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هدف این تحقیق، بررسی نقش ورزش در ارتقای حس وطن پرستی بود که به روش آمیخته اکتشافی در استان 
خوزست��ان انج��ام شد. در بخش اول ای��ن تحقیق به منظور شناسایی نق��ش ورزش، از روش مصاحبه های کیفی 
نیم��ه ساخت��ار یافته با خبرگان استفاده شد. بر اساس نتایج ب��ه دست آمده در این مرحله، مدل مفهومی تحقیق و 
پرسشنامۀ نقش ورزش طراحی گردید. پس از اعتباریابی ابزار تحقیق، در بخش دوم )بخش کمی( مدل مفهومی 
تحقیق آزمون شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه افراد رده سنی 15 تا 65 سال ساکن در استان خوزستان بودند 
)N=4853000(. 400 پرسشنام��ه در پن��ج خوشۀ است��ان خوزستان توزیع شد که در نهای��ت 322 پرسشنامه 
کامل و قابل استفاده بود. برای تحلیل داده ها از معادالت ساختاری استفاده شد. یافته ها حاکی از تاثیر ورزش بر 
ارتقای حس وطن  پرستی بود. در مورد نقش ورزش چهار عامل شناسایی شد: حضور، عملکرد، جو و برگزاری 

رویدادهای ورزشی و از میان عوامل، جو پیرامون رویدادهای ورزشی نقش پررنگ تری داشت. 
یافته های تحقیق بیانگر ظرفیت اجتماعی ورزش است که در صورت مدیریت صحیح می تواند دستاوردهای 

ارزشمندی برای کشور به همراه داشته باشد. 

۱. این مقاله مستخرج از پژوهشی است که با حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان انجام شده است.
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مقدمه 
در زب��ان اروپای��ی، واژۀ ملت1 بر مردمانی داللت دارد ک��ه از والدت با یکدیگر نسبت دارند و از یک قوم و 
قبیله ان��د؛ ام��ا در خالل شکل گیری دولت های ملی در عصر جدید، گاهی سیر حوادث تاریخی، مردمانی را 
ک��ه از اقوام گوناگون بوده اند، گرده��م آورده و از آن ها یک ملت با یک هویت مشترک را به وجود آورده است 

)اشرف، 1373، 530(. 
از آنج��ا ک��ه هوی��ت یا وطن پرستی همیش��ه در تقابل ما و دیگ��ران شکل می گیرد، عنص��ر کلیدی در روند 
تعیین     وطن پرستی ترسیم مرزها بین خود و دیگران است. در حقیت، وطن پرستی از طریق مشخص کردن 
تفاوت ه��ا، قاب��ل درک است. هنگامی ک��ه ما بین خودمان و دیگران در یک سطح ف��ردی و جمعی تمایز قائل 
می شوی��م، یک ح��س وطن پرستی را بیان و احس��اس می کنیم )ادنسور2، 2002: 48(. ای��ن تمایز و ترسیم 
تفاوت ه��ا ب��ه ویژه در مورد »دیگران تهدید کننده« اهمیت بیشت��ری دارد )بارکر3، 2008: 98(. تحول دوران 
م��درن باعث شد که واحده��ای سیاسی به درج��ه ای از شناسایی و مشروعیت شهروندان نی��از داشته باشند 
)رجای��ی، 1382: 101(. ب��ه علت اهمیت و تاثیر حس وطن پرستی در انسجام اجتماع و پیوند مردم، نسل ها 
و اق��وام مختلف، یکپارچگی ملی و نقش مستقی��م آن در توسعۀ سیاسی و اقتصادی جوامع است که کشورها 
تثبی��ت می شون��د، ارائۀ هویت واحد را در دستور کار خود ق��رار می دهند و با عرضۀ یک تعریف واحد از آن، 
فرآیند »ملت سازی« را تحکیم می بخشند. آن ها در این فرآیند، تعریفی از ملت خود بنا می سازند و با مقبول 

و مشروع ساختن آن تعریف، هویت منسجم و متحدی ایجاد می کنند )اتاوی2002،4: 123(. 
یک��ی از جنبه های��ی که تاثیرگذاری و نقش آن در شکل گیری، ارتقا و یا تنزل حس وطن پرستی همواره مورد 
بح��ث محقق��ان بوده، نقش ورزش است. پیوند میان ورزش و وطن پرست��ی از آغاز تکوین این دو پدیده قابل 
بررس��ی اس��ت. این دو پدیده چه در آغاز تکوین و چه در ادامۀ تکامل شان بسیار با همدیگر در آمیخته اند. از 
یک سو، ورزش همواره بستر کم نظیری برای ساخت، گسترش، بیان، مشروعیت یابی و نفوذ ملیت و فرهنگ 
مل��ی بوده اس��ت و از سوی دیگر، ای��ن دولت ها و جنبش های هوی��ت طلبی بودند که ب��ه تقویت، گسترش 
و نف��وذ ورزش م��درن کمک کردن��د )اخوان کاظمی و ش��اه قلع��ه، 1392: 112(. در بین به��ره برداری های 
سیاس��ی گوناگون که از ورزش ش��ده، ترویج و تبلیغ شعارهای ملی یا حتی تهیی��ج احساسات ناسیونالیستی 
)وطن پرست��ی( و تقوی��ت هویت ملی در زمرۀ سالم ترین انواع استف��اده از ورزش برای نیل به اهداف سیاسی 
و اجتماع��ی هستند )هاشمی و جوادی یگانه، 1386: 122(. در ورزش، عشق به تیم، تبدیل به میهن دوستی 
و دف��اع از خ��اک وطن می ش��ود. ویلکرسون و دودر5  معتقدند ک��ه ورزش، اجرا کنندۀ یک��ی از هفت وظیفۀ 
اثب��ات هوی��ت و موح��د روح جمعی است و م��ردم را به شیوه ای متح��د برای دست یابی ب��ه اهداف مشترک 
متشک��ل می کند )خلجی و همکاران، 1386: 176(. ورزش نقش قابل مالحظه ای در تقویت وفاق ملی نیز 
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ایف��ا می کن��د. تمامی آحاد جامعه با هر ن��وع گرایش سیاسی، مذهبی و وابستگی ه��ای دیگر، هنگام برگزاری 
مسابقه ه��ای ملی، یک نقطۀ مشترک به نام تیم مل��ی می یابند و این امر، عامل وفاق بخش های گسترده ای از 

مردم جامعه می شود )اخوان کاظمی و شاه قلعه،1392: 133(.
 ورزش در سط��ح بین المللی به گون��ه ای دیگر نیز در تقویت هویت ملی موثر است؛ به طوری که پیروزی 
تیم های ورزشی در میدان های جهانی باعث افزایش غرور ملی و حس وطن پرستی شده، به طور خودجوش 
مردم را به سوی جشن و شادمانی در مقطع میهنی و در سطح کشوری سوق می دهد به ویژه اگر این پیروزی 
ب��ر ی��ک دشمن قوی سیاسی و یا یک رقیب پر ت��وان ورزشی باشد که نمونه ه��ای آن، هنگام پیروزی تیم ملی 

فوتبال جمهوری اسالمی ایران بر تیم ملی فوتبال آمریکا و استرالیا مشاهده شد )ملکوتیان، 1388: 313(.
 ب��ا ای��ن حال نتای��ج برخی تحقیقات نی��ز چن��دان از نق��ش ورزش در ارتقای ح��س وطن پرستی حمایت 
نکرده ان��د؛ چنان که هاشمی و جوادی یگانه )1386( در تحقیقی به کارکردهای اجتماعی ورزش پرداختند و 
دریافتن��د عملکرد تیم های محل��ی در بسیاری از موارد در تقابل با نمادها و آیین های ملی است و در مواردی 
ه��م ب��ا ایجاد فضای رقابتی شدید به تقابل گروه های اجتماعی دام��ن می زند و با استمرار آن در طول زمان به 
قطب بندی ه��ای موجود ق��وت می بخشد. احمدی )1386( در تحقیقی به بررسی تاثیر نتایج تیم ملی فوتبال 
ایران در جام جهانی2006 بر هویت ملی شهروندان پرداخت و دریافت پس از شکست تیم ملی فوتبال ایران 
در مقابل مکزیک و پرتغال نمره های هویت ملی در ابعاد مختلف به صورت کلی کاهش یافت. شعبانی بهار 
و مقبول��ی )1392(  نیز طی تحقیق��ی دریافتند که محیط ورزشی عالوه بر این که باعث تطبیق با محیط چند 
فرهنگی می شود می تواند باعث حفظ هویت قومی نیز گردد و حفظ هویت فرهنگی و یا فرهنگ پذیری جدید 

به پیشینۀ فرهنگی ورزشکاران بستگی دارد. 
فدای��ی ده چشمه، عیدی و عباسی )1395( در تحقیقی غ��رور ملی را در قالب هفت عامل غرور فرهنگی 
و ادب��ی، غ��رور ناشی از تاریخ و تمدن، غ��رور نظامی، غرور سیاسی، غرور علمی، غ��رور اقتصادی و غرور 
ورزش��ی شناسای��ی کردند. لئو1 و همک��اران )2012( معتقدن��د پوشیدن لباس ملی از س��وی ورزشکاران در 
بازی ه��ای المپی��ک و جام جهانی، اهتزاز پرچم و خواندن سرود مل��ی کشورها صحنه ای عظیم برای نمایش 
غ��رور و اعتبار ملی است. موور2 )2012( در ی��ک پژوهش بین المللی از طریق خبرگزاری بی بی سی3 نشان 
داد که بیشتر ساکنان 18 کشور از بین 20 کشور مورد مطالعه، عملکرد قهرمانان ورزشی ملی را در بازی های 
المپیک موجب تقویت احساس غرور ملی می دانند. پائولوسکی، دون وارد و راسوت4 )2013( طی تحقیقی 
دریافتن��د که نه تنها موفقیت بین المللی ورزشی و غرور مل��ی موجب ایجاد نشاط و شادی در جامعه خواهد 
ش��د، بلک��ه عوامل دیگری مانند میزبانی رویدادهای ورزشی و توسعۀ ورزش��ی نیز تاثیر گذارند. با این حال، 
لیس��ن5 )2018( ط��ی تحقیق��ی دریافت میزبان��ی رویدادهای ورزشی ب��زرگ )رقابت ه��ای اروپایی 2013 
بسکتب��ال مردان( تاثی��ر معناداری بر حس وطن پرستی مردم کشور میزب��ان )اسلوونی( ندارد. الینگ، هیلورد 
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و ون��دول1 )2014( ب��ا انجام یک مطالعه طول��ی در زمینۀ غرور ملی و تاثی��ر آن از طریق موفقیت ورزشی به 
ای��ن نتیجه رسیدند که غ��رور ملی به  عنوان یک مولفه ثابت هویت ملی، تحت تاثیر موفقیت های ورزشی در 
میادی��ن بین المللی افزایش می یابد که این میزان در ورزشکاران، مردان و افراد غیر مهاجر بیشتر است. ماتز و 
گ��رک2 )2018( طی تحقیقی دریافتند درگیری احساسی، مکانیس��م اصلی است که موجب می شود هویت 
مل��ی از طری��ق ورزش افزایش یابد. همچنین آن ه��ا دریافتند شیوه ارائه یک روی��داد ورزشی در رسانه ها، در 

ایجاد حس وطن پرستی و غرور ملی بینندگان تاثیرگذار است.
در سط��ح مل��ی، هویت قومی با تاثیر گذاری بر هویت ملی، می تواند اساس یک کشور را به خطر بیندازد. 
در سط��ح خ��رد نیز تشدید هویت قومی با تاثیر گذاشتن بر مناسب��ات زندگی افرادی که در کنار مرزها زندگی 
می کنند، می تواند مشکالت خاصی را به وجود آورد. هویت قومی و تشدید و برجستگی آن، یکی از مسائل 
اجتماعی مهم درکشورهای چند قومیتی است. اهمیت این مسئله در کشورهای توسعه نیافته بیشتر است، چرا 
ک��ه در این کشورها هنوز جامعه مدنی با مکانیزم ه��ای آن نهادینه نشده است و تشدید هویت قومی می تواند 
اثرات مخربی در سرنوشت آن ها بگذارد. سوابق حوادث تاریخی مانند جدایی آذربایجان و کردستان از ایران 
در س��ال 1324 و برخی نغمه های عربی بودن خوزستان و حتی خلیج فارس و ... و ادعاهای برون مرزی در 
ای��ن زمین��ه و پژواک آن در اذهان عده ای از مرزنشینان ایران، نشان می دهد که هویت ملی ایرانی با اشکاالت 
فرهنگ��ی و ... کالن روبه رو بوده است )شیخاون��دی، 1379: 67(. این مشکل امروزه در میان اعراب بسیار 
ملموس تر است. ظهور گروه های افراطی تروریستی در خوزستان بویژه در شهر اهواز و وقایع ناشی از آن طی 

چند سال گذشته، همگی موید این نظر است )لهسائی زاده، مقدس و تقوی نسب، 1388: 76(. 
در م��ورد تاثیر ورزش ب��ر وطن پرستی تحقیقات متعددی انجام شده است، ول��ی همان طور که در باال نیز 
گفت��ه شد، نتایج این تحقیقات متناقض هستند. بع��الوه در اغلب این تحقیقات نقش ورزش به صورت کلی 
بررس��ی شده و مشخص نش��ده است کدام جنبه های ورزش می تواند بر حس وط��ن پرستی تاثیرگذار باشد و 
ی��ا کدام جنبه ها تاثی��ری ندارد. با توجه به اینکه استان خوزست��ان دارای قومیت های مختلفی از جمله عرب، 
بختیاری، لر، دزفولی و شوشتری و ... می باشد و این استان سبقه ای تاریخی و موفق در امر ورزش دارد، این 
پژوهش قصد دارد تا روابط علی بین دو متغیر ورزش و حس وطن پرستی را بررسی کند و به این سوال پاسخ 

گوید که آیا ورزش در ارتقای حس وطن پرستی نقش دارد؟  

روش شناسی پژوهش
ای��ن تحقی��ق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، آمیخته اکتشافی3 بود که به صورت میدانی انجام شد. 
ب��ا توجه به اینکه در ارتباط با چگونگ��ی تاثیرگذاری جنبه های مختلف ورزش ب��ر وطن پرستی، پرسشنامه یا 
چارچ��وب مفهوم��ی یافت نشد، تالش گردید تا در بخش کیفی تحقی��ق، جنبه هایی از ورزش که می تواند بر 
ح��س وطن پرستی مردم تاثیرگ��ذار باشد، شناسایی شود. بدین منظور پس از مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق، 
گ��اه به حوزه ورزش و عل��وم اجتماعی(  از مصاحبه ه��ای کیف��ی نیمه ساختاریافته ب��ا خبرگان )متخصصان آ
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استف��اده گردید. پس از هر مصاحبه، نظرات خبرگ��ان به مجموعه عوامل شکل دهنده نقش ورزش اضافه شد 
و ب��ا استف��اده از نمونه گیری نظری1 )غیر احتمالی(، مصاحبه ها ت��ا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. مصاحبه 
شوندگ��ان شام��ل 8 نفر از متخصصان ورزشی و 4 نفر از متخصصان علوم اجتماعی بودند که همگی مدرک 

دکترای تخصصی داشتند. 
جدول۱: تنوع و تعداد افراد مصاحبه شده

میانگین سابقه شغلیمدرک تحصیلیجنسیتتعداد تخصص

12 سالدکترامرد8 نفرمتخصصان مدیریت ورزشی

15 سالدکترا3مرد و 1 زن4 نفرمتخصصان جامعه شناسی

--12 نفرمجموع

 فراین��د نمونه گیری، پس از انج��ام 12 مصاحبه و شناسایی 63 گویه موثر متوقف شد. پس از آن مجموعه 
گویه ه��ای شناسای��ی شده م��ورد بازبینی تیم تحقیق قرار گرف��ت و گویه هایی که هم پوشان��ی داشتند، حذف 
شدن��د ک��ه در نهایت 44 گویه باقی ماند. 40 گویه در قال��ب چهار عامل اصلی برای پرسشنامه نقش ورزش 
)حض��ور در رویداد ورزشی، عملکرد در رویداد ورزش��ی، همکاری در برگزاری رویداد ورزشی و جو شکل 
گرفت��ه پیرامون رویداد ورزشی در جامعه( و چهار گویه نیز به عنوان یک متغیر تعدیل کننده )با عنوان حضور 
نمایندگ��ان استان در رویداد ورزشی( شناسایی شد. ب��رای سنجش وطن پرستی نیز با توجه به پرسشنامه های 
تحقیقات پیشین از جمله احمدی )1386( و رنجبریان و قلی زاده )1388( پرسشنامه جدیدی در قالب 27 
گویه و پنج عامل اصلی )عضویت در گروه ملی، ویژگی های گروه ملی، دفاع سرزمین، دفاع از میراث ملی، 
دیدگاه درباره وطن( طراحی شد. هر دو پرسشنامه دارای طیف پنج گزینه ای لیکرت )1= کامال مخالف تا 5 = 
کامال موافق( بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه های تحقیق توسط متخصصان مدیریت ورزشی و علوم 
اجتماع��ی )n=8( بررس��ی و تایید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقی��ق نیز، ابتدا 35 پرسشنامه در شهر اهواز 
توزی��ع شد و پایایی پرسشنامه ه��ا با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسب��ه گردید. پایایی کلی پرسشنامه 
نق��ش ورزش 0/966 و پایایی کل��ی پرسشنامه وطن پرستی 0/949 به دست آمد. پ��س از اطمینان از پایایی 
پرسشنامه ه��ای تحقی��ق، اقدام به توزیع آنها در بی��ن نمونه آماری شد. پس از آن روای��ی سازه پرسشنامه های 

تحقیق نیز با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد. 
جامع��ه آم��اری در بخش دوم تحقیق )بخش کمی( نیز کلیه اف��راد رده سنی 15 تا 65 سال ساکن در استان 
خوزستان بودند. بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، جمعیت استان خوزستان در سال 1395، 4853000 
نف��ر محاسبه شده است. با توجه به جدول مورگان برای جوامع بزرگتر از صدهزار نفر، نمونه آماری 384 نفر 
می باش��د. لذا اندازه نمونه آماری 384 نفر تعیین شد. برای انتخاب این حجم از نمونه، از روش نمونه گیری 
خوش��ه ای تصادفی استف��اده شد. بدین منظور کل است��ان خوزستان به پنج خوشه شمال��ی، جنوبی، شرقی، 
غرب��ی و مرک��زی تقسیم شد و با توجه به نقشه استان خوزستان از هر خوشه دو شهر و چهار روستا به صورت 

1. Theoretical sampling
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تصادفی انتخاب شدند. به منظور تعیین نمونه از خوشه شمالی شهرهای دزفول و اندیمشک، از خوشه جنوبی 
شهرهای آبادان و هندیجان، از خوشه شرقی شهرهای ایذه و باغملک، از خوشه غربی شهرهای دشت آزادگان 
و هوی��زه و از خوش��ه مرکزی دو شه��ر اهواز و باوی به تصادف انتخاب شدند. ب��رای پوشش مناطق روستایی 
در هر شهرستان تالش شد تا از مجموع روستاهای اطراف هر شهرستان، دو روستا به صورت تصادفی ساده 
انتخ��اب شود. درمجموع 400 پرسشنامه در قالب پنج خوشه، در ده شهر و بیست روستای استان خوزستان 
توزیع شد که اطالعات 322 پرسشنامه کامل و قابل استفاده بود )ضریب بازگشت پرسشنامه ها 83 درصد(. 
ب��رای توزی��ع پرسشنامه ها ب��ه همکاران تحقیق تاکید شد ت��ا تالش کنند پرسشنامه ه��ا را در اماکن عمومی و 
در بی��ن اقش��ار مختلف جامعه در دامنه سنی 15 تا 65 سال توزیع کنند. ب��ه منظور تجزیه و تحلیل داده ها از 
آزمون های آمار توصیف��ی )میانگین، انحراف معیار، فراوانی، درصد، نمودار و....( و استنباطی استفاده شد. 
در بخش آمار استنباطی جهت بررسی روایی سازه و تایید عوامل شکل دهنده پرسشنامه نقش ورزش و  همین 
طور پرسشنامه وطن پرستی از آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. در ادامه جهت بررسی مدل تحقیق و 
سنجش تاثیر نقش ورزش  وطن پرستی از معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی1 استفاده شد. 
جه��ت محاسبه آزمون های آمار توصیفی از نرم افزار اس پی اس اس2 نسخه 22 و جهت انجام تحلیل عاملی 

تاییدی و آزمون معادالت ساختاری  از نرم افزار اسمارت پی ال اس3 نسخه دو استفاده شد. 

یافته های پژوهش
پ��س از مطالعه ادبی��ات و پیشینه تحقیق، از مصاحبه های کیفی نیم��ه  ساختاریافته با خبرگان )متخصصان 
گ��اه ب��ه ح��وزه ورزش و علوم اجتماعی( استف��اده و پس از انج��ام 12 مصاحبه و شناسای��ی 63 گویه موثر،  آ
مصاحب��ه متوقف شد. پ��س از آن مجموعه گویه های شناسای��ی شده مورد بازبینی تی��م تحقیق قرار گرفت و 
گویه های��ی ک��ه هم پوشان��ی داشتند، حذف شدند که در نهای��ت 44 گویه باقی مان��د.40 گویه در قالب پنج 
عامل اصلی برای پرسشنامه نقش ورزش )حضور در رویداد ورزشی، عملکرد در رویداد ورزشی، همکاری 
در برگزاری رویداد ورزشی، جو شکل گرفته پیرامون رویداد ورزشی در جامعه و حضور نمایندگان استان در 

رویداد ورزشی( شناسایی شد.

1. Partial Least Squares )PLS(
2. SPSS
3. Smart PLS
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جدول 2: عوامل شکل دهنده نقش ورزش

برخی از مولفه های آننقش ورزش 

حضور در رویداد 
ورزشی

حضور در رویدادهای بین المللی مثل جام جهانی، حضور بانوان با پوشش های اسالمی در رویدادهای 
بین المللی، حضور نمایندگانی از ایران در تیم داوری مسابقات، صعود  تیم های ورزشی ملی به جام 

جهانی )مثل فوتبال، والیبال و ...(
حضور تیم های ملی در لیگ جهانی )والیبال، کشتی و ...(
حضور تیم  های ملی در المپیک )مثل والیبال، فوتبال و ...(

حضور تیم های ملی در جام ملت های آسیا و بازی های آسیایی

عملکرد در رویداد 
ورزشی

نتیجه گرفتن تیم های ملی در مسابقات بین المللی، نتیجه گرفتن تیم های باشگاهی در مسابقات بین 
المللی، اهتزاز پرچم کشور درمسابقات بین المللی، پخش سرود ملی در مسابقات بین المللی

پیروزی در مقابل کشورهایی که با آنها چالش سیاسی داریم، ثبت رکوردهای ویژه توسط ورزشکاران 
ایرانی در سطح بین المللی

موفقیت بانوان ورزشکار در رویدادهای بین المللی
دور افتخار ورزشکاران با پرچم ملی 

همکاری در برگزاری 
رویداد

بین  رویدادهای  برگزاری  و  میزبانی  رویدادها،  برگزاری  مسئوالن  بین  در  ایران  از  نمایندگانی  حضور 
 ).. المللی، میزبانی مسابقات لیگ های معتبر جهانی  مثل )والیبال و  بین  المللی، اخذ کرسی های 

میزبانی مسابقات جام باشگاه های جهان مثل ) کشتی و ...(

جو پیرامون رویداد

رفتار  ایرانی،  تماشاگران  برانگیز  تحسین  رفتار  کشور،  داخل  در  ایرانی  تماشاگران  از  انبوهی  حضور 
جوانمردانه ورزشکاران ایرانی، داشتن اماکن ورزشی جدید و مدرن، پوشش با کیفیت و زیبای البسه 
ورزشکاران ایرانی، لژیونر شدن ورزشکاران ایرانی، استفاده ورزشکاران از البسه ورزشی تولید داخل، 
استفاده از مربیان ایرانی برای تیم های ملی، به کار گرفتن مربیان ایرانی در تیم های ملی کشورهای دیگر 

حضور نمایندگان 
استان خوزستان

نتیجه گرفتن ورزشکاران استان در مسابقات ملی، نتیجه گرفتن ورزشکاران استان در مسابقات برون 
مرزی، حضور ورزشکاران استان در مسابقات بین المللی، حضور ورزشکاران استان در تیم های ملی

براس��اس یافته های به دس��ت آمده از مصاحبه ها با خبرگ��ان، چهار عامل به عنوان عوام��ل شکل دهنده نقش 
ورزش درنظ��ر گرفت��ه شد. عامل حضور نمایندگان استان خوزستان در رقابت ه��ای ورزشی به عنوان متغیری که 
احتم��اال   می توان��د هم بر نقش ورزش و هم بر ارتقای حس وطن پرستی تاثیرگ��ذار باشد، در نظر گرفته شد. بر 

اساس یافته های به دست آمده از بخش کیفی، مدل مفهومی تحقیق طراحی شد. 
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شکل۱: مدل مفهومی تحقیق براساس  نتایج  به دست آمده از مصاحبه با خبرگان

در بخش دوم تحقیق به منظور ارزیابی کمی مدل مفهومی، پرسشنامه ای تهیه و در بین 400 نفر از مردم استان 
خوزست��ان توزی��ع شد. در نهایت اطالع��ات 322 پرسشنامه کامل بود و مورد ارزیابی ق��رار گرفت. نتایج نشان 
داد تع��داد 163 نف��ر از پاسخ دهندگان مرد )50/6 درصد( و 159 نف��ر زن )49/4 درصد( بودند. میانگین سنی 
مردان 10/74± 29/46 سال، میانگین سنی زنان 9/71 ± 30/01 سال و میانگین سنی به صورت کلی±10/23 
29/76 سال بود. کمترین سن پاسخ دهندگان 15 سال و بیشترین سن 64 سال بود. 146نفر از پاسخ دهندگان 
متاه��ل )45/4 درص��د( و 176نفر مجرد )54/6 درصد( بودند. بیشترین پاسخ دهندگان مربوط به دو قومیت لر 
)24/5 درص��د( و فارس )24/2 درصد( بودند. بیش از 35 درصد پاسخ دهندگان دانش آموز یا دانشجو بودند. 
بیش از 57 درصد پاسخ دهندگان بیان کرده اند که به میزان زیاد و خیلی زیاد پیگیر اخبار و رویدادهای ورزشی 

هستند. 

جدول ۳: ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

درصدفراوانیمتغیر

جنسیت
16350/6مرد

15949/4زن

وضعیت تاهل
14654/6متاهل

17645/4مجرد

قومیت

6419/9بختیاری

6720/8عرب

7924/5لر

7824/2فارس

3410/6سایر
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شغل

11335/1دانش آموز یا دانشجو

5818استخدام تمام وقت

257/8استخدام پاره وقت

7122کار آزاد

4614/3بیکار

92/8بازنشسته

مدرک تحصیلی

3811/8زیردیپلم

5015/5دیپلم

3410/6کاردانی

15949/4کارشناسی

4112/7کارشناسی ارشد و باالتر

پیگیری اخبار 
و رویدادهای ورزشی

5115/8خیلی کم

4514کم

12137/6متوسط

6319/6زیاد

4213خیلی زیاد

در ادامه، مدل مفهومی تحقیق با استفاده معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی بررسی شد. در 
این روش برازش مدل در سه بخش بررسی گردید:

 ال��ف( ب��رازش مدل اندازه گی��ری؛ ب( برازش مدل ساخت��اری؛ ج( برازش کلی مدل. یک م��دل اندازه گیری 
مرب��وط به بخشی از مدل کل��ی می شود که در برگیرنده یک متغیر به همراه سواالت مربوط به آن متغیر است. در 

واقع در مدل اندازه گیری، روایی سازه ابزار بررسی می شود.
 ال��ف( برازش م��دل اندازه گیری: برای بررسی برازش مدل های اندازه گیری، سه معیار پایایی، روایی همگرا و 
روای��ی واگ��را استفاده می شود. همان طور که در جدول 4 آمده است، مقادی��ر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی1 و 

میانگین واریانس استخراجی برای تمامی متغیرها در محدوده قابل قبول قرار دارد. 

1. Composite Reliability
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جدول ۴: بررسی پایایی مدل اندازه گیری

یب آلفای کرونباخ  سازه ضر
)a( < 0/6

پایایی ترکیبی
)CR ( <0/7 

یانس استخراجی    میانگین وار
)AVE( <0/4

0/9070/9230/524عملکرد در رویدادهای ورزشی 

0/9100/9230/501جو رویداد های ورزشی

0/8710/9060/661همکاری در برگزاری رویدادها

0/8910/9170/619حضور در رویدادهای ورزشی

0/9660/9770/848نقش ورزش )بطورکلی(

0/8260/8960/743دفاع از سرزمین

0/8370/8910/672دیدگاه درباره وطن

0/8280/8800/660دفاع از میراث ملی

0/8870/9120/598ویژگی های گروه ملی

0/9180/9340/617عضویت در گروه ملی

0/9490/8990/643وطن پرستی )بطورکلی(

0/9140/9390/795حضور نمایندگان استان

ب��رای بررس��ی روایی واگ��را از روش ماتریس فورنل و الرک��ر1 استفاده شد. در قطر اصل��ی این ماتریس، جذر 
میانگی��ن واریان��س استخراجی متغیرها وارد می شود و جه��ت تایید روایی واگرا الزم اس��ت، این مقدار بیش از 
همبستگی میان آن متغیر با سایر متغیرها باشد )داوودی و رضازاده، 1392(. نتایج جدول 5، نشان دهنده روایی 

واگرای مناسب و برازش خوب مدل های اندازه گیری است. 

1. Fornell & Larcker 
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جدول۵: بررسی روایی واگرای مدل به روش فورنل و الرکر

123456789101112سازه

0/723عملکرد در رویدادهای ورزشی

0/5890/707جو رویداد های ورزشی

0/5490/6100/813همکاری در برگزاری رویدادها

0/6220/5920/5520/786حضور در رویدادهای ورزشی

0/6220/6310/7030/6220/920نقش ورزش  )بطورکلی(

0/4920/3990/4220/4390/4760/861دفاع از سرزمین

0/3960/3840/3370/4390/4040/5250/819دیدگاه درباره وطن

0/4920/4240/3870/4390/4380/4320/4860/812دفاع از میراث ملی

0/4410/4180/3690/4190/4520/5760/6710/5760/773ویژگی های گروه ملی

0/4830/3990/3970/3900/4570/6190/6350/4420/5200/785عضویت در گروه ملی

0/5370/4870/4610/4840/5390/5420/6040/6430/6870/7050/801وطن پرستی  )بطورکلی(

0/6720/5130/5150/5530/5710/6050/3590/3430/3950/4090/4730/891حضور نمایندکان استان

 ب��ا توج��ه به نتایج جدول 6، گویه ه��ای 6، 7، 25 و 26 از پرسشنامه نق��ش ورزش دارای بار عاملی کمتر از 
0/4 بودند که از مدل حذف شدند. مابقی گویه ها دارای بار عاملی قابل قبول بودند. مقادیر t برای تمام گویه ها 
بزرگت��ر از 1/96 بود. بنابراین در سط��ح اطمینان 95 درصد معنادار هستند. یافته های این بخش حاکی از روایی 
س��ازه پرسشنامه نق��ش ورزش است. در جدول شماره 5 بار عاملی و مقدار t مرب��وط به هرگویه پرسشنامه نقش 

ورزش آمده است. 

یک از گویه های پرسشنامه نقش ورزش جدول ۶:  بررسی بار عاملی و مقدار t متناظر با هر

مقدار  tبار عاملیگویه های مربوط به عوامل 4 گانهشماره

ی
زش

ور
اد 

ید
رو

در 
ور 

ض
ح

0/74613/142حضور در رویدادهای بین المللی مثل جام جهانی15

0/4904/183حضور بانوان با پوشش های اسالمی در رویدادهای بین المللی17

0/76414/846حضور نمایندگانی از ایران در تیم داوری مسابقات18

0/86123/436صعود  تیم  های ورزشی ملی به جام جهانی )مثل فوتبال، والیبال و ...(39

0/85820/776حضور تیم های ملی در لیگ جهانی ) والیبال، کشتی و ...(40

0/86222/517حضور تیم  های ملی در المپیک )مثل والیبال، فوتبال و ...(41

0/85824/917حضور تیم های ملی در جام ملت های آسیا و باز ی های اسیایی42
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0/78816/582نتیجه گرفتن تیم های ملی در مسابقات بین المللی1

0/83317/292نتیجه گرفتن تیم های باشگاهی در مسابقات بین المللی2

0/65519/843اهتزاز پرچم کشورم درمسابقات بین المللی3

0/79014/319پخش سرود ملی در مسابقات بین المللی4

0/6296/423پخش سرودهای حماسی از صدا و سیما پس از موفقیت ورزشکاران5

0/68511/043تشکر مسئوالن نظام از ورزشکاران با قومیت های مختلف11

0/65810/052تشکر مسئوالن نظام از ورزشکاران با مذاهب مختلف12

0/6739/092پیروزی در مقابل کشورهای که با آنها چالش سیاسی داریم13

0/79118/163ثبت رکوردهای ویژه توسط ورزشکاران ایرانی در سطح بین المللی14

0/6717/406موفقیت بانوان ورزشکار در رویدادهای بین المللی16

0/6558/067دور افتخار ورزشکاران با پرچم ملی33

ی 
ها

داد
وی

ی ر
زار

رگ
ر ب

ی د
ار

مک
ه

ی
زش

ور

0/77115/289حضور نمایندگانی از ایران در بین مسئولین برگزاری رویدادها19

0/77314/525میزبانی و برگزاری رویدادهای بین المللی20

0/77914/059اخذ کرسی های بین المللی34

0/87128/577میزبانی مسابقات لیگ های معتبر جهانی  مثل )والیبال و...(43

0/86530/291میزبانی مسابقات جام باشگاه های جهان مثل ) کشتی و ...(44

ی
زش

ور
ی 

ها
داد

وی
ن ر

مو
یرا

وپ
ج

0/66410/797حضور ورزشکاران با قومیت های مختلف در تیم های ملی8

0/70811/913حضور ورزشکاران با مذاهب مختلف در تیم های ملی9

0/6349/624حضور مقامات دولتی و نمایندگان مردم در ورزشگاه ها10

0/70412/562استفاده از ورزشکارانی که در خارج از ایران رشد کرده اند21

0/70611/715حضور انبوهی از تماشاگران ایرانی در داخل کشور22

0/74312/743رفتار تحسین برانگیز تماشاگران ایرانی23

0/6849/253رفتار جوانمردانه ورزشکاران ایرانی24

0/69811/244داشتن اماکن ورزشی جدید و مدرن27

0/75915/892پوشش با کیفیت و زیبای البسه ورزشکاران ایرانی28

0/72111/755لژیونر شدن ورزشکاران ایرانی29

0/6579/680استفاده ورزشکاران از البسه ورزشی تولید داخل30

0/6508/723استفاده از مربیان ایرانی برای تیم های ملی31

0/69910/895به کار گرفتن مربیان ایرانی در تیم های ملی کشورهای دیگر32
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بناب��ر یافته ه��ای تحقیق، چه��ار عامل عملک��رد در رویدادهای ورزش��ی، همکاری در برگ��زاری رویدادهای 
ورزش��ی، حضور در رویدادهای ورزشی و جو رویدادهای ورزشی با 36 گویه تبیین کننده نقش ورزش هستند. 
در بررسی روایی سازه پرسشنامه وطن پرستی نیز همه گویه ها دارای بار عاملی قابل قبول بودند. مقادیر t نیز برای 

تمام  گویه ها بزرگتر از 1/96 بود. بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بودند. 

برازش مدل ساختاری
در بررسی مدل ساختاری، ضرایب معناداری t ، معیار R2، معیار اندازه تاثیر f 2 و معیار Q2 بررسی می شود. 
ب��ا توج��ه به ج��دول 7، مقادیر t به جز در مورد تاثی��ر حضور نمایندگان استان )0/560(، ب��رای سایر سواالت و 
رواب��ط می��ان متغیرها بزرگتر از 1/96 ب��ود و در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بودن��د. علیرغم اینکه در مدل 
مفهومی تحقیق پیش بینی شده بود که حضور نمایندگان استان خوزستان بتواند به عنوان یک متغیر تعدیل کننده 
در رابطه با نقش ورزش و احساس وطن پرستی مردم خوزستان ایفای نقش کند، ولی یافته های تحقیق این فرضیه 

را رد کرد. 
ضرای��ب R2 نش��ان دهنده تاثی��ر یک متغیر برون��زا بر یک متغی��ر درون زاست که برای متغی��ر نقش ورزش در 
ح��د نسبت��ا قوی و برای متغیر وطن پرستی در حد متوسط به دست آمد. ان��دازه تاثیر f 2 بیانگر شدت رابطه میان 
سازه ه��ای م��دل است و برای نق��ش ورزش بر وطن پرستی ش��دت تاثیر متوسط )0/043( ب��ه دست آمد. معیار

 Q2 ک��ه قدرت پیش بینی مدل در متغیرهای وابسته را مشخص می سازد برای متغیرهای عملکرد در رویدادهای 
ورزش��ی )0/438(، ج��و رویدادهای ورزشی )0/412( همکاری در برگ��زاری رویدادهای ورزشی )0/534( و 
حض��ور در رویدادهای ورزشی )0/527( دارای قدرت پیش بینی ق��وی بود و برای متغیر وطن پرستی )0/123( 
دارای قدرت پیش بینی متوسطی بود. مقادیر Q2 گزارش شده نشان می دهند ورزش و مولفه های مربوط به آن در 

مدل ارائه شده در این پژوهش توانایی خوبی در تبیین یا پیش بینی وطن پرستی دارد.

جدول 7: مقادیر معیارهای برازش مدل ساختاری

سازه مالکسازه های پیش بین
یب مسیر  ضر

)β(
t  مقدارR2f2Q2

0/438-0/92244/7020/850نقش ورزشعملکرد در رویدادهای ورزشی

0/413-0/93262/6750/868نقش ورزشجو رویداد های ورزشی

0/534-0/90357/7270/816نقش ورزشهمکاری در برگزاری رویدادها

0/526-0/92963/8470/863نقش ورزشحضور در رویدادهای ورزشی

--0/0770/5600/000وطن پرستیحضور نمایندگان استان

-0/4483/4850/0000/043وطن پرستینقش ورزش

0/123-0/303---وطن پرستی
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برازش مدل کلی 
م��دل کلی شام��ل هر دو بخش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری می شود و با تایید برازش آن، بررسی برازش 
در ی��ک مدل کامل می شود. ب��رای بررسی برازش مدل کلی تنها یک معیار به ن��ام خوبی برازندگی1 وجود دارد. 
ای��ن معیار توسط تننه��اوس2 و همکاران )2004( اب��داع گردید و طبق فرمول زیر محاسب��ه می گردد. وتزلس و 
همک��اران3 )2009( س��ه مقدار 0/01، 0/25 و 0/36 را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای آن معرفی 
نموده ان��د )داوودی و رض��ازاده، 1392(. با توجه ب��ه جدول 7 و همچنین فرمول مقابل، مق��دار میانگین مقادیر 
اشتراک��ی4 مق��دار 0/621 و  میانگی��ن مقادیر R2 مقدار  0/74 به دست آمد. با توج��ه به فرمول زیر مقدار معیار  
خوب��ی برازندگی مع��ادل 0/677 به دست آمد که با توج��ه به دسته بندی وتزلس و همک��اران )2009( نشان از 

برازش قوی مدل کلی تحقیق دارد.

شکل 2: آزمون مدل اصلی تحقیق

1. Goodness of Fit )GOF(
2. Tenenhaus
3. Wetzells et al.
4. Communalities
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بحث و نتیجه گیری
هدف این پژوهش، بررسی نقش ورزش در ارتقای حس وطن پرستی شهروندان خوزستانی بود. نتایج تحقیق 
نش��ان داد ک��ه ورزش بر ارتقای حس وطن پرستی مردم استان خوزست��ان تاثیرگذار است، ولی حضور نمایندگان 
است��ان خوزست��ان تاثیر معناداری در زمینه ارتباط بین نقش ورزش و ح��س وطن پرستی مردم ندارد. در مصاحبه 
ب��ا خبرگ��ان پیش بینی شده بود که حضور ورزشکاران خوزستانی در تیم ه��ای ملی، مسابقات ملی و بین المللی 
و همچنی��ن پیروزی ه��ا یا کس��ب مدال از سوی آن ه��ا می تواند تاثیر وی��ژه ای بر حس وطن پرست��ی مردم داشته 
باش��د، ولی یافته های کمی تحقی��ق این موضوع را تایید نکرد. برای بررسی وطن پرستی در این تحقیق با توجه به 

تحقیقات پیشین پنج عامل در نظر گرفته شد. 
در بررسی نقش ورزش و عوامل تشکیل دهنده آن نتایج تحقیقات پیشین یکسان نبود. نتایج این تحقیق نشان 
داد چهار جنبه از ورزش که شامل حضور در رویدادهای ورزشی، عملکرد در رویدادهای ورزشی، همکاری در 
برگزاری رویدادهای ورزشی و جو پیرامون رویدادهای ورزشی است در ارتقای حس وطن پرستی تاثیرگذارند. 

 عام��ل حض��ور در رویدادهای ورزشی به مواردی چ��ون: حضور در رویدادهای معتبر بی��ن المللی مثل جام 
جهان��ی، حض��ور بانوان با پوش��ش اسالمی در رویدادهای بی��ن المللی، حضور نمایندگان ای��ران در تیم داوری 
مسابقات، حضور تیم های ملی در بازی های آسیایی، لیگ جهانی و المپیک اشاره دارد. لئو و همکاران )2012( 
نیز طی تحقیقی نشان دادند پوشیدن لباس ملی از سوی ورزشکاران در بازی های المپیک و جام جهانی، اهتزاز 
پرچم و خواندن سرود ملی کشورها صحنه ای عظیم برای نمایش غرور و اعتبار ملی است )لئو و همکاران، 2012: 
1282(. با این حال آنان در تحقیق خود به بررسی تاثیر این عوامل بر وطن پرستی نپرداخته اند. تحقیقات پیشین 
اغل��ب به بررسی تاثیر نتایج اخذ شده در رقابت های ورزشی بر غرور ملی و وطن پرستی پرداخته اند )احمدی، 
1386؛ ملکوتی��ان، 1388؛ م��ورو، 2012؛ و الینگ و همکاران، 2014( حال آنک��ه نتایج این تحقیق نشان داد 
ص��رف راه یابی و حضور در مسابقات معتبر بین الملل��ی نیز می تواند موجب برانگیخته شدن حس وطن پرستی 
ش��ود. شای��د یک��ی از عواملی که موجب شده اس��ت در تحقیقات خارج از کشور کمتر به ای��ن موضوع پرداخته 
ش��ود، می��زان توسعه یافتگی ورزش آن کشورها باش��د. به عبارت دیگر، شاید ب��رای کشورهایی که دارای ورزش 
توسعه یافته تری هستند، صرف حضور در رقابت ها، به تنهایی بر ارتقای حس وطن پرستی مردم تاثیرگذار نباشد 
و به همین دلیل در تحقیقات نیز به آن پرداخته نشده است. تاثیر عملکرد در رویدادهای ورزشی بر وطن پرستی 
از جمل��ه عواملی اس��ت که پیش تر در تحقیقات داخلی و خارجی مورد توجه ق��رار گرفته است. در این تحقیق، 
گویه های��ی که عملک��رد را می سنجیدند شامل مواردی همچون: نتیجه گرفت��ن تیم های ملی و باشگاهی، اهتزاز 
پرچ��م پس از موفقی��ت ورزشکاران در مسابقات بی��ن المللی، پیروزی در مقابل کشورهای��ی که با آن ها چالش 
سیاسی داریم، دور افتخار زدن ورزشکاران با پرچم ملی در رقابت های بین المللی و ثبت رکوردهای ویژه توسط 
ورزشکاران ایرانی بود که با نتایج تحقیقات فدایی ده چشمه و همکاران )1395(، جعفرزاده )1389(، احمدی 
)1386(، الین��گ و همکاران )2014(، پائولوسکی و همک��اران )2013(، موور )2012( و داکزی1 و همکاران 
)2011( ک��ه همگ��ی بر نقش مهم عملکرد در رویدادهای ورزشی و به وی��ژه موفقیت بین المللی ورزشکاران در 
رویداده��ای المپی��ک، جام جهانی و غیره در تهییج حس    وطن پرستی، مل��ی گرایی و تقویت هویت و انسجام 

1. Doczi
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ملی تاکید داشتند، همسو می باشد. 
هر چند پنج حلقه بازی های المپیک، نماد سمبلیک همبستگی پنج قاره جهان نام گرفته است، اما ورزش در 
سطح بین المللی در تقویت و همبستگی ملی در داخل یک کشور موثر است. ورزش ساز و کاری مفید و موثر 
برای نزدیک کردن خرده فرهنگ ها به یکدیگر است. در مسابقات جهانی، اهتزاز پرچم و پخش سرود ملی یک 
کشور بدنبال پیروزی ورزشکاران وابسته به خرده فرهنگ های مختلف و یا فرهنگ اصلی آن کشور بازگو کننده و 
تاکی��د کنن��ده وحدت ملی در آن کشور است. ورزش در سطح بین المللی به گونه ای دیگر نیز در تقویت هویت 
مل��ی و حس وطن پرستی و ملی گرایی موثر است؛ به طوری که پی��روزی تیم های ورزشی در میدان های جهانی 
باع��ث افزای��ش غ��رور ملی می گردد و به طور خودج��وش مردم را به سوی جشن و شادمان��ی می برد به ویژه اگر 
ای��ن پیروزی بر یک دشمن قوی سیاسی و یا یک رقی��ب پر توان ورزشی باشد که نمونه  های آن به هنگام پیروزی 
تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی ایران بر تیم ملی فوتبال آمریکا و استرالیا مشاهده شد )ماالکوشین1، 2009: 
302(. یکی از گویه هایی که در این عامل جای گرفته، پخش سرودهای حماسی از صدا و سیما پس از موفقیت 
ورزشک��اران اس��ت که با نتایج تحقی��ق ماتز و گرک )2018( همسوست. آنان نی��ز در تحقیق خود دریافتند شیوه 
ارائ��ه یک رویداد ورزشی در رسانه ها می توان��د موجب ایجاد احساس وطن پرستی و غرور ملی در بین بینندگان 
شود. چگونگی تاثیرگذاری عملکرد رسانه ها در پوشش رقابت های ورزشی بر احساس وطن پرستی بینندگان از 
جمله موضوعاتی است که در تحقیقات ورزشی داخل کشور چندان به آن پرداخته نشده است و نیاز به تحقیقات 

بیشتر دارد. 
یافتۀ دیگر تحقیق نشان داد که همکاری در برگزاری مسابقات بین المللی بر ارتقای حس وطن پرستی مردم در 
است��ان خوزستان تاثیرگذار اس��ت. این عامل که بر مواردی همچون: میزبانی و برگزاری رویدادهای بین المللی، 
حض��ور نمایندگان��ی از ایران در بین مسئ��والن برگزاری، میزبان��ی مسابقات لیگ های معتب��ر جهانی و میزبانی 
مسابق��ات جام باشگاه های جه��ان اشاره داشت، با نتای��ج تحقیقات پائولوسکی و همک��اران )2013(، کروج2 
)2011( و هولیه��ان3 )1997( همس��و  و با نتایج تحقیق لیس��ن )2018( ناهمسو می باشد. لیسن )2018( طی 
تحقیق��ی دریافت میزبان��ی رویدادهای ورزشی بزرگ تاثی��ر معناداری بر حس وطن پرستی م��ردم کشور میزبان 
یعنی اسلوونی ندارد. شاید این تفاوت ناشی از تفاوت های فرهنگی جوامع مورد بررسی باشد، چرا که اسلوونی 
کشوری است که پیشینه تاریخی چندانی ندارد )این کشور تا سال ۱۹۹۱ جزئی از کشور یوگسالوی بود و پس از 
آن تاری��خ مستقل گردید( و شرای��ط آن از نظر هویت ملی و عرق ملی با ایران متفاوت است. البته همان طور که 
نتای��ج این تحقیق نیز نشان داد، جوی ک��ه پیرامون یک رویداد ورزشی شکل می گیرد نیز می تواند بر ادارک مردم 
آن منطقه از آن رویداد تاثیرگذار باشد. وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم یک کشور، هزینه های انجام 
ش��ده برای میزبانی ی��ک رویداد ورزشی، تبلیغات شک��ل گرفته پیرامون آن رویداد و اهمی��ت آن رویداد همگی 
از جمل��ه عوامل��ی هستند که احتم��اال  بر نگرش مردم آن کش��ور تاثیرگذارند؛ چنان ک��ه کاوتسوس و مانسکی4 
)2010(  معتقدن��د برگزاری و میزبان��ی رویدادهای ورزشی سبب افزایش ح��س ملی گرایی و وطن پرستی افراد 

1. Malakoutian
2. Krog 
3. Houlihan
4. Kavetsos & Szymanski 
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جامعه می شود و میزان افزایش آن به سطح برگزاری رویداد یعنی ملی، محلی و منطقه ای بستگی دارد. 
آنچ��ه ک��ه به عنوان جو یک روی��داد ورزشی در این تحقیق ب��ه آن اشاره شده شام��ل گویه هایی چون: حضور 
ورزشک��اران ب��ا قومیت ه��ا و مذاهب مختلف در تیم ه��ای ملی، حضور مقام��ات دولتی و نمایندگ��ان مردم در 
ورزشگاه ها، داشتن اماکن ورزشی مدرن، استفاده ورزشکاران از البسه تولید داخل، استفاده از مربیان ایرانی در 
تیم های ملی، لژیونر شدن ورزشکاران ایرانی، حضور انبوهی از تماشاگران ایرانی در داخل کشور و ... بود. این 
گویه ه��ا درمجموع می تواند در شک��ل گیری فضای پیرامون آن رویداد نقش تعیین کننده ای داشته باشد که از آن 
تعبیر به جو شده است. این نتیجه با نتایج تحقیقات آنت و همکاران )1394(، جوک هرمس1 )2005( و آلن2 و 
همکاران )2010( همسو است. هر چند در این تحقیقات به صورت مستقیم به واژه جو اشاره نشده است، ولی 

به مواردی اشاره شده که با گویه های این عامل همخوان هستند. 
ب��ا توجه به یافته های تحقی��ق مبنی بر تاثیر مثبت و قابل توجه ورزش ب��ر ارتقای حس وطن پرستی و همچنین 
ضرورت افزایش حس وطن پرستی در استان خوزستان، با توجه به تنوع اقوام، همسایگی با کشور عراق و شرایط 
خاص جغرافیایی و سیاسی منطقه پیشنهاد می شود مسئوالن ملی و استانی نگاه ویژه ای نسبت به موضوع ورزش  
و اهمی��ت و کارکردهای آن در این استان داشته باشند و دستگاه هایی چون: استانداری، فرمانداری، شهرداری  و 
همچنین ارگان های نظامی با حمایت از اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان به عنوان متولی اصلی ورزش 
در ای��ن استان، ب��ه توسعه ورزش در استان خوزستان کمک کنند تا به دنب��ال آن شاهد کاهش اختالفات قومی و 

قبیله ای و ارتقای حس وطن پرستی در این استان باشیم. 

1. .Joke Hermes
2. Allen
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