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 چکیده 

فرهنگی ورزش قهرمانی از  ملی در توسعۀ -هویت دینی عوامل تحلیل و شناسایی ،این پژوهشهدف 

به  1395انان ورزشی استان کرمان در سال اي هدفمند از قهرمنمونه .بوددیدگاه ورزشکاران استان کرمان 

 و اکتشافی عاملی تحلیل ساختاري، معادالت از استفاده هاداده روش تحلیل انتخاب شد. نفر 205 تعداد

ملی  -که پنج عامل مرتبط با هویت دینی نتایج نشان داد .بود دوممرتبۀ  و اول مرتبۀ تأییدي عاملی تحلیل

ري محوفرهنگ دینی و ارزش پیشرفت و نیزمیل به تمندي، عزاخالقی،  سالمتشهرت و محبوبیت،  شامل

جایگاه  تقاي، حفظ و ارهاي ورزشیقیتفخودخواهی پس از مو تکبر و فقدانهاي گویه براین،افزون هستند.

ال ، کسب سهمیه و مداي درورزشلی، رعایت اخالق حرفهالملي بینهابنديرتبهملی در هايتیم

، خرد ورزش هاي کالن وریزيل مذهبی و اعتقادي در برنامهتوجه به مسائ و المللیدررویدادهاي ورزشی بین

همچنین، فرهنگ ، عزتمندي و هاي شهرت و محبوبیت، میل به پیشرفت، سالمت اخالقیرتیب در عاملتبه

باید  ملی -دینی هویتبه  ،پژوهش این هايیافته براساس .محوري در اولویت اول قرار دارنددینی و ارزش

 هنجارهاي رعایت ،همچنین. شود توجه قهرمانی ورزش در فرهنگی توسعۀ درجهت مهم مؤلفۀ یکعنوان به

 توسعۀ در مهمی نقش تواندمی ورزشی هايدرمحیط بداخالقی و خشونت بروز از جلوگیري براي اجتماعی

 .کند ایفا قهرمانی ورزش در فرهنگی

 

 ملی –هویت دینی فرهنگی، ، توسعۀتوسعه قهرمانی، ورزش :یکلید واژگان
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  مقدمه
 مسائل ازجمله تواندمی هاآن از هریک طرح و شناخت که دندار وجود اجتماعی گوناگون هایموضوع

 در بسزایی نقش هاآن از هریک هنگامب پردازش و گزینش ،شکبدون. آید شماربه جامعه ضروری

 نیز را اجتماعی احتمالی هایلغزش از جلوگیری توانایی بساچه و دارد اجتماعی ذهن شکوفایی

 برای خاصی اولویت از 1هویت ،اجتماعی متعدد هایموضوع ازمیانکه  رسدمی نظربه .باشد داشته

 بروز موجب جامعه اجتماعی ساختار در تغییر ایجاد دلیلتواند بهمی که باشد برخوردار ما جامعة

توان براساس آن را می دارد و یمستقیم فرهنگ جامعه رابطة با هویت. شود جامعه در هاییچالش

است  بعدیچند ایسازهیا جامعه ارائه کرد. هویت  سنن و هنجارهای فرد باورها، آداب و ها وارزش

افراسیابی و ) آیدمی بیرون مردم روزمرة اجتماعی زندگی از و شودمی تثبیت اجتماعی طوربه که

 همبستگی و همگنی ایجادکنندة صرعن ترینمهم هویت گفت که بتوان شاید (.2، 1394 ،خوبیاری

 جامعه، افراد در مذهب و دین به خاطرتعلق ایجاد با یندیفرا طی است که جوامع درسطح اجتماعی

 یکی عنوانبه ملی -دینی هویت ،امروزه .دارد جمعی هویت گیریشکل و ایجاد در مهمی بسیار نقش

 جهان کشورهای فرهنگی و اجتماعی اساسی، هایگیریجهت در کنندهتعیین اساسی مسائل از

 هویت. بود توجهبی آن به تواننمی که است واقعیتی دینی و ملی هویت نیز ایران در. رودمی شمارهب

 بسیار نقش که است هویت ابعاد ترینمهم از یکی محتوا و ماهیت دلیلبه ملی –دینی

 هویت رکن ترینمهم پویا، ایپدیده منزلةبه و دارد جامعه افراد یابیهویت در ایکنندهتعیین

 جوانان هویت به دهیدرشکل مهمی نقش و است ایران گذاردرحال جامعة در اجتماعی و فرهنگی

 علوم در پیچیده بسیار مباحث ازهویت ملی  (.126-128 ،1388 ،، عزیزی و زاهدانیکالنتری) دارد

 ملت از ملت یک تمایز وجه که است هاییویژگی وجود نیازمند فردی هویت مانند که است انسانی

 از داشتنآگاهی فرهنگی، هایویژگی و فرهنگ وجود عامل سه به ملی هویت. شودمی دیگر

 ،عیوضی اکبری و) دارد بستگی فرهنگی مجموعة یک به تعلق احساس و فرهنگی هایویژگی

 مای با که است دینداری از سطح آن متضمن ،جمعی هویت عنوانبه نیز دینی هویت (.1392

 به تعلق احساس دهندةنشان دینی هویت ،درواقع. دارد پیوند امت یا دینی اجتماع همان یا جمعی

 از یکی ،روازاین است؛ دینی جامعة و دین به تعهد احساس و( مسلمانان مای) دینی جامعة دین،

 و بومی هایارزش فرهنگی، میراث باورها، شناخت جوامع، در فرهنگی توسعة گسترش هایراه

 که است غرب مظاهر انواع هجوم باوجود خود ریشة و خود دربارة هاسؤال به گوییپاسخ و محلی

 لزوم( 1392) رستگار و ربانی طورکه؛ هماندارد شناخت این در اساسی ینقش ملی -دینی هویت

                                                           
1. Identity 
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 وفاداری و گرایش اجتماعی، انضباط مقررات، و قوانین از پیروی انسجام، وحدت، را فرهنگی توسعة

 زبان تاریخ، مناسک، و آداب آیین، و دین سرزمین، همچون اجتماع هر مشترک نهادهای و عناصر به

 (138۵) عنایت .است یافته نمود ملی -دینی هویت در هاویژگی این کهدانند می غیره و ادبیات و

 از برگرفته رفتاری هایویژگی و اخالقی و انسانی صفات معنایبه و علمی متون جزو را فرهنگ

 از ایمجموعه فرهنگ که است معتقد وی ،همچنین. است برده کاربه اعتقادات و دانش ،اندیشه

. کندمی متمایز دیگر جوامع رفتار از را جامعه یک افراد خاص رفتار که است هنجارهایی و هااندیشه

 اجتماعی، اقتصادی، هایشاخص کیفی و کمی ابعاد همسویی و هماهنگی توانمی نیز را توسعه

، هاشمیان و ملکی ،همچنین .(39 ،1394 میریوسفی،) برشمرد جامعه هر در غیره و فرهنگی

های کوشش سازییکپارچه با که دندانمی فراگردی عنوانبه را )توسعه( آن( 1394)محمدی آقا

به  قادر را هاآن منطقه، هر در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، اوضاع بهبود برای دولت و مردم

 مختلف شئون ارتقای و اعتال معنایبه فرهنگی توسعة ،بنابراین کند؛می یمل پیشرفت در مشارکت

 برای را مناسبی زمینة و بستر که است مطلوب مقاصد و اهداف درراستای جامعه یک افراد زندگی

 و آرام زندگی از برخورداری ،کنونی در دورة براین،افزون آورد.می فراهم هاآن کمال و تعالی

 هویت شناخت ،همچنین و( سیاسی اقتصادی و اجتماعی،) ابعاد همة در پیشرفت با همراه آمیزصلح

 طوربهدلیل اهمیت آن که امروزه به است فرهنگی بعد به ازپیشبیش توجه مستلزم جوامع، انسانی

 فرهنگی توسعة .استیافته  تجلی فرهنگی توسعة ارچوبهچ در و شده است توجهبه آن  خاص

 و فرهنگی هایریزیبرنامه ازطریق بتواند باید ملی و دینی هایارزش به دادناهمیت درقالب

 غنی فرهنگ هایداشته به اتکا با و دهد پاسخ خود جامعة افراد مادی و معنوی نیازهای به اجتماعی

 جهانی فرهنگ از برآمده ابزار از گیریبهره ، باخویش هویت حفظ برعالوه ،خود اسالمی -ایرانی

 یتاهم اجتماعی، ایپدیده و فرهنگی عاملی عنوانبه نیز ورزش .باشد فرهنگ کردنجهانی درصدد

 مهم موضوع یک عنوانبه بدنیتربیت و ورزش ،امروز دنیای در. دارد مختلف جوامع در خاصی

 فرهنگی توسعة در همیم نقش، ندسته اجتماعی الگوهای و رفتارها از بسیاری مبنای که فرهنگی

 درکسب مهمی نقش ورزش ،همچنین(. 10۵، 1389 ،و برومند نیارحمانی ،نژادرمضانی) دارند جامعه

 به دستیابی( 1392) امیری صالحی ،رابطهدراین .دارد فرهنگی توسعة ،آن تبعبه و ملی -دینی هویت

 .است کرده معرفی ورزش مانند فرهنگی –اجتماعی هایفعالیت انجام ازطریق را ملی هویت

تن هویت ملی و ایجاد وحدت ملی بزرگ برای ساخ یتجمعورزش را ( 2011) 1دانلی ،همچنین

                                                           
1. Donnelly  
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 ارتقای وملی  های جهانی باعث افزایش غرورمیدان ورزشی درهای پیروزی براین،افزونداند. می

شد یا یک رقیب پرتوان ورزشی باگر این پیروزی بر یک دشمن سیاسی ویژه اشوند؛ بهمی ملی هویت

 ی ورزش قهرمانیفرهنگ ةدر توسع نقش خود را ،ینیو د یمل اعم از تیهو(. 30۵ ،1388 )ملکوتیان،

احساس تعهد و  ،یمداراخالق ،ینظام اعتقاد جادیها، اباورها و ارزش میتحک قیطراز

 ،یمدارقانون رینظ یاصول اجتماع تیرعا ،یفرهنگ راثیها و ماحترام به سنت ،یریپذتیمسئول

باید اشاره کرد  .(62، 1394 میریوسفی،) کندیم فایاورزشی جوامع بین  یهمبستگ جادیا و انسجام

گرایی، ائلی چون هویت، ملیورزش و مس ةپژوهشگران بر اهمیت توجه به رابطاز بسیاری  که

بسیار  اما مطالعات ؛(160 ،1،2010گریمک) اندتأکید داشته غیره شدن، جهان محلی شدن وجهانی

 هایپژوهش .اندانجام شده ملی -طریق هویت دینیاز فرهنگی ورزش قهرمانی توسعة زمینةدر کمی

 توسعة رد هویت نقش ،همچنین و فرهنگ و هویت بین رابطة بررسی به عمدتاً شدهانجام کم

 توسعة مهم ارکان از یکی خود پژوهش در( 1393) دهشیری ؛ برای مثال،اندپرداخته فرهنگی

 هویت که اهمیتی به توجه با د.دانمی جامعه آن هویتی غنای و پیشینه را جامعه هر در فرهنگی

 کرده بررسی را موضوع ینا که مطالعاتی ،دارد قهرمانی ورزش فرهنگی توسعة در ملی –دینی

 ،انجام شده است زمینهدراین طور مستقیمبه که شاید به تنها پژوهشی هستند. اندک بسیار ،باشند

 توسعة مؤثر در ابعاد از یکی را ملی –دینی هویت وی برد. نام( 1394)  یوسفی میر پژوهش ازبتوان 

 خود مطالعة در نیز( 1394) کشگر و قاسمی .است کرده معرفیورزش قهرمانی  فرهنگی در

 ،خلقحسن داشتن، گرایی درمقابل فردگراییجمع ،دینی اعتقادات به بندیپای مانند هاییشاخص

هویت  هایلفهمؤ که از را احترام حس تقویتو  ایمان روحیة ،اخالقی موازین به ورزشکاران بندیپای

 استدالل توانمی اندک هایپژوهش این به توجه با ،بنابراین ؛بردند نامفرهنگی  برای توسعة ،هستند

 درکشور، قهرمانی ورزش فرهنگی توسعة در ثرمؤ ملی -دینی هویت مهم مسائل و هاموضوع که کرد

 هویتی هایشاخص معرفی و ارائه ،همچنین و غیره و باورها نمادها، ها،ارزش هنجارها، ازجمله

 و آموزشی نهادهای ،پژوهشگران موردتوجه کمتر قهرمانی ورزش فرهنگی توسعة برای( ملی -دینی)

 و جامعه نخبگان که دارد ضرورت ،روازاین اند؛گرفته قرار گذاریسیاست نهادهای و پژوهشی

 توسعة درجهت ،جوان نسل برای فرهنگی گستردة هایریزیبرنامه با شناسیجامعه متخصصان

 زیرا، در عصر حاضر، ؛بردارند ثریمؤ هایگام ملی -دینی هویت ازطریق ،قهرمانی ورزش فرهنگی

 ،سیاسی ابعاد همة بر تواندمی آن موفقیت که است شده تبدیل پیچیده ایپدیده به قهرمانی ورزش

 بروز براین،افزون گیرد. قرار عوامل این ثیرتأتحت نیز و باشد ثیرگذارتأ فرهنگی و اقتصادی

                                                           
1. Macgray 
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 با که قهرمانی ورزش نام به مقدسی پدیدة که است شده موجبگوناگون در ورزش  هاییناهنجاری

 برخی از وجوددلیل به امروزه است، همراه اخالقی فضایل و مردانگینیک خصایل ،مقررات رعایت

 هااخالقیبیظهور  نیز ایران در. گیرد قرار هااخالقیبی منجالب در شدنغرق درحال اخالقی رذایل

 که است شده تبدیل عادی وکامالً طبیعی امری به ،فوتبال مانند قهرمانی ورزش مختلف میادین در

 ورود نیروزا، مواد از استفاده و دوپینگ جوانمردانه، بازی نکردنرعایت به توانمی جملهآن  از

 ،همچنین و ناشایست رفتارهای بروز مربیان، و بازیکنان فروش و خرید به دالالن غیرمجاز

، سلیمی) کرد اشاره غیره و تماشاگران مربیان، بازیکنان، توسط حیا و حجب نکردنرعایت

فرهنگی اختالل جدی در  بدون دستیابی به توسعة ،بنابراین ؛(11 ،1392 ،حسینی و موسویسلطان

در حفظ  توسعة فرهنگی ورزش قهرمانی ،تردیدپدید خواهد آمد. بی ورزش قهرمانی فرایند توسعة

تحکیم  تقویت و ،زیرا ؛، اهمیت بسزایی داردبخشی استکه همان هویتهای اساسی نباورها و آرما

ارتکاب حرکات نی، خودبرتربی و زیادی کسب درآمدهای حرام، غرورباورهای اعتقادی به میزان 

 (.18 ،1392 همکاران، و سلیمی) دهدرا کاهش می متعدد دیگر موارد بانی و، تخالف شرع و عرف

 با کالن قراردادهای عقد ،صرف گرایینتیجه ازجمله مادی هایدیدگاه بودنحاکم ،همچنین

 هایارزش با ورزش روح تسخیر و معنویت از قهرمانان و شاخص بازیکنان دورشدن ،ورزشکاران

 با دیگر کشورهای از ورزشی هایرشته ورود ویژهبه ورزشی متنوع هایرشته توسعة کاذب،

 بروز موجب و اندنبوده سازگار ما فرهنگی هایارزش از با برخی که خود خاص هایفرهنگ

 ورزش در ملی -دینی هویت نقش به توجه ضرورت ،اندشده قهرمانی ورزش در هاییناهنجاری

توجه شده  به آن پژوهش این در آنچه ،بنابراین است؛ کرده دو چندانرا  قهرمانی ورزش ویژهبه

 قهرمانی ورزش فرهنگی توسعة رد هاآن نقش و های آنلفهمؤ، ملی -دینی هویت بررسی ،است

 .است کرمان استان ورزشکاران

 

 پژوهش شناسیروش
 بخش) پژوهش اول مرحلة در. شد استفاده ترکیبی پژوهش روش از ،پژوهش هدف به دستیابی برای

 هایشاخص راهبردی سند دستی مانندباال اسناد و علمی متعدد هایو مقاله کتب بررسی با ،(کیفی

 فرهنگی منشور بدنی،تربیت و ورزش فرهنگ جامع نامةنظام کشور، فرهنگی مهندسی نقشة فرهنگی

 نفر 10 دراختیار نامة یادشدهپرسش ،سپس. دش تدوین ایگویه 70 اولیة نامةپرسش ،غیره و ورزش

 و صوری روایی درمورد تا گرفت قرار ملی سطح در آورمدال ورزشکاران و نظرصاحب اساتید از

 قهرمانی ورزش در فرهنگی توسعة با هاآن از هریک تناسب نیز و اهمیت میزان ها،گویه محتوایی
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 از) لیکرت ارزشیپنج مقیاس با سؤالی 48 نهایی نامةپرسش اصالحات، انجام از پس. کنند نظراعالم

 کرونباخ آلفای همبستگی ضریب از استفاده با نامهپرسش پایایی. دش آماده( اهمیتبی تا مهم خیلی

(94/0 =α )ورزشی قهرمانان) کنندهشرکت 20۵ ،(کمیبخش ) پژوهش دوم مرحلة در. شد برآورد 

 هایداده .دادند پاسخ پژوهش اول مرحلة در شدهطراحی نامةپرسش به (کرمان استان

 پس و شدند اکتشافی عاملی تحلیل 12 نسخة 1.اس.اس.پی.اس افزارنرم از استفاده با شدهآوریجمع

 روی تأییدی عاملی تحلیل ۵/8 نسخة 2لیزرل افزارنرم از استفاده با عامل، هر هایگویه تعیین از

  .شد انجام هاآن

 

 نتایج
 21-2۵سنی  دامنة گویان دربیشتر پاسخ ،یک در جدول شمارة شناختیجمعیت اطالعات براساس

 داشت و بیشتر باالترین درصد را مدرک کارشناسی ،میزان تحصیالت براساس ،سال بودند. همچنین

  عنوان قهرمانی استان را داشتند. نیز گویانپاسخ

 
 گویانپاسخ فردي هايویژگیتوصیف  -1جدول 

 متغیر تعداد درصد

62 

38 

127 

78 

 مرد

 زن
 جنسیت

60 

2/32 

8/6 

123 

68 

14 

2۵-1۵ 

30-26 

 سال 30 باالی

 سن

8/7 

4/21 

4/6۵ 

4/۵ 

16 

44 

134 

10 

 دیپلم

 کاردانی

 کارشناسی

 و دکتری ارشدکارشناسی

 تحصیالت

87 

11 

1 

1 

178 

23 

2 

2 

 استانی

 کشوری

 آسیایی

 جهانی

 قهرمانی

                                                           
1. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

2. Lisrel 
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 میانگین بیشترین ،استان، آسیا و جهان در سطوح قهرمانی که نشان داد دو اطالعات جدول شمارة

 در وبود  9۵/1 و 41/2 ،11/2 میانگین با ترتیبمحوری بهارزش و دینی فرهنگ عامل به مربوط

بود.  09/2 با میانگین تیمحبوب و شهرتعامل بیشترین میانگین مربوط به  ،سطح کشوری

 عامل سالمتمربوط به  جهان و کشور استان، قهرمانی سطوح درمترین میانگین ک ،همچنین

عامل میل به مربوط به  قهرمانی آسیادر سطح و  3/1و 72/1، 69/1ترتیب با میانگین اخالقی به

  بود. 40/1پیشرفت با میانگین 

 

 ملی برحسب سطح قهرمانی -دینی توصیف عوامل هویت -2جدول
 قهرمانی متغیر تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف استاندارد

 محوریفرهنگ دینی و ارزش 178 17/1 ۵8/3 11/2 36/0

 استان

 عزتمندی 178 1 ۵7/3 88/1 47/0

 سالمت اخالقی 178 08/1 30/3 69/1 33/0

 شهرت و محبوبیت 178 17/1 67/3 92/1 44/0

 میل به پیشرفت 178 1/1 4 84/1 44/0

 محوریفرهنگ دینی و ارزش 23 08/1 ۵/3 07/2 60/0

 کشور

 عزتمندی 23 1 14/3 9۵/1 ۵3/0

 سالمت اخالقی 23 1 ۵ 72/1 80/0

 شهرت و محبوبیت 23 1 ۵ 09/2 90/0

 میل به پیشرفت 23 1 8/4 81/1 82/0

 محوریفرهنگ دینی و ارزش 2 42/2 42/2 41/2 000/0

 آسیا

 عزتمندی 2 2 14/2 07/2 10/0

 سالمت اخالقی 2 31/1 ۵4/1 42/1 16/0

 شهرت و محبوبیت 2 17/1 2 ۵8/1 ۵8/0

 پیشرفتمیل به  2 20/1 6/1 4/1 28/0

 محوریفرهنگ دینی و ارزش 2 ۵0/1 42/2 9۵/1 64/0

 جهان

 عزتمندی 2 14/1 2 ۵7/1 60/0

 سالمت اخالقی 2 08/1 ۵4/1 3/1 32/0

 شهرت و محبوبیت 2 67/1 2 83/1 23/0

 میل به پیشرفت 2 40/1 6/1 ۵/1 14/0
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 تعیینبرای ( اصلی هایمؤلفه تحلیل روش) اکتشافی عاملی تحلیل روش از ،پژوهش این در

 ،محوریارزش فرهنگ دینی و ،اساس آناستفاده شد که بر ملی -هویت دینیر های مؤثر دعامل

مرتبط با  عاملعنوان پنج به ،میل به پیشرفتو  محبوبیت شهرت و ،سالمت اخالقی، تمندیعز

 آزمون نتایج .ورزش قهرمانی نقش دارند فرهنگی در توسعة شناسایی شدند که در ملی -هویت دینی

 نامةپرسش برای عاملی اکتشافی تحلیل از استفادهدهد که می نشان دو شمارة جدولدر  بارتلت

 -میر -کایزر آزمون نتایج. برخوردارند الزم اعتبار از شدهساخته هایعامل و است پژوهش مناسب

 د.ندار کفایت عاملی تحلیل برای هانمونه تعداد که دهدیم نشان نیز 1اکلین

 
 اکلین و بارتلت در تحلیل عاملی اکتشافی -میر -نتایج آزمون کایزر -3جدول 

 اکلین -میر -کایزر
 بارتلت کرویت آزمون

 داريسطح معنا درجۀ آزادي دوخی
747/0 7۵4/207 4۵ 001/0 

 

 خرافی مسائل به تمسک از پرهیز هایگویه ،ملی –هویت دینی مؤلفةتحلیل عاملی اکتشافی  در

 حفظ عرفی، و شرعی ظاهربه دستورهای پوشش در ورزشی موفقیت کسب برای جمبل و جادو مانند

 مختلف درمیادین بودنایرانی به افتخار حساس، هایرقابت در سیأ از پرهیز و امیدواری روحیة

، فارسی ادبیات و زبان، ملی منافع ،سرزمین) مشترک هایارزش شناخت المللی،بین ورزشی

 حقوق رعایت درخصوص تبلیغ ،ورزش در جوانمردی و پهلوانی روحیة ترویج ،(غیره و بودنمسلمان

 -دینی فرهنگ با متضاد هایچالش و هاموقعیت دربرابر پایداری و مقاومت ورزشکاران، جایگاه و

 هایانجمن با همکاری و مشارکت ،کشور ورزش دستگاه در ساالریشایسته و گراییتخصص ملی،

 دلیل باربه ،مذهبی -ملی هایمراسم و هاینآی در حضور واز  استقبال خیریه و همچنین، و نهادمردم

با  پایایی نیز . میزان ثبات درونی یاندتحلیل خارج شد فرایند از( 40/0) مبنا بار از عاملی کمتر

 مندیعزت عامل ،77/0 با برابر محوریارزش فرهنگ دینی و عاملآلفای کرونباخ برای  استفاده از

میل  عامل ،86/0 با برابر محبوبیت شهرت و عامل، 93/0 با برابر سالمت اخالقی عامل ،74/0 با برابر

شمارة  در جدول .دست آمدبه 93/0 با برابر ملی -هویت دینی بعدبرای  و 9۵/0 با برابر به پیشرفت

 بار و( استانداردانحراف  میانگین و) دهندگاندیدگاه پاسخ از عامل ط به هرهای مربوگویه چهار،

 گزارش شده است. مربوط عامل گویه در عاملی مربوط به هر

                                                           
1. Kaiser- Meyer-Oklin Measure of Sampling Adequacy 
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سالمت های مبحث از اولویتورزش  در ایحرفه اخالق رعایت ،ارهچ جدول شمارة اطالعات براساس

 درورزشی  هایفقیتمو از پس خودخواهی و تکبرنداشتن محبوبیت،  و شهرتدر عامل بود.  اخالقی

 بخش این در گویه ترینمهم عنوانبه و با داشتن بیشترین میانگین گرفت قرار باالیی اولویت

 ترینمهم عنوانبهالمللی بین هایبندیرتبه در ملی هایتیم جایگاه ارتقای و حفظ شد. شناخته

 و مذهبی مسائل به توجه محوری،ارزش و دینی فرهنگ عامل در .پیشرفت بود به میلعامل  گویة

 بیشترین داشتن با و گرفت قرار باالیی اولویت در ورزش خرد و کالن هایریزیبرنامه در اعتقادی

 در مدال و سهمیه کسب شد. همچنین، شناخته بخش این در گویه ترینمهم عنوانبه میانگین

  .بود تمندیعز عامل هایگویه ترینمهم از المللیبین ورزشی رویدادهای

 
 ملی -هویت دینی مؤلفۀهاي گویهو هااملع -4جدول 

 بار

 عاملی

انحراف 

 استاندارد
 هاگویه میانگین

 اولویت

 در عامل
 عامل

 1 درورزش ایحرفه اخالق رعایت ۵۵/4 66/0 762/0

ت
الم

س
 

ی
الق

اخ
 

730/0 93/0 32/4 
 آموزشی هایدوره برگزاری با اخالقی مبانی تقویت

 ورزشی اخالق
2 

 3 در ورزش یا تبانی غیراخالقی از زدوبندهای پرهیز 94/3 76/0 710/0

714/0 82/0 86/3 
و  در میادین و فحاشی خشونت، بداخالقی پرهیز از

 ورزشی هایرقابت
4 

6۵7/0 91/0 84/3 
 آموزشی هایدوره برگزاری با اخالقی مبانی تقویت

 ورزشی اخالق
۵ 

 6 ورزش در فساد با مبارزه 81/3 84/0 676/0

 7 تیم تمرین جلسات در منظم حضور 79/3 86/0 668/0

664/0 
8۵/0 

 
63/3 

ورزشی  پست در پذیریمسئولیت و درستکاری

 مربیان، و غیره( -ورزشکاران)
8 

 9 خود ورزشی رشتة قوانین تمامی از اطاعت 62/3 78/0 692/0

 10 گفتار و رفتار در ملی –دینی الگوهای رعایت 44/3 62/0 601/0

 11 در ورزش( دوپینگ)مواد نیروزا  پرهیز از مصرف 43/3 93/0 62۵/0

 12 جوانمردانه بازی به اعتقاد 3۵/3 96/0 647/0

 13 دیگران تخریب ازطریق ورزشی طلبیجاه به نداشتنمیل 34/3 60/0 ۵64/0
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 ملی -هویت دینی مؤلفۀهاي گویهها وعامل -4جدول ادامه  

 بار

 عاملی

انحراف 

 استاندارد
 هاگویه میانگین

 اولویت

 در عامل
 عامل

702/0 94/0 69/4 
 هایاز موفقیت پس و خودخواهی نداشتن تکبر

 ورزشی
1 

ت
هر

ش
 و 

ت
وبی

حب
م

 

 

 2 در ورزش مذهبی -ملی از قهرمانان پیروی 36/4 98/0 676/0

686/0 67/0 18/4 
 موفق هایهیئت ایرسانه و عمومی روابط گسترش
 ورزشی

3 

603/0 69/0 86/3 
 و همگانی ورزشی -فرهنگی هایفعالیت در شرکت
 عمومی

4 

 ۵ مذهبی -ملی هایسنت و هاارزش به بندیپای 7/3 63/0 622/0
 6 ورزشی المللیبین مجامع و هادر انجمن عضویت 69/3 96/0 6۵7/0

679/0 94/0 69/4 
 هایبندیرتبه در ملی هایتیم جایگاه ارتقای و حفظ
 المللیبین

1 

ت
رف

یش
ه پ

ل ب
می

 

 2 دار ملیو ریشه اصیل هایورزش توسعة و ترویج 04/4 63/0 687/0
 3 قهرمانی ورزشی جمعیت تعداد افزایش 89/3 99/0 6۵7/0
 4 ورزش افزارینرم و افزاریسخت هایتوانمندی ارتقای 84/3 99/0 7۵2/0
 ۵ در منطقه، آسیا و جهان ایران بومی هایورزش ترویج 82/3 60/0 674/0
 6 کشور در ورزشی مهم رویدادهای برگزاری و میزبانی 82/3 66/0 6۵6/0
 7 مذهبی هایدر مساجد و پایگاه ورزش و توسعة ترویج 71/3 99/0 640/0

648/0 79/0 ۵6/3 
 با جامعه در ورزش جایگاه ارتقای درجهت تالش

 رسانه از استفاده
8 

6۵2/0 6۵/0 ۵۵/3 
 ملی) جامعه به ایران ورزش مفاخر و پهلوانان معرفی
 (المللیو بین

9 

 10 ورزشکاران جسمانی -روانی توانمندسازی ۵4/3 63/0 ۵9۵/0

683/0 69/0 04/4 
 هایریزیدر برنامه اعتقادی و مذهبی مسائل به توجه
 ورزش و خرد کالن

1 

ش
رز

و ا
ی 

دین
گ 

هن
فر

 
ی

ور
مح

 
 

 2 ملی هایاسطوره و نمادها به خاطرتعلق 72/3 76/0 6۵7/0

677/0 69/0 ۵7/3 
 در طراحی اسالمی –ایرانی معماری از سبک استفاده

 ورزشی اماکن و ساخت
3 

63۵/0 69/0 ۵3/3 
 انجام در مذهبی -دینی باورهای و اعتقادات به عمل

 هافعالیت
4 

6۵3/0 99/0 43/3 
 و درحین آورمدال قهرمانان از معنوی و مادی حمایت

 قهرمانی دوران از بعد
۵ 

680/0 89/0 42/3 
 عنوانبه اسالمی -ملی هاینشان اندازیراه و تعریف
 ورزش در جایزه

6 
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 ملی -دینیهویت  مؤلفۀ هايو گویه هاعامل -4جدول  ادامۀ

بار 

 عاملی

 انحراف

 استاندارد

 میانگین
 

 هاگویه
 اولویت

 عامل در
 عامل

634/0 66/0 37/3 
 اعتقادی) ورزشکاران به تخصصی خدمات بهینة ارائة

 (غیره و
7 

ش
رز

و ا
ی 

دین
گ 

هن
فر

 
ی

ور
مح

 

61۵/0 82/0 36/3 
در  دینی و نمادهای هامضامین، پیام از استفاده

 ورزشی و اماکن میادین
8 

 9 اسالمی -ایرانی هاینشانه و نمادها کارگیریبه 31/3 64/0 624/0

 10 در ورزش مآبیو مقدس ظاهرگرایی نداشتنرواج 3/3 84/0 604/0

۵16/0 88/0 16/3 
و  ملی مختلف در میادین ورزشکاران ورزشی موفقیت

 المللیبین
11 

 12 مسابقه میدان در حضور از قبل نیایش و دعا به اعتقاد 09/3 63/0 ۵8۵/0

7۵6/0 94/0 99/3 
 ورزشی در رویدادهای مدال و سهمیه کسب

 المللیبین
1 

ی
ند

تم
عز

 

 2 ورزشکاران دربین بینیخودمطلق روحیة مذمت 91/3 64/0 6۵9/0

 3 ورزشکاران نفسعزت و ارزشمندی به توجه 83/3 63/0 668/0

729/0 66/0 81/3 
 به خودباختگی و فقدان ملی خودباوری روحیة

 ورزش در جامعة غرب فرهنگ
4 

6۵1/0 62/0 62/3 
متضاد با  هایچالش و هاموقعیت با برخورد قانونمند

 ملی -دینی فرهنگ
۵ 

67/0 641/0 24/3 
 هایمسابقه تمامی در ملی هایتیم موفقیت

 المللیبین
6 

61۵/0 71/0 13/3 
 فردی، منافع بر( عمومی) ملی منافع اولویت

 قومی و خانوادگی
7 

 

سطح  <0010/0، فریدمن = آمارة877/116) نتایج آزمون فریدمن پنج طبق جدول شمارة

ورزش  فرهنگی در توسعة در مؤثرملی  -دینی هویت گانةبندی عوامل پنجاولویت برای معناداری(

گرفت.  قرار اول اولویت در ۵8/3رتبة  با میانگین محبوبیت و عامل شهرت که دادقهرمانی نشان 

 ،96/2رتبة  میانگین با تمندیعز ،۵۵/3رتبة  میانگین محوری باارزش و دینی های فرهنگعامل

ترتیب به ،1۵/2رتبة  میانگین با اخالقی سالمت و 76/2رتبة  میانگین با پیشرفت به میل

 گرفتند. های بعدی قراردراولویت
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 ورزش قهرمانی فرهنگی در توسعۀ در ملی مؤثر -دینی هویت گانۀبندي عوامل پنجاولویت -5جدول 

 رتبه میانگین عوامل

 ۵8/3 محبوبیت و شهرت

 ۵۵/3 محوریارزش و دینی فرهنگ

 96/2 عزتمندی

 76/2 پیشرفت به میل

 1۵/2 اخالقی سالمت

 

 سازیاز روش مدل ،ملی -دینی هویتهای مربوط به سایی عاملپس از تحلیل عاملی اکتشافی و شنا

، ارائة الگو استفاده نهایتمرتبة دوم و دراول و  ری برای تحلیل عاملی تأییدی مرتبةمعادالت ساختا

 (. یکشد )شکل شمارة 

 
 قهرمانی ورزش در فرهنگی توسعۀ بر ملی -دینی هویت تأثیر الگوي برازش شاخص هاي -6 جدول

 مقادیرمشاهده شده شاخص هاي برازش

 82/۵03 مجذورخی

 204 آزادیدرجه 

 100/0 داریاسطح معن

 46/2 آزادی درجه نسبت مجذورخی به

 86/0 برازش نکویی شاخص

 84/0 تطبیقی برازش نکویی شاخص

 09/0 تقریب مجذورات میانگین خطای ریشة

 96/0 شاخص برازش هنجارشده

 92/0 تطبیقی برازش شاخص
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 گیریبحث و نتیجه

 اعتقادات، مانند یهایلفهمؤ و شودجامعه می در یکدیگر از افراد تمایز و شناسایی موجب ،هویت
 به زمان مروربه ،دهندمی تشکیل را جامعه یک فرهنگ که غیره و نژاد رسوم، و آداب ها،ارزش
 و جامعه و انسان شخصیت نظام از جزئی را هویت نیز 1پارسونز شوند.می تبدیل جامعه آن هویت

 و فردی بخش دو به هویت. (۵8، 1394 میریوسفی،) داندمی فرهنگی و اجتماعی نظام ،درنتیجه
 دینی هویت. است ملی هویت و دینی هویت شامل اجتماعی هویت .شودمی تقسیم اجتماعی

 به تعهد دینی و هایارزش تأیید باوری، هاینظام پذیرش و مذهبی گروه یک در عضویت معنایبه
 دتقی این. است دینی هایو گرایش دین به دبودنمتعه ی،طورکلبه وشود می تعریف مذهبی گروه
 نوعی نیز ملی هویت. است جوامع سطح در اجتماعی همبستگی کنندةایجاد عناصر ترینمهم از یکی

 نزدیکی باعث که است جامعه یک در روابط و مناسبات ،هاآرمان ،آمال به دلبستگی و تعلق احساس
 مانند هاییپرسش به ملت یک آگاهانة گوییپاسخ باعث کهطوریبه ؛شودمی یکدیگر به جامعه افراد

 هویت ،بنابراین؛ شودمی ملت آن فرهنگی و اجتماعی ،سیاسی جایگاه تمدنی، حوزة خاستگاه، تعلق،
 و عناصر به وفاداری اجتماعی، انضباط مقررات، و قوانین از پیروی انسجام، وحدت، ایجاد باعث

 هایمؤلفه از بخشی که شودمی تاریخ و ادیان ،آداب ،آیین دین، سرزمین، مانند مشترک نهادهای
 .هستند حاضر پژوهش فرهنگی توسعة

 اخالقی، سالمت محبوبیت، و شهرت محوری،ارزش و دینی فرهنگ عاملنتایج نشان داد که پنج 
 و دینی فرهنگ عامل . درکنندمی تبیین راملی  -هویت دینی ،میل به پیشرفت تمندی وعز

 و کالن هایریزیبرنامه در اعتقادی و مذهبی مسائل به توجهمهمی چون  هایگویه محوری،ارزش
 معماری سبک از استفاده ،(غیره و اعتقادی) ورزشکاران به تخصصی خدمات بهینة ارائة ورزش، خرد

 آورمدال قهرمانان از معنوی و مادی ورزشی، حمایت اماکن ساخت و طراحی در اسالمی –ایرانی
 و اعتقادات به عمل ملی، هایاسطوره و نمادها به خاطرتعلق قهرمانی، دوران از بعد و درحین
 عنوانبه اسالمی -ملی هاینشان اندازیراه و تعریف ها،فعالیت انجام در مذهبی -دینی باورهای

 ورزشی، اماکن و میادین در دینی نمادهای و هاپیام مضامین، از استفاده ورزش، در جایزه
 ورزش، در مآبیمقدس و ظاهرگرایی نداشتنرواج اسالمی، –ایرانی هاینشانه و نمادها کارگیریهب

 از قبل نیایش و دعا به اعتقاد و المللیبین و ملی مختلف میادین در ورزشکاران ورزشی موفقیت
. کنندمی تبیین را شدهرذک عامل که هستند حاضر پژوهش هاییافته از ،مسابقه میدان در حضور

و  (1393) گودرزی و عبدی ،(1393) دوستی و ، موسویاحمدزاده، (1390) جهرمی رابطه،درهمین
 و میادین در یدین نمادهای و هاپیام مضامین، از استفادهخود  هایدر پژوهش( 1394) میریوسفی

                                                           
1. Parsons  
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 تقویت ورزشی، اماکن ساخت و طراحی در اسالمی –ایرانی معماری سبک از استفاده ورزشی، اماکن
 در اسالمیجمهوری سرود و پرچم به احترام نفس،اعتمادبه و هاارزش شدندرونی احترام، حس

 حفظ و ظاهر و پوشش رعایت ورزش، در ازمنکرنهی و معروفامربه روحیة وجود ورزشی، میادین
 در جوانمردی و پهلوانی روحیة ترویج ،المللیبین و ملی ورزشی رویدادهای در اسالمی -ایرانی شأن

 و آداب ،هاآیین و هانشانه ،هااسطوره ،هاسنت ،شهروندان دربین مشترک فرهنگی میراث ،ورزش
، عدالتیبی دربرابر ایستادن و دینی اصول انسان، رعایت شناخت و ملی و بومی هنرهای و رسوم
 منافع و سرزمین ،پرچم به افتخار اعتقادی، و مذهبی مسائل به توجه توکل، و امیدواری روحیة حفظ
 پژوهش نتایج با که اندکرده بیان ملی -دینی هویت فرهنگی هایمؤلفه تقویت ایبررا دین  و ملی

 ورزشکاران نامناسب آرایش و پوشش( 1393) همکاران و احمدزاده ،همچنین .دندار خوانیهم حاضر
 بیان ملی -دینی هویت کاهش عوامل از را ورزشکاران بین معنویت شدنرنگکمکوبی وخال رواج و

 موجب( پسندعامه فرهنگ و گراییمصرف) ننوی زندگی سمتبه حرکت براین،افزون اند.کرده
 که هستیم شاهد امروزه و شودمی جهانی فرهنگ در هاآن ادغام و محلی هایفرهنگ سازییکسان

 شیوة چهارچوب و محدوده از خارج که دنشومی انتخاب زندگی برای الگوهایی تدریجبه نیز ایران در
 دنبالبه( ملی -دینی) هویتی بحران دنتوانمی که هستند دینی فرهنگ و هاارزش ،سالم زندگی
 ،فرهنگ با مغایر که غربی سبک به گراییمصرف نوع ایننیز  هاورزش از برخی در. دنباش داشته
 و بوالغیبستی زاده چوبجانعلی ،ابراهیمی .شودمی مشاهده ،است جامعه مذهبی اعتقادات و میراث

یل به سبک زندگی تمااند که با اشاره کردهو  اندبه این امر پرداخته پژوهش خود درنیز ( 1396)
 در اسالمی و دینی هایارزش به کامل توجه افراد از تدریج، بهگراییسمت مصرفمدرن و گرایش به

 .گیرندمی فاصله خود روزمرة زندگی و هافعالیت ،رفتار
 خودخواهی و تکبرنداشتن  هایگویه که بود محبوبیت و شهرت ،ملی -هویت دینی مؤلفة دوم عامل
 روابط گسترش ورزش، در مذهبی -ملی قهرمانان از پیروی ،ورزشی هایموفقیتکسب  از پس

 و همگانی ورزشی –فرهنگی هایفعالیت در شرکت ورزشی، موفق هایتهیئ ایرسانه و عمومی
 المللیبین مجامع و هاانجمن در عضویت مذهبی و -ملی هایسنت و هاارزش به بندیپای عمومی،

 اعتیاد و اخالقی مشکالت نیز( 1393) همکاران و احمدزاده .کنندمی تبیین را عامل ورزشی این
 در محبوبیت کاهش موجب را ورزش در فحاشی رواج و نامناسب شعارهای از استفاده ورزشکاران،

کسب  از پس خودخواهی و تکبر نداشتن (1394) میریوسفی( و 1393) بخشتاج .دانندمی ورزش
 و بداخالقی خشونت، از پرهیز و ورزش در مذهبی -ملی قهرمانان از پیروی ورزشی، هایموفقیت
 سیمای طرح اجرای ازطریق سازیهمسان یا الگوپذیری، ورزشی هایرقابت و میادین در فحاشی
 صداقت گذشت، و عفو ورزشکار، شهدای و مداراخالق قهرمانان پهلوانان، با آشنایی همان که پهلوان
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 ازخودگذشتگی و ایثار رقیب، با مدارا فروتنی، و تواضع خشم، از دوری غرور، از پرهیز گویی،راست و
است  ذکر شایان .دندار همخوانی حاضر پژوهش هاییافته با که نداکرده معرفی عامل این برای است،

 با کالن قراردادهای همچون عقدویژه ورزش قهرمانی های موجود در صحنة ورزش بهواقعیت که
 رفتاری هایقابلیت به توجه بدون فنی ازنظر شاخص بازیکنان جذب در هاباشگاه رقابت ورزشکاران،

 هایارزش با ورزش روح تسخیر و تجاری تبلیغات و صنعت یک عنوانبه ورزش از برداریبهره ،هاآن
ثیرگذاری طریق تأاز تواندمی ،دنبال داردرا بهورزشکاران  شهرت و محبوبیتزمینة تضعیف  کاذب که

 . مرتفع شودفرهنگی ورزش قهرمانی  توسعة ربملی  –هویت دینی
 برگزاری با اخالقی مبانی تقویت ورزش، در ایحرفه اخالق رعایت هایگویه حاضر، پژوهش در

 از پرهیز ورزش، در تبانی یا غیراخالقی زدوبندهای از پرهیز ورزشی، اخالق آموزشی هایدوره
 برگزاری با اخالقی مبانی تقویت ورزشی، هایرقابت و میادین در فحاشی و بداخالقی خشونت،

 تیم، تمرین جلسات در منظم حضور ورزش، در فساد با مبارزه ورزشی، اخالق آموزشی هایدوره
 ،(غیره و اجرایی مقامات، مربیان، ورزشکاران) ورزشی جایگاه در پذیریلیتمسؤ و کاریدرست
 از پرهیز گفتار، و رفتار در ملی –دینی الگوهای رعایت خود، ورزشی رشتة قوانین تمامی از اطاعت
 طلبیجاه به نداشتنمیل و جوانمردانه بازی به اعتقاد، (ورزش در دوپینگ) نیروزا مواد مصرف
 ،ایران ورزش در امروزه کنند.می تبیین را اخالقی سالمت عامل دیگران، تخریب ازطریق ورزشی

 است خطری دوپینگ محبوبیت، و شهرت کسب برای قهرمانی ورزش به جوانان زیاد گرایش دلیلبه
 ملی ورزشکار چند محرومیت. کندمی تهدید را ورزش جامعة و ورزشکاران اخالقی سالمت که

 بازی به اعتقاد (1394) میریوسفیو ( 1393) خسرویاست.  ایران ورزش در تلخ واقعیت این گویای
، پذیریلیتمسؤ و کاریدرست ،اخالقیات ،هامسابقه و ورزشی قوانین تمامی از اطاعت جوانمردانه،

 ورزش در تبانی یا غیراخالقی زدوبندهای از پرهیز و( ورزش در دوپینگ) نیروزا مواد مصرف از پرهیز
 طبق براین،افزون. خوانی دارندهم حاضر پژوهشهای که با یافته اندمعرفی کرده عاملبرای این را 

 بودنهدف نه) ورزش ابزاربودن مانند اصولی بر تکیه با اسالم مبین دین در ،(1393) بخشتاج یافتة
 و حرمت حفظ لزوم ،انصاف و عدالت رعایت گویی،راست و صداقت لزوم ،نکردنتقلب حرمت ،(آن

 سالمت کسب در را هاآن که است شده نهی دوپینگو  کاریفریب از پرهیز ،همچنین و افراد یآبرو
ممکن دیگری که های راه زد. ادار همسویی حاضر پژوهش یافتة با هیجنت این. داندمی مؤثر اخالقی

ویژه ورزش قهرمانی به ورزش در فرهنگی به توسعة ،تبع آنو به اخالقی سالمت توسعة به است
 ایهازمانس امروزه ،زیرا است؛ ورزشی هایسازمان در ایحرفه اخالق توسعة به توجه ،دکمک کن

 اتتبلیغ ازطریق ،جدیت با و کنندمی درک امالًک را ورزش در یاخالقیب عةتوس رخط ورزشی
 ایرفتاره و دوپینگ مانند غیراخالقی اعمال، مبارزه با جوانمردانه بازی خصوصدر تردهگس

های پژوهش خود از راه ( در1396سلیمی ) ،رابطهدراین .دارند آن از جلوگیری در سعی نژادپرستانه



 137                                                                      ...ملی  مؤثر -بندي عوامل هویت دینیشناسایی و اولویت
 

 
 

داند و برای ورزشی می هایسازمان در ایحرفه اخالق سب سالمت اخالقی در ورزش را توسعةک
 مدیران از گیریکتبی، بهره یاخالق دهایک و یاخالق ةناممرام و ورمنش این امر تدوینتحقق 

 ترعای بـه نسبت مدیران و کارکنان اعتقادی ظرفیت ور و ارتقایمحالقاخ و ربمج متخصص،

 فرهنگی یهنجار ورزشی که اخالقگفت  توانمی ،بنابراین اخالقی را پیشنهاد کرده است؛ مسائل
 اخالق ،روازاین ؛دهدمی مثبت معنوی ارزش ورزش، در درست و مناسب کار انجام به که است

 تعهد تقویت سبب تواندمی ورزشکاران اثربخشی و کارایی ارتقای ضمن اسالمی، رویکرد با ورزشی
 . (107، 1389 ،همکاران و نژادیرمضان)شود  ورزش در هنجاری و عاطفی مستمر،

 در مدال و سهمیه کسب هایگویه که بود ملی -هویت دینی مؤلفة دیگر عامل تمندیعز عامل
 ارزشمندی به توجه ورزشکاران، ینبدر بینیخودمطلق روحیة مذمت المللی،بین ورزشی رویدادهای

 در غرب ورزشی فرهنگبه  خودباختگیفقدان  و ملی خودباوری روحیة ورزشکاران، نفسعزت و
 ملی، -دینی فرهنگ با متضاد هایچالش و هاموقعیت با قانونمند و اصولی برخورد ورزش، جامعة

 منافع بر( عمومی) ملی منافع اولویت المللی وبین هایمسابقه تمامی در ملی هایتیم موفقیت
 ،ایران جامعة مانند مستقل جوامع هایآفت کنند. ازمی تبیین را آن ،قومی و خانوادگی فردی،
 در .است کرده بروز مختلف هایشکل به متمادی سالیان در که است زدگیغرب و غرب به گرایش
 ملی ورزش که کشتی مانند هاییرشته در البته ؛دارد وجود گرایش ایننیز  ورزشی هایرشته برخی

 که کرد مشاهده آدابی با را غرب فرهنگ به خودباختگی فقدان توانمی ،است ایران سنتی و
 کشور ورزشکاران با ایران ورزشکاران رویارونشدن نیز دیگر هایرشته در .آورندمی جاهب ورزشکاران

 و اسالمیجمهوری مقدس پرچم بوسیدن نامحرمان، با ورزشکار بانوان دادنندست یل،اسرائ غاصب
 مایة که هستند ملی غرور و خودباوری روحیة داشتن هایاز نشانه ،غیره و آن با افتخار دور زدن

 ورزشکاران توسط مدال کسب و سکو از باالرفتن ،همچنین. هستند غربی هایارزش نفی و تمندیعز
 مانند المللیبین میادین در ایراناسالمیجمهوری مقدس سرود نواختن و پرچم تزازها ،یایران

 را اصل این نیز پژوهش این یافتة .دنشومی ایرانی هر عزت و غرور باعث ،المپیک و جهانی مسابقات
 میریوسفی ( و2014) 2(، وان چیو2008) 1جین موهیو مطالعات نتایج با که است کرده معرفی

 در غرب ورزشی فرهنگ به خودباختگی فقدان و ملی خودباوری روحیة که دارد خوانیهم (1394)
 ازالمللی را بین ورزشی رویدادهای در مدال و سهمیه کسب و تعلق ملی ، هویت وورزش جامعة
 و ملی هویت کسب به نیز( 2013) چین فرهنگی هایسیاست در. دندانمی تمندیعز در مؤثر عوامل

                                                           
1. Moo Heo 

2. Von Scheve 
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 یافتة با که است شده اشاره قهرمانی ورزش در موفقیت و میزبانی کسب ازطریق ملی غرور افزایش
  .است همسو حاضرمطالعة 

 جایگاه ارتقای و های حفظگویه ی بود کهمل –هویت دینی مؤلفة عامل ازآخرین  میل به پیشرفت،
 افزایش ملی، دارریشه و اصیل هایورزش توسعة و ترویج المللی،بین هایبندیرتبه در ملی هایتیم

 ترویج ورزش، افزارینرم و افزاریسخت هایتوانمندی ارتقای قهرمانی، ورزشی جمعیت تعداد
 در ورزشی مهم رویدادهای برگزاری و میزبانی جهان، و آسیا منطقه، در ایران بومی هایورزش
 ورزش جایگاه ارتقای درجهت شتال مذهبی، هایپایگاه و مساجد در ورزش توسعة و ترویج کشور،

 و ملی) جامعه به ایران ورزش پهلوانان و مفاخر معرفی جمعی،ارتباط وسایل از استفاده با جامعه در
 آن نتایج که پژوهشی د.نکنمیآن را تبیین  ،ورزشکاران جسمانی -روانی توانمندسازی و (المللیبین

پیشرفت  (انگیزه) میل ،بیشتر ،زیرا ؛کمتر دردسترس بود ،باشد همسو حاضر یافتة با مستقیم طوربه
 هایپژوهشعنوان نمونه به توان بهاست که می بررسی شدهپیشرفت تحصیلی( ) و آموزشدر اقتصاد 

اشاره  (139۵)رضوانی فر  و ، عباسی، محمدیان، جمالیعظیمی لطفی( و 1390و گندمی ) فرتمنایی
، کشاورز ،(139۵) پارساجو و ، آقایی، عنبریاناندامهای پژوهش مانند مطالعات از برخی در. کرد

 افتخار کسب مانند یهایلفهمؤبه ( 2012) 1کاماچو و( 139۵)فرضیانی  و فراهانی، موسوی جهرمی
 قهرمانی، ورزش رویدادهای میزبانی پذیرش میزان افزایش قهرمانی، ورزش به عمومی اقبال ملی،

 پایه سطوح ورزش توسعة هایبرنامه تقویت قهرمانی، ورزش به نسبت مردم نگرش تغییر برای تالش
 در متخصص انسانی نیروی بهسازی و جذب جامع نظام اجرای و تدوین ،ورزشی هایفدراسیون در

 عضویت جدید، ارتباطی هایاوریفن و مجازی فضای ،قهرمانی ورزش مختلف هایعرصه
 میل به .دارند خوانیهم حاضر نتیجة با گفت توانمی که شده است اجتماعی اشاره هایدرشبکه
 معیارهای حفظ و برتری به دستیابی برای تالش موانع، ازورزشکاران  گذر موجبورزش  در پیشرفت

 ملی، هایتیم جایگاه ارتقای و حفظ ورزش، جایگاه ارتقایآن  شود که پیامدمی ی ورزشیباال سطح
که  و غیره هستندنفس تعز برخورداری از ،شناسیوظیفهقهرمانی،  ورزش جمعیت تعداد افزایش

عوامل  تقایو در ار کنندگذاری پایه را ( ورزشکاران)فردی، جمعی و غیره د زیربنای هویتینتوانمی
  د.نواقع شو ثرویژه ورزش قهرمانی مؤورزش به ی درفرهنگ ، توسعةعبارتیفرهنگی ورزش یا به
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Abstract 

This study aimed at identifying and analyzing national-religious identity factors 

in the Cultural Development of athletic Sport regarding athletes in Kerman 

province. A purposeful sample of 205 athlete champions of Kerman province 

were selected in 2016. Structural equation modeling, exploratory factor analysis 

and confirmatory factor analysis of first and second order were used. The results 

indicated that five factors related to national-religious are popularity, moral 

health, honor, desire for progress, and religious culture and values. Meanwhile, 

items of no proud and selfishness after success, preservation and promotion of 

national teams ranking in international ranks, observance of professional ethics in 

sports, Wining position and medals in international sporting events, attention to 

religious issues and beliefs in macro and micro sports planning were prioritized 

in factors of Popularity, desire for progress, moral health, honor, and religious 

culture and values, respectively. Based on the findings, national-religious identity 

should be considered as an important component of cultural development in the 

athletic championship. Furthermore, observance of social norms to prevent 

violence and misconduct in sport can play an important role in cultural 

development in athletic championship. 

 

Keywords: Athletic Championship, Development, Cultural Development, 

National- Religious Identity  

 

 

 

 

 

 

                                                 
Corresponding Author                                                    Email: s.j.miryousefi@gmail.com 


	1).pdf (p.1-15)
	1) 1984.pdf (p.16-46)
	2) 2076.pdf (p.47-73)
	3) 2088.pdf (p.74-95)
	4) 2156.pdf (p.96-121)
	5) 2148.pdf (p.122-142)
	6) 2117.pdf (p.143-166)
	7) 1715.pdf (p.167-188)
	8) 2046.pdf (p.189-207)
	9) 2132.pdf (p.208-230)
	10) 2101.pdf (p.231-251)
	11) 2172.pdf (p.252-272)
	12) 1639.pdf (p.273-290)
	(3.pdf (p.291)
	abs.pdf (p.292-303)
	5).pdf (p.304-313)

