: سربلندی ملیتقویت

در نظر گرفته شد.  شده: سرافکندگی ملیتضعیف غریبه ستیزهویت ملی و  یافته: غرور ملیویتتق

بهره گرفته شد  اعتبار محتوایی مقطعی است. برای تعیین اعتبار پرسشنامه  از -پژوهش از نوع همبستگی

ستفاده شد. جامعه و ضریب آلفای کرونباخ ا ی همسانی درونیپایایو برای احراز پایایی آن از روش 

های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران آماری شامل دانشجویان دوره

ای نامتناسب با گیری احتمالی از نوع طبقهمونهنفر از آنان با استفاده از روش ن 318جنوب است که 

ملی در هر حالتی به ترتیب موفقیت یا شکست ورزش  اوالًنشان داد که حجم انتخاب شدند. نتایج 

تقویت یا تضعیف مضاعف هویت ملی بستگی به  ثانیاًشود. موجب تقویت یا تضعیف هویت ملی می

دور از های ها یا شکستموفقیت کهطوریبه چارچوب تفسیری مسلط از عملکرد ورزش ملی دارد
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ه تقویت یا تضعیف هویت ملی را زمین انتظارقابلهای ها یا شکستفقیتورزش ملی بیش از مو انتظار

 کهاست  زندگی اجتماعی در ابعاد مهمجمله مسائل و از بنابراین مبحث هویت ملی؛ کنندفراهم می

 .گرددیر یدچار تغهای ملی ی تیمورزش عملکرد تأثیرتحت  مستقیمطور تواند بهمی

 .ی، شکست، موفقیت، هویت ملیهای مل، تیمعملکرد ورزشی :کلیدی واژگان

 

The Relationship between National Teams' Sports 

Performance and National Identity of Students 
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Abstract 
The main objective of this research was to investigate the empirical 

relationship between the performance of national sport and national 

identity of the students. For this purpose, four performance positions 

were diagnosed, including success while expecting success, success 

while expecting failure, failure while expecting success, and failure 

while expecting failure. For national identity also was considered four 

modes or status: "Self-centered reinforced national identity: national 

glory, "Self-centered weakened national identity: national shame, Anti-

stranger reinforced national identity: national pride, and Anti-stranger 

weakened national identity: national embarrassment. Content validity 
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  2۹ دانشجويان های ملی با هويت ملیارتباط عملکرد ورزشی تیم
 

was used to determine the validity of the researcher-made questionnaire, 

and internal consistency reliability and Cronbach's alpha coefficient were 

used to determine its reliability. The statistical population includes 

undergraduate and graduate students of Islamic Azad University, South 

Tehran Branch, 320 of whom were selected using non-proportional 

stratified sampling method. The results showed that, firstly, the success 

or failure of national sports in any case, respectively, strengthens or 

weakens national identity. Second, the double strengthening or 

weakening of national identity depends on the dominant interpretive 

framework of national sports performance, so that successes or failures 

far beyond the expectations of national sports provide the basis for 

strengthening or weakening national identity more than expected 

successes or failures. Therefore, the issue of national identity is one of 

the important issues and dimensions in social life that can be directly 

affected by the sport performance of national teams. 

Keywords: Sports Performance, National Teams, Failure, Success, 

National Identity. 
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 مقدمه

رقابت و یا سرگرمی وجود داشته  دننما هاییهدف با ورزش کهن روزگارآناز 

 گشتهبه معنای جدید آن پدیدار ورزش نیز  ،است اما مصادف با توسعه صنعتی جوامع

 شناختی، ورزش به اهداف بالجامعه لحاظکه در وهله اول از این وجود است. با

و سرزندگی شادابی و ح و در کل نشاط و یفرچون مسابقه، مهارت و تهمای واسطه

 همراهبا پیوند مسائل اجتماعی بسیار فراتری  درواقعشود، اما جامعه مرتبط می سالمت

 ،و همکاران نصرتبنی) .استکه یکی از این مسائل اجتماعی بحث هویت  است

 یندگیری ارتباط و پیوگرایی از آغاز شکلبین دو پدیده ورزش نوین و ملی (.1391

گیری و در ادامه سیر ده از آغاز شکلبرقرار است که قابل بررسی است. این دو پدی

ورزش بستری برای ساخت، نفوذ و  طرفاز یک. انددرآمیختهتکامل خود بسیار با هم 

طلب هویت هایحکومتها و دیگر جنبش طرفگسترش هویت ملی بوده است و از 

)اخوان کاظمی و شاه قلعه،  انداشتهدش نق نوینتقویت، نفوذ و گسترش ورزش  در

1393). 

از  ایشکل از مجموعهمت که دانستاعتبار و شناسنامه یک ملت  توانرا می هویت

و  اجتماعی گوناگونهای در جریان ایسازنده و نقش است مادیغیرتعلقات مادی و 

جتماعی، اسی شناسی و روانشناجامعه هاینظریهبق اط(. م1399)اکبری،  دارد ملی

 کیفیتی اکتسابی و پویا داشته و کند کهف میهویت چیستی اجتماعی افراد را تعری



 

 

 

 

  ۳۱ دانشجويان های ملی با هويت ملیارتباط عملکرد ورزشی تیم
 

بر  .کنندکه افراد تجربه می است مختلفیو  طی روابط اجتماعی متقابل گیری آنشکل

و در  ردندا یثابت و پایدار و موجودیت ، هویت ماهیتسیشناجامعه هاینظریه طبق

، 1ون و هاکیکند )کالینستغییر می دائماًگردد و ول میحتم و گرفتهشکلطول زمان 

توان چنین گفت که با گذشت زمان و وقوع برخی از حوادث مهم می درواقع(. 2007

ر )تقویت یا تضعیف( تصور مردم از یغیتاجتماعی، تاریخی، سیاسی و ...، موجب 

اعی، پژوهش ماجتگردد. لذا با توجه به سیال بودن و پویایی هویت هویت ملی می

ملی با هویت ملی  هایملکرد ورزشی تیماست تا رابطه بین ع درصددحاضر 

 دانشجویان را مورد بررسی قرار دهد.

عملکرد قهرمانان نخبه ورزشـی و موفقیـت آنها و از طرفی پیامـدهای ایـن 

های های اساسی در پژوهشالمللی، از موضوعملـی و بـین حموفقیـت در سـط

ازجملـه موضوعات هم  هویت و غـرور ملـی. ـی و مدیریت ورزشی استسشناجامعه

شـوند و شناسـی ورزشـی و مـدیریت ورزشی محسوب مـیدر جامعه دیگر ایرشتهبین

ویژه ورزش قهرمانی، کسـب افتخـار ها در ورزش و بهـل مهـم مشـارکت دولتالیاز د

 حغرور ملی و انسجام ملی در سط تقویو شادی در جامعه و به عبارتی ت طو ایجاد نشا

 آنکهدر این راستا، شناخت میزان غرور ملی و شناسایی مهمترین ابعاد  .جامعه است

شود، از اهمیت خاصـی برخـوردار جامعه می باعث تقویت غرور ملی در مردم یک

 را رشته ورزشی هر ملی در هر کشوری تیم .(1393ده چشمه و همکاران، )فدایی است
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 همه دانست و کشور آن در شده انجام های ورزشیکوشش و هاتالش گاهجلوه نتوامی

 که ناهر زم و است ملی هایتیم بر کشور متمرکز هر در ورزشی های نهادهایتالش

 موردبحثطور گسترده افتد، هویت ملی بهالمللی اتفاق مییک رویداد ورزشی بین

بنابراین ؛ شوندمی بازی وارد یلم یهاهویت و ملی هایو کلیشه گیردقرار می

 در مسابقات ایران ازجملهکشورها  ورزش پوشانملی هایناکامی و هاموفقیت

آورد. لذا می وجود به و مسئوالن مردم بین در را زیادی هایحساسیت المللیبین

یابد و آگاهی از چگونگی ارتباط آن با هویت ای میهای ملی اهمیت ویژهعملکرد تیم

های مرتبط قرار لی در اختیار نهادهایی را برای تقویت هویت متواند رهنمودییی ممل

 دهد.

موجود در  فردمنحصربهملی با توجه به شرایط اجتماعی و تاریخی  و هویت غرور

 تواند برو می گیردجمعیتی در هر جامعه شکل می-هر کشور و موقعیت اجتماعی

ح (. بین سط2006، 1و کیم )اسمیت .بگذارد ثیرأتز نی مسائل سایر مورد در مردم دیدگاه

زاده و همکاران، جمعهزایش مشارکت رابطه مستقیمی وجود دارد )امامغرور ملی و اف

شود که آورد و باعث می(، ارتقا غرور ملی احساس تعهد به مردم را به وجود می2012

ها ندارند ملت ایرای نسبت به سحالی که دیدگاه خصمانهپرست در عینافراد میهن

های موفقیت تیم(. 1390ه باشند )هاشمیانفر و همکاران،مشارکت فعالی در جامعه داشت

افراد جامعه  نفساعتمادبه موجب تقویت روحیه و افزایش ملی و ارتقا غرور ملی
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 توان گفت(. از طرف دیگر و شاید نقطه مقابل می2005، 1گردد )برومنت، یوسلمی

 عدم و زگیانگی، بیخودباختگی امیدی،یاس، نا به راحتیبهاند وتیم ملی غرور تضعیف

 هادولت تالش این اساس، بر جامعه منجر شود. شهروندان میان در فعال مشارکت

 خود شهروندان میان در را ملی غرور های گوناگون،روش بر این است که به همواره

 غرور تضعیف و تقویت در .(1395تقویت کرده و ارتقا دهند )احمدی و همکاران، 

علمی، اقتصادی،  ازجملهها باشند. برخی از دستاوردمی ررگذاتأثی متعددی عوامل ملی

 (.2018، 2شوند )رایگیری غرور و هویت ملی مینظامی و ورزشی باعث شکل

 تا میدان نبرد در از پیروزی ایگسترده دامنه شامل ملی هایها و دستاوردموفقیت

 ادبیات، و رهن ورزش، آوری،فن علوم، ازجمله مختلف، ایهنهزمی در موفقیت

(. در این صورت 2008و همکاران،  3شوند )معادل ملی ارتقاء غرور توانند موجبمی

 را آن شده و جایگاه ملی دار شدن غرورتوانند موجب خدشهملی نیز می هایشکست

که موجب تقویت  یاملبنابراین بررسی و شناخت عو؛ کند تضعیف شهروندان میان در

 .است ضرورید گردنیا تضعیف هویت ملی می

انواع مختلفی از هویت وجود دارد که از بین آنها هویت ملی، هویت قومی و 

تر بوده و مباحث زیادتری پیرامون آنها صورت گرفته است هویت دینی شناخته

و  استالعه طن م(. پیرامون هویت ملی که مد نظر ای1395فر و خلیل طهماسبی، )شفیعی
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دانند، صالحی امیری و همکاران هویت جمعی می ینترزیادی آن را مهم نظرانصاحب

کنند که این نوع هویت هم موجب همبستگی و ایجاد روح جمعی ( عنوان می1393)

شود و هم معرف و مشخصه آن در بین جوامع دیگر است و دوام و در یک جامعه می

ملی  دی آنها وابسته به هویت ملی است. لذا هویتازآ و نفسعزتقوام زندگی همراه 

( 1396و همکاران ) احمدپورای برخوردار است. برای همه جوامع دنیا از اهمیت ویژه

گیری هویت سازی نقش ورزش در فرآیند شکلمدل در پژوهش خود تحت عنوان

 ود موجب تقویت همبستگی ملی شوتواند ورزش می به این نتیجه رسیدند کهملی 

باعث که  را ایجاد کند غرور ملیزده رهرا به هم گجامعه  در های مختلفعالیق گروه

گردد. احمدی و میالملل نمایی در عرصه بینوفاق و همبستگی در کشور و قدرت

 و قبل شهروندان ملی غرور ایمقایسه ( پژوهشی تحت عنوان تحلیل1395همکاران )

ایج انجام دادند. نت 2014جهانی  به جام صعود رد انایر فوتبال ملی تیم موفقیت از بعد

 بر المللیبین مسابقات در ورزشی هایشکست و هاموفقیت پژوهش آنها نشان داد که

 ملی تیم موفقیت از پس شهروندان است و غرور ملی تأثیرگذار شهروندان ملی غرور

( 1393اران )کهم افزایش یافت. نتایج پژوهش عیدی و معناداری طوربه ایران فوتبال

حاکی از آن است  جایگاه ورزش ور ملی با تأکید برهنجاریابی ابزار غرتحت عنوان 

گردد. آنها موجب تقویت هویت ملی می المللیبین حهای ورزشی در سطموفقیتکه 

بیشتری افتخار و غرور  سردان احساهمچنین در این زمینه به این نتیجه رسیدند که م

غرور  س، احساهای ورزشیمـــوفقیت درنتیجهنیز مسن  فراداو  ورزش دارندنسبت به 
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فوتبال بر هویت ملی به  تأثیر( با بررسی 1392. اخوان کاظمی و شاه قلعه )بیشتری دارند

ملی فوتبال، نوعی های فرااین نتیجه رسیدند که موفقیت و عملکرد خوب در مسابقه

کند تا جایگاه برتر و دار میاا وکند و دیگر جوامع رغرور و هویت ملی ایجاد می

کشور مطبوع تیم برنده را بپذیرند و شکست یک تیم ملی فوتبال نیز به  احترامقابل

 نتایجگردد. دار شدن غرور ملی میهمین ترتیب موجب نوعی سرخوردگی و جریحه

رابطه بین سطوح عملکرد ورزشی  ( تحت عنوان1391و همکاران ) نصرتبنی پژوهش

یانگین متغیرهای م که دهدهویت فردی و اجتماعی آنان نشان می وان گیرکشتی

عملکرد  وحسط با درنظر گرفتنو تعلق گروهی  جویی، حس رقابتنفساعتمادبه

در سطوح باالتر هویت غالب  همچنین .دارندداری گیران اختالف معنیورزشی کشتی

در سطوح باالتر  تیانهدر. تر از نوع فردی بودینیاز نوع اجتماعی و در سطوح پا

الباختی و همکاران  .شدجتماعی همگنی بیشتری مشاهده ورزشی بین هویت فردی و ا

تیم ملی بر تمامی ابعاد  عملکرد ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که1399)

پیوند با  ،آگاهی شناختی، ارزیابی شخصی و عمومی، مشارکت رفتاری) هویت ملی

رزیابی م ملی بر اعملکرد تی تأثیربیشترین  و از میان آنها دردا تأثیر( خود و استقالل

پژوهش پوپوویک و  نتایج. بر آگاهی شناختی بود گذاریعمومی و کمترین تأثیر

 هویت تواندمی فوتبال ملی تیم چشمگیر هایموفقیت ( تحت عنوان آیا2014) 1بجلیکا

 ملی تیم توجهقابل ردهایوستاکند؟ بیانگر آن است که د تقویت نگرومونته در را ملی

 
1. Popović & Bjelica 
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 در مختلف اقوام بین آمیزمسالمت همزیستی و تقویت را ملی هویت تواندمی فوتبال

 .کند تقویت را نگرومونته مانند فرهنگی چند جامعه

نسبت به دیگران بیشتر در معرض تغییر و تحوالت مربوط به هویت ملی دانشجویان 

تری تر و گستردهامعه روابط اجتماعی وسیعجار قرار دارند؛ زیرا نسبت به دیگر اقش

ها شدن، افکار و اندیشهو مسائل تجدد و نوگرایی و نوسازی، جهانی وسایله و با داشت

در تغییر و تحوالت حال  دانشجویانهای نو برخورد و آشنایی بیشتری دارند. و هویت

بنابراین با توجه به  ؛ندکنو آینده جامعه نیز جایگاه خاصی داشته و نقش مهمی ایفا می

آنها در سرنوشت کشور بررسی  کنندهیینتعشجویان و نقش درصد باالی جمعیت دان

خصوص موضوع مورد پژوهش حاضر که بر هویت ملی آنها و به تأثیرگذارعوامل 

تواند در شناخت ما از مطالعه در این ارتباط خاص صورت نگرفته است، می تاکنون

 ن مفید باشد.آای مسائل هویتی و پیامده

 پژوهش ابزار

همبستگی است و به شکل میدانی انجام  -توصیفی هایپژوهشع این پژوهش از نو

گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

در دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد در  1394تهران جنوب است که در سال 

برای تعیین حجم  .استنفر  24000داد این دانشجویان در حدود ع. تحال تحصیل بودند

نمونه الزم از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران استفاده شد. حداقل حجم نمونه الزم 
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گیری »احتمالی« از نوع نفر محاسبه شد. روش نمونه 318برای این پژوهش تعداد 

وه تحصیلی« دانشجویان ر»گ محقق موردنظرای نامتناسب با حجم« است. طبقه »طبقه

و علوم ورزشی، علوم پایه،  بدنیتربیتویان چهار دانشکده است که طبق آن دانشج

ها »پرسشنامه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده یقموردتحقهنر و معماری و روانشناسی 

ساخته« است که در دو مرحله ساخته شد. در مرحله اول، اقدام به استخراج محقق

ا، فهرستی از نتایج ورزش های چهارگانه شد. برای این منظور ابتدعیتقمو مصادیق

ال اخیر در میادین آسیایی و جهانی استخراج شد. سپس تعدادی از کشور در دو س

داور انتخاب  عنوانبهو مدیران ورزش کشور  نظرانصاحبمتخصصین، ورزشکاران، 

ن را برای موقعیتهای چهارگانه اکارمورد از نتایج ورزش 5شده و از آنها تقاضا شد تا 

وارد شد و بر اساس بیشترین  SPSSد. سوم، نظرات داوران استخراج و در تعیین نماین

 استخراج شد. 1تکرار جدول 

 : مهمترین نتایج ورزش ایران در دو سال اخیر بر اساس نظرات داوران1جدول 

 و سال اخیرددر های ورزشی فهرست مصادیق نتایج ورزشکاران یا تیم موقعیت

موفقیت )قابل 

بینی و پیش

 ار(انتظ

مدال ، والیبال

آسیایی  یطال

 ینچئونا 2014

 (1)سوال 

 2014آسیایی 

اینچئون مدال 

 58طالی 

کیلوگرم: فرزان 

 عاشورزاده

 (2)سوال 

 سیاییآ

، 2006دوحه

محمود میران 

)سوال  )نقره(

3) 

سیایی آ

، 2006دوحه

منهای 

: کیلوگرم84

 کرمی یوسف

 (4سوال ) (طال)

مدال ، والیبال

 طال آسیایی

 (5 وال)س 2014
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موفقیت 

 (انتظارقابل)غیر

تیراندازی با 

کامپوند  کمان

اسماعیل 

عبادی، مدال 

طال آسیایی 

 (6)سوال  2014

امید  یطال

نوروزی: 

مسابقات کشتی 

المپیک فرنگی 

2012 60 

)سوال  کیلوگرم

7) 

 آسیایی

 گوانگژو

سجاد ، 2010

متر  800مرادی 

( طال)ن امرد

 (8)سوال 

جهانی  لیگ

 ،2013 والیبال

 0المان -6ایران

 (9)سوال 

 گوانگژو آسیایی

راحله ، 2010

 62آسمانی 

 کیلوگرم زنان

( )سوال نقره)

10) 

شکست )قابل 

بینی و پیش

 انتظار(

انی هجم جا

 2006فوتبال 

 2-1یرانا

پرتغال )سوال 

11) 

حذف تیم ملی 

فوتبال در 

چهارم یک

 جام پایانی

آسیا  هایملت

 )سوال 2011

12) 

آسیایی 

 گوانگژو

2010 ،71 

کیلوگرم: سعید 

عبدولی، مدال 

 (13)سوال  برنز

لیگ جهانی 

 2013 والیبال

ایران  -6روسیه 

 (14)سوال  یک

 جام جهانی

 2014فوتبال 

 1 – 0 ایران

)سوال آرژانتین

15) 

شکست 

 (انتظارابلقغیر)

جام جهانی 

 2014 فوتبال

 3 – 1 یرانا

و  بوسنی

 هرزگوین

 (16)سوال 

 2006 آسیایی

دوحه وزن 

 72 منهای

کیلوگرم: هادی 

( ساعی )برنز

 (17)سوال 

قهرمانی فوتبال 

 غرب آسیا

در  2012

مرحله گروهی 

حذف شد 

 (18)سوال 

 آسیایی گوانگژو

فردین  2010

معصومی کشتی 

 120 دآزا

 )برنز) کیلوگرم

 (19)سوال 

تبال تیم ملی فو

درجام  ایران

آسیا  هایملت

یک چهارم در

حذف شد  پایانی

 (20)سوال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%87%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%87%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
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ای که در مرحله اول های چهارگانهگانه موقعیتدر مرحله دوم، مصادیق بیست

ساخته مورد سنجش قرار گرفتند. استخراج شده بودند در قالب یک پرسشنامه محقق

بر اساس طیف زیر )جدول  گذاری از دانشجویان خواسته شدذاری و نمرهگکد برای

گانه ورزش ملی ایران در دو سال اخیر ابراز صوص نتایج بیست( احساس خود در خ2

 کنند.

 بندی احساس دانشجویان به نتایج ورزش ایران در دو سال اخیر: طیف2جدول 

 احساس
احساس غرور 

 )افتخار، برتری(

 یلنداحساس سرب

 )احترام، آبروداری(

احساس شرمندگی 

 کفایتی(، بی)خجالت

احساس 

سرافکندگی 

)خواری، ذلت، 

 خفت، رفتن آبرو(

 

    

 -2 -1 + 1 + 2 نمره

 

برای تعیین اعتبار پرسشنامه مورد استفاده از »اعتبار محتوایی« بهره گرفته شد. 

ی درخواست شد تا در سشناو جامعه بدنیتربیتاز ده داور در حوزه  کهطوریبه
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شده قضاوت های طراحیهای چهارگانه توسط پرسشخصوص پوشش کامل موقعیت

به دست آمد که حاکی از اعتبار  91/0نمایند. ضریب توافق نظرات داوران در حدود 

 قابل قبول آن پرسشنامه است.

تفاده س« اها از روش »پایایی همسانی درونیبرای احراز پایایی ابزار گردآوری داده

 3های چهارگانه در جدول ده برای موقعیتشد. تا ضریب آلفای کرونباخ محاسبه ش

در نوسان هستند که از پایایی  76/0تا  68/0خالصه شده است. مقادیر این ضریب از 

 کند.های موقعیتی چهارگانه حکایت میقابل قبول سازه

 اس نظرات داورانسر ا: مهمترین نتایج ورزش ایران در دو سال اخیر ب3جدول 

 درونیمسانی ضریب ه تعداد سوال موقعیت

 73/0 5 بینی و انتظار(پیش موفقیت )قابل

 68/0 5 (انتظارقابلموفقیت )غیر

 75/0 5 بینی و انتظار(شکست )قابل پیش

 76/0 5 (انتظارقابلشکست )غیر

تجزیه و  SPSSر افزاها با استفاده از نرمدر پژوهش حاضر پس از گردآوری داده

با توجه به  های پژوهش حاضربرای تجزیه و تحلیل دادهها انجام شده است. تحلیل داده

سطح سنجش متغیرها دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شده است، در سطح 

های پراکندگی و در سطح های مرکزی، توزیع فراوانی و شاخصتوصیفی از شاخص

 سپیرمن، پیرسون و رگرسیون استفاده شد.اگی های همبستاستنباطی از آزمون
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 هاو تحلیل یافتهیه تجز

نفر  20%( مرد بودند. تعداد 54نفر ) 171%( از پاسخگویان و 46نفر ) 147تعداد 

( رده %7نفر ) 21سال، تعداد  20( رده سنی%18نفر ) 57سال،  19%( در رده سنی 6)

 24( رده سنی %6نفر ) 19 ال،س 23( رده سنی %5/14نفر معادل ) 46سال،  22سنی 

( رده %4نفر ) 14تعداد سال،  26( رده سنی %7نفر ) 22سال،  25رده ( %9نفر ) 30سال، 

 نفر 16سال،  34%( رده سنی 4نفر ) 14سال،  30%( رده سنی4نفر ) 13، تعداد 29سنی 

ال س 48( رده سنی %7نفر ) 22سال و تعداد  44( %5/7نفر ) 24سال،  43%( رده سنی 5)

 25و  23، 20یت جوان دانشگاه افراد ودند که بیشترین پاسخگویان با توجه به جمعب

( مربوط به %84نفر ) 266شود. تعداد مربوط می سال به باال 29کمترین تعداد به  ساله و

( علوم %4/4نفر ) 14( رشته هنر و معماری، %5/7نفر ) 24، بدنیتربیت رشته تحصیلی

ترین پاسخگویان ( دانشجویان دانشکده روانشناسی بودند. بیش%4/4نفر ) 14پایه و تعداد 

و کمترین تعداد به  بدنیتربیتمراکز، مربوط به رشته  با توجه به جمعیت و دسترسی

( دانشجویان %76نفر ) 242شود. تعداد منطقه رشته روانشناسی و علوم پایه مربوط می

( %70نفر ) 223بودند. تعداد  دارش( کارشناسی %24نفر ) 76دوره کارشناسی و تعداد 

( قومیت لر %4نفر ) 14، یآذر( ترک %21نفر ) 67قومیت فارس، تعداد  دانشجویان با

 87( ورزشکار و تعداد %73نفر ) 231های دیگر بودند. تعداد نفر دارای قومیت 14و 

 بودند. ورزشکار یرغ( %27نفر )

 93احساس سربلندی و  1ال وه س( از پاسخگویان در پاسخ ب%8/70نفر ) 225تعداد 
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( از پاسخگویان در پاسخ %4/66نفر ) 211کردند. تعداد س غرور می( احسا%2/29نفر )

 230کردند. تعداد ( احساس غرور می%6/33نفر ) 107احساس سربلندی و  2به سوال 

( %7/27نفر ) 88احساس سربلندی و  3( از پاسخگویان در پاسخ به سوال %3/72نفر )

 4خگویان در پاسخ به سوال ( از پاس%4/88نفر ) 281کردند. تعداد ر میوغر احساس

( %4/66نفر ) 211کردند. تعداد ( احساس غرور می%6/11نفر ) 37ندی و احساس سربل

( احساس %6/33نفر ) 107احساس سربلندی و  2از پاسخگویان در پاسخ به سوال 

شود که اکثر مالحظه می 5تا  1 تاالؤس کردند. بدین ترتیب با توجه با پاسخغرور می

تری به عین انتظار موفقیت احساس بسیار مثبتدر موقعیت موفقیت در  پاسخگویان

 شود.ملیت خود پیدا کرده و هویت آنها تقویت می

احساس سربلندی و  6( از پاسخگویان در پاسخ به سوال %6/34نفر ) 110تعداد 

( از پاسخگویان در %34نفر ) 108داد ع. تکردند( احساس غرور می%4/65نفر ) 208

کردند. تعداد حساس غرور می( ا%66نفر ) 210احساس سربلندی و  7ه سوال پاسخ ب

نفر  100احساس سربلندی و  8%( از پاسخگویان در پاسخ به سوال 6/68نفر ) 218

( از پاسخگویان در پاسخ به %6/67نفر ) 215کردند. تعداد %( احساس غرور می4/31)

نفر  270کردند. تعداد غرور می %( احساس4/32نفر ) 103احساس سربلندی و  9 لسوا

( %1/15نفر ) 48احساس سربلندی و  10%( از پاسخگویان در پاسخ به سوال 9/84)

مالحظه  10تا  6 سؤاالت ترتیب با توجه با پاسخ ینبدکردند. احساس غرور می

عین انتظار شکست احساس بسیار  رت دشود که اکثر پاسخگویان در موقعیت موفقیمی
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 شود.خود پیدا کرده و هویت آنها تقویت میملیت  تری بهمثبت

احساس سرافکندگی،  11( از پاسخگویان در پاسخ به سوال %4/14نفر ) 14تعداد 

نفر  22%( احساس سربلندی و 3/45نفر ) 144%( احساس شرمندگی، 4/43نفر ) 138

به ( از پاسخگویان در پاسخ %4/14نفر ) 14داد ع. تکردند%( احساس غرور می9/6)

نفر  144%( احساس شرمندگی، 4/43نفر ) 138احساس سرافکندگی،  11سوال 

نفر  40کردند. تعداد %( احساس غرور می9/6نفر ) 22%( احساس سربلندی و 3/45)

( %7/71نفر ) 228احساس سرافکندگی،  12%( از پاسخگویان در پاسخ به سوال 6/12)

نفر  274کردند. تعداد می %( احساس سربلندی7/15نفر ) 50س شرمندگی و ااحس

( %8/13نفر ) 44احساس شرمندگی و  13%( از پاسخگویان در پاسخ به سوال 2/76)

 14( از پاسخگویان در پاسخ به سوال %1/4نفر ) 13کردند. تعداد احساس سربلندی می

( احساس %2/25نفر ) 80گی و درمن( احساس ش%8/70نفر ) 225احساس سرافکندگی، 

احساس  15( از پاسخگویان در پاسخ به سوال %17نفر ) 54تعداد  ند.کردسربلندی می

( احساس %6/28نفر ) 91( احساس شرمندگی و %4/54نفر ) 173سرافکندگی، 

شود مالحظه می 15تا  11 سؤاالت کردند. بدین ترتیب با توجه با پاسخسربلندی می

اس منفی به ملیت ان در موقعیت شکست در عین انتظار شکست احسیخگوکه اکثر پاس

 شود.ا تضعیف میخود پیدا کرده و هویت آنه

احساس سرافکندگی،  16( از پاسخگویان در پاسخ به سوال %6/23نفر ) 75تعداد 
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کردند. ( احساس سربلندی می%7/16نفر ) 53( احساس شرمندگی و %7/59نفر ) 190

 103شرمندگی،  احساس 17( از پاسخگویان در پاسخ به سوال %7/60نفر ) 193تعداد 

نفر  61کردند. تعداد %( احساس غرور می9/6نفر ) 22و %( احساس سربلندی 4/32نفر )

( %1/70نفر ) 223احساس سرافکندگی،  18%( از پاسخگویان در پاسخ به سوال 2/19)

نفر  23. تعداد ددنرک%( احساس سربلندی می7/10نفر ) 34احساس شرمندگی و 

( %6/67نفر ) 215احساس سرافکندگی،  19سخ به سوال %( از پاسخگویان در پا2/7)

نفر  49کردند. تعداد %( احساس سربلندی می2/25نفر ) 80احساس شرمندگی و 

( %8/70نفر ) 225احساس سرافکندگی،  20%( از پاسخگویان در پاسخ به سوال4/15)

کردند. بدین ترتیب با ( احساس سربلندی می%8/13نفر ) 44احساس شرمندگی و 

شود که اکثر پاسخگویان در موقعیت مالحظه می 20تا  16 سؤاالت توجه با پاسخ

تری به ملیت خود پیدا کرده و هویت شکست در عین انتظار موفقیت احساس منفی

 شود.آنها سرکوب می

 5و  4 جداول ساسنتایج بررسی رابطه بین عملکرد ورزشی با هویت ملی بر ا

 گزارش شده است.

 ت ملی دانشجویان در واکنش به عملکرد ورزش ملیهای آماری هوی: شاخص4جدول 

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد 

 01412/0 25185/0 3189/1 318 بینی و انتظار(موفقیت )قابل پیش

 01527/0 27229/0 4208/1 318 (انتظارقابلموفقیت )غیر
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 03832/0 68331/0 -5201/0 318 بینی و انتظار(شکست )قابل پیش

 03721/0 66354/0 -6943/0 318 (انتظارقابلشکست )غیر

 : آزمون تی هویت ملی دانشجویان در واکنش به عملکرد ورزش ملی5جدول 

 

 0مقدار تی=

t 
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

 95فاصله اطمینان 

 درصدی

 حد باال حد پایین

نی و بیموفقیت )قابل پیش

 انتظار(
384/93 317 000/0 31887/1 2911/1 3467/1 

 4508/1 3907/1 42075/1 000/0 317 047/93 (انتظارقابلموفقیت )غیر

بینی و شکست )قابل پیش

 انتظار(
574/13- 317 000/0 52013/0- 5955/0- 4447/0- 

 -6211/0 -7675/0 -69434/0 000/0 317 -660/18 (انتظارقابلشکست )غیر

 بینی و انتظار( وموفقیت )قابل پیش هایعالمت مثبت آماره میانگین در موقعیت

کننده در این ( حاکی از آن است که دانشجویان شرکتانتظارقابلموفقیت )غیر

ود جا وورزش ملی، خواه احتمال موفقیت آنه آمیزموفقیتپژوهش در واکنش به نتایج 

 دیگرعبارتبهاند. ه ملیت ایرانی ابراز کردهتری بداشته باشد یا نباشد، احساس مثبت

ان اما شدت احساس مثبت دانشجوی؛ این نتایج منجر به تقویت هویت ملی شده است

دهد که در میان این دو موقعیت، در آماره میانگین بازنمایی شده است نشان می که
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ز موفقیت بینی است بیشتر او پیش انتظارقابله غیرکیی هاکسب موفقیت در رقابت

، موجب تقویت هویت ملی شده است. سطح معناداری قابل قبول تفاوت انتظارقابل

های هویت ملی از مقدار صفر بیانگر آن است که این نتایج ناشی از شانس میانگین

یق موفقیت رز طنبوده و ادعای فرضیه فوق مبنی بر تقویت هویت ملی دانشجویان ا

بینی باشد یا مورد انتظار و قابل پیش اینکهی، گو المللهای بینورزش ملی در عرصه

 شود.می تأییدنباشد، 

بینی و انتظار( و های شکست )قابل پیشعالمت منفی آماره میانگین در موقعیت

کننده در این ( حاکی از آن است که دانشجویان شرکتانتظارقابلشکست )غیر

ها احتمال شکست آن ورزش ملی، خواه شکست آمیزواکنش به نتایج  رش دپژوه

اند. به سخن تری به ملیت ایرانی ابراز کردهوجود داشته باشد یا نباشد، احساس منفی

اما شدت احساس منفی ؛ دیگر این نتایج منجر به تضعیف هویت ملی شده است

دهد که در میان این دو یمان در آماره میانگین بازنمایی شده است نش ان کهدانشجوی

بینی است بیشتر از و پیش انتظارقابلهایی که غیرست در رقابتموقعیت، تجربه شک

، موجب تضعیف هویت ملی شده است. سطح معناداری قابل قبول انتظارقابلشکست 

های هویت ملی از مقدار صفر بیانگر آن است که این نتایج ناشی از تفاوت میانگین

و ادعای فرضیه فوق مبنی بر تضعیف هویت ملی دانشجویان از طریق  شانس نبوده

بینی ر و قابل پیشمورد انتظا اینکهالمللی، گو های بینشکست ورزش ملی در عرصه

 شود.می تأییدباشد یا نباشد، 



 

 

 

 

  47 دانشجويان های ملی با هويت ملیارتباط عملکرد ورزشی تیم
 

آمیز در عین انتظار موفقیت ورزش نتایج بررسی رابطه عملکرد ورزشی موفقیت

 گزارش شده است. 7و 6ن در جداول املی با هویت ملی دانشجوی

عملکرد ورزشی در واکنش به  هویت ملی دانشجویانهای آماری : شاخص6جدول 

 عین انتظار موفقیت ورزش ملیآمیز در موفقیت

 
 میانگین تعداد

ف انحرا

 معیار

خطای معیار 

 میانگین

 026/0 456/0 29/1 318 در اینچئون 2014های آسیایی طالی تیم ملی والیبال بازی

 027/0 473/0 34/1 318 اینچئون 2014طالی تکواندو فرزان عاشورزاده در آسیایی 

 025/0 448/0 28/1 318 2013سیا در سال کسب قهرمانی تیم ملی بسکتبال در آ

 18/0 321/0 12/1 318 آسیا و 2014تیم ملی کشتی آزاد سال  قهرمانیکسب مقام 

 028/0 496/0 57/1 318 اینچئون 2014ر آسیایی دبرداری بهداد سلیمی وزنه طالی

 



 

 

 

 

48  ۱۳۹۹بهار و تابستان  ،پانزدهم شماره ،ششم ل، سا شناسی ورزشجامعه 

 

یز در آم: آزمون تی هویت ملی دانشجویان در واکنش به عملکرد ورزشی موفقیت7جدول 

 عین انتظار موفقیت ورزش ملی

 

 0مقدار تی=

t 
درجه 

 آزادی

 سطح

 معناداری

 اختالف

 میانگین

 292/1 000/0 317 587/50 نودر اینچئ 2014های آسیایی طالی تیم ملی والیبال بازی

 336/1 000/0 317 360/50 اینچئون 2014طالی تکواندو فرزان عاشورزاده در آسیایی 

 277/1 000/0 317 810/50 2013م ملی بسکتبال در آسیا در سال کسب قهرمانی تی

 116/1 000/0 317 97/61 آسیا و 2014تیم ملی کشتی آزاد سال  کسب مقام قهرمانی

 572/1 000/0 317 584/56 اینچئون 2014برداری بهداد سلیمی در آسیایی هنوز طالی

کننده در این ویان شرکتعالمت مثبت آماره میانگین حاکی از آن است که دانشج

که احتمال موفقیت آنها وجود داشت،  آمیزموفقیتیجه پژوهش در واکنش به پنج نت

. به سخن دیگر این نتایج منجر به دانتری به ملیت ایرانی ابراز کردهاحساس مثبت

در آماره میانگین  انی کهتقویت هویت ملی شده است. شدت احساس مثبت دانشجوی

 وزنینسنگی دهد که در میان این نتایج کسب مدال طالست نشان میبازنمایی شده ا

آمیز توسط بهداد سلیمی بیش از سایر نتایج موفقیت 2014برداری آسیا در سال وزنه

ها مورد انتظار و این موفقیت اگرچهانه منجر به تقویت هویت ملی شده است، گپنج

های هویت ملی از فاوت میانگینبینی هم بود. سطح معناداری قابل قبول تقابل پیش

ن است که این نتایج ناشی از شانس نبوده و ادعای فرضیه فوق مقدار صفر بیانگر آ
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های ریق موفقیت ورزش ملی در عرصهطمبنی بر تقویت هویت ملی دانشجویان از 

 شود.می تأییدبینی هم باشد، مورد انتظار و قابل پیش اینکهالمللی، گو بین

موفقیت م آمیز در عین انتظار عدرابطه عملکرد ورزشی موفقیتنتایج بررسی 

 گزارش شده است. 9و  8ورزش ملی با هویت ملی دانشجویان در جداول 

عملکرد ورزشی در واکنش به  هویت ملی دانشجویان یهای آمار: شاخص8جدول 

 آمیز در عین انتظار عدم موفقیت ورزش ملیموفقیت

 
 میانگین تعداد

 انحراف

 معیار

خطای معیار 

 میانگین

 027/0 476/0 65/3 318 2014کشتی فرنگی در سال  قهرمانی جهان تیم ملی

م اقهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان در نخستین دوره ج

 2015آسیا در مالزی سال  هایملت
318 66/3 474/0 027/0 

 026/0 465/0 31/3 318 2014قهرمانی تیم کشتی آزاد جوانان در سطح جهانی در 

ورزشکار زن آسیا  بهترین عنوانبهانتخاب ساره جوانمردی 

 2014در سال
318 32/3 469/0 026/0 

رشته  در 2014 آسیایی هایاسماعیل عبادی در بازی طالی

 انفرادی کامپوند در تیراندازی
318 15/3 359/0 020/0 
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آمیز در ورزشی موفقیت : آزمون تی هویت ملی دانشجویان در واکنش به عملکرد9جدول 

 ش ملیعین انتظار عدم موفقیت ورز

 

 0مقدار تی=

t 
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

 95فاصله اطمینان 

 درصدی

 حد باال پایین حد

قهرمانی جهان تیم ملی کشتی 

 2014فرنگی در سال 
775/136 317 000/0 654/3 60/3 71/3 

بانوان در  قهرمانی تیم ملی فوتسال

آسیا در  هایملتنخستین دوره جام 

 2015ی در سال مالز

614/137 317 000/0 660/3 61/3 71/3 

قهرمانی تیم کشتی آزاد جوانان در 

 2014 رسطح جهانی د
099/127 317 000/0 314/3 26/3 37/3 

 عنوانبهانتخاب ساره جوانمردی 

بهترین ورزشکار زن آسیا در سال 

2014 

464/126 317 000/0 324/3 27/3 38/3 

 هایبازیاسماعیل عبادی در  طالی

 تیراندازی رشته در 2014 آسیایی

 انفرادی کامپوند در

709/156 317 000/0 151/3 11/3 19/3 

کننده در این حاکی از آن است که دانشجویان شرکت میانگینآماره  عالمت مثبت



 

 

 

 

  5۱ دانشجويان های ملی با هويت ملیارتباط عملکرد ورزشی تیم
 

ه احتمال موفقیت آنها وجود نداشت، ک آمیزموفقیتپژوهش در واکنش به پنج نتیجه 

این نتایج منجر به  دیگرعبارتبه؛ اندبه ملیت ایرانی ابراز کرده یترمثبتاحساس 

در آماره میانگین  انی کهاحساس مثبت دانشجوی تتقویت هویت ملی شده است. شد

کسب عنوان قهرمانی جام دهد که در میان این نتایج بازنمایی شده است نشان می

کسب عنوان قهرمانی جهان و  رتوسط بانوان کشو 2015فوتسال آسیا در سال  هایملت

منجر به  هآمیز پنجگانبیش از سایر نتایج موفقیت 2014در کشتی فرنگی در سال 

ها مورد انتظار و قابل این موفقیت چراکهتقویت مضاعف هویت ملی شده است، 

های هویت ملی از مقدار صفر تفاوت میانگینبینی نبود. سطح معناداری قابل قبول پیش

آن است که این نتایج ناشی از شانس نبوده و ادعای فرضیه فوق مبنی بر تقویت بیانگر 

المللی، های بینان از طریق موفقیت ورزش ملی در عرصهیمضاعف هویت ملی دانشجو

 شود.می تأییدبینی هم نباشد، مورد انتظار و قابل پیش اینکهرغم به

انتظار شکست ورزش  در عین شکست آمیزنتایج بررسی رابطه عملکرد ورزشی 

 گزارش شده است. 11و  10ملی با هویت ملی دانشجویان در جداول 

شکست هویت ملی دانشجویان در واکنش به عملکرد ورزشی آماری  های: شاخص10جدول

 در عین انتظار شکست ورزش ملی آمیز

 
 میانگین تعداد

انحراف 

 رمعیا

خطای معیار 

 میانگین

 065/0 157/1 07/0 318 مقابل آرژانتین 2014م جهانی شکست تیم ملی فوتبال در جا
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آسیایی  یهاحذف تیم فوتبال امید در مرحله گروهی بازی

2014 
318 81/0- 849/0 048/0 

تیم  4برابر  2014های جهانی شکست تیم ملی بسکتبال در رقابت

 دیگر
318 72/0- 692/0 039/0 

 2013الیبال در دو بار شکست تیم ملی والیبال در لیگ جهانی و

 برابر روسیه
318 54/0- 914/0 051/0 

ابقات سجودوکاران تیم ملی در م توسط مدالنکردن  کسب

 2014جهانی در 
318 60/0- 075/1 060/0 

در  آمیزعملکرد ورزشی موفقیت: آزمون تی هویت ملی دانشجویان در واکنش به 11جدول

 عین انتظار عدم موفقیت ورزش ملی

 

 0مقدار تی=

t 
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

 95فاصله اطمینان 

 درصدی

 حد باال حد پایین

 2014ست تیم ملی فوتبال در جام جهانی کش

 مقابل تیم ملی آرژانتین
066/1 317 287/0 069/0 06/0- 20/0- 

مرحله گروهی  حذف تیم فوتبال امید در

 2014های آسیایی بازی
034/17- 317 000/0 811/0- 91/0- 72/0- 

های جهانی شکست تیم ملی بسکتبال در رقابت

 تیم دیگر 4برابر  2014
648/18- 317 000/0 723/0- 80/0- 65/0- 
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دو بار شکست تیم ملی والیبال در لیگ جهانی 

 برابر روسیه 2013والیبال در 
487/10- 317 000/0 538/0- 64/0- 44/0- 

کاران تیم ملی جودو توسط مدالنکردن  کسب

 2014در مسابقات جهانی در 
909/9- 317 000/0 597/0- 72/0- 48/0- 

در آماره میانگین بازنمایی شده است نشان  انی کهنشجویاشدت احساس منفی د

های دهد که در میان این نتایج حذف تیم ملی امید در مرحله گروهی رقابتمی

پنجگانه منجر به تضعیف  شکست آمیز بیش از سایر نتایج 2014قهرمانی آسیا در سال 

ینی هم بود. بها مورد انتظار و قابل پیشاین شکست اگرچههویت ملی شده است، 

های هویت ملی از مقدار صفر بیانگر آن سطح معناداری قابل قبول تفاوت میانگین

بوده و ادعای فرضیه فوق مبنی بر تضعیف هویت است که این نتایج ناشی از شانس ن

خصوص اگر المللی، بههای بینانشجویان از طریق شکست ورزش ملی در عرصهملی د

شود. عالمت منفی آماره میانگین می تأییدی هم باشد، نبیمورد انتظار و قابل پیش

ج کننده در این پژوهش در واکنش به پنحاکی از آن است که دانشجویان شرکت

تری به منفیداشت، احساس که احتمال شکست در آنها وجود  یزیشکست آمنتیجه 

یت ملی شده واین نتایج منجر به تضعیف ه دیگرعبارتبهاند. ملیت ایرانی ابراز کرده

 است.

در عین انتظار عدم شکست  شکست آمیزنتایج بررسی رابطه عملکرد ورزشی 

 گزارش شده است. 13و  12اول ورزش ملی با هویت ملی دانشجویان در جد
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ری هویت ملی دانشجویان در واکنش به عملکرد ورزشی های آما: شاخص12جدول

 آمیز در عین انتظار عدم موفقیت ورزشموفقیت

 

 میانگین اددتع
انحراف 

 معیار

خطای 

معیار 

 میانگین

 053/0 946/0 -90/0 318 2015المللی کشتی لهستان های بینحذف حمید سوریان در رقابت

 2014رمانی جهان در سال برداری قههای وزنهبهداد سلیمی در رقابت

 نتوانست به مقام قهرمانی دست یابد
318 14/0- 091/1 061/0 

هیچ مدال طالیی  2015های جهانی زاد در رقابتآیم ملی کشتی ت

 کردکسب ن
318 98/0- 788/0 044/0 

از  2015للی در سال المهای بینشکست تیم ملی تکواندو در رقابت

 آذربایجان تیم ملی
318 57/0- 946/0 053/0 

موفق به شکست دادن تیم  2015تیم ملی والیبال در لیگ جهانی در 

 ملی استرالیا نشد
318 88/0- 833/0 047/0 

آمیز در : آزمون تی هویت ملی دانشجویان در واکنش به عملکرد ورزشی موفقیت13جدول 

 ت ورزش ملیعین انتظار عدم موفقی

 

 0مقدار تی=

t 
درجه 

 آزادی

سطح 

 اریمعناد

اختالف 

 میانگین

 95فاصله اطمینان 

 درصدی

 حد باال حد پایین
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ی اهحذف حمید سوریان در رقابت

 2015المللی کشتی فرنگی لهستان سال بین
004/17- 317 000/0 903/0- 01/1- 80/0- 

 برداریوزنه هایرقابتبهداد سلیمی در 

نتوانست به  2014هرمانی جهان در سال ق

 یابدقهرمانی دست 

364/2- 317 019/0 145/0- 27/0- 02/0- 

های جهانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت

 کردطالیی کسب ن هیچ مدال 2015
132/22- 317 000/0 978/0- 06/1- 89/0- 

های شکست تیم ملی تکواندو در رقابت 

 ذربایجاناز تیم ملی آ 2015المللی بین
724/10- 317 000/0 569/0- 67/0- 46/0- 

تیم ملی والیبال در لیگ جهانی والیبال در  

موفق به شکست دادن تیم ملی  2015

 استرالیا نشد

771/18- 317 000/0 877/0- 97/0- 79/0- 

کننده در این عالمت منفی آماره میانگین حاکی از آن است که دانشجویان شرکت

د که احتمال شکست آنها وجو شکست آمیزیبه پنج نتیجه پژوهش در واکنش 

این نتایج منجر  دیگرعبارتبهاند. تری به ملیت ایرانی ابراز کردهنداشت، احساس منفی

در آماره  انی کههویت ملی شده است. شدت احساس منفی دانشجوی به تضعیف

م کسب مدال طال دهد که در میان این نتایج عدمیانگین بازنمایی شده است نشان می

شکست بیش از سایر نتایج  2015جهانی در سال  توسط کشتی آزاد ایران در رقابتهای

ها این شکست چراکه پنجگانه منجر به تضعیف مضاعف هویت ملی شده است، آمیز
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های هویت نبود. سطح معناداری قابل قبول تفاوت میانگین پیشینیمورد انتظار و قابل 

عای فرضیه نگر آن است که این نتایج ناشی از شانس نبوده و ادملی از مقدار صفر بیا

فوق مبنی بر تضعیف مضاعف هویت ملی دانشجویان از طریق شکست ورزش ملی در 

 تأییدبینی هم نباشد، خصوص اگر مورد انتظار و قابل پیشمللی، بهلاهای بینعرصه

 شود.می

مبستگی اسپیرمن نشان داد که های پژوهش با استفاده از ضریب هسنی یافته ازنظر

تر در برابر شکست تر بیشتر از دانشجویان کم سن و سالسنهویت ملی دانشجویان م

ها نشان داد که هویت ایسه میانگینقشود. از لحاظ جنسیت مورزش ملی تضعیف می

آمیز ورزش ملی های عملکردی موفقیتملی دانشجویان دختر و پسر در موقعیت

ویان شود ولی دانشجتضعیف می شکست آمیزهای عملکردی یتتقویت و در موقع

شوند. از می متأثرالمللی بیشتر پسر از موفقیت یا شکست ورزش ملی در سطح بین

ها نشان داد که هویت ملی دانشجویان دوره ت مقایسه میانگینلحاظ سطح تحصیال

آمیز ورزش های عملکردی موفقیتکارشناسی و کارشناسی ارشد، هر دو در موقعیت

شود ولی تضعیف می آمیزستشکهای عملکردی ملی تقویت و در موقعیت

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد از موفقیت یا شکست ورزش ملی در سطح 

 هاییافتهقومیت  ازنظرشوند. می متأثرلمللی بیشتر از دانشجویان کارشناسی ابین

ن داد که هویت ملی دانشجویان نشا طرفهیکپژوهش با استفاده از تحلیل واریانس 

طور های عملکردی مختلف بهنده در نمونه تحقیق در موقعیتکناقوام مختلف شرکت
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ی دانشجویان منتسب به قوم ترک لمعناداری از یکدیگر متفاوت است و هویت م

 شود.های شکست ورزش بیش از سایر اقوام تضعیف میآذری در موقعیت

 گیرینتیجه

ملی های ملی با هویت نشان داد بین عملکرد ورزشی تیم های پژوهشیافته

دانشجویان ارتباط مثبتی وجود دارد و موفقیت یا شکست ورزش ملی در هر حالتی به 

ها از ورزش برای شود. همه کشورت یا تضعیف هویت ملی مییترتیب موجب تقو

کنند. فاده میدر بین افراد جامعه است شورونشاطتقویت هویت ملی، همبستگی و ایجاد 

 ایجاد و تقویت هویت قادر نباشد باعثورزش  هاندازبهرویدادی  شاید در جهان هیچ

کسب افتخارات و ر دهای گذشته تجربه که شودملی  رغرو و انسجام ملی ،ملی

)عیدی و  این ادعا است المللی تأییدی بربین حهای ورزشی کشور در سطموفقیت

های ها فعالیتدهد که در اغلب کشورنیز نشان می شواهد تاریخی .(1393همکاران، 

دهد نقش مهمی در هایی که در این حوزه رخ میها و شکستورزشی و موفقیت

مومی و در سطح باالتر غرور و هویت ملی دارند عگیری افکار دهی و شکلجهت

خود به این نتیجه  پژوهش ( در2008) 1چو و چانگ (.1398همکاران،  و مهتاب)

 تاریخ آوری وفن و معل ورزشی، هایند که در کره جنوبی مردم از موفقیترسید

ن یبنابرا؛ کننداحساس غرور بیشتری می اجتماعی و سیاست رفاه هایسیستم نسبت به

بر هویت ملی قلمداد  مؤثرهای ورزشی یکی از مهمترین عوامل ها و شکستموفقیت
 

1. Chung & Choe 
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 رند.قرار گی ایویژهشود که بایستی مورد توجه می

ورزش ملی  دور از انتظارهای ها یا شکستهای پژوهش نشان داد موفقیتیافته

هویت ملی را  فزمینه تقویت یا تضعی انتظارقابلهای ها یا شکستبیش از موفقیت

توان چنین استدالل کرد که هویت ملی از ن نتایج فوق مییکنند. در تبیفراهم می

پذیرد تا از عملکرد واقعی می تأثیری بیشتر های تفسیری کنشگران اجتماعکنش

ارانی که نمادهای هویت ملی هستند. آنچه در نتایج دیده شد این بود که ورزشک

المللی نیست که به تقویت یا تضعیف هویت دین بینازی در میوصرف موفقیت یا پیر

ها موفقیتانجامد بلکه، مهمتر از آن، برداشت و تعبیر و تفسیر کنشگران از آن ملی می

هایی که با برچسب شکست کهطوریبه تر است.کنندهها است که تعیینیا شکست

با برچسب تفسیری  هایی کهشوند بیش از شکستمشخص می انتظارقابل غیر تفسیری 

شوند. در انطباق با این شوند موجب تضعیف هویت ملی میمعین می انتظارقابل

از شوند بیش شناخته می انتظارقابلغیرچسب تفسیری هایی که با براستدالل، موفقیت

شوند باعث تقویت هویت بازنمایی می انتظارقابلهایی که با برچسب تفسیری موفقیت

فعاالنه در  طوربهای ورزش ملی فنی و رسانه اندرکاراندستمدیران و  .شوندملی می

 کهطوریبهمشارکت کنند بندی و اظهار تفسیرهای خود از عملکرد ورزش ملی قالب

ای آمادگی تا زمان برگزاری مسابقات ملی از اظهارات در حین تشکیل اردوه اوالً

های هیزند. این اظهارات پایهرغیرواقعی در خصوص عملکرد احتمالی ورزش ملی بپ

شود، می متأثرهمان چارچوب تفسیری هستند که تقویت یا تضعیف هویت ملی از آن 
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قعی ورزش ات غیرواقعی از عملکرد ورزش ملی بیش از عملکرد والذا ایجاد انتظار

های روابط عمومی فدراسیون ثانیاًکند. ملی در تکوین هویت ملی مانع ایجاد می

رت ورزش و جوانان عنان چارچوب تفسیری مذکور را در اختیار گیرند اورزشی و وز

از ورزش ملی را  مؤثرو با تعامالت مثبت با رسانه ملی اطالعات کارشناسی دقیق و 

های زردی که انتظارات غیرواقعی از عملکرد و اط رسانهدهند تا با این کار بس ارائه

از این طریق مانع تکوین هویت ملی  و کنندپتانسیل ورزش ملی در جامعه ایجاد می

 شوند، برچیده شود.می

طول تاریخ است و توانسته است در  گرفتهشکلها پیش در ایران از قرن هویت ملی

اما این قدمت و کهن ؛ را حفظ کرده است نیز ضمن پایداری، پویایی و استمرار خود

ها و چالش چراکهکرد  رناپذیری آن تفسیتوان به معنای مصونیت و آسیببودن را نمی

پذیری هایی نیز به همراه داشته است و با داشتن خاصیت انعطافتغییرات و دگرگونی

 ری،ظن؛ 1390، یکزاد ارمالزم را به وجود آورده است )آهای در خود بازسازی

عنوان یک پدیده نوین اجتماعی یکی از این تغییرات است که در (. ورزش به1390

دیگر توانسته  مطالعاتشده است و طبق این مطالعه و  همراهملی  تطول تاریخ با هوی

 هی سیاسی بر مسئلهای اخیر که فشارهادر سالباشد.  تأثیرگذاراست بر هویت ملی 

المللی بیشتر شده است، هرگونه شکست و پیروزی های بینای ایران و تحریمهسته

. استاری بیشتری پیدا کرده ذهای ورزشی بر همبستگی و هویت ملی ایرانیان اثرگتیم

توجه کننده ورزش تعیین تأثیربایستی با در نظر گرفتن جایگاه و لذا مسئوالن کشور می
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 دات خارجی که ایجادتهدی ضمن دفعتا بتوان  داشته باشندورزش قهرمانی  ای بهویژه

اند، وحدت و انسجام قوام ایرانی را هدف گرفتهتشتت و تفرقه در جامعه متعدد ا

و هویت ملی و ایرانی را از گزند و آسیب  اخلی و تحکیم هویت ملی را تضمین نمودد

 حفظ نمود.

تر بیشتر از دانشجویان ملی دانشجویان مسن های پژوهش نشان داد که هویتیافته

شود و همچنین دانشجویان تر در برابر شکست ورزش ملی تضعیف میو سالکم سن 

شوند که این می متأثرالمللی بیشتر ی در سطح بینلپسر از موفقیت یا شکست ورزش م

وضوع . از لحاظ سنی ماست( همسو 1393ها با نتایج پژوهش عیدی و همکاران )یافته

تر تر نسبت به افراد مسندر افراد جوان گونه توجیه کرد که هویت ملیتوان بدینرا می

تر های ملی کمرنگهنوز به شکل کاملی شکل نگرفته و حساست آن در برابر شکست

توان به حضور و درگیری بیشتر مردان نسبت به زنان در جنسیت نیز می ازنظراست. 

 تأثیردلیل همین احساس همراهی و درگیری بیشتر  ورزش اشاره کرد که شاید به

ورزشی در آنها نیز نمود بیشتری خواهد داشت. از دیگر نتایج  هایموفقیتست یا شک

شجویان دوره کارشناسی ارشد از موفقیت یا شکست ورزش نپژوهش این بود که دا

با نتایج شوند که می متأثرالمللی بیشتر از دانشجویان کارشناسی ملی در سطح بین

نتایج پژوهش آنها نشان داد که  ( همخوانی ندارند.2008پژوهش چانگ و چو )

و برتری ملی  دکننافرادی که تحصیالت باالتری دارند کمتر به کشور خود افتخار می

توان به دالیل مختلفی برای عدم همخوانی تر است. در این زمینه میدر آنها کمرنگ
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 فرهنگی جامعه مورد مطالعه و میزان اختالف در سطح هایاشاره کرد، ازجمله تفاوت

های پژوهش قومیت نیز یافته ازنظرهای بیشتری دارد. تحصیالت که البته نیاز به بررسی

های شکست ت ملی دانشجویان منتسب به قوم ترک آذری در موقعیتینشان داد هو

تواند در اطر میشود. البته عرق ملی و تعلق خورزش بیش از سایر اقوام تضعیف می

ها رغم این تفاوتن متغیر و متفاوت باشد. علیموضوعات مختلف میان اقوام گوناگو

های وهش نشان داد عملکردژکه توجه به آنها در مواقع الزم ضروری است، نتایج پ

های ملی بر تمام دانشجویان پسر و دختر در تمام سنین و مقاطع تحصیلی و ورزشی تیم

گذاران کشور جهت شود مسئولین و سیاستبنابراین پیشنهاد می؛ است ثرمؤبا هر قومیتی 

گیری بیشتر از ورزش برای ارتقاء همبستگی و وفاق ملی و ایجاد شور و شوق و بهره

های دهی به زندگی اجتماعی به تقویت عملکرد ورزشی تیماط در جامعه و جهتشن

 ملی هایتیم موفقیت ورزش جهت در گذاری الزمسرمایه ریزی وملی بپردازند و برنامه

همچنین اگر مالحظات  .المللی به نحو مطلوب صورت پذیردبین مهم هایرقابت در

های ملی اختی، اعزام ورزشکاران و تیمنشفنی کنار گذاشته شود، از لحاظ جامعه

خصوص اگر با تبلیغات وسیع و ورزشی که شکست آنها از پیش معلوم است، به

ند. لذا، در کاه باشد، شرایط را برای تضعیف هویت ملی مهیا میجانبه همرهمه

گونه موارد که شکست ورزش ملی از پیش معلوم است بهتر است از اعزام آنها به این

المللی جلوگیری شود تا پیشرفت فنی به هزینه پسرفت هویت و همبستگی بین نمیادی

 اجتماعی حاصل نگردد.



 

 

 

 

62  ۱۳۹۹بهار و تابستان  ،پانزدهم شماره ،ششم ل، سا شناسی ورزشجامعه 

 

ای جامعی که در حال حاضر هیچ پایگاه داده پژوهش این است هایمحدودیتاز 

بت و بازیابی نتایج ورزش ملی وجود ندارد. این محدودیت هزینه زمانی برای ث

ت پراکنده از نتایج ورزش ملی برای استخراج اپژوهشگران برای گردآوری اطالع

 آمیز را باال برد.شکستآمیز و فهرست عملکرد موفقیت
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