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تاریخ دریافت مقاله1398/10/3 :
تاریخ پذیرش مقاله1399/3/11:

ورزش ب��ه مثاب��ه یک واقعیت و رفت��ار اجتماعی می تواند فضایی برای تجل��ی و بازنمایی کنش ها و رفتارهای
هویت خواهانه باش��د .ای��ن امر ،به ویژه در جهان ارتباطات��ی و اطالعاتی امروز و محبوبیت فزاینده ش��ماری از
ورزش ها ،قابل تامل اس��ت .هویت خواهی از مهترین ش��اخص های ملی گرایی است .در عصر حاضر با وجود
گرایش کش��ورها به س��مت جهانی ش��دن ،ملی گرایی و گرایش ه��ای هویت خواهانه نیز همچن��ان مورد پذیرش
ملت ها و کش��ورها هستند .هدف پژوهش حاضر ،بررسی چگونگی تاثیر ورزش بر هویت خواهی است .روش
تحقیق در این پژوهش ،پیمایش��ی اس��ت که با تدوین پرسش��نامه و روش نمونه گیری خوشه ای ،نظر  120نفر از
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری رشته های مدیریت ورزشی و جغرافیای سیاسی در دانشگاه های تهران
درباره تاثیر ورزش بر ش��اخص های هویت -ش��امل هویت ملی ،ملیت و ناسیونالیس��م و دولت -ملت سازی-
پرس��یده اس��ت .نتایج پژوهش نش��ان می دهد که ورزش می تواند فضایی برای بروز و تقویت هویت ملی باشد؛
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مانند نتایج درخش��ان ورزش��کاران ایران��ی در المپیک  2012لن��دن و افزایش وزن ژئوپولیتیک��ی ایران در جهان
اس�لام .ملیت و ناسیونالیس��م نیز می تواند در مسابقات ورزشی تجلی یابد و تاثیر سیاسی و ژئوپولیتیکی خود را
برجای بگذارد؛ مانند قهرمانی کشور قطر در جام ملت های آسیا  2019که به ابزاری برای خودنمایی این کشور
در مقابل ژئوپولیتیک تحمیلی عربس��تان تبدیل ش��د .همچنین ،ورزش می تواند فرایند دولت -ملت سازی را نیز
تحت تاثیر قرار دهد.
پش��نهاد پژوهش حاضر این اس��ت که مدیران ،مسئوالن و سیاس��ت گذاران ،نقش ورزش در مسائل هویتی و
ملی گرایانه به عنوان یک اصل راهبردی در سیاست های کالن ملی و کشوری را در نظر گیرند.
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مقدمه

ورزش به مثابه یک کوشش جمعی ،در دوران مدرن ماهیت و کارکردی چندالیه یافته و به فضایی برای پیوند
مولفه های سیاسی و اقتصادی در مقیاس های گوناگون تبدیل شده است .حکومت های ملی و مجامع بین المللی
با تش��کیل وزارتخانه ها و س��ازمان های مربوطه در مقیاس ملی و نهادها و انجمن ها در مقیاس بین المللی توجه
وی��ژه ای را به ورزش معطوف داش��ته اند و از نقش و جایگاه آن در راس��تای توس��عه اهداف سیاس��ی و اقتصادی
اس��تفاده می نمایند ،چراکه رویدادها و فعالیت های ورزش��ی تأثیر روزافزونی بر فعالیت های گوناگون انسان ،از
جمله فعالیت های سیاس��ی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دارند (چرنوش��نکو .)25 :1394 ،ورزش در عصر
ارتباطات و جهانی شدن از یک موضوع صرف ورزشی خارج شده و در طول سال های متمادی ،اثرات ماندگاری
در عرصه های مختلف اجتماعی ،سیاس��ی ،اقتصادی و تجاری شهرها و نواحی پیرامون گذاشته است (رجائی،
 ،)58 :1395ام��روزه اهمی��ت و جاذبه های ورزش��ی چنان فراگیر و همه گیر ش��ده که قس��مت مهمی از صنعت
توریس��م به «توریس��م ورزشی» تعبیر می شود و علی رغم اینکه تأسیسات گسترده ،فضا ،امکانات و سرمایه های
زیادی می طلبد ،بازده اقتصادی ،اش��تغال زایی و ش��هرت فراوانی را برای ش��هر میزبان به ارمغان می آورد (جرفی
ً
و رس��ولی)10 :۱۳9۳ ،؛ به طوری که معموال کش��ورهای میزبان بازی های المپیک و جام جهانی در س��ال قبل و
س��ال برگزاری رویداد ورزش��ی در کشورشان ،روند رو به رشدی را به لحاظ رش��د تولید ناخالص داخلی شاهد
هس��تند .از این گذش��ته ،ورزش در یک چارچوب زمانی کوتاه در اوایل قرن نوزده میالدی -زمانی که بس��یاری
ً
از ورزش ه��ا ب �رای اولین بار نهادها و س��ازمان های حاکم آن ها تأس��یس ش��د -متحول گردی��د و تقریبا در تمام
رشته های ورزش��ی تغییراتی برای شکل دادن نظم ورزش به منظور رقابت های بین المللی ،فرآیندی که «ورزشی
ش��دن» نامیده می شود ،رخ داد؛ توس��عه و تحوالتی همچون تأسیس نهادهای حاکم ،کتاب قوانین ،زمان و فضا
که پارامترهایی برای تعامل رقابتی و تغییر آزادتر بازی های قومی که از قبل وجود داش��ته اند (الیاس و داونینگ،1
 .)25 :2018به عنوان یک مثال تاریخی ،ورزش تنیس یکی از اولین ورزش های مدرن بود که برای بین المللی
ش��دن ش��روع به توسعه ش��اخصه های جهانی کرد .این بازی در سال  1874توس��ط آمریکا معرفی شد (کوپر،2
 .)57 :2014اولین مس��ابقات نیمه رس��می تنیس ش��امل بازیکنانی از آمریکا ،کانادا و انگلستان در سال 1878
در نیوپورت ایالت متحده آمریکا برگزار ش��د .این دوره از مسابقات ،طالیه دار اولین رقابت تیم های بین المللی
در س��ال  1900ش��د؛ به گونه ای که «چلنج کاپ 3بین المللی تنیس روی چمن» نامیده ش��د .ش��رکت در رقابت
برای همه کش��ور هایی که انجمن رس��می تنیس را برای س��ازمان دهی و توسعه ورزش تأس��یس کرده اند ،آزاد بود
(اس��مارت .)86 :2017 ،4استدالل ش��ده است که مجموعه این رخدادهای ورزشی به عنوان تعامل و همکاری
درونی تعدادی از فرآیند های پیچیده سیاس��ی دولت ها در مقیاس بین المللی حاصل شده است (کوپر:2014 ،
 .)60بنابراین ورزش از س��ویی به جهانی ش��دن صلح و از سوی دیگر ،به محلی شدن رقابت ها كمك می کند
1. Elias and Dunning
2. Cooper
3. Challenge Cup
4. Smart
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(مالمیر .)30 :1395 ،ضرورت همگرایی ،مش��ارکت و ترویج همزیستی با رویدادهای جهانی مانند ورزش از
اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه ش��صت میالدی به دلیل ش �رایط ویژه جهانی و رشد تدریجی ارتباطات بیشتر نمود
پیدا کرده اس��ت .فدراس��یون های بین الملل��ی و انجمن های بین المللی جام جهانی (غف��وری و هنرور:۱۳9۶ ،
 ،)105بازی های کش��ور های مش��ترک المنافع ،حضور قهرمانان ورزش��ی بین المللی ،تجارت جهانی پوش��اک
ورزش��ی ،افزایش قدرت س��ازمان های ورزش��ی بین المللی ،رویداد های بزرگ ورزش��ی ،جهانی شدن رسانه ها،
مهاجرت بازیکنان و مربیان ،تیم های فراملی و توس��عه ورزش و توریسم ورزشی از مصداق های ورزش به شمار
می رون��د (لوپ��ز و ابراین .)87 :۲۰19 ،1همچنی��ن ،ورزش می تواند در ترکیب یا تجزیه س��اخت و بافت قومی
کش��ورها نیز موثر باش��د .بـه عنـوان مثـال ،عملکـرد بازیکنان لهس��تانی تبار و ترك تبار تیم ملی فوتبال آلمان در
موفقیت های این تیم تأثیرگذار بوده اس��ـت و به همین دلیل ،نگاه های نژادپرس��تانه سابق به مهاجران در آلمان تا
حد زیادی تعـدیل ش��ـده اس��ـت (خبیری و فتاحی زاده .)15 :1398 ،با توجه به اهمیت ژئوپولیتیکی ورزش،
پژوهش حاضر به بررس��ی مصادیق هویت خواهانه در ورزش پرداخته اس��ت تا مشخص شود که چگونه ورزش
می تواند به عنوان عامل و نیرویی در جنبش های هویت خواهانه و ملت -قومیت محورانه باشد.
اس��تفاده از ورزش به عنوان یک اس��تراتژی برای ارتقای اخالق و رفتار اخالقی در ورزش و حفاظت از حقوق
بشر باید به عنوان یک سالح بسیار قدرتمند باشد .ورزش و رویدادهای ورزشی توسط انقالبیون و اصالح طلبان
برای جنگ در مقابل نژادپرس��تی به کار گرفته ش��ده اس��ت ( .)Radchenko, 2018: 132کمیته المپیک در مورد
حقوق بشر ) (OCHR2در بازی های المپیک  1968مکزیک نقش فعالی بازی کرد .در این بازی ها ورزشکاران
نامی س��یاه پوس��ت اقدام به اعتراض و تحریم بازی ها نمودند .آنها بازوهای خود را با باندهای س��یاه پوش��انده،
دس��تکش های س��یاه و جوراب های سیاه پوش��یده بودند و یک شال (دستمال) س��یاه به گردن خود آویخته بودند
تا به بی عدالتی در مورد سیاه پوس��تان در آمریکا اعتراض کنند ( .)Guoqi, 2019: 18به این ترتیب كه اس��میت
و كارل��وس ،قهرمانان سیاه پوس��ت آمریكایی در رش��ته دوومیدانی به هنگام دریافت م��دال طال و برنز خود ،با
سرهایی به زیر افکنده درحالی که دستکش های سیاهی به دست داشتند ،دست ها را به سوی آسمان بلند كردند
و به این ترتیب ،اعتراض خود را نسبت به رفتار دولت آمریكا در برخورد با سیاهان نشان دادند و افكار عمومی
جهان را متوجه وضعیت نامطلوب سیاهان در آمریكا كردند ).(Alegi, 2018: 20
3
ورزش و ضد استعمارگرایی
ورزش به دلیل داش��تن ظرفیت و پتانس��یل سیاسی و ارزش های بی آالیش توانس��ته است به وسیله دولت های
ضد اس��تعماری یا ورزش��کاران ملل جهان سوم و اس��تعمارزده در معرفی اس��تعمار و عامالن آن ایفای نقش کند
 .)(Bloyce and Smith, 2019: 11مثال های آن بسیار است که ازجمله می توان به اقدام سمبلیک مارادونا علیه
اش��غال جزایر مالویناس توس��ط انگلیس) ، (Houlihan and Zheng, 2013: 24حرکت نمایش��ی ورزش��کاران
سیاه پوس��ت آمریکا در س��ال  1968در زمان قرار گرفتن بر س��کوی قهرمانی در مخالفت با نژادپرستی دولت این
1. Lopez & O'Brein
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3. Anti-Colonialism

فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

شامره 51 :بهار 1400

کش��ور علیه سیاه پوس��تان ( ،)Houlihan and White, 2012: 40نبرد چریک های فلس��طینی با مأموران امنیتی
اس �رائیل دربازی های س��ال  1972مونی��خ ،تحریم بازی های المپیک مس��کو و لس آنجلس از س��وی جمهوری
اسالمی ایران به ترتیب به دلیل اشغال افغانستان توسط روس ها و زورگویی های آمریکا به کشورمان و عدم مسابقه
ورزش��کاران ایرانی با ورزش��کاران اس �رائیل به دلیل نامشروع بودن موجودیت آن اش��اره کرد (.)Cho, 2018: 46
در مورد اخیر حتی احتمال حذف ایران از بازی های المپیک  2004وجود داش��ت ،اما ورزش��کاران ایران با این
ً
اقدام این پیام را به جهانیان دادند که ارزش های سیاسی این کشور با سیستم متعارف ورزشی لزوما مطابق نیست.
ورزش و محیط زیست
در بازی های جهانی و المپیک های اخیر شعارها و فعالیت های امیدبخشی در مورد محیط زیست و حفاظت
از آن بیان ش��ده اس��ت و س��ازمان های ورزش��ی فعالیت های مربوط به خود را در التزام به حفظ و نگهداری از
محیط زیس��ت می دانن��د) - (Green and Houlihan, 2015: 72برعک��س بس��یاری صنای��ع دیگر که مخرب
محیط زیست هستند .در سال  ۱۹۹۴پس از پایان بازی های زمستانی لیلی هامر نروژ که طی آن توجه خاصی به
حفاظت از محیط زیس��ت گردید ،رئیس کمیته بین المللی المپیک موافقت نامه همکاری با برنامه محیط زیست
س��ازمان بین الملل را به امضا رس��اند ( .)Grix, 2019: 23بر این اس��اس ،در س��ال  ۱۹۹۵کمیس��یون ورزش و
محیط زیس��ت در کمیته بین المللی المپیک تشکیل گردید و اولین کنفرانس جهانی در همین سال در شهر لوزان
سوئیس برگزار شد ( .)Houlihan, 2017: 36هدف از تشکیل این کمیسیون ،اجرای اقداماتی در جهت افزایش
آگاهی زیست محیطی در مجامع ورزشی و تالش به منظور کاهش اثرات مخرب فعالیت های ورزشی در عرصه
محیط های طبیعی می باش��د .در حال حاضر محیط زیست به عنوان سومین رکن المپیزم بعد از ورزش و فرهنگ
مطرح می باشد (.)Kahtani, et al, 2013: 66
ژئوپولیتیک ورزش
ژئوپولیتیک را می توان به عنوان علم بررسی رقابت و یا تعامل در نظام جهانی در نظر گرفت؛ رقابت و تعاملی
که بر شناخت ویژگی ها و واقعیت های سرزمینی متکی است (مجتهد زاده .)118 : 1391،از سوی دیگر ،ورزش
و مسابقات ورزشی به طور گسترده ای وارد زندگی خصوصی ،عمومی مردم جهان شده و در رفتار افراد ،جوامع،
دولت ها و رس��انه ها تاثیر می گذارد .صرف نظر از ابعاد زیس��تی– بهداش��تی ،اقتصادی و اجتماعی ،س��رگرمی
و تفریحی ورزش��ی و مس��ابقات ورزش��ی این پدیده دارای نتایج سیاس��ی اس��ت که روابط دولت ها و گروه های
اجتماعی را تحت شعاع قرار می دهد و با مفاهیمی چون :قدرت ملی ،رقابت همگرایی ،واگرایی ،ستیز و منازعه
ناسیونالیس��م و ملی گرایی ،ایجاد وحدت ملی و نظایر آن پیوند می خورد و بر نگرش و رفتار دولت ها و ملت ها
نس��بت به هم دیگر تاثیر می گذارد .ژئوپولیتیک ورزش��ی که به مطالعه موارد مزبور می پردازد ،یکی از بسترهای
مناسب برای تولید و گسترش گزاره های علمی و کاربردی در قلمرو ژئوپولیتیک است (حافظ نیا.)108 : 1390 ،
مفاهیم اساس��ی در ژئوپولیتیک با ورزش ارتباط نزدیکی دارد .ب��ه عنوان مثال ،برای بحران ژئوپولیتیکی می توان
جریان کش��مکش مرزی هندوراس و الس��الوادور را نام برد که بعد از یک مسابقه فوتبال این بحران رو به وخامت
گذاش��ت و به جنگ بین دو کش��ور انجامید ( )Swart et al, 2017: 71یا در بحث انزوای ژئوپولیتیکی می توان
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به تحریم کش��ور اس �رائیل توس��ط اعراب در دهه  70میالدی اش��اره کرد که در نهایت فدراسیون های ورزش این
کشور جزو اروپا محسوب شدند ( .)Merkel, 2015: 381در بحث های هویت ملی می توان خوشحالی مردم
ولز از صعود کشورش��ان به بخش نیمه نهایی مس��ابقات یورو  2015و عدم صعود انگلس��تان همزمان با جریان
خروج انگلس��تان از اتحادیه اروپا اش��اره کرد .همچنین خوش��حالی مردم کاتالونیا از پیروزی تیم بارسلونا برابر
رئال مادرید ،یکی دیگر از این موارد است ( .)Walters, 2018: 30در بحث وابستگی ژئوپولیتیک و تاثیر آن بر
ورزش ،باید به کش��ورهای بلوک ش��ده از تحریم المپیک  1984توسط شوروی اشاره کرد .بیشتر کشورهای تابع
جریان کمونیس��تی این مس��ابقات را تحریم کردند و یا برعکس کش��ورهای حاوی جریان غرب به رهبری آمریکا
نیز مس��ابقات المپیک  1980مس��کو را تحریم کردند ( .)Swart, et al, 2017: 25در واقع ،ژئوپلتیک ورزش
ً
مانند س��ایر گرایش های ژئوپولیتیکی و اساس��ا مانند سایر علوم به مثابه تیغ دو دم عمل می کند .کارکرد مثبت آن
از طریق ایفای نقش به عنوان عاملی اجتماعی کننده و وحدت بخش در شکل دادن و دائمی ساختن بسیاری از
ارزش های اجتماعی مانند س��خت کوشی ،از خود گذش��تگی ،بازی منصفانه ،وفاداری ،تعهد ،قابلیت ،اعتماد
و نظم ش��خصی ظاهر می ش��ود .بعد منفی رویدادهای ورزشی نیز از رهگذر بازتاب پاره ای از خشونت ها که به
شکل برجسته ای در جامعه وجود دارد از قبیل نژادپرستی بروز می کند (احمدی پور.)42 :1390 ،

روش شناسی پژوهش

ای��ن تحقی��ق ،از نوع توصیفی -تحلیلی بود که به ش��کل پیمایش��ی و میدانی انجام گرف��ت .در این پژوهش،
ب��ا اس��تفاده از پرسش��نامه ،به بررس��ی نظ �رات متخصص��ان و کارشناس��ان در م��ورد مولفه ها و ش��اخص های
هویت خواهانه در ورزش پرداخته ش��د .جامعه آماری این تحقیق را تمامی اساتید دانشگاه و دانشجویان دکتری
رش��ته مدیریت ورزش��ی و جغرافیای سیاسی در دانشگاه های دولتی و آزاد تهران تشکیل می دادند که تعداد 120
نفر با روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند .متغیر هویت در این تحقیق در سه
شاخص هویت ملی ،ملیت و ناسیونالیسم و دولت -ملت سازی 1طبقه بندی شد .تجزیه و تحلیل در بخش آمار
اس��تنباطی برای پردازش متغیرها و ابعاد اصلی تحقیق با به کارگیری بسته های نرم افزاری آماری  SPSSنسخه ی
 21و  ،Lisrel 8.5برای بررس��ی فرض نرمال بودن توزیع آماری از طریق آزمون کولموگروف –اسمیرنوف انجام
ش��د که حاکی از توزیع نرمال داده ها بود .در نهایت ،از تحلیل عاملی برای اولویت بندی ش��اخص های سه گانه
مرتبط با هویت استفاده شد.

یافتههایپژوهش

در ای��ن بخش ،یافته های پژوهش در س��ه بخش یافته ه��ای توصیفی ،یافته های اس��تنباطی و اولویت بندی و
مقایسه شاخص ها ارائه می شوند.
در این تحقیق ،بیش��ترین تعداد پاس��خ دهندگان را مردان با  65/83درصد ( 79نفر) و افراد زیر  30س��ال با
 56/66درصد ( 68نفر) شکیل می دادند .میانگین سنی پاسخ دهندگان  33/68سال و میانگین سابقه کار آن ها
1. Nation-State
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 8/26سال بود و بیشتر پاسخ دهندگان دانشجویان دوره دکتری ،با  62/50درصد ( 81نفر) و بقیه اعضای هیئت
علمی با  32/50درصد ( 39نفر) بودند .عالوه بر این ،بیش از نیمی از پاسخ دهندگان را افرادی تشکیل می دادند
که س��ابقه کاری آن ها کمتر از پنج س��ال بود .برای تبیین یافته های استنباطی در این بخش ،ابتدا پیش فرض های
ورود به نوع آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت و برای اولویت بندی هر یک از ابعاد مختلف هویت از تحلیل عاملی
مرتبه دوم اس��تفاده گردید .همچنین برای مقایسه و اولویت بندی دیدگاه های نمونه های تحقیق از بارهای عاملی
به دست آمده ،از تحلیل عاملی تأییدی بهره گیری شد.
جدول  :1دیدگاه نمونه تحقیق درباره اثرات ورزش بر هویت ملی

2

ورزش در قال��ب رقابت ه��ای بین کش��ور ها ،در تحکیم و ت��داوم نظام
وستفالیایی کشور  -محور تاثیرگذار است.

56/7

19/2

24/2

4/65

مثبت

کم

3

رقابت ه��ای ورزش��ی بی��ن کش��ور ها ،نی��روی ناسیونالیس��م را ب��ر
می انگی��زد و تصاویر ذهنی مبتنی بر مرزهای مل��ی را تقویت می کند.

83/3

0/8

15/8

5/74

مثبت

متوسط

4

ورزش��ی مانند فوتب��ال در تقویت روحیه ملی و اتح��اد ملی و وفاداری
بیش تر به ارزش های ملی تاثیرگذار است.

84

0

15/9

5/92

مثبت

کم

5

ملت ه��ا از طری��ق پیکارهای ورزش��ی مانن��د فوتبال خ��ود را در جهان
معرفی می کنند و یا به نبرد با یکدیگر می روند.
ً
کارکرد ورزش ،عموما تجویز و تبلیغ یک هویت ملی خاص است؛ هویتی که
بس��ته به این که کدام جناح سیاس��ی-مذهبی تر یا ملی تر -در یک برهه خاص
زمانی وجه غالب را داشته ،در تغییر بوده است.

62/7

17/5

19/1

4/87

مثبت

کم

63/4

13/3

28/3

4/63

مثبت

کم

7

ورزش م��درن و حرف��ه ای نقش مهمی در س��اخت و ق��وام این جامعه
تصوری و پیوند ذهنی ملت ها دارد.

79/2

2/5

18/3

5/44

مثبت

کم

8

وقتی تیم های ورزشی یا قهرمانان ملی در صحنه های بین المللی حاضر
می ش��وند و به رقابت با «دیگر» تیم های ورزشی و قهرمانان ملی سایر
کشورها می پردازند ،آن تیم ورزشی (مانند فوتبال ،والیبال یا کشتی) به
نماد ملی تبدیل می ش��ود و سرنوشت آن ها برای همه اهمیت می یابد.

72/3

6/7

21

5/03

مثبت

کم

9

کش��ور ها به زیرکی می توانند از ورزش در سیاس��ت هویت سازی مد نظر
خود اس��تفاده کنند (وقتی همه مردم برای پیروزی و برد تیم های ورزش��ی
ملی یا قهرمانان ملی شان یک شعار می دهند و در کنار هم قرار می گیرند،
به نوع��ی وفاداری ش��ان را به نماده��ای ملی تقویت می کنن��د .پرچم های
کشورش��ان را به دس��ت می گیرند ،به خاطر س��رود ملی و برافراش��ته شدن
پرچم شان می ایستند و نام کشورشان را با افتخار هم آوایی می کنند).

46/7

ردیف

دیدگاه مثبت

دیدگاه بی اثر

دیدگاه منفی

میانگین

نوع اثر

میزان اثر

1

ورزش در برساخته شدن و تقویت هویت های ملی تاثیر دارد.

81/7

1/7

16/7

5/59

مثبت

متوسط

6

گویه ها

24/2

29/1

4/28

مثبت

کم

داده ه��ای جدول  ،1نش��ان می دهد که دیدگاه های پاس��خ دهندگان به اثرات ورزش ب��ر هویت ملی ،در دامنه
دیدگاه ه��ای موافق قرارگرفته و همگی پاس��خ دهندگان دیدگاه مثبت و موافق��ی در این مورد اعالم کرده اند .ازنظر
ارزیابی میزان اهمیت نیز همه گویه ها در دامنه میزان ارزیابی «مثبت کم» قرار گرفته اند.

191

هناهاوخ تیوه یاه شیارگ تخاسرب رد شزرو شقن شجنس
جدول  :2دیدگاه نمونه تحقیق درباره اثرات ورزش بر ملیت و ناسیونالیسم

1

ورزش می توان��د در خدمت برخی خرده هویت ها و گروه های قومی
به ویژه آن هایی که به دنبال ترس��یم سرنوشت مجزا برای خود هستند،
نیز قرار گیرد.

66/6

11/7

22/7

4/90

مثبت

کم

2

تاثیر ورزش بر گسترش قومیت خواهی و جدایی طلبی.

76/6

19/2

14/2

5/09

مثبت

کم

3

ناسیونالیسم های قومی می توانند با اتکا به ورزش ،در جهت رسیدن
به خواست های خود استفاده کنند.

76/7

5

18/4

5/26

مثبت

کم

4

ورزش و توس��عه ق��درت و اقتدار قوم گرای��ان و ملی گرایان در مقیاس
کشوری ،منطقه ای و جهانی.

76/6

6/7

16/6

5/38

مثبت

کم

5

ورزش و گس��ترش قلمروزدای��ی (ک��م رنگ��ی مرزه��ای سیاس��ی و
جغرافیایی) ،تقویت ملی گرایی و سرزمین محوری.

68/4

13/3

18/4

5/01

مثبت

کم

6

اگ��ر برخ��ی از قوم گرای��ان در ایران تقاضاه��ای قومی خ��ود را از راه
لب��اس تیم فوتبال ش��ان و نماده��ای ورزش��ی دنبال کنن��د و یک تیم
فوتب��ال باش��گاهی را جدای از تم��ام ایران بدانن��د ،ورزش در جهت
جدایی طلبی قومی عمل نموده است.

78/3

7

ردیف

دیدگاه مثبت

دیدگاه بی طرف

دیدگاه منفی

میانگین

نوع اثر

میزان اثر

192

گویه ها

7/5

14/1

5/58

مثبت

متوسط

در بسیاری از جوامع چند قومی به ویژه در جنوب غرب آسیا ،برخی
گروه های قومی جدایی طلب از ورزش و آوردگاه های ورزش��ی مانند
مس��ابقات فوتبال برای تعقیب خواس��ت های جدایی طلبانه استفاده
می کنن��د و ناسیونالیس��م قومی ش��ان را در مقابل ناسیونالیس��م ملی
تحریک می نمایند.

53/3

25

19/7

4/51

مثبت

کم

8

ورزش کارکرد هویت س��از برای یک گ��روه قومی ایفا می کند و از آن
در راس��تای تقویت و تحکیم پیوندهای قوم��ی و خودنمایی در برابر
هویت کالن ملی استفاده می شود.

64/2

16/7

19/2

4/84

مثبت

کم

9

ورزش و افزایش جدایی های متقابل قومی.

70/8

9/2

21/2

5/08

مثبت

کم

10

ظهور و گسترش فعالیت سازمان های قوم گرا در بستر ورزش.

72/5

9/2

18/3

5/24

مثبت

کم

11

ورزش و گسترش جدایی خواهی.

43/3

33/3

23/3

5/28

مثبت

کم

12

�واه دارای پیوس��ت
ورزش و گس��ترش تعام��ل واحده��ای جدایی خ� ِ
ژئوپولیتیک در آنسوی مرزها (مانند آذری ها در ایران).

80/9

2/5

16/7

5/70

مثبت

متوسط

طبق جدول  ،2همه پاس��خ دهندگان دیدگاه خود را به اثرات ورزش بر ملیت و ناسیونالیس��م ،مثبت و موافق
اعالم کرده اند .ازنظر ارزیابی میزان اهمیت نیز اکثر گویه ها از دید پاسخ دهندگان در دامنه میزان ارزیابی «مثبت
کم» قرار گرفته اند.
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جدول  :3دیدگاه نمونه تحقیق درباره اثرات ورزش بر دولت -ملت سازی
ردیف

دیدگاه مثبت

دیدگاه بی طرف

دیدگاه منفی

میانگین

نوع اثر

ورزش در برساخته شدن و تقویت کشورها و ملتها تاثیر دارد.

میزان اثر

1

گویه ها

78/3

3/2

17/5

5/41

مثبت

کم

75

5

20

5/23

مثبت

کم

45/9

22/5

31/7

4/15

مثبت

کم

69/2

19/2

11/6

5/20

مثبت

کم

7/5

18/3

5/23

مثبت

کم

15/8

4/99

مثبت

کم

5/55

مثبت

متوسط

5/17

مثبت

کم

3

پیروزیهای تیم ملی کلمبیا در جام جهانی  2014نمود بارز تاثیر ورزش
بر تقویت وحدت ملی بود؛ جایی که همه مردم این کشور(که همواره درگیر
نزاعهای خونین داخلی بوده است) به دلیل این موفقیتهای بزرگ در کنار
یکدیگر حس یکی بودن کردند.
ورزش وقت��ی با ناسیونالیس��م عجی��ن میش��ود ،ورزشکاران را در قامت
سربازان و مبارزینی قرار میدهد که برای شکوه و پیروزی یک ملت رقابت
میکنند و موجب غرور ملی میشوند.
ناسیونالیس��م و حس میهنپرس��تی اس��ت که به ورزشکاران میآموزد به
لباسی که بهعنوان ورزشکار ملی بر تن کردهاند ،فخر بورزند و برای به اهتزار
در آمدن پرچم و سرود ملیشان تالش نمایند.
ب��ا ورزش و پیروزیهای��ی که بهدس��ت میآید ،عش��ق به وط��ن و باور به
ارزشهای ملی در میان مردم نیز تقویت میشود.

74/1

6

در ورزش عشق به تیم تبدیل به میهندوستی و دفاع از خاک وطن میگردد.

65/8

18/3

79/1

2/5

18/4

75

5

20

2

4
5

7
8

ورزش وظیفه اثبات هویت دارد و نیز ایجادکننده روح جمعی است و مردم
را به طریقهای متحد برای رسیدن به اهداف مشترک ،بسیج میکند.
کشورهای مختلف از طریق مسابقات ورزشی به خصوص المپیک یا جام
جهانی فوتبال سعی میکنند از ظرفیت باالی تبلیغاتی آنها در جهت منافع
خود استفاده کنند.
در جام جهانی فوتبال  1998فرانسه ،مسابقه فوتبال ایران با ایاالت متحده
بهعنوان قدرت اول جهانی و کشوری که برای دو دهه روابط بسیار خصمانه و
تنشزاییباآنداشتهاست،فرصتیبزرگبرایایرانبودتادرصحنهایورزشی
آن را شکست دهد و از آن در راستای تبلیغ و تقویت ارزشها استفاده کند.

60/9

16/7

22/5

4/78

مثبت

کم

از موهبت فوتبال اس��ت که یک کشور کوچک (مانند قطر ،بحرین ،عراق
 10و )...میتوانند بزرگ شود.

79/1

5/8

14/9

5/46

مثبت

کم

11

در س��الهای پس از انقالب اگرچه ای �ران دو دوره المپیک را تحریم نمود
و نی��ز علیرغم 8س��ال جنگ تحمیلی و تحمل فش��ارهای بینالمللی در
قالب تحریمها و مجازاتهای مختلف ،بهطور کل حضور ایران در صحنه
ً
المپیک عمدتا همراه با کس��ب موفقیتهای بزرگ بوده است که اوج آنرا
میتوان در کس��ب رتبه  17با  4طال 5 ،نقره و  3برنز دید که ایران را باالتر
از کشورهایی مانند اسپانیا ،برزیل ،دانمارک ،ترکیه ،سوئیس ،نروژ و کانادا
قرار داد .کسب چنین موفقیتی آنهم در وضعیتی که ایران در بدترین شرایط
بینالمللی قرار داش��ت و با سنگینترین تحریمها و فشارهای بینالمللی
روبهرو بود ،در نوع خود موفقیتی بسیار بزرگ و افتخارآفرین بود که البته در
این زمینه مانور تبلیغاتی بسیار گستردهای نیز انجام شد.

32/5

12

دریافت دو مدال برنز در المپیک  ۲۰۰۸پکن و  ۲۰۱۲لندن ،توسط تکواندو
کاران کش��ور افغانس��تان ،رتبه این کش��ور را  79و  80در بین  ۱00کشور
قرار داد ،که در ادوار حضور این کش��ور در میدان المپیک پیروزی بزرگ و
افتخارآفرین به حساب میآید .این موضوع با توجه به اینکه کشور ثروتمند
و قدرتمندی همچون عربستان سعودی تنها توانسته در تمامی دورههایی
که در المپیک حضور داش��ته اس��ت ۳ ،مدال ( ۲برنز و  ۱نقره) کسب کند
این برای افغانستان افتخار و موفقیتی بزرگ و ارزشمند محسوب میشود.

79/1

9

18/3

1/7

39/2

19/1

4/06

5/68

مثبت

مثبت

کم

متوسط
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با توجه به جدول  ،2دیدگاه های پاس��خ دهندگان نس��بت به اثرات ورزش بر دولت -ملت سازی همه در دامنه
دیدگاه ه��ای مثب��ت قرار گرفته و تمامی پاس��خ دهندگان دیدگاه مثبت و موافقی در این م��ورد بیان کرده اند .ازنظر
ارزیابی میزان اهمیت نیز اکثر گویه ها از دید پاسخ دهندگان در دامنه میزان ارزیابی «مثبت کم» قرار گرفته اند.
اولویت بندی و مقایسه شاخص ها
در این بخش از تحقیق ،گویه های مربوط به هر کدام از شاخص های سه گانه مرتبط با هویت (هویت ملی،
ملیت و ناسیونالیس��م و دولت -ملت س��ازی) مقایس��ه و رتبه   اهمیت هر کدام مش��خص ش��ده است .در واقع،
وزن دارترین و مهمترین گویه ای که با هر کدام از شاخص های سه گانه تحقیق در ارتباط است ،مشخص شده است.

کم منفی

متوسطمنفی

زیاد منفی

بیاثر

کم مثبت

متوسطمثبت

زیاد مثبت

بار عاملی

1

ورزش در برس��اخته ش��دن و تقویت هویتهای ملی
تاثیر دارد.

12/5

2/5

1/7

1/7

10

21/7

50

0/95

2

2

ورزش در قالب رقابتهای بین کشورها ،در تحکیم و
تداوم نظام وستفالیایی کشور-محور تاثیرگذار است.

9/2

5/8

9/2

19/2

15

26/7

15

0/65

6

3

ب��ر میانگیزد و تصاویر ذهنی مبتنی بر مرزهای ملی را 11/7

3/3

0/8

0/8

5/8

21/7

55/8

0/94

3

4

ورزشی مانند فوتبال در تقویت روحیه ملی و اتحاد ملی
و وفاداری بیشتر به ارزشهای ملی تاثیرگذار است.

13/4

1/7

0/8

0

1/7

11/8

70/6

0/95

1

5

8/3

17/5

21/7

24/2

17/5

0/55

9

10/8

6/7

13/3

13/3

22/5

21/7

0/55

8

7

ورزش م��درن و حرف��های نق��ش مهمی در س��اخت و
ق��وام این جامع��ه تصوری و پیوند ذهن��ی ملتها دارد.

7/5

7/5

3/3

2/5

15

22/5

41/7

0/82

4

8

وقت��ی تیمهای ورزش��ی یا قهرمانان مل��ی در صحنههای
بینالمللی حاضر میشوند و به رقابت با «دیگر» تیمهای
ورزشی و قهرمانان ملی سایر کشورها میپردازند ،آن تیم 10/9
ورزشی (مانند فوتبال ،والیبال یا کشتی) به نماد ملی تبدیل
میشود و سرنوشت آنها برای همه اهمیت مییابد.

4/2

9

کش��ورها به زیرک��ی میتوانن��د از ورزش در سیاس��ت
هویتس��ازی مد نظر خود اس��تفاده کنن��د (وقتی همه
م��ردم برای پی��روزی و ب��رد تیمه��ای ورزش��ی ملی یا
قهرمانان ملیش��ان یک ش��عار میدهند و در کنار هم
ق �رار میگیرن��د ،بهنوعی وفاداریش��ان را ب��ه نمادهای
ملی تقویت میکنند .پرچمهای کشورشان را بهدست
میگیرند ،به دلیل سرود ملی و برافراشته شدن پرچمشان
میایستندونامکشورشانرابا افتخارهمآواییمیکنند).

10/8

ردیف

گویهها

رتبه

194

جدول  :4میانگین و رتبه گزاره های مرتبط با اثرات ورزش بر هویت ملی

5
6

رقابتهای ورزشی بین کشورها ،نیروی ناسیونالیسم را
تقویتمیکند.

ملتها از طریق پیکارهای ورزشی مانند فوتبال خود را
در جهان معرفی میکنند و یا به نبرد با یکدیگر میروند.
ً
کارک��رد ورزش ،عموما تجویز و تبلیغ یک هویت ملی
خاص اس��ت؛ هویتی که بس��ته به اینکه ک��دام جناح
سیاس��ی-مذهبیتر ی��ا ملیت��ر -در ی��ک برهه خاص 10/8
زمان��ی وج��ه غال��ب را داش��ته ،در تغیی��ر بوده اس��ت.

5/8

8/3

5/9

10

6/7

24/2

16/8

17/5

32/8

20

22/7

9/2

0/73

0/21

5

11
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جدول  ،3نش��ان می دهد که گویه های «ورزش��ی مانند فوتبال در تقویت روحیه ملی و اتحاد ملی و وفاداری
بیش تر به ارزش های ملی تاثیرگذار است» با بار عاملی « ،0/95ورزش در برساخته شدن و تقویت هویت های
ملی تاثیر دارد» با بار عاملی  0/95و «رقابت های ورزش��ی بین کش��ور ها ،نیروی ناسیونالیسم را بر می انگیزد و
تصاویر ذهنی مبتنی بر مرزهای ملی را تقویت می کند» با بار عاملی  ،0/94به ترتیب مهم ترین گویه های مرتبط
با اثرات ورزش بر هویت ملی از دیدگاه آزمودنی ها می باشند.
جدول  :5میانگین و رتبه گزاره های مرتبط با اثرات ورزش بر ملیت و ناسیونالیسم

5

و جغرافیایی) ،تقویت ملیگرایی و سرزمین -محوری120 .

ورزش و گسترش قلمروزدایی (کم رنگی مرزهای سیاسی

10

4/2

4/2

0/73 21/7 31/7 13/3 13/3

8

6

اگ��ر برخی از قومگرایان در ایران تقاضاهای قومی خود را
از راه لباس تیم فوتبالشان و نمادهای ورزشی دنبال کنند
و یک تیم فوتبال باشگاهی را جدای از تمام ایران بدانند120 ،
ورزش در جهت جداییطلبی قومی عمل نموده است.

8/3

7

ردیف

فراوانی

کم منفی

متوسط منفی

4

ورزش و توسعه قدرت و اقتدار قومگرایان و ملیگرایان در
مقیاس کشوری ،منطقهای و جهانی.

120

5

8/3

3/3

6/7

0/87

4

3/3

2/5

بی اثر

3

ناسیونالیس��مهای قومی میتوانند با اتکا ب��ه ورزش ،در
جهت رسیدن به خواستهای خود حرکت کنند.

120

6/7

7/5

4/2

5

0/88 28/3 31/7

3

سرنوشت مجزا برای خود هستند ،قرار گیرد.

7/5

کم مثبت

زیاد منفی

متوسط مثبت

2

ورزشبرگسترشقومیتخواهیوجداییطلبیتاثیردارد120 .

4/2

5

5

0/75 20/8 28/3 19/2 19/2

7

ورزش میتوان��د در خدم��ت برخ��ی خ��رده هویته��ا

5

35/8 6/7

زیاد مثبت

بار عاملی

رتبه

1

و گروهه��ای قوم��ی بهوی��ژه آنهایی که بهدنبال ترس��یم 120

5/8

6/7

9/2

0/65 15/8 31/7 11/7 11/7

10

گویه ها

30

0/92 46/7 20/8 7/5

2

در بس��یاری از جوام��ع چند قومی بهوی��ژه در جنوب غرب
آس��یا ،برخ��ی گروههای قوم��ی جداییطل��ب از ورزش و
آوردگاههای ورزش��ی مانند مس��ابقات فوتبال برای تعقیب 120
خواستهای جداییطلبانه استفاده میکنند و ناسیونالیسم
قومیشان را در مقابل ناسیونالیسم ملی تحریک مینمایند.

4/2

10

7/5

25

0/54

11

8

و از آن در راستای تقویت و تحکیم پیوندهای قومی خود 120

6/7

9/2

3/3

0/79 17/5 26/7 16/7 16/7

6

9

120

5/8

10

4/2

9/2

9/2

0/65 23/3 31/7

9

 10ظهوروگسترشفعالیتسازمانهایقومگرادربسترورزش120 .

6/7

5/8

5/8

9/2

0/84 29/2 30/8 9/2

5

 11ورزش و گسترش جداییخواهی.

120

9/2

8/3

33/3 33/3 5/8

20

0/45 7/5

12

خواه دارای پیوست
 12ورزش و گسترش تعامل واحدهای جدایی ِ
ژئوپولیتیک در آنسوی مرزها (مانند آذریها در ایران).

120

9/2

4/2

2/5

20

0/93 54/2

1

ورزش کارکرد هویتساز برای یک گروه قومی ایفا میکند
و خودنمایی در برابر هویت کالن ملی استفاده میشود.
ورزش و افزایش جداییهای متقابل قومی.

3/3

2/5

25

17/5

10
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خواه دارای
نتایج جدول  4نش��ان می دهد که پاس��خ دهندگان «ورزش و گس��ترش تعامل واحده��ای جدایی ِ
پیوست ژئوپولیتیک در آنسوی مرزها (مانند آذری ها در ایران)» با بار عاملی « ،0/93اگر برخی از قوم گرایان در
ایران تقضاهای قومی خود را از راه لباس تیم فوتبال شان و نمادهای ورزشی دنبال کنند و یک تیم فوتبال باشگاهی
را ج��دای از تم��ام ای �ران بدانند ،ورزش در جهت جدایی طلبی قومی عمل نموده اس��ت» با ب��ار عاملی  0/92و
«ناسیونالیس��م های قومی می توانند با اتکا به ورزش ،در جهت رسیدن به خواست های خود حرکت کنند» با بار
عامل��ی  0/88را ب��ه ترتیب جزو مهم ترین گویه های مرتبط با اثرات ورزش بر ملیت و ناسیونالیس��م دانس��ته اند.
جدول  :6میانگین و رتبه گزاره های مرتبط با اثرات ورزش بر دولت -ملت سازی
ردیف

فراوانی

کم منفی

متوسطمنفی

زیاد منفی

بیاثر

11/7

4

9/2

0/88 35/8 30/8 11/7

3

کم مثبت

3

ورزش وقتی با ناسیونالیس��م عجین میشود ،ورزشکاران را در
قامت سربازان و مبارزینی قرار میدهد که برای شکوه و پیروزی 120
یک ملت رقابت میکنند و موجب غرور ملی میشوند.

متوسطمثبت

2

9/2

8/3

2/5

5

زیاد مثبت

1

پیروزیهایتیمملیکلمبیادرجامجهانی 2014نمودبارزتاثیر
ورزش بر تقویت وحدت ملی بود؛ جایی که همه مردم این کشور
(که همواره درگیر نزاعهای خونین داخلی بوده اس��ت) به دلیل 120
این موفقیتهای بزرگ در کنار یکدیگر حس یکی بودن کردند.

بار عاملی

ورزش در برساخته شدن و تقویت کشورها و ملتها تاثیر دارد120 .

9/2

5

3/3

3/3

رتبه

196

گویهها

0/87 33/3 27/5 14/2

21/7 22/5 10/8

15

9/2

0/25

4

11

ناسیونالیسموحسمیهنپرستیاستکهبهورزشکارانمیآموزد
به لباسی که بهعنوان ورزشکار ملی بر تن کردهاند ،فخر بورزند 120
و برای به اهتزار در آمدن پرچم و سرود ملیشان تالش نمایند.

5/8

3/3

2/5

0/74 22/5 32/5 14/2 19/2

8

5

با ورزش و پیروزیهایی که بهدس��ت میآید ،عش��ق به وطن و
باور به ارزشهای ملی در میان مردم نیز تقویت میشود.

120

8/3

6/7

3/3

7/5

0/86 32/5 25/8 15/8

5

6

در ورزش عش��ق به تیم تبدیل به میهندوس��تی و دفاع از خاک
وطن میگردد.

120

7/5

5

3/3

18/3

0/63 23/3 22/5

9

7

ورزش وظیفه اثبات هویت دارد و نیز ایجادکننده روح جمعی
اس��ت و مردم را ب��ه طریقهای متحد برای رس��یدن ب��ه اهداف 120
مشترک ،بسیج میکند.

10

4/2

4/2

2/5

8

کش��ورهای مختلف از طریق مس��ابقات ورزشی به خصوص
المپیک یا جام جهانی فوتبال س��عی میکنند از ظرفیت باالی 120
تبلیغاتی آنها در جهت منافع خود استفاده کنند.

8/3

7/5

4/2

5

9

در جام جهانی فوتبال  1998فرانس��ه ،مس��ابقه فوتب��ال ایران با
ایاالت متحده بهعنوان قدرت اول جهانی و کشوری که برای دو
دهه روابط بسیار خصمانه و تنشزایی با آن داشته است ،فرصتی 120
بزرگ برای ایران بود تا در صحنهای ورزشی آن را شکست دهد
و از آن در راستای تبلیغ و تقویت ارزشها استفاده کند.

3/3

9/2

10

20

0/91

1

18/3 10/8

50

0/77 31/7 22/5 20/8

7

0/61 14/2 27/5 19/2 16/7

10
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10

از موهبت فوتبال اس��ت که یک کش��ور کوچ��ک (مانند قطر،
بحرین ،عراق و )...میتواند بزرگ شود.

120

8/3

11

در س��الهای پس از انق�لاب اگرچه ای �ران دو دوره المپیک را
تحری��م نمود و نیز علیرغم 8س��ال جن��گ تحمیلی و تحمل
فشارهای بینالمللی در قابل تحریمها و مجازاتهای مختلف،
ً
بهطور کل حضور ایران در صحنه المپیک عمدتا همراه با کسب
موفقیتهای بزرگ بوده است که اوج آنرا میتوان در کسب رتبه
 17با  4طال 5 ،نقره و  3برنز دید که ایران را باالتر از کشورهایی
مانند اس��پانیا ،برزیل ،دانمارک ،ترکیه ،س��وئیس ،نروژ و کانادا 120
قرار داد .کس��ب چنین موفقیتی آنهم در وضعیتی که ایران در
بدترین شرایط بینالمللی قرار داشت و با سنگینترین تحریمها
و فشارهای بینالمللی روبهرو بود ،در نوع خود موفقیتی بسیار
بزرگ و افتخارآفرین به شمار میآمد که البته در این زمینه مانور
تبلیغاتی بسیار گستردهای نیز انجام شد.

12/5

12

دریاف��ت دو م��دال برن��ز در المپی��ک  ۲۰۰۸پک��ن و ۲۰۱۲
لندن ،توس��ط تکواندو کاران کش��ور افغانستان ،رتبه این کشور
را  79و  80در بی��ن  ۱00کش��ور قرار داد ،ک��ه در ادوار حضور
این کش��ور در میدان المپیک پیروزی ب��زرگ و افتخارآفرین به
حس��اب میآید .این موضوع با توجه به اینکه کشور ثروتمند و 120
قدرتمندی همچون عربستان سعودی تنها توانسته در تمامی
دورههایی که در المپیک حضور داش��ته است ۳ ،مدال ( ۲برنز
و  ۱نقره) کسب کند ،برای افغانستان افتخار و موفقیتی بزرگ و
ارزشمند محسوب میشود.

5/8

3/3

15

3/3

5/8

15/8

25

0/79 38/3

0/21 12/5 17/5 12/5 18/3 11/7

6

12

197
5

8/3

1/7

7/5

0/90 53/3 18/3

2

نتایج جدول  ،5حاکی از آن اس��ت که «ورزش وظیفه اثبات هویت دارد و نیز ایجادکننده روح جمعی اس��ت
و مردم را به طریقه ای متحد برای رس��یدن به اهداف مش��ترک ،بس��یج می کند» با بار عاملی « ،0/91دریافت دو
مدال برنز در المپیک  ۲۰۰۸پکن و  ۲۰۱۲لندن ،توسط تکواندو کاران کشور افغانستان ،رتبه این کشور را  79و
 80در بین  ۱00کشور قرار داد که در ادوار حضور این کشور در میدان المپیک پیروزی بزرگ و افتخارآفرینی به
حساب می آید .این موضوع با توجه به اینکه کشور ثروتمند و قدرت مندی همچون عربستان سعودی تنها توانسته
در تمامی دوره هایی که در المپیک حضور داش��ته اس��ت ۳ ،مدال ( ۲برنز و  ۱نقره) کس��ب کند ،برای افغانستان
افتخار و موفقیتی بزرگ و ارزشمند محسوب می شود» با بار عاملی  0/90و «ورزش در برساخته شدن و تقویت
کشورها و ملت ها تاثیر دارد» با بار عاملی  ،0/88از جمله مهم ترین گویه های مرتبط با تاثیر ورزش بر دولت-
ملت سازی می باشد.

بحث و نتیجهگیری

یافته ه��ای این تحقیق نش��ان داد ک��ه ورزش ب��ر گرایش های هویت خواهانه -ش��امل هویت مل��ی ،ملیت و
ناسیونالیس��م و دولت -ملت س��ازی -اثرگذار اس��ت .در واقع ،ورزش در طول حیات خود همیش��ه با گروه های
قدرت و دولت های وقت و همچنین با سیاست های کلی قوانین و مقررات عمومی جامعه به شکل های مختلف
ارتباط داش��ته است .طی سال های گذشته و همگام با فرآیند جهانی شدن ،ارتباط بین گروه های قدرت و ورزش
نمود بیش��تری پیدا کرده اس��ت؛ به طوری که امروزه ورزش به عنوان یک ابزار سیاس��ی مؤثر در دس��ت گروه های
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قدرت و سیاس��تمداران افتاده اس��ت .هر کس مدتی در یک س��ازمان ورزش��ی به س��ر برده ،به س��ادگی و وضوح
تایید می کند که بس��یاری از س��ازمان های ورزش��ی به صورت عوامل بزرگ قدرت و سیاس��ت درآمده اند (زرگر،
 .)17 :1394برخ��ی از کارشناس��ان و متخصصان علوم ورزش��ی معتقدند که ورزش ارتباطی مؤثر با سیاس��ت
ن��دارد ،اما همه آن ها به نحوی در مباحث خویش ورزش را با سیاس��ت ب��ه معنایی خاص مرتبط می دانند .اینان
معتقدند که ورزش در ش��کل های مختلف (آماتور ،حرفه ای و تفریحی) به عنوان عاملی مؤثر در پیشبرد اهداف
دموکراتی��ک و سیاس��ت های کلی آن جامعه در زمینه ه��ای مختلف اجتماعی ،فرهنگ��ی و اقتصادی و همچنین
تقویت سیاست ملی و رفع اختالفات سیاسی بین دولت ها مطرح شده است .یک نگاه حرفه ای کوتاه و گذرا به
تاریخ گذش��ته ورزش نش��ان می دهد که ورزش به ویژه ورزش های قهرمانی پیوس��ته با سیاست های کلی جوامع
در ارتباط بوده و از آن تأثیر گرفته است .بی تردید ،هنگامی که دوکوبرتن اصول المپیک نوین را در ژانویه 1984
ارائه کرد ،ورزش را به طور کامل جدا از سیاس��ت ندیده اس��ت .وی امیدوار بود فعالیت های ورزشی و بازی های
المپی��ک قادر باش��د روابط سیاس��ی بین ملت ها را بهبود ببخش��ند .او امیدوار بود که کمیت��ه بین المللی المپیک
هر چهار س��ال ،نمایندگان ورزش��ی همه کش��ورهای جهان را دور هم جمع کند و روح واحد بین المللی توس��ط
بازی ه��ای جوانمردان��ه و مصلحان��ه تقویت گردد (زرگر .)19 :1394 ،در واقع ،ورزش وس��یله ای برای كس��ب
موقعی��ت اجتماع��ی در مقیاس محل��ی ،ملی یا جامعه جهانی اس��ت؛ چنان كه دولت ها ان��واع یارانه ها را برای
تیم های ملی در بازی های المپیک قائل می ش��وند تا بتوانند از طریق ورزش��كاران ملی دارای وجهه اجتماعی
در مقیاس جهانی گردند .دولت ها برای ورزش��كاران در داخل كشورش��ان انواع مراكز ورزش��ی ،باش��گاه های
اختصاص��ی در مقیاس اس��تانی ،ملی و نهادهای آموزش��ی خ��اص را ایجاد می کنند تا با آم��اده كردن آن ها برای
میادین بین المللی زمینه را برای موفقیت بیش��تر آن ها فراهم آورند و از طریق كس��ب موفقیت آن ها درصحنه های
جهان��ی ،ب��ه اعتباری در مقی��اس فرا منطقه ای و بین المللی دس��ت پیدا كنند .كس��ب اعتب��ار از طریق ورزش
به خصوص در بین گروه های قومی و نژادی در داخل یک كش��ور مرس��وم می باش��د .همچنین در مقیاس جهانی
كس��ب اعتبار از طریق ورزش به ویژه برای كش��ورهای كوچک یا كشورهای تازه اس��تقالل یافته از اهمیت باالیی
برخوردار است كه سبب شناسانده شدن این كشورها به جهانیان می گردد .موفقیت ورزشی در یک رشته خاص
س��بب ایجاد هویت خاص در بین یک گروه یا جامعه می ش��ود و احس��اس یكی بودن و متحد بودن را در بین
آن ها تقویت می نماید (رئیس الس��ادات .)1395 ،از س��وی دیگر ،ورزش س��ازوکار مفید و مؤثری برای نزدیک
كردن خرده فرهنگ ها با یكدیگر اس��ت .در مس��ابقات جهانی اهتزاز پرچم و پخش س��رود ملی یک كش��ور به
دنبال پیروزی ورزش��كاران وابس��ته به خرده فرهنگ های مختلف و یا فرهنگ اصلی آن كشور بازگوکننده و تأکید
كننده وحدت ملی در آن كش��ور اس��ت .ورزش در مقیاس بین المللی به گونه ای دیگر نیز در تقویت هویت ملی
مؤث��ر اس��ت؛ به طوری که پیروزی تیم های ورزش��ی در میدان های جهانی باعث افزای��ش غرور ملی می گردد و
به طور خودجوش مردم را به س��وی جشن و ش��ادمانی می برد به ویژه اگر این پیروزی بر یک دشمن قوی سیاسی
و یا یک رقیب پرتوان ورزش��ی باش��د كه نمونه ای از آن به هنگام پیروزی تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی ایران
بر تیم های ملی فوتبال آمریكا و اس��ترالیا مش��اهده شد (ملکوتیان .)28 :1395 ،همچنین حکومت ها در تالش
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برای كس��ب موقعیت و به رسمیت شناخته شدن ،س��رمایه گذاری زیادی برای تیم های ملی شان برای شركت در
مس��ابقات بین المللی به خصوص بازی های المپیک انجام می دهند .مس��ئوالن حكومتی از ورزش بین المللی
برای مش��روعیت بخشیدن حكومتشان در قلمرو جهانی استفاده می کنند و اعتقاد دارند كه كسب مدال ها باعث
افزایش وجهه حكومت در جهان خواهد ش��د ( .)Walters, 2018: 52این یک دلیل مهم برای این س��ؤال است
كه چرا حکومت ها پاداش های زیادی را برای ورزش��كارانی كه در س��طوح بین المللی مدال كس��ب می کنند،
پرداخت می نمایند .به عنوان نمونه ،در بازی های المپیک  2008پكن ،كشور یونان به هر ورزشكاری كه در این
بازی ها مدال طال گرفت  300/000هزار دالر ،نقره  200/000هزار دالر و برنز  107/000هزار دالر به همراه
یک ش��غل مناس��ب و قراردادهای تبلیغاتی با ارزش اعطا كرد .كشور روسیه نیز به ورزشكاران طالیی 50/000
هزار دالر ،نقره ای  30/000هزار دالر و برنز  20/000هزار دالر در کنار پاداش های دیگر به ارزش 500/000
هزار دالر پرداخت کرد (.)Quiroga, A., 2019: 32
از منظ��ر ژئوپولیتیک ،وقتی تیم های ورزش��ی یا قهرمانان ملی در صحنه های بین المللی حاضر می ش��وند و
به رقابت با «دیگر» تیم های ورزش��ی و قهرمانان ملی س��ایر کش��ورها می پردازند ،آن تیم ورزشی (مانند فوتبال،
والیب��ال یا کش��تی) به نماد ملی تبدیل می ش��ود و سرنوش��ت آن ها برای هم��ه اهمیت می یابد .هم��ه از پیروزی
آن ها و برافراش��ته ش��دن پرچم شان احساس ش��عف و شور می کنند و از شکست های ش��ان غمگین و اندوهگین
می شوند .پیروزی یا شکست هرچه باشد ،همه با هم و در کنار هم می خندند ،احساس شادی و شعف می کنند
و ی��ا می گریند ،اندوهگین می ش��وند و یا حس��رت می خورند .در این جاس��ت که ورزش تاثی��ر عمیق خود را در
هویت س��ازی و ملت سازی نش��ان می دهد .تیم های ورزشی شان یا قهرمانان شان که پیروز می شوند ،انگار همه
آن ها پیروز شده اند و شکست هم برای همه آن هاست .همه آن ها که یک جسم و روح واحد هستند و «دیگرانی»
که در مقابل تیم های ملی ش��ان و قهرمانان ش��ان می ایس��تند و ملتی «دیگر» هس��تند ،متمایز از «ما» ،ملت ما.
کشور ها به زیرکی می توانند از ورزش در سیاست هویت سازی مد نظر خود استفاده کنند .وقتی همه مردم برای
پیروزی و برد تیم های ورزشی ملی یا قهرمانان ملی شان یک شعار می دهند و در کنار هم قرار می گیرند ،به نوعی
وفاداری شان را به نمادهای ملی تقویت می کنند .پرچم های کشورشان را به دست می گیرند ،به دلیل سرود ملی
و برافراش��ته شدن پرچم شان می ایس��تند و نام کشورشان را با افتخار هم آوایی می کنند .حتی لباس قهرمانان شان
به عن��وان نماد ملی حرمت و تقدس می یابد و بدان عش��ق می ورزند و این یعن��ی تحکیم وفاداری ملی؛ وفاداری
ملی که کش��ور ها به آن همواره نیاز دارند و از طرق مختلف تالش می کنند که آن را همواره محکم و اس��توار نگاه
دارند .به همین علت اس��ت که برخی معتقدند ورزش تنها یک ماجرای س��اده نیس��ت ،بلک��ه یک متن چند الیه
اس��ت که در شکل دادن هویت جامعه نقش دارد .از منظر ژئوپولیتیک ،ورزش مدرن حرفه ای هویت ساز است
و در برس��اخته ش��دن و قوام ملت بس��یار نافذ است و به همین دلیل است که کش��ور ها در این زمینه بسیار هزینه
می کنند .همان گونه که ورزش می تواند در تحکیم هویت ملی و پیش��رفت ملت س��ازی در کش��ور های مختلف
تاثیر مثبتی داش��ته باش��د ،در مقابل می تواند در خدمت برخی خرده هویت ها و گروه های قومی به ویژه آن هایی
که به دنبال ترس��یم سرنوش��ت مجزا برای خود هس��تند نیز قرار گیرد .در چنین وضعیتی می توان گفت که کارکرد
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ورزش می تواند پارادوکسیکال یا متناقض باشد .اگر یک کشور چند قومی نتواند به خوبی از آن در جهت تحکیم
وفاداری های ملی و تقویت هویت ملی واحد اس��تفاده کند ،امکان دارد که ناسیونالیس��م های قومی بدان دست
یازند و از آن در جهت رس��یدن به خواس��ت های خود اس��تفاده کنند .به عنوان نمونه ،تیم ملی فوتبال اسپانیا نماد
ملت واحد اسپانیا است و وقتی که تمام مردم این کشور فارغ از تعلقات محلی و قومی شان بدان عشق می ورزند
و نس��بت به سرنوش��ت آن یک احس��اس واحد دارند ،کشور اس��پانیا در تحکیم وفاداری ها و تقویت هویت ملی
واحد موفق خواهد بود ،ولی در مقابل اگر مردم کاتالونیا تیم فوتبال خود یعنی بارس��لونا را مجزا از تمام اس��پانیا
بدانند و خواس��ت های قومی خود را از طریق لباس آبی و اناری تیم فوتبال ش��ان دنبال کنند ،ورزش در خدمت
جدایی طلبی قومی عمل نموده اس��ت .در کش��وری مانند اس��پانیا که همواره از نظر فرهن��گ ملی ،هویت ملی،
یکپارچگی و انس��جام ملی و به طور کلی ملت س��ازی با مسائل و مش��کالت بزرگی دست به گریبان بوده است،
فوتب��ال می توان��د در حل این مس��ائل و یا حداق��ل تعدیل آن ها و فراهم کردن زمینه برای پیش��رفت ملت س��ازی
بس��یار مه��م و اثرگ��ذار باش��د (  .)Koch, 2018: 212در برخی از جوام��ع چند قومی به ویژه در جهان س��وم،
برخی گروه های قومی جدایی طلب از ورزش و آوردگاه های ورزش��ی مانند مس��ابقات فوتبال در راستای پیگیری
خواس��ت های جدایی طلبانه اس��تفاده می کنند و ناسیونالیسم قومی ش��ان را در مقابل ناسیونالیسم ملی تحریک
می نمایند .در این صورت ورزش کارکرد هویت سازی برای یک گروه قومی را ایفا کرده و از آن در راستای تقویت
و تحکیم پیوندهای قومی خود و خودنمایی در برابر هویت کالن ملی استفاده می شود .آنچه از نتایج این تحقیق
برمی آید ،با یافته های پژوهش لوپز و اوبرایان ،)2019( 1ناهمس��و اس��ت .آنچنان که به نظر می رس��د ورزش در
کشورهایی که تفاوت های قومی دارند ،بیشتر به عنوان فضایی برای نمایش تعلقات قومی عمل می کند؛ درحالی
ک��ه نتای��ج تحقیق لوپز و اوبرایان نش��ان می دهد که ورزش می تواند فضای بیش��تری را ب �رای همگرایی درونی و
بیرون��ی کش��ورها فراهم کند .از س��وی دیگ��ر ،نتایج این تحقیق ب��ا یافته های پژوهش س��ئون جونگ)2020( 2
مش��ابهت دارد .همچنان که تحقیق سئون جونگ نیز نش��ان داد ،ورزش بسته به واقعیت های ژئوپولیتیکی حاکم
بر کشورها تغییر نقش می دهد و از میان دیگر پدیده های اجتماعی ،ورزش از ظرفیت بیشتری برای بروز و نمود
گرایش های هویت خواهانه در چارچوب ناسیونالیسم و قوم گرایی برخوردار است.
پژوهش حاضر به مدیران ،مس��ئوالن ،کارشناس��ان و برنامه ریزان کش��ور در امر ورزش و ژئوپولیتیک ورزش
پیش��نهاد می کند که نقش ورزش را در مس��ائل هویتی و ملی گرایانه به عنوان یک اصل راهبردی در سیاست های
کالن ملی و کش��وری در نظر بگیرند .همچنین از پژوهش هایی که در زمینه ژئوپولیتیک ورزش انجام می ش��ود،
در سیاس��ت گذاری های ورزش��ی به ویژه پیرامون مس��ائل سیاس��ت خارجی ،قومیت ها ،هویت ملی و مدیریت
گسل های قومی -مذهبی استفاده شود.
نویسندگان این مقاله تقدیر و تشکر خود را از حمایت و پشتیبانی «صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
کشور» و سایر همکاران در دانشگاه خوارزمی ابراز می دارند.
1. Lopez and O’Brien
2. Seon-Jong
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