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چکیده
هویت منطقهای تعبیری از روندی ا ست که با یک منطقۀ نهادینه شده و هویت ملی به معنای اح ساس تعلق و وفاداری به
عنا صر و نمادهای م شترک در اجتماع ملی ا ست .روش تحقیق همب ستگی ،جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ شرکتکنندگان
حاضررر در مسررابقای امیدهای اهرمانی والیبال آسرریا در سررال  1396به تعداد  3000نفر و حجم نمونه  320نفر اسررت.
نمونهگیری به صوری ت صادفی ا ست و بهمنظور تحلیل دادههای پژوهش و ا ستنباط آماری از  tتکنمونهای برای شناخت
مؤلفههای تحقیق و برای شناختن متغیرهای مکنون از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .سپس از طریق تحلیل عاملی
تأییدی و فن تحلیل م سیر معناداری روابط بهد ستآمده آزمون شد تا در نهایت مدل مفهومی پژوهش بهد ست آمد .در
ادامه ،از آزمون معناداری ضریب همبستگی برای بررسی ارتباط میان اجزای متغیرهای تحقیق بهره گرفته شد .در نهایت
بهمنظور آزمون فرضیههای تحقیق از مدل معادالی ساختاری با استفاده از نرمافزار  Rو  SPSSاستفاده شد .در بررسی
ارتباط هویت منطقهای و هویت ملی با اسرررتفاده از مدل معادالی سررراختاری ،شررراخ های برازش ، AGFI = 0/973
 TLA =0/974 ، RMSEA = 0/03، CFI = 961/95بود .میزان این شرراخ ها همگی نشرراندهندة برازش مدل با
دادهها ست .بهعباری دیگر ،دادههای م شاهده شده به مقدار زیادی منطبق بر مدل مفهومی پژوهش ا ست .میزان ضریب
رگرسیونی ارتباط هویت منطقهای با هویت ملی  0/648و معنادار بود .بر این اساس ،هرچه هویت منطقهای تقویت شود،
هویت ملی نیز تقویت میشود و هواداران تیمهای ملی والیبال ایران همبستگی باالیی با ابعاد هویت ملی دارند.

واژههای کلیدی
مدل معادالی ساختاری ،والیبال ،هواداران ،هویت ملی ،هویت منطقهای.

نويسندة مسئول  :تلفن 09121038856 :

Email:Amirhosein.monazami@gmail.com

598

مديريت ورزشی ،دورة  ،11شمارة  ،3پايیز 1398

مقدمه
ورزش مدرن نقشی مهم در احساس تعلق مردم به دولتها دارد .افراد بهعنوان عضوی از یک دولت ورزش
را بهمنزلۀ بخشی از هویتشان در نظر میگیرند و به میزان افزایش موفقیتهای ورزشی همبستگی حس
هویت فردی با هویت جمعی بیشتر میشود ( .)1ون هیلورد1عنوان میکند در کنار این ،گرامیداشت
رویدادهای خاص ،آیینها و جشنهای ملی نیز از عوامل تجربۀ بیشتر حس هویت ملی است .نخبگان
ورزشی اغلب یکی از ابزارهای اساسی بیان غرور و افتخار ملی و محرک انسجام ملی برای ملتها بهحساب
میآیند ( .)2مطالعای جامعهشناختی از ملتها و ملیگرایی ،رشتهای فرعی است که به دانشهای
تخصصی ،با استفاده از یک زبان و دستگاههای مفهومی اختصاصی نیاز دارد .در سطح ملی ،ورزش ابزاری
مهم در شکلگیری هویت ملی و یکی از ابزارهای ایجاد وحدی ملی است .مسابقای بینالمللی ورزشی
همچون المپیک و جام جهانی سبب گرد هم آمدن بزرگان ،ورزشکاران ،و سران دولتها و سایر نمایندگان
ملی میشود و موجبای تفاهم و همکاریهای بینالمللی را بهوجود میآورد ( . )3هویت ملی بهعنوان
اساسیترین مؤلفۀ انسجام اجتماعی در نیم ارن اخیر مورد توجه اندیشمندان حوزة علوم اجتماعی و
رفتاری ارار گرفته و بهجای اصطالح «خلقوخوی ملی» که از مفاهیم عصر تفکر رمانتیک بود ،رواج یافته
است .ملت ،گروهی از مردم است که دارای عناصر مشترک و مشخصی از فرهنگ ،سیستم ااتصادی
یکپارچه ،حقوق شهروندی برای همۀ اعضا ،تمایالی و همبستگی ناشی از تجارب مشترک و اشغال یک
سرزمین هستند .هویت ملی متضمن تعهد اجتماعی ،مشارکت و وفاداری است ( .)4مفهوم هویت ملی
ناشی از چندین خصوصیت بنیادی و شامل «المرو تاریخی یا وطن»« ،اسطورهها و خاطرای تاریخی
مشترک»« ،فرهنگ مشترک»« ،تودة عمومی»« ،حقوق و وظایف اانونی مشترک» و ااتصاد مشترک با
تحرک همۀ اعضای داخلی است ( .)5هویت ملی ،مهمترین بُعد هویت اجتماعی است .هویت اجتماعی به
«تعریف خود» با توجه به عضویت گروههای اجتماعی اطالق میشود ( .)6از نظر مکنزی2هویت ملی یکی
از چهار نوع هویت است که از ارن نوزدهم بر جای مانده است و در کنار سه نوع دیگر هویت دینی،
طبقهای و نژادی مشاهده میشود ( .)7برخی از تعاریف هویت ملی بر عناصر یکپارچهکنندة واحد سیاسی
مستقل تأکید دارند و آن را مجموعهای از گرایشها و نگرشهای مثبت به عوامل و عناصر و الگوهای
هویتبخش و یکپارچهکننده در سطح یک کشور بهعنوان یک واحد سیاسی تعریف میکنند ( .)8ملت و
1. Van Hilvoorde
2. McKenzie
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ملیگرایی در دو سدة اخیر ،یعنی سرآغاز انقالب فرانسه ،ظهور کردند و ثمرة فرایندهای مدرنی مانند
سرمایهداری ،صنعتی شدن ،ظهور دیوانساالری و دولت دیوانساالر ،شهرنشینی و جداانگاری دین از دنیا
هستند .در وااع اینها فقط در جهان مدرن بهصوری ضرورتی اجتماعی درآمدند؛ یعنی فضایی برای ملتها
و ملیگرایی در دوران ابل از مدرن وجود نداشت .بهطور خالصه ناسیونالیسم 1مقدم بر ملتهاست و
ملتها و دولتها ،ملیگرایی را نمیسازند ،بلکه عکس آن صادق است ( .)9هواداران تیمهای ملی کشتی
و فوتبال ایران در بیشتر مؤلفههای هویت تیمی و ملی وضعیت مناسبی دارند ( .)10ملت از دیدگاه اسمیت
اینگونه تعریف میشود« :جمعیت انسانی نامداری است که در داشتن سرزمین تاریخی ،اساطیر مشترک
و خاطرای تاریخی ،تودة مردم ،فرهن گ عمومی ،ااتصاد مشترک و حقوق و تکالیف مشترک برای همۀ
اعضا اشتراک داشته باشند ( .)11به نظر اسمیت ،هویتها و مواریث ما ابل مدرن شالودة بسیاری از
ملتهای معاصرند .وی برای چنین جوامعی شش صفت اصلی ذکر کرده است .1 :اسم خاص جمعی؛ .2
اسطورة اجداد مشترک؛  .3خاطرای تاریخی مشترک؛  .4یک عامل متمایزکنندة فرهنگ عمومی یا بیش
از یک عامل؛  .5اجتماعی با سرزمین مشخ ؛  .6احساس همبستگی در مورد بخشهای مهمی از جمعیت.
بیشتر این صفای محتوای فرهنگی و تاریخی و همین طور عامل ذهنی نیرومندی دارند .اسمیت در
نتیجهگیری بحث ملت معتقد است که هنگام ارزیابی بازگشت پیوندها و جوامع اومی باید بکوشیم تا از
دو سر افراطی مباحثه ،یعنی ازلیانگاری و ابرازانگارانه ،اجتناب ورزیم ( .)12در بین نظریههای بینابین،
نگرش کسانی چون هوگ استون و واتسون2نیز حائز اهمیت است .این دو نظریهپرداز معتقدند که ما دو
نوع ملت داریم :ملتهای ادیمی و ملتهای جدید .ملتهای ادیمی آنهایی هستند که پیش از صوریبندی
آموزة ملیگرایی به هویت ملی و آگاهی ملی دست یافتند و ملتهای جدید آنهایی هستند که دو فرایند
را همزمان پشت سر گذاشتهاند .شکلگیری آگاهی ملی و ایجاد جنبشهای ملیگرایانه ،هر دو ،حاصل
عملکرد گروههای کوچک نخبگان تحصیلکرده بود ،اما فرایند شکلگیری هویت ملی و آگاهی ملی در
میان ملتهای ادیمی آرام و مبهم بود؛ فرایندی خودانگیخته که ارادة االیتی در آن دخیل نبود و
خودجوش و عمیقتر بود ( .)13با توجه به تعاریف و ابعاد ذکرشده برای هویت منطقهای و هویت ملی و
اهمیت این دو موضوع در هواداران تیمهای ملی ورزشی ایران بهخصوص تیمهای ملی والیبال ،و نیز
مطالعای انجامگرفته ،محققان بر آن شدند که از طریق این تحقیق رابطۀ میان هویت منطقهای و هویت
1. Nationalism
2. Hog Easton & Weston
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ملی را در هواداران مناطق ترکنشین تیمهای ملی والیبال ایران بیازمایند .بنابراین مسئلۀ اصلی این
تحقیق به این صوری است که آیا بین هویت منطقهای و هویت ملی در هواداران تیمهای ملی والیبال
ایران از مناطق ترکنشین ارتباط وجود دارد؟ آیا هویت منطقهای پیشبینیکنندة مناسب برای هویت
ملی است؟
روششناسی تحقیق
از آنجا که هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطۀ دوبهدوی متغیرهای موجود در تحقیق است ،تحقیق
موردنظر همبستگی است .جامعۀ آماری تحقیق ،کلیۀ هواداران تیمهای ملی والیبال ایران شرکتکننده
در مسابقای والیبال امیدهای اارة آسیا در سالن ششهزار نفری شهر اردبیل در اردیبهشتماه 1396
بودند .براساس فرمول مورگان از میان هواداران که بهطور میانگین  3000تماشاگر در هر بازی شرکت
میکردند 340 ،مورد بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند .محققان پیش از هر بازی در کنار هواداران ارار
میگرفتند و پس از توضیح نوع و هدف پژوهش ،در صوری عالاهمندی آنان ،نسخهای از پرسشنامه را
بههمراه هدیۀ یادبود مسابقای ،بهمنظور تکمیل به آنان میدادند .برای تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده
از نمونهها ،هم از روشهای آمار توصیفی و هم از روشهای آمار استنباطی استفاده شد .از تحلیل عاملی
اکتشافی و تأییدی و برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای همبستگی ،رگرسیون ،تحلیل واریانس و
مدل معادالی ساختاری با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  Rاستفاده شد.
اعتبار عاملی ابزار اندازهگیری
اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی بهدست میآید .تحلیل عاملی ،فن
آماری است که در علوم انسانی کاربرد فراوان دارد .در حقیقت ،استفاده از تحلیل عاملی در شاخههایی که
در آنها آزمون و پرسشنامه استفاده میشود ،الزم و ضروری است .رندال و ریچارد ( )14بیان کردند که از
طریق تحلیل عاملی میتوان مشخ

کرد که آیا پرسشنامه شاخ های موردنظر را اندازهگیری میکند

یا خیر .در تحلیل عاملی باید سؤاالتی که برای ارزیابی یک شاخ

یا صفت خاص طرح شدهاند ،دارای

یک بار عاملی مشترک باشند .میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای سؤاالی مربوط به هویت
منطقهای  0/85و هویت ملی  0/84است .نتایج آزمون مناسب بودن تعداد نمونه برای تحلیل عاملی
سؤاالی (( )KMOبرای هر دو گروه سؤاالی محاسبه شده است .مقدار ( )KMOتحلیل عاملی هویت
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منطقهای  0/910و برای سؤاالی هویت ملی  0/900بهدست آمده است که برای انجام تحلیل عاملی مقدار
مناسبی است .برای پرسشنامۀ این تحقیق ماتریس چرخشیافته از روش چرخش واریماکس استفاده شد.
یافتههای تحقیق
در این بخش از تجزیهوتحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونۀ آماری از حیث متغیرهایی چون
میزان تحصیالی ،سن ،وضعیت تأهل ،سابقۀ ورزشی به سال ،میزان مراجعه به سالن برای تماشای مسابقه
در سال در میان هواداران تیمهای ملی والیبال ایران پرداخته میشود .میانگین سن پاسخدهندگان 31
سال بود 38 .درصد پاسخدهندگان دیپلم و زیر دیپلم 8/7 ،درصد 9/6 ،درصد کاردانی 32/8 ،درصد
لیسانس 10/6 ،درصد فوقلیسانس و  1/9درصد دارای تحصیالی دکتری بودند 45/52 .درصد متأهل و
 54/52درصد مجرد بودند .پاسخدهندگان بهطور میانگین  10/4سال سابقۀ ورزشی داشتند و میانگین
درآمد آنان دومیلیونونودوهفت هزار تومان بود.
بهمنظور تحلیل دادههای پژوهش و استنباط آماری از تحلیلهای گوناگونی استفاده شد .ابتدا بهمنظور
شناخت وضعیت هویت منطقهای و هویت ملی از آزمون  tتکنمونهای استفاده شد .سپس با استفاده از
تحلیل عاملی تأییدی و فن تحلیل مسیر معناداری روابط بهدستآمده آزمون شد تا در نهایت مدل مفهومی
پژوهش بهدرستی بهدست آید .در ادامه از آزمون معناداری ضریب همبستگی برای بررسی ارتباط میان
اجزای متغیرهای تحقیق بهره گرفته شد .در نهایت بهمنظور آزمون فرضیههای تحقیق از تحلیل رگرسیون
و مدل معادالی ساختاری استفاده شد.
هویت منطقهای :وضعیت هویت منطقهای در هواداران تیمهای ملی والیبال ایران در مناطق ترکنشین
چگونه است؟
همانطورکه در جدول  1مشاهده میشود ،فرضیۀ صفر مبنی بر اینکه هویت منطقهای در هواداران
تیمهای ملی والیبال در مناطق ترکنشین ایران مساوی  3است ،رد میشود ( .)P<0/05با توجه به
کوچکترین و بزرگترین مقدار که هر دو منفیاند ،مشخ

میشود که وضعیت هویت منطقهای در

هواداران تیمهای ملی والیبال ایران در مناطق ترکنشین ،نامطلوب و کمتر از  3است مطلوب نیست.
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جدول  .1نتايج آزمون تی تکنمونهای برای مقايسۀ هويت منطقهای با میانگین مطلوب
خطای استاندارد

انحراف استاندارد

میانگین

خطای استاندارد میانگین

تعداد

میانگین
0/041

منطقهای
 2/211هويت311

0/721

مقادير آزمون3 :

اختالف میانگین

سطح معناداری

درجۀ آزادی

T

-0/791

0/001

310

-19/352

هويت منطقهای

هویت ملی :وضعیت هویت ملی در هواداران تیمهای ملی والیبال ایران در مناطق ترکنشین چگونه
است؟
همانطورکه در جدول  1مشاهده میشود ،فرضیۀ صفر مبنی بر اینکه هویت ملی در هواداران تیمهای
ملی والیبال در مناطق ترکنشین ایران مساوی  3است ،رد میشود ( .)P<0/05با توجه به کوچکترین و
میشود که وضعیت هویت ملی در هواداران تیمهای ملی

بزرگترین مقدار که هر دو منفیاند ،مشخ

والیبال ایران در مناطق ترکنشین ،نامطلوب و کمتر از  3است مطلوب نیست.
جدول  .2نتايج آزمون تی تکنمونهای برای مقايسۀ هويت ملی با میانگین مطلوب
خطای استاندارد

انحراف استاندارد

میانگین

تعداد

میانگین
0/0395

0/697

2/106

هويت ملی
311

مقادير آزمون3 :

اختالف میانگین

سطح معناداری

درجۀ آزادی

T

-0/893

0/001

310

-2/573

هویت ملی

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،فرضیۀ صفر مبنی بر اینکه هویت ملی در هواداران
تیمهای ملی والیبال در مناطق ترکنشین ایران مساوی  3است ،رد میشود ( .)P<0/05با توجه به
کوچکترین و بزرگترین مقدار که هر دو منفیاند ،مشخ

میشود که وضعیت هویت ملی در هواداران

تیمهای ملی والیبال ایران در مناطق ترکنشین ،مطلوب نیست .جدولهای  3و  4نتایج حاصل از تحلیل
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وضعیت هویت منطقهای و هویت ملی را در هواداران مناطق ترکنشین تیمهای ملی والیبال ایران بهصوری
خالصه نشان میدهد.
جدول  .3وضعیت ابعاد هويت منطقهای به کیفی در هواداران مناطق ترکنشین تیمهای ملی والیبال
ايران
ابعاد هويت منطقهای

کیفیت مطلوبیت

ارزیابی عمومی

متوسط

تعلق و یکپارچگی

نامطلوب

حس وابستگی متقابل

نامطلوب

آگاهی

مطلوب

وضعیت کلی هویت منطقهای

نامطلوب

جدول  .4وضعیت ابعاد هويت ملی به کیفی در هواداران مناطق ترکنشین تیمهای ملی والیبال ايران
ابعاد هويت ملی

کیفیت مطلوبیت

ارزیابی عمومی

متوسط

همبستگی

متوسط

ارزشگذاری

نامطلوب

وضعیت کلی هویت ملی

متوسط

ارزیابی عمومی

متوسط

همانطور که در جدولهای  3و  4مشاهده میشود ،هواداران مناطق تیمهای ملی والیبال از مناطق
ترکنشین در بیشتر مؤلفههای هویت منطقهای وضعیت متوسط یا نامطلوبی را دارند .در این میان بعد
آگاهی و در هویت منطقهای در وضعیت مطلوبی ارار دارد .با این حال وضعیت ابعاد هویت ملی در وضعیت
بهتری نسبت به هویت منطقهای ارار دارد.
تحلیل عاملی اکتشافی مرتبۀ اول مربوط به سؤاالت هويت منطقهای
تحلیل عاملی روشی است برای تحلیل واریانس بین چند متغیر وابسته براساس توصیف آنها برحسب
تعداد اندکی متغیر (عامل) نهان .بهعباری دیگر ،تحلیل عاملی میخواهد دادههای پیچیده را با توصیف
آنها برحسب تعداد کمتری متغیر سادهسازی کند .تحلیل عاملی به فرایندی اشاره دارد که مقدار
چشمگیری از دادهها را به یک کل یکپارچه و کنترلشدنی کاهش میدهد .هدف کلی آن شناسایی تعداد
به نسبت کوچکی از موضوعای ،ابعاد ،مؤلفهها یا عوامل زیر بنایی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرهاست.
روش آن تشخی

مجموعههایی از متغیرهاست که در مقایسه با سایر متغیرهای تحلیل ،اشتراک بیشتری
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با یکدیگر دارند .آنچه در این زیرمجموعه متغیرها مشترک است ،مؤلفههای زیربنایی یا عاملها هستند
( .) 15نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مرتبۀ اول برای سؤاالی مربوط به هویت منطقهای را نشان میدهد.
همانطورکه در جدول  5مشاهده میشود ،در مجموع  4عامل شناسایی شده است .در این بین ،سؤال 7
بهعلت نامناسب بودن ساختار عاملی از تحلیل حذف شد .سایر سؤاالی با توجه به بار عاملی روی هر کدام
از عوامل و نیز ساختار عاملی و با توجه به مبنای طراحی سؤاالی بهصوری ذیل نامگذاری شدند؛
بدینصوری که عامل ( 1شامل سؤاالی 6،8،9و )10بعد تعلق و یکپارچگی ،عامل ( 2شامل سؤاالی -14
 18و  )19آگاهی ،عامل ( 3شامل سؤاالی  )11-13حس وابستگی متقابل و عامل ( 4شامل سؤاالی -1
 )3ارزیابی عمومی نامگذاری شدند .این  4عامل در مجموع  65درصد واریانس نمرای مربوط به هویت
منطقهای را توضیح میدهند.
جدول  .5تحلیل عاملی اکتشافی مرتبۀ اول برای هويت منطقهای
Rotated Component Matrixa
Component
Public Evaluation
0/189

Awareness Sense of interdependence

Interconnection

0/437

0/671

0/076

q15

0/216

0/431

0/540

0/113

q14

0/032

0/742

0/295

0/131

q13

0/147

0/235

0/737

0/134

q16

0/833

0/158

0/158

0/144

q2

0/814

0/053

0/124

0/221

q1

0/150

0/096

0/773

0/221

q18

0/149

0/036

0/794

0/222

q17

0/762

0/088

0/232

0/236

q3

-0/006

0/146

0/291

0/248

q7

0/119

0/262

0/652

0/258

q19

0/083

0/742

0/240

0/295

q12

0/181

0/720

0/142

0/329

q11

0/131

0/358

0/340

0/542

q10

-0/024

0/232

0/363

0/697

q9

0/157

0/210

0/281

0/742

q8

0/263

0/201

0/150

0/762

q6

0/226

0/104

0/126

0/785

q4

0/254

0/124

0/088

0/814

q5

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.

طراحی مدل معادالت ساختاری هويت منطقهای و هويت ملی در هواداران تیمهای ملی والیبال ايران

605

تحلیل عاملی اکتشافی مرتبۀ اول مربوط به سؤاالت هويت ملی
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مرتبۀ اول برای سؤاالی مربوط به هویت ملی را نشان میدهد.
همانطورکه در جدول  6مشاهده میشود ،در مجموع  3عامل شناسایی شده است .سؤاالی با توجه به بار
عاملی روی هر کدام از عوامل و نیز ساختار عاملی و با توجه به مبنای طراحی سؤاالی بهصوری ذیل
نامگذاری شدند .بدینصوری که عامل ( 1شامل سؤاالی  37-32و )38بعد مشارکت ،عامل ( 2شامل
سؤاالی  ،)26-31همبستگی و عامل ( 3شامل سؤاالی  )21-25ارزشگذاری نامگذاری شدند .این  3عامل
در مجموع  58درصد واریانس نمرای مربوط به هویت ملی را توضیح میدهند.

valuation

Rotated Component Matrixa
Component
Involvement
solidarity

0/207

0/136

0/768

0/178

0/171

0/766

q34

0/244

0/194

0/654

q37

0/194

0/200

0/592

q38

0/141

0/294

0/585

q33

0/324

-0/083

0/564

q36

-0/102

0/472

0/562

q32

0/384

0/704

0/239

q27

0/209

0/673

0/376

q29

0/360

0/658

0/287

q28

0/061

0/631

0/470

q30

-0/079

0/570

0/555

q31

0/239

0/540

-0/063

q26

0/790

0/082

0/181

q21

0/765

0/101

0/172

q22

0/695

0/181

0/175

q20

0/655

0/435

0/180

q23

0/479

0/204

q24

0/637
0/555

q35

0/178
0/536
q25
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 12 iterations.
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در بررسی مدل معادالی ساختاری هویت منطقهای و هویت ملی در هوادارانمناطق ترکنشین
تیمهای ملی والیبال ایران با استفاده از پکیج  lavaanدر نرمافزار  Rپارامترهای مدل با برآوردگر

ML

برآورد شد.
نتایج این تحلیل در شکل  1آمده است.

شکل  .1مدل معادالت ساختاری هويت منطقهای و هويت ملی در هواداران مناطق ترکنشین تیمهای
ملی والیبال ايران

همۀ ضرایب مسیر برآوردشده در مدل معنادار بودند .هویت منطقهای و هویت ملی با زیرمقیاسهای
خود روابط بسیار مطلوبی دارند .ضریب رگرسیونی بین متغیر هویت منطقهای و هویت ملی  0/648بود
که بیانکنندة این مسئله است که هویت منطقهای با اثر باالیی در پیشبینی متغیر هویت ملی تأثیرگذار
است .دادههای بهدستآمده در این پژوهش با مدل معادالی ساختاری هویت منطقهای و هویت ملی در
هواداران مناطق ترکنشین تیم های ملی والیبال ایران برازش باالیی داشتند .در این مدل شاخ
 ،0/03 RMSEAشاخ

برازش  ،0/961 CFIشاخ

برازش  0/973 GFIو شاخ

برازش

برازش 0/947 TLI

بود که همگی حاکی از برازش مطلوب این مدل هستند.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به یافتههای تحقیق هرچند هواداران مناطق ترکنشین کشور احساس تعلق متفاوتی به تیمهای
ملی دارند ،با وجود این بهنظر نمیرسد هیچیک اندیشههای جداییطلبانه داشته باشند .این موضوع با
اظهارای صدر مبنی بر اینکه با وجود اظهارای جداییطلبانه هیچکدام از اسکاتلندیها خواهان جدایی از
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بریتانیا نیستند ،همخوانی دارد ( .)16با توجه به یافتههای تحقیق در مورد هویت ملی هواداران تیمهای
ملی والیبال ایران در مناطق ترکنشین میتوان اظهار داشت ااوام و گروههای ساکن در کشور هویت
منطقهای خود را در ارتباط با هویت ملی خود میدانند .ورزش مدرن نقشی مهم در احساس تعلق مردم
به دولتها دارد .افراد بهعنوان عضوی از یک دولت ورزش را بهعنوان بخشی از هویتشان در نظر میگیرند
و به میزان افزایش موفقیتهای ورزشی همبستگی حس هویت فردی (هاشمی )1386 ،با هویت جمعی
بیشتر میشود ( .)1در کنار این گرامیداشت رویدادهای خاص ،آیینها و جشنهای ملی نیز از عوامل
تجربۀ بیشتر حس هویت ملی است .نخبگان ورزشی اغلب یکی از ابزارهای اساسی بیان غرور و افتخار ملی
و محرک انسجام ملی برای ملتها بهحساب میآیند (.)17
همچنین براساس نظر ایوانز 1میزان موفقیت تیم فوتبال لیورپول در راابتهای اهرمانی باشگاههای
اروپا ،بر تقویت هویت محلی هواداران این تیم تأثیر مثبت و مستقیم دارد ،بهنحوی که احساس هویت
جمعی افراد موجب شرکت کردن آنان در امور جمعی میشود ،صحهگذاری بر نتایج این پژوهش است
( .)18حس فردگرایی و راابت برای بهدست آوردن مزایای ناشی از بهوجود آوردن نهادهای جدید (وارداتی)
نضج گیرد ،بهگونهای که مشارکت طبیعی و خودانگیختۀ ادیم رو به کاهش رود و در پیوند با سرمایهداری،
مشارکت اجتماعی در االب مذهب ،روابط خونی و اومی که در بیشتر جوامع جهان سوم فرایندی نسبتاً
اوی است ،تضعیف شده است ( .)19جی او برین2معتقد است که تقابل تیمهای فوتبال بارسلونا و رئال
مادرید موجب فروپاشی سنت فوتبال باشگاهی در اسپانیا شده است .وی معتقد است این تقابل اسپانیا را
به دام تعصبای فرو میبرد .با توجه به یافتههای تحقیق و از آنجا که هویت منطقهای هواداران هر سه گروه
در راستای هویت ملیشان ارار داشت ،یافتههای وی با یافتههای این پژوهش ناهمسوست ( .)20سونداس
و هیس3در پژوهش خود با اذعان به پیچیده بودن مقولۀ هویت ملی بیان کردند که اغلب بریتانیاییهای
نزدیک به لندن از هویت ملی بیشتری برخوردار بودند ،این یافته با نتایج این پژوهش همسوست .همچنین
آنها به این یافته دست یافتند که بریتانیاییهای مناطق شمالی دورتر از لندن از هویت ملی کمتری
برخوردارند ( .)21با توجه به یافتههای این پژوهش محقق بر این باور است که ورزش و بهخصوص والیبال
بهعنوان یک ورزش جهانیشدة ملی ،در کشور ایران توانسته با وجود برخی اختالف سلیقهها نقش مهمی

1. Evans
2. J O'Brien
3 . Sundas and Heath
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معتقد است ارائۀ تنها یک منبع هویت به اسم1 لند میسر.در انسجام ملی و همبستگی ملی داشته باشد
 بلکه انسان امروز نیازمند منابع هویتی،«مکان» نمیتواند پاسخگوی نیازهای هویتی بشر امروز باشد
 بهعنوان04  وی هوادار بودن را برای هواداران باشگاه شالکه. تاریخ و اجتماع است،دیگری همانند فرهنگ
 این نکته را، محقق براساس مبانی نظری موجود و یافتههای پژوهش حاضر.یکی از منابع هویت میداند
 براساس نتایج این تحقیق.)22( در مورد هواداران تیمهای ملی والیبال ایران نیز صادق (همسو) میداند
فراهم آوردن شرایطی برای مشارکت و همبستگی بیشتر هواداران تیمهای ملی و ساکنان مناطق
 همدلی و همبستگی، میتواند زمینۀ بیشتر انسجام،جغرافیایی و فرهنگی مختلف کشور با رویدادهای ملی
.ملی را فراهم آورد
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Abstract
Regional identity is an interpretation of a process that is institutionalized with
a region, and national identity means the sense of belonging and loyalty to
common elements and symbols in the national community. The research
method was correlation. The statistical population of this study included all
participants in the 2017 Asian Volleyball Championship Tournament
(N=3000) and the sample size was 320. The sample was randomly selected.
For data analysis and inferential statistics, one-sample t test was used to
identify the components of the research and exploratory factor analysis was
used to identify the latent variables. Then, confirmatory factor analysis and
path analysis were used to test the significance of the relationships and finally
the conceptual model was developed. Then, a correlation coefficient test was
used to examine the relationship of the components of the research variables.
Finally, in order to test the research hypotheses, structural equation modeling
was used with SPSS and R software. Using the structural equation modeling
to examine the relationship between regional identity and national identity, fit
indices were as follows: AGFI = 0.973, CFI = 96.95, RMSEA = 0.03, TLA =
0.947. The rate of these indices all represented the fit of the model with the
data. In other words, the observed data were largely consistent with the
conceptual model of the research. The regression coefficient of the
relationship between regional identity and the national identity was 0.648
and significant. Based on these results, the stronger the regional identity, the
stronger the national identity will be and the fans of the Iran national volleyball
teams have a high degree of solidarity with national identity dimensions.
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