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هنجاریابی ابزار غرور ملی با تأکید بر جایگاه ورزش
حسین عیدی*3؛ همایون عباسی5؛ معصومه فدایی
(تاریخ دریافت مقاله2932/05/24 :
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تاریخ پذیرش مقاله)2939/08/27 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،هنجاریابی پرسشنامة غرور ملی با تأکید بر ورزش است .جامعة آماری ،تمامی اساتید و دانشجویان مقطع دکتری
رشتههای تربیت بدنی و سایر رشتهها در دانشگاههای دولتی گیالن ،کرمان ،اصفهان ،شهرکرد ،مشهد ،سمنان و کرمانشاه بودند .از
روش نمونهگیری خوشهای بر مبنای توزیع جغرافیایی استفاده شد که در نهایت  925نفر به پـرسشنامهها پاسخ دادند .از پرسشنامة محقق
ساخته با مطالعة مبانی نظری ،مصاحبه نیمههدایتشده با اساتید مدیریت ورزشی و علوم اجتماعی در فرایندی اکتشافی تنظیم و با استفاده
از روش تحلیل عاملی اکتشافی 72 ،گویه در قالب هفتعامل غرور فرهنگی و ادبی (22گویه) ،غرور ناشی از تمدن (8گویه)،
غرورنظامی(24گویه) ،غرورسیاسی (20گویه) ،غرور علمی ( 8گویه)،غروراقصادی(5گویه) ،غرور ورزشی (24گویه) طبقهبندی شدند.
ثبات درونی در مطالعه مقدماتی با استفاده از نظرخواهی از  50نفر از نمونهها انجام ،سپس آلفای کرونباخ  α= 0/73برای پرسشنامه به-
دست آمد که پایایی پرسشنامه را تایید کرد .برای روایی سازه نیز از تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرمافزار لیزرل استفاده کردیم.
نتایج پــژوهش نشان میدهد که پرسشنامة حاضر ابزار مناسبی برای سنجش غرور ملی با تأکید بر جایگاه ورزش است .همچنین ،مدل
نهایی پژوهش نشان داد که غرور نظامی و علمی از دیدگاه پاسخگویان دارای اولویت اول و دوم ،غرور ورزشی دارای اولویت پنجم و
غرور اقتصادی دارای اولویت آخر است .پیشنهاد میشود ،پژوهشگران در پژوهشهای آینده به استفاده از این پرسشنامه در نمونههای
مختلف و بزرگتر بپردازند.
واژگان کلیدی :هویت ملی ،غرور ملی ،ورزش ،تحلیل عاملی

 .1استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه (نویسنده مسئول) eydihossein@gmail.com
 .2استادیار دانشگاه رازی
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه
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جوامع است که در اینباره ،باالترین سـط هویـت جمعـی در

مقدمه
اگرچه غرور ملی اغلـب در زمینـة موفقیـت ورزشـی مـورد
بحث است؛ ولی هیچتعریف منسجم و واحدی از این وضعیت
وجود ندارد .در یکتعریف نسبتاً دقیق ،از غرور ملـی بـهمثابـة
یکطبقهبندی گسترده شامل پدیدههـایی ماننـد پاسـخ عـاطفی
مردم ،دامنة خشنودی ،قضاوتهای جهانی ،رضایت از زندگی
و پیشرفتهای ملی بیان شده است .دینر )2334( 2بیان میکنـد
که این مفهوم دوجزء مشخص عاطفی و شناختی دارد ،که بُعد
عاطفی اشاره به عاطفـه مثبـت و منفـی دارد و ارزیـابی لـذت-
باورانه است که بهوسیلة عواطف و احساسات هدایت شده ،در
حالی که بخش شناختی ارزیابی مبتنـی بـر اطالعـاتی از نحـو
زندگی تا اندازهگیری انتظارات شـخص و شـبیه یـکزنـدگی
ایدهآل پیشبینی شده است (هالمن و همکاران.)222 :2029 ،2
براسـا

نظریـه ویرولـی )2335( 9غـرور ملـی مفهـومی بـا

دوظرفیت متفاوت مثبـت و منفـی اسـت .غـرور ملـی مثبـت یـا
همانمیهنپرستی به توسعة اشکال شهروندی و سیاستهای باز
توزیعی در جامعـه کمـک مـیکنـد .بـین اقلیـتهـای قـومی و
فرهنگی یکپارچگی ایجاد میکند .باعث گسترش مشـارکت
مدنی میشود و نیاز جوامـع امـروز را بـه شـهروندانی متعهـد و
فعال را فراهم میآورد .در مقابل ،غرور ملـی منفـی یـا همـان-
ناسیونالیســم ،مــیتوانــد ضــمن ایجــاد همــاهنگی و مشــارکت
منفعالنــه در بــین اعضــای ملــت ،عــاملی در توســعه سیاســت
خارجی تجاوزکارانه ،نپذیرفتن ضعفها و نارساییهای کشور
و خصومت با سایر دولتها و ملتها شود.
از طرف دیگر ،هویتاجتماعی 4هرفرد بـه هویـت فـردی و
جمعی تقسیم شده است (مظـاهری و همکـاران)993 :2003 ،؛
هویت اجتماعی فرد اشاره به ویژگیها و اعتقادات وی و یـا از
طریق تعامالت اجتماعی و عضویت در گروه به دست میآید.
بنابراین ،با توجه بـه وجـود گـروههـای مختلـف در هرجامعـه،
هویــتهــای جمعــی مختلفــی وجــود دارد .در تعریفــی ســاده،
هویــت جمعــی مجموعــهای از صــفات و ویژگــیهــای متمــایز
یکگروه اجتماعی و یا جامعهای از دیگر گروهها اجتماعی یـا
1. Diener
2. Hallmann et al
3. Viroli
4. Social Identity

هرجامعه هویت ملی آن جامعه است .ایـن احساسـات ملـی بـه
یککشور خاص محدود نمیشود؛ بلکـه درون همـة ملـتهـا
دیده میشود .اهمیت این موضوع به حدی اسـت کـه هرملـت
قلمرو خود را در شرایطی هم بـرای خـود و هـم در ارتبـا بـا
دیگران تعریف میکند .از طرفی ،هویت ملی به قدرت یـک-
پارچه که بر اسا

آن روابط افراد یکملـت بـهمثابـة اعضـای

یکخانواده شکل گرفته است ،اشـاره دارد (اسـمیت

و کـیم،5

 .)227 :2002هویت ملی با بهرهگیری از توانـاییهـای نمـادین
ماننــد زبــان ،دیــن ،گذشــتة تــاریخی ،منــافع مشــتر

وفــا

اجتماعی و همبستگی ملی را تقویت میکند .بـه عـالوه باعـث
ایجاد آگاهی ملی و جهتدهی به زندگی اجتمـاعی مـیشـود.
ملیگرایی ،نوعی آگاهی جمعی است ،یعنی آگاهی به تعلق به
ملت که آن را «آگاهی ملی» می نامند که اغلب ،پدیدآورنـده
حس وفاداری ،شور و دلبستگی افراد به عناصر تشـکیلدهنـده
ملت (نژاد ،زبان ،سنتها و عـادتهـا ،ارزشهـای اجتمـاعی و
اخالقی) و به طور کلی فرهنگ است .ملیگرایی از سـهمؤلفـة
تعلق ملی ،غرور ملی و ارتبا با هموطن تشکیل شـده اسـت (
احمدی 82 :2982،؛ غفوری و همکاران.)2930 ،
بنابراین ،غـرور ملـی نـه فقـط یکـی از ویژگـیهـای اصـلی
هویت ملی است؛ بلکه یکی از ارکان اصلی هویت ملی را نیـز
شکل میدهـد (مظـاهری و همکـاران)993 :2003 ،؛ از طـرف
دیگر ،غرور ملی ،سازهای چندبُعدی است که در هر کشـوری
به واسطة شرایط منحصر به فرد تاریخی و اجتمـاعی آن شـکل
میگیرد که با موقعیتهای ویژه مملکتی پیوندی عاطفی دارد.
همچنین ،غرور ملی مانند یکطیف عمل مـیکنـد کـه ممکـن
است بسیار شدید باشد .بهگونهای که بـه سـمت گـرایشهـای
ناسیونالیستی و شوونیستی  2گام بردارد و منجربه گـرایشهـای
جنگطلبانه و بیگانههراسی شود .گاهی هم ممکن است غرور
ملی آنقدر پایین باشد که خود عاملی در ایجاد احسا

یـأ

و خودباختگی ملی در بین مردم جامعـه شـود .همچنـین باعـث
بیانگیزگی و عدم مشارکت فعال مردم شود و سرانجام اینکـه
غرور ملی می تواند حـالتی از اعتـدال بـه وجـود آورد .در ایـن
حالت ،فرد هم نسبت به مملکت خود احسا

غرور مـیکنـد،
5. Smith &Kim
6. Shovonisti
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هم برای دیگر ملتها احترام قایل است و هم اجازه نمـیدهـد

شـادی بیشـتر مـی شـود .از طـرف دیگـر ،تاپیـک

غرور بیجا نسبت به مملکتش ،مانع ازآن شود کـه ضـعفهـا و

( )2020نشان دادند که برای کشـورهای کوچـک بـا جمعیـت

میهندوسـتانة ناشـی

ورزش قهرمـانی ،احتمـال کسـب

نارساییهای جامعه را ببیند .چنین احسا
از غرور ملی ،پدیدآورنده احسا

تعهد بـه ملـت مـیشـود و

کم و احتماال بودجه انـد

موفقیتهای بینالمللی ورزشی و تجربه موقعیـتهـای شـادی-

مشارکت افراد میهندوست را در امور جامعه به دنبـال دارد .بـا

بخش غرور ملی بسیارکمتر خواهد بود .مردم در سراسر جهـان

توجه به مباحث مطرحشده در زمینـة غـرور ملـی و اتفـا نظـر

از توسعة اقتصادی ،هنر و ادبیات و ورزش ،احسا

غرور ملی

اکثر نظریهپردازان اینحوزه ،در یکجمعبندی ،غـرور ملـی را

دارند که این برخالف بسیاری از فرضیههای جهانیشدن است.

می توان به دودستة رویکرد ناسیونالیستی (وفاداری غیر انتقادی

بنابراین ،غرور در اقتصاد بیشترین تنوع ،و غرور در علم نیـز تـا

و احساســی بــه ملتــی و دیــدگاه خصــمانه بــه دیگرملــتهــا) و

حد زیادی دارای تنوع در میـان ملـتهـا اسـت ،در حـالی کـه

رویکرد میهندوستانه (وفاداری انتقادی و عاقالنه به ملتـی ،آن

غرور در هنر و ادبیات و ورزش کمتر است.

هـم بـدون دیـدگاه خصـمانه بـه سـایر ملـتهـا) تقسـیم کـرد
(هاشمیانفر و همکاران.)29 :2930 ،

از طرف دیگر ،عملکرد قهرمانان نخبه ورزشـی و موفقیـت
آنها و از طرفی پیامـدهای ایـن موفقیـت در سـط ملـی و بـین

غرور ملی را میتوان از جنبـههـای غـرور فرهنگـی ،غـرور

المللی ،از موضوعهای اساسی در پژوهشهای جامعهشناسـی و

تاریخی و غرور سیاسـی ـ اقتصـادی جامعـه بررسـی کـرد کـه

مدیریت ورزشی است .در ایـن ارتبـا  ،ورزش بـه مثابـة منبـع

غرور ملی به احساسـات مـیهنپرسـتی و ناسیونالیسـمی مربـو

ارزان ،جذاب ،لـــذتبخـش و انعطـافپـذیری شـناخته شـده

است و میـــهنپرستی عشـق بـه یـککشـور و یـا وفـاداری بـه

است که از آن برای رسـیدن بـه اهـداف داخلـی و بـینالمللـی

کشور محسوب می شود (اسمیت و جارکو.)29 :2338 ،2

استفاده میشود .از طرف دیگر ،این حوزه هنوز ناشناخته است

دوپون ـا و کــواکلی )972 :2020( 2بــه بررســی ارتبــا بــین

و اینکه چه قشرهایی از افـراد در جامعـه بیشـتر بـه سـمت ایـن

ورزش و هویت ملی در اسلوِنی پرداختند .یافتهها نشان داد که

حوزه تمایل نشان مـیدهنـد و از موفقیـتهـای ورزشـی چـــه

ورزش عامل موثری در شکلگیـری و توسـعة هویـت ملـی در

گروههایی بیشتر احسا

غرور و شادی میکنند ،هنـوز کـامال

شهروندان این کشور است.

شناخته نشده است .پژوهشهای مختلف نشـان داده اسـت کـه

ایـــوانز و کلــی )2002( 9در تحلیــل مقایســهای بیســتو-

متغیرهای اجتماعی ـ فردی مانند جنسیت ،سن ،تحصـیالت ،و

چهارکشور نشان دادند که ساکنان بسـیاری از کشـورها غـرور

ملیت بر غرور و هویـت ملـی مـؤثر هسـتند .همچنـین ،عوامـل

ملــی را از طریــق موفقیــتهــای ورزشــی ،پیشــرفت علمــی،

تعیینکننده سط کــــالن ماننـد انـدازه یـککشـور ،میزبـانی

تکنولوژی ،هنر و ادبیـات تجربـه کردنـد .در سـالهـای اخیـر،

رویــدادهای مهــم و موفقیــت تــیمهــا و ورزشــکاران در حــوز

موور )2022( 4در پژوهشی بینالمللی از طریق خبرگزاری بـی

ورزش نیز تأثیرگذار هستند( .ایوانز و کلی.)295 :2009 ،

بی سی 5نشان داد که اکثر ساکنان هـژدهشـور از بـین بیسـت-

دی بوسچر و همکاران )2003( 7عنوان کردنـد کـه ورزش

کشــور مــورد مطالعــه ،عملکــرد قهرمانــان ورزشــی ملــی را در

قهرمانی بر غرور ملی ،اعتبار بینالمللی ،ایجاد نشا در جامعه،

غرور ملی محسـوب

توسعة ورزش و افزایش محبوبیت ورزش مؤثر است .ازطـرف

کردند .در اینباره ،ایوانز و کلـی ( )2002پیشـنهاد کــــــردند

دیگــر ،کاوتســو

و مانســکی )2020( 8گــزارش کردنــد کــه

که موفقیت بینالمللی ورزشی بـرای کشـورهای کوچـک بـه-

میزبانی یکرویداد بزرگ ورزشی باعث افزایش میزان شـادی

نسبت کشورهای بزرگتـر موجـب ابـراز غـرور ملـی بیشـتر و

و نشا در جامعه خواهد شد .همچنین ،درجه و میزان شادی و

بازیهای المپیک موجب تقویت احسا

نشا  ،بستگی به سط برگزاری رویداد یعنی ملی ،منطقهای یا
1. Smith & Jarco
2. Doupona , Coakley
3. Evans and Kelly
4. Mower
5. BBC

6. Topic, Coakley
7. DeBosscher et al
8. Kavetsos, Szymanski
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بینالمللیبودن آن دارد .عالوه بر ایـن ،آنهـا نشـــــا کوتـاه-

اتحادی و همکاران ( )2932به بررسی ویژگـی هـای روان-

مدتی را در افراد مشاهده کردند؛ امـا هـیچمنـافع درازمـدتی را

سنجی و هنجاریابی پرسشنامه فرایند هویـت مـن پرداختنـد .بـا

قبل یا بعد از این رویداد مشاهده نکردند .بنـابراین ،پیامـد مهـم

استفاده از تحلیل عامل اکتشافی ،نتایج نشان داد که سـهعامـل

رویدادهای ورزشی برجسته ،افزایش شادی ،نشا و غـرور در

تعهد ،عـدم تعهـد و اکتشـاف بـه دسـت آمـد .روایـی عوامـل

جامعه می باشد.

استخراجشده از طریق ضـریب روایـی سـازه ،و اعتبـار آنهـا بـا

پائولوسکی و همکاران )2029( 2در پژوهشی با عنـوان آیـا

روش آلفای کرونباخ ( )0/72محاسبه شد.

غرور ملی ناشی از موفقیت های ورزشی بین المللـی در ایجـاد

با توجه به مسائل مطرحشده ،هویت و غـرور ملـی ازجملـه

نشا و شادابی جامعه مؤثر است یا خیر ،پس از بررسـی بـین-

موضوعات بین رشتهای در جامعهشناسـی ورزشـی و مـدیریت

المللی به این نتیجه رسیدند که موفقیت ورزشی بین المللـی و

ورزشی محسوب مـیشـوند و ازجملـه دالیـل مهـم مشـارکت

غرور ملی به تنهایی موجب ایجـاد نشـا و شـادی 2در جامعـه

دولتها در ورزش و بهویژه ورزش قهرمانی ،کسـب افتخـار و

نخواهنــد شــد و عوامــل دیگــری ماننــد میزبــانی رویــدادهای

ایجاد نشا و شادی در جامعه و به عبارتی تقویت غرور ملی و

ورزشی و توسعة ورزش نیز موثر خواهند بود.

انسجام ملی در سط جامعه است .در این راستا ،شناخت میزان

غفوری و همکاران ( )2930در پژوهشـی بـه بررسـی ملـی-

غرور ملی و شناسایی مهمترین ابعاد آن که باعث تقویت غرور

گرایی بهمثابة انگیزه هواداران تیم ملی فوتبال ایـران پرداختنـد.

ملی در مردم یکجامعه میشود ،از اهمیت خاصـی برخـوردار

نتایج حاکی از آن بـود کـه بـین مــــؤلفههـای ملـیگرایـی بـا

است که در ایـن بـین ،شناسـایی جایگـاه ورزش در بـین سـایر

یکدیگر و رسانههای گروهی ارتبا مثبت و معنـاداری وجـود

عــواملی کــه موجــب ایجــاد غــرور ملــی در کشــور مــیشــود،

داشت .در رتبهبندی مؤلفههای ملـی گرایـی بـه ترتیـب غـرور

موضوع پژوهش حاضر است که در راستای دستیابی به این-

ملی ،ارتبا با هموطنان ،هویت و تعلق ملـی رتبـههـای اول تـا

مهم ،وجود پرسشنامة مناسب ضروری است .از طرف دیگر ،با

سوم را داشتند.

توجه به اینکه تحلیل عاملی تأییدی رویکردی مدلیـابی بـرای

چانگ و چو )2008( 9در پژوهش خود با عنوان «متغیرهـای

مطالعه سازههـای فرضـی اسـت کـه بـا اسـتفاده از نشـانگرهای

تعیینکننده ،تغییرات و پیشنهادها درمورد غـرور ملـی در کـر

مختلف که میتوان آن را مشاهده کرد ،به این امر صـحهه مـی-

غـرور ملـی

گذارد .زمانی که ساختار روابـط بـین متغیرهـا از قبـل موجـود

بیشتری در موفقیتهای ورزشی ،تاریخ ،علم و فنـاوری نسـبت

باشد ،از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده می شود .بنابراین،

به سیاست و سیستمهای رفاه اجتمـاعی دارنـد .عـالوه بـر ایـن،

بــرعکس تحلیــل عــاملی اکتشــافی ،تحلیــل عــاملی تأییــدی بــه

مردم کر جـنوبی کـه جـوانتـر ،تحصـیالت بهتـر و یـا دارای

کشف سـاختار عـاملی نمـیپـردازد؛ بلکـه بـه تأییـد و بررسـی

درآمــد بــاالتر بودنــد ،تمای ـل کمتــری بــه افتخــار بــه کشــور،

جزئیات ساختار عاملی فرضشده میپـردازد (کالیـن)2020 ،؛

احساسات برتری ملی یا وفاداری به ملت خود دارند.

با توجه به فقدان ابزار مناسب برای سنجش غرور ملی با تمرکز

جنوبی» نشان دادند که مردم کر جنـوبی احسـا

هویت ملـی بـا تأکیـد بـر

بر جایگاه ورزش و از طرفـی ،فقـدان پـژوهشهـای کـافی در

احمدی ( )2982به معرفی مقیا

هویت ملی شهروندان یاسوج پرداخـت .بـا اسـتفاده از تحلیـل

سط کشور در مورد سنجش میزان و ابعاد غرور ملی ،پژوهش

عاملی اکتشافی پنجعامل عضویت در گروه ملی ،ویژگیهـای

حاضر به هنجاریابی پرسشنامة غرور ملی بـا تأکیـد بـر جایگـاه

کلی گروه ملی ،میراث ملی ،دیدگاه دیگـران در مـورد گـروه

ورزش از منظر نخبگان علمی جامعه پرداخت.

ملی و دفاع از سرزمین به عنوان زیر ساخت مقیا

هویت ملی

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر اکتشافی و پیمایشی است و از لحاظ هـدف

شناسایی شدند.

در زمر تحقیقات کاربردی قرار دارد .جامعة آمـاری پـژوهش
1. Pawloski & Et
2. Subjective Well-being
3. Chung & Choe

اساتید و دانشجویان (مقطع دکتری) تربیت بدنی و سایر رشته-
های دانشگاههای دولتی کشور بودند .با توجـه بـه حجـم زیـاد
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جامعه و عدم شناسـایی کامـل تعـداد جامعـه ،از روش نمونـه-

20گویــه ( )73،80،82 ،53،74 ،27 ،22،27،23بــه دلیــل بــار

گیری خوشهای و بر مبنای توزیـع جغرافیـایی اسـتفاده شـد .از

عاملی کمتر از  0/9حـذف و درنهایـت  72گویـه در هفـت-

بین دانشگــــاههای دولتی پنجمنطقـه جغرافیـایی یعنـی شـمال،

عامل غرور فرهنگی و ادبی (22گویه) ،غرور ناشی از تاریخ

جنوب ،مرکز ،شر و غرب دانشگاههـای اسـتانهـای گـیالن،

و تمدن (8گویه) ،غـرور نظـامی (24گویـه) ،غـرور سیاسـی

کرمان ،اصفهان ،شهرکرد ،مشهد ،سمنان و کرمانشـاه انتخـاب

(20گویه) ،غرور علمی (8گویه) ،غرور اقتصادی ( 5گویـه)

شدند.

غرور ورزشی (24گویه) ،طبقهبنـدی شـد .از تحلیـل عـاملی

با توجـه بـه اینکـه نمونـههـای پـژوهش در روش تحلیـل
عاملی اکتشافی )EFA(2بر اسا

تعـداد متغیرهـای اکتشـافی

حداقل دوبرابر و حداکثر دهبرابـر متغیرهـا تعیـین مـیشـوند

تأییدی با استفاده از نرمافزار لیزرل 2برای تعیین روایی سـازه
پرسشنامه ،استفاده شد.

( .)Klain, 2002به همیندلیل با توجه به تعـداد متغیرهـای

یافتهها

اکتشافی در تحقیق حاضر که  82گویه بود ،در مجموع 950

جـدول ،2اولـین فروضـة تحلیـل عـاملی ،یعنـی شـاخص

پرسشنامه توزیـع و در نهایـت  925پرسشـنامه صـحی مـورد

 KMOاست که بـرای تعیـین کفایـت نمونـهگیـری اسـتفاده

تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفـت .بـه دلیـل نبـودر پرسشـنامة

مــیشــود .بــا توجــه بــه مقــدار  KMOیعنــی  0/39نمونــه از

مرتبط با موضوع پژوهش ،از پرسشنامة محقق ساخته استفاده

کفایت الزم برخوردار بود .همچنین مقدار کرویـت بارتلـت

شــد .بــرای ایــن منظــور ،پژوهشــگران ضــمن بررســی کتــب

نیز در سط معناداری  0/002است.

دانشگاهی ،نیز مقاالت متعدد علمی و مصاحبه نیمههـدایت-
شــده بــا اســاتید مــدیریت ورزشــی ،جامعــهشناســی و علــوم

جدول .3نتایج کرویت بارتلت و کیسر ـ

اجتماعی ،ابتـدا فهرسـتی از مهـمتـرین متغیرهـای مـرتبط بـا

مییر و اولکین

موضوع غرور ملی با تأکید بر جایگاه ورزش تهیه ،سپس 82

پیش فرض

مقدار

گویه استخراج شد .تعداد پانزدهنفـر از متخصصـان مـدیریت

مقدارKMO

0/399

ورزشی در مورد روایی صـوری و محتـوایی آن اظهـار نظـر
کردنــد .پــس از انجــام اصــالحات ،پرسشــنامة هشــتادویک-
سئوالی با مقیا

آزمون

مقدار

کرویت

مجذور

بارتلت

کای

 5ارزشی لیکرت (از کـامالً مخـالفم=  2تـا

درجه

کامالً موافقم =  )5طی یکمطالعة راهنما از نمونةسـینفـری

آزادی

تکمیل و پس از تجزیه و تحلیـل آنهـا ،پایـایی پرسشـنامه بـا

سطح

اســتفاده از ضــریب همبســتگی آلفــای کرونبــاخ ()α=0/73
بــرآورد شــد .درنهایــت پرسشــنامه در دوبخــش مشخصــات
فردی و بخش اصلی سـئواالت پرسشـنامه (غـرور ملـی) بـین
نمونههای پژوهش توزیع شد .پرسشنامهها در طی فصل پاییز
و زمســتان ســال  2932توزیــع و جمــع آوری شــدند .بــرای
شناسایی عوامل غرور ملی و روایـی سـاختاری ابـزار تحقیـق
ازروش تحلیل عاملی اکتشافی بـا چـرخش متعامـد اسـتفاده
شد که درنهایت بـا تعیـین مبنـای 0/9بـرای سـواالت ،تعـداد
1. Exploratory Factor Analysis

77213/741

9240
0/007

معنی
داری

جدول  ،2پايايی پرسشنامة غرور ملی با تأکید بر جايگاه
ورزش را با استفاده از شاخص ضريب آلفای کرونباخ 3
نشان میدهد .آلفـــــای کرونباخ برای خردهمقیاسهای
پرسشنامه بین  0/19تا  0/17است .از طرفی ،مقیاس کلی
غرور ملی دارای ضريب اعتبــــار برابر با  0/13است که
نشاندهنده پايايی مناسب پرسشنامه است.
2. Lisrel
1. Cronbach Alfa Coefficient
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هنجاریابی ابزار غرور ملی با تأکید بر جایگاه ورزش

جدول  ،9قسمت اول مقدار واریانس تبیینشده در هرعامل
جدول  .5پایایی عوامل اکتشافی
ردیف

عوامل

نمونهها

7

غرور فرهنگی و

923

(همراه با چرخش) است .بخش اول مربو

تعداد

آلفای

سواالت

کرونباخ

72

0/17

به مقادیر ویژه

است و تعیینکنند عاملهایی است که مقادیر ویژه آنها بیشتر
از یک است و در تحلیل باقی میمانند .عاملهایی که دارای
مقدار ویژه کمتر از یک هستند ،از تحلیل خارج میشوند.

ادبی
2

غرور نظامی

923

74

0/19

عوامل خارجشده از تحلیل ،عواملی هستند که حضور آنها

9

غرور سیاسی

923

70

0/13

باعث تبیین بیشتر واریانس نخواهد شد .قسمت دوم با عنوان

4

غرور ورزشی

923

74

0/17

3

غرور علمی

923

7

0/17

به مقدار ویژه عوامل

7

غرور ناشی از

923

7

0/17

مجموع مربعات استخراجشده ،مربو

استخراجی بدون چرخش است و قسمت سوم که با عنوان
مجموع مربعات چرخش یافته مربو

تاریخ و تمدن
1

غرور اقتصادی

923

3

0/17

مجموع

923

17

0/13

است به مقادیر ویژه

استخراجی با چرخش است.

جدول  .7مقدار واریانس تبیین شده در هرعامل(همراه با چرخش)
عوامل

مجموع مربعات استخراجشده

مقادیر ویژه اولیه

مجموع مربعات چرخشیافته

مجموع

واريانس

واريانس تجمعی

مجموع

واريانس

واريانس تجمعی

مجموع

واريانس

واريانس تجمعی

غرور فرهنگ و ادب

24/72

23/17

23/17

24/72

23/17

23/17

1/07

7/13

7/13

غرور نظامی

3/27

7/32

97/90

3/27

7/32

97/90

7/92

1/77

77/37

غرور سیاسی

9/43

4/27

40/37

9/43

4/27

40/37

7/77

1/77

24/71

غرور ورزشی

2/99

2/71

49/44

2/99

2/71

49/44

7/92

7/74

97/17

غرور علمی

2/27

2/72

47/27

2/27

2/72

47/27

3/47

7/11

97/39

غرور تاریخ و تمدن

2/09

2/37

47/11

2/09

2/37

47/11

3/77

7/93

44/32

غرور اقتصادی

7/37

2/42

37/20

7/37

2/42

37/20

3/07

7/21

37/20

و ادبی ( ،)2-22غرور ناشی از تاریخ و تمدن ( ،)29-20غـرور
جدول  ،4مقادیر میانگین ،انحـراف معیـار ،مقـدار تـی ،بـار

نظامی ( ،)22-94غرور سیاسـی ( ،)95-44غـرور علمـی (-52

غـرور

 ،)45غرور اقتصادی ( )59-57غرور ورزشـی ( ،)58-72نشـان

عاملی یا همبستگی و میزان مجـذور همبسـتگی مقیـا

ملی با تأکید بر جایگاه ورزش را در هفتعامل غرور فرهنگی
جدول  .4مقیا

میدهد.
غرور ملی با تأکید بر جایگاه ورزش
T- value

R

R2

0/47

0/29
0/22
0/23

گویهها

M

SD

2

زبان فارسی شیرینترین زبان دنیاست.

2/90

22/38

8/54

2

ملت ایران باهوشتر و با استعدادتر از سایر ملتهای دنیا هستند.

2/52

2/04

3/92

0/52

9

موالنـا ،حـاف ،،سـعدی ،فردوسـی ،و امثـال آنهـا از افتخـارات

2/43

0/74

7/70

0/49

ردیف

ایراناند.
غرور دارم.

4

از موقعیتهای هنری و ادبی کشورم ،احسا

5

از آداب و رسوم فرهنگی کشورم ،احسا

2

از وجود تنوع قومیـتهـای مختلـف در کشـور ،احسـا

غرور دارم.
غـرور

2/35

2/05

22/70

0/22

0/44

2/22

0/32

24/47

0/79

0/59

2/90

2/02

20/27

0/57

0/99

دارم.
7

در هرجای دنیا ایرانیبودنم ،باعث غرورم است.

2/27

2/22

25/92

0/72

0/58

8

هنر و معماری غنی ایرانی ،باعث غرورم در سراسر دنیاست.

2/34

0/32

24/04

0/72

0/52
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3

از موفقیتهای سینمایی ایران در جشنوارههای جهـانی ،احسـا

2/22

2/02

8/55

08
0/48

0/29

افتخار میکنم.
20

از نمایش جشنها و مراسم سنتی کشورم در رسانههـای خـارجی

2/04

0/32

22/90

0/24

0/42

به خود میبالم.
22

معماری کهن ایرانی در دنیا شهر خاص و عام است.

2/27

2/22

9/02

0/92

0/28

22

از دریافت جایزههای ادبی در سط بینالمللی بهدست هموطنانم

2/22

2/02

20/72

0/58

0/99

احسا
29

غرور دارم.

تاریخ مکتوب  7000ساله ایـران در زمینـة تـاریخ ،فرهنـگ ،هنـر

2/53

0/37

8/07

0/42

0/22

سبب موقعیت منحصربهفردش در سط جهان شده است.
24

افــرادی نظیــر کــوروش،ا بــن ســینا و امیــر کبیــر در تــاریخ ایــران

2/72

2/97

5/32

0/95

0/22

شخصیتهای بزرگی بودهاند.
25

آثار باستانی ایران ازجمله تخت جمشید ،بیستون بیانگـر قـدرت

2/23

0/30

20/35

0/53

0/95

و  ...و عظمت آن است.
22

جوامع مختلف دنیا ،احترام خاصی برای ملت ایران قای اند.

2/92

2/25

2/24

0/92

0/29

27

همة دنیا به عظمـت و قـدمت فرهنـگ و تمـدن ایـران اعتـراف

2/82

2/27

3/99

0/52

0/27

دارند.
28
23

هیچ کس حق ندارد چشم طمع به سرزمین ایران داشته باشد.
اجازه نمیدهم یکوجب از خا

ایران جدا شـود و بـه دسـت

2/74

0/38

25/73

0/78

0/22

2/09

2/22

22/90

0/22

0/97

دیگران بیفتد.
20

وقتی حوادث تاریخی تمدن ایرانی را میخـوانم احسـا

غـرور

2/39

2/02

22/95

0/80

0/25

میکنم.
22

به تمامیت ارضی کشورم افتخار میکنم.

2/25

2/20

20/03

0/55

0/92

22

به توانمندی نیروهای نظامی کشورم میبالم.

2/23

2/55

3/70

0/52

0/27

29

برای حف ،تمامیت ارضی کشور ،از قدرت بازدارندگی حمایـت

2/20

2/02

25/82

0/72

0/58

میکنم.
24

از اینکه ایران به عنوان قدرت منطقه است ،احسـا

غـرور مـی-

2/07

2/08

25/28

0/74

0/55

کنم.
25

در صورتی که ایران مورد حمله قرارگیرد از آن دفاع میکنم.
غرور دارم.

22

از نیروهای نظامی کشورم احسا

27

ملتها و جوامع دیگر ایران را کشـوری قدرتمنـد و توانـا مـی-

2/28

2/97

22/28

0/73

0/22

2/94

2/20

24/78

0/72

0/52

2/42

2/07

24/29

0/70

0/43

دانند.
28

قدرت بیشتر کشورم از نظر نظامی ،امنیت بیشـتر را تضـمین مـی-

2/42

2/54

22/72

0/22

0/97

کند که باعث غرور است.
23

پیشرفت های نظامی کشورم در سط دنیا باعث غرورم است.

2/22

2/08

24/22

0/72

0/52

90

کسب عناوین ورزشی بهوسـیلة ظامیـان کشـورم باعـث افتخـار و

2/22

2/03

24/72

0/72

0/52

غرورم است.
92

از تأثیر نظامی کشورم بر جهان احسا

92

ارتش کشورم از قدرتمندترین ارتشهای منطقه است.

2/50

99

هیچ کشوری جرأت حمله نظامی به کشورم را ندارد.

2/57

2/23

94

سربازان ارتش کشورم حاضرند جان خود را فدای کشور کنند.

2/45

2/20

29/82

95

من ترجی میدهم شهروند همین کشوری که هستم ،باشم.

2/92

2/92

22/78

0/22

92

مردم باید از کشورشان حمایت کننـد ،حتـی اگـر کشورشـان در

2/85

2/29

22/39

0/22

اشتباه باشد.

عزت و افتخار میکنم.

2/94

2/22

22/29

0/77

0/20

2/2

8/22

0/45

0/20

22/29

0/22

0/93

0/23

0/48
0/98
0/98

00

هنجاریابی ابزار غرور ملی با تأکید بر جایگاه ورزش
97

کشور من ،از تمام کشورهای دنیا بهتر است.

2/32

2/92

22/27

0/78

0/20

98

از رفتار عادالنه و برابر کشورم ،در برابر تمام گروههای اجتماعی

9/07

2/23

25/22

0/72

0/57

احسا
93

غرور دارم.

اگر موقعیت مناسبی برای مهاجرت بـرایم فـراهم شـود ،بـاز هـم
قادر به تر

40

2/82

2/90

24/25

0/72

0/50

کشور نیستم.

جهان میتوانست جای بهتری باشد ،اگر مردم همه جای دنیا مثل

9/08

2/27

27/92

0/82

0/22

مردم کشور من بودند.
42

غـرور و

از عملکرد روشهای دموکراتیک در کشـورم احسـا

2/84

2/29

22/73

0/80

0/29

افتخار دارم.
42

قدرت سیاسی کشورم بهگونـهای اسـت کـه در مـذاکرات بـین-

2/82

2/20

22/50

0/73

0/22

المللی از قــدرت چانهزنی باالیی برخوردار است.
49

از اینکه با کشـورهای قدرتمنـد دنیـا مـذاکره مـیکنـیم احسـا

2/57

2/29

20/32

0/57

0/99

غرور می کنم.
44

اکثر کشورهای دنیا به دنبـال برقـرای ارتبـا مثبـت و سـازنده بـا

2/55

2/55

7/22

0/40

0/22

ایران هستند.
45

از موقعیتهای علمـی و تکنولـوژیکی کشـورم ،احسـا

غـرور

2/92

2/27

22/98

0/78

0/20

دارم.
غرور می کنم.

42

از پیشرفتهای فضایی کشورم ،احسا

47

از پیشرفتهای علمی در زمینه پزشکی ،احسا

48

از پیشرفتهای علمـی در زمینـه نـانوتکنولوژی ،احسـا

غرور میکنم.
غـرور

2/23

2/03

28/20

0/85

0/72

2/29

2/22

28/95

0/84

0/70

2/25

2/24

23/42

0/87

0/75

میکنم.
43

از پیشــرفتهــای علمــی در زمینــه انــرژی صــل آمیــز هســتهای،
احسا

50

2/23

2/24

23/09

0/82

0/74

غرور میکنم.

مردم کشورم از موفقیتهای دانشمندان غـرور زیـادی بـه دسـت

2/08

2/22

22/53

0/87

0/22

میآورند.
52

از افتخارآفرینی هموطنانم در المپیادهـای علمـی احسـا

غـرور

2/22

2/28

7/78

0/49

0/28

می کنم.
52

پیشرفتهای علمی کشورم ،برجستهتر از سایر کشورهاست.

59

از نظام اقتصادی کشورم ،احسا

54

از وجود منابع وسیع نفت و گاز و سـایر منـابع طبیعـی در کشـور
احسا

غرور دارم.

2/82

2/23

3/24

0/43

0/24

9/97

2/22

7/25

0/42

0/27

2/59

2/24

7/24

0/42

0/27

غرور میکنم.

55

به واحد پولی کشورم میبالم.

9/23

2/95

29/02

0/28

0/42

52

اکثر کشورهای دنیا خواهان سرمایهگذاری در کشورم هستند.

9/24

2/22

22/27

0/22

0/44

9/94

2/97

24/82

0/74

0/55

57

از وضعیت اقتصادی مردم کشورم احسا

رضایت و غرور مـی-

کنم
58

از برگزاری رویدادهای ورزشی در کشورم ،احسا

غرور مـی-

2/40

2/29

20/28

0/52

0/92

کنم.
53

از موفقیتهای ورزشی ورزشکاران کشـورم ،حـس غـرور مـی-

2/22

2/07

29/82

0/72

0/50

کنم.
20
22

افراد مسن از موفقیتهای ورزشی ،غرور بیشتری دارند.
مردان بیشتر از زنان ،احسـا

غـرور و افتخـار نسـبت بـه ورزش

2/52

2/02

22/23

0/24

0/42

2/52

2/22

7/32

0/44

0/20

دارند.
22

ردهبندی مدالها در بازیهای جهـانی و المپیـک ،باعـث غـرور

2/25

2/20

29/24

0/28

0/42
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04

من میشود.
29

افراد عالقهمند به ورزش حرفهای ،غرور بیشتری دارند.

2/94

2/04

20/45

0/57

0/92

24

مردم کشورم به فوتبال غرور بیشتری ،نسـبت بـه سـایر رشـته هـا

2/92

2/07

3/32

0/54

0/23

دارند.
25

شنیدن سرود ملی و اهتزاز پـرچم ایـران در بـازیهـای جهـانی و

2/32

2/02

0/20

22/27

0/92

المپیک ،باعث غرور و افتخار در من میشود.
22

افراد با تحصیالت باال غرور و افتخـار بیشـتری نسـبت بـه ورزش

2/42

2/02

0/95

2/29

0/22

قهرمانی دارند.
27

داشتن زمینه مهاجرت ،حس غرور ملی را تضعیف میکند.

2/22

2/20

2/27

0/92

0/29

28

صعود تیم ملی فوتبال کشور به جام جهانی باعـث غـرور در مـن

2/33

2/04

20/43

0/57

0/92

میشود.
20

موفقیـت تــیم ملـی در والیبــال ،بسـکتبال و ســایر رشـتههــا باعــث

2/82

0/39

0/43

8/32

0/24

تحریک غرور من میشود.
70

عضویت هموطنانم در مجامع بینالمللـی ورزشـی باعـث افتخـار

2/30

0/39

0/24

22/22

0/42

است.
72

شرکت ورزشـکاران کشـورم در مسـابقات معتبـر جهـانی باعـث

2/80

0/89

0/58

8/22

0/94

غرور و افتخار من است.

نتایج جدول( )5نشان میدهد که مجذور خی برابر با  20/22و

شاخص  RMSEAنیز  0/8بود که چون کمتر از  0/02بود،

درجة آزادی  842و سط معناداری  0/002است .شاخصهای

نسبتا مناسب است .سایر شاخصها یعنی ،NFI ،NNFI ،CFI

نیکویی برازش یعنی ( )GFIاست که نشان دهنده برازش قابل

 AGFI،GFIهمگی باالتر از  0/3است که مناسببودن ابعاد

قبول است.

مدل غرور ملی را تأیید میکنند.
جدول  .2شاخصهای برازش غرور ملی و ابعاد آن

X2

df

P

CFI

میزان 0/38 0/002 842 20/22

NFI NNFI
0/33

GFI

AGFI

RMSEA

0/38 0/37

0/32

0/8

به منظور تأیید عاملهای مستخرج از پرسشنامه و بررسی روایی

همچنین غرور اقتصادی حداقل تأثیر را در غرور ملی دارد و

سازه ،از مدل تحلیل عاملی تأییدی با اســـتفاده از نرمافزار

غرور ورزشی نیز جایگاه چهارم را در تأثیرگذاری بر غرور

لیزرل استفاده شد .با اجرای مدل تأییدی پرسشنامه پژوهش

ملی از دیدگاه پاسخدهندگان دارد .شکلهای  2و  2مدل

مشخص شد که تمامی عاملهای مستخرج  ،دارای روایی

تأییدی پرسشنامه غرور ملی با تأکید بر جایگاه ورزش را در

باالیی هستند و عالوه بر این ،باید گزارش کرد که بهترین

حالت ارزش تی و بار عاملی نشان داده است.

انعکا کنندههای غرور ملی ،غرور نظامی و غرور علمی
باالترین تأثیر هستند.

04

هنجاریابی ابزار غرور ملی با تأکید بر جایگاه ورزش

شکل  .2مدل تأییدی پرسشنامه در حالت ارزش تی یا سط معناداری

شکل  .2مدل تأییدی پرسشنامه در حالت بار عاملی یا میزان اثر

04
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بحث و نتیجه گیری
برای بررسی غرور ملی با تأکید بر جایگاه ورزش به ابزاری

و لزوم بازآموزی و شناسایی و تبلیغ ارزشهای فرهنگی و ملی

نیاز است که دارای روایی و پایایی باشد .از طرف دیگر،

و ادبی کشور میتواند در راستای تقویت غرور ملی در این

محیطهای متفاوت و فرهنگهای مختلف به ابزارهای

ابعاد کمک کننده باشد.

متفاوتی نیاز دارند .بنابراین ،هدف پژوهش حاضرهنجاریابی
پرسشنامة غرور ملی با تمرکز بر ورزش بود .در این پژوهش،
بعد از طراحی سؤاالت از دیدگاه اساتید تربیت بدنی و جامعه-
شناسی ،تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد و درنهایت از
هشتادویکسؤال طراحیشده ،دهسؤال با بار عاملی کمتر از
 0/9که دارای همبستگی کمتر با عاملها بودند ،حذف شدند و
هفتادویکسؤال باقیمانده در هفتعامل غرو ناشی از فرهنگ
و ادب ،غرور نظامی ،غرور سیاسی ،غرور ورزشی ،غرور
علمی ،غرور ناشی از فرهنگ و تمدن و غرور اقتصادی قرار
گرفتند که زیرساختهای پرسشنامه را تشکیل دادند.

عامل دوم« ،غرور ناشی از تاریخ و تمدن» بود که بر پیشینة
تاریخی کشور تمرکز دارد و بر جنبههای باستانی و ملیگرایی
تأکید دارد .گویههای  29تا  20پرسشنامه به سنجش این عامل
پرداختند .سواالتی مانند ،افرادی نظیر «کوروش ،ابن سینا و
امیر کبیر در تاریخ ایران شخصیتهای بزرگی بودند ».و «همة
دنیا به عظمت و قدمت فرهنگ و تمدن ایران اعتراف دارند،».
از سؤاالت این بُعد است .به لحاظ اولویتبندی بر مبنای
میانگین عاملها ،از دیدگاه پاسخدهندگان این عامل در
اولویت سوم قرار میگیرد .اینیافته با نتایج دوپونا و کواکلی
( )2020و چانگ و چو ( )2008که احسا

غرور ملی بیشتری

عامل اول« ،غرور ناشی از فرهنگ و ادب بود» که بر پیشینة

در موفقیتهای ورزشی ،تاریخ ،علم و فنآوری نسبت به

ادبی و فرهنگی ایران که دارای غنای فرهنگی است ،تأکید

سیاست و سیستمهای رفاه اجتماعی را گزارش کرده بودند،

دارد .گویههای  2تا  22پرسشنامه به سنجش این عامل

همسو است .باید گفت که غرور ملی ناشی از داشتن تاریخ و

پرداختند .سؤاالتی از قبیل «موالنا ،حاف ،،سعدی ،فردوسی ،و

تمدن ویژگی بارز همة کشورهاست؛ اما برخی کشورها نسبت

امثال آنان از افتخارات ایران هستند ».و «هنر و معماری غنی

به سایر کشورهای دیگر در جهان دارای قدمت بیشتری هستند.

ایرانی ،باعث غرورم در سراسر دنیاست ،».از سؤاالت این بُعد

ازجملة این کشورها ،ایران است که دارای تمدن باستانی و

است .به لحاظ اولــــویتبندی بر مبنای میانگین عاملها ،این

نمادهای تاریخی فراوانی مانند تخت جمشید و کتیبههای

عامل از دیدگاه پاسخدهندگاه در اولویت ششم ،قرار گرفت.

بیستون و مانند اینها است که موجب فخر و غرور جامعة ایرانی

این یافته با نتایج پژوهشهای ایوانز و کلی(  )2002و تاپیک و

است و به همین دلیل توجه به غنای تاریخی میتواند عامل

کواکلی( )2020که گزارش کردند مردم در سراسر جهان از

مهمی در تعامالت بین المللی و تقویت غرور ملی در کشور

توسعة اقتصادی ،هنر و ادبیات ،و ورزش احسا

غرور ملی

دارند ،همسو است .از طرفی ،غرور در اقتصاد بیشترینتنوع ،و
غرور در علم نیز تا حد زیادی دارای تنوع در میان ملتها
است .در حالی که غرور در هنر و ادبیات کمتر است که با
نتایج پژوهش حاضر که برای غرور ناشی از فرهنگ و ادب
اولویت کمتری قایل شدند ،همسو است .در اینخصوص باید
بیان کرد که در دوران معاصر و با توجه به پیشرفتهای علمی
و فناوری ،توجه کمتری به جلوههای فرهنگی و ادبی در
کشــور انجام میشود .البته نوع جهتگیریهای فرهنگی
کشور در گذشته نیز ممکن است در ایجاد این وضعیت بی-
تأثیر نباشد .به هرحال ،تقویت نمادهای ادبی و فرهنگی جامعه

شود.
عامل سوم« ،غرور نظامی» بود که بر قدرت و توان دفاعی و
بازدارندگی کشورها تأکید دارد .گویههای  22تا  94پرسشنامه
به سنجش این عامل پرداختند .سواالتی مانند« ،از تأثیر نظامی
کشورم بر جهان احسا

عزت و افتخار میکنم ».و «قدرت

بیشتر کشورم از نظر نظامی ،امنیت بیشتر را تضمین میکند که
باعث غرور است ،».از سؤاالت این بُعد است .به لحاظ
اولویتبندی بر مبنای میانگین عاملها ،این عامل از دیدگاه
پاسخدهندگان در اولویت اول ،قرار میگیرد .البته در
پژوهشهای مختلف گزارششده ،تأکید کمتری بر غرور
نظامی نسبت به سایر ابعاد شده است .شاید دلیل این تأکید
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کـــمتر در پژوهشهای خارجی در مقایسه با این پژوهش،

و سیاسی شاید تأکیدی بر وضعیت و موقعیت سیاسی ایران در

وضعیت راهبردی کشور و موقعیت منطقهای ایران در مقایسه با

سالهای اخیر و تنگناهای و فشارهای تحریمی از جانب

سایر کشورهای جهان باشد که با توجه به تهدیدهای منطقهای

قدرتهای جهان و نوع ایستادگی و مقاومت ایران و از طرفی

و جهانی و فشارهای سیاسی و تحریمهای ناجوانمردانه علیه

سیاست خارجی منطقی و اصولی سازنده همراه با تکریم را در

کشور ،تقویت نظامی و اهمیت آن برای کشور در راستای

وضعیت کنونی ،به دنبال دارد .بنابراین ،اولویت دوم این عامل

تقویت قدرت بازدارندگی و پیوند آن با امنیت جامعه ،باعث

نیز تمرکز بر وضعیت حسا

سیاسی کشور و رویکارآمدن

شده است که پیشرفتهای نظامی اولویت مهمِ غرور ملی از

دولتی منطقی و پیامدهای مثبت هرگونه تعامل بینالمللی

دیدگاه پاسخدهندگان باشد .دراینباره ،همگام با پیشرفتهای

سازنده است که میتواند تأثیرات بهتری را در زندگی مردم و

علمی و خودکفایی کشور در ساخت تجهیزات بازدارند

تقویت حس غرور ملی ایجاد کند.

نظامی ،این عامل میتواند تضمینی برای حیات جامعه و
برقراری امنیت در منطقهای باشد که همواره از سوی جبهه
استکبار با تهدیدات و حمالت اشغالگرایانه نظامی همراه بوده
است.

عامل پنجم« ،غرور علمی» بود که بر پیشرفت و توسعة علمی
در حوزههای مختلف تمرکز داشت .گـــویه های  45تا 52
پرسشنامه به سنجش این عامل پرداختند .سواالتی مانند« ،از
پیشرفت های علمی در زمینة انرژی صل آمیز هستهای احسا

عامل چهارم« ،غرور سیاسی» بود که بر ابــعاد جنبههای

غرور میکنم« ،».از پیشرفتهای علمی در زمینة پزشکی و

مختلف سیاسی و سیاست خارجی کشور ،تأکید داشت .گویه-

نانوتکنولوژی احسا

غرور میکنم ،».از سؤاالت این بُعد

های  95تا  44پرسشنامه به سنجش این عامل پرداختند.

است .به لحاظ اولویتبندی بر مبنای میانگین عاملها ،از

سؤاالتی مانند« ،از اینکه با کشورهای قدرتمند دنیا مذاکره

دیدگاه پاسخ دهندگان این عامل در اولویت چهارم قرار

غرور میکنم ».و «اگر موقعیت مناسبی برای

گرفت .این یافته با نتایج ایوانز و کلی (  )2002و چانگ و چو

کشور

( )2008که غرور ناشی از موفقیت علمی را یکی از ابعاد مهم

نیستم ،».از سؤاالت این بُعد است .به لحاظ اولویتبندی بر

غرور ملی گزارش کردند ،همسو است .در تحلیل این عامل

مبنای میانگین عاملها ،از دیدگاه پاسخدهندگان این عامل در

باید بیان شود که موفقیتهای علمی در هرجامعهای مرهون

اولویت دوم ،قرار گرفت .این یافته با پژوهش دوپونا و

تالش دانشمندان و پژوهشگران آن حوزه است .مثال در کشور

کواکلی ( )2020که به بررسی ارتبا بین ورزش و هویت ملی

پیشرفتهای پزشکی ،نانو تکنولوژی ،انرژی صل آمیزهسته-

در اسلونی پرداختند و یکی از هفتعامل موثر بر ارتبا بین

ای و کسب رتبههای شایسته به اذعان مراکز مطالعاتی و

غرور ملی و ورزش را ساختار سیاسی روابط قدرت در

پایگاههای استنادی دنیا ،نشان از حرکت و روند روبه رشد

سازمانهای ورزشی گزارش کردند ،همسو و در مغایرت با

علمی را دارد که عاملی برای تقویت حس خودباوری و

یافتة چانگ و چو ( )2008که در پژوهش خود دربار غرور

غرورملی در جامعه شده است.

میکنیم احسا

مهاجرت برایم فراهم شود ،باز هم قادر به تر

ملی در کره جنوبی نشان دادند که مردم کره جنوبی احسا
غرور ملی بیشتری در موفقیتهای ورزشی ،تاریخ ،علم و فن-
آوری نسبت به سیاست و سیستمهای رفاه اجتماعی دارند،
هست .در توجیه این مغایرت باید جایگاه بین المللی دوکشور
ایران و کره جنوبی ،موقعیت سیاسی و راهبردی و فشارهای
سیاسی بینالمللی وارده بر ایران در مقایسه با سایر کشورها و
موقعیت فرهنگی و اجتماعی دوکشور را بیان کرد .در تحلیل
این بخش باید گفت که اهمیت پاسخدهندگان بر غرور نظامی

عامل ششم« ،غرور اقتصادی» بود که بر وضعیت اقتصادی و
منابع آن در کشور ،تأکید داشت .گویههای  59تا  57پرسشنامه
به سنجش این عامل پرداختند .سواالتی مانند« ،از وجود منابع
وسیع نفت و گاز و سایر منابع طبیعی در کشور احسا

غرور

میکنم ».و «اکثر کشورهای دنیا خواهان سرمایهگذاری در
کشورم هستند ،».از سؤاالت این بُعد بودند .به لحاظ اولویت-
بندی بر مبنای میانگین عاملها ،از دیدگاه پاسخدهندگان این
عامل در اولویت آخر قرار گرفت .این یافته با نتایج ایوانز و
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کلی(  )2002که بیان داشت مردم در سراسر جهان از توسعة
اقتصادی ،هنر و ادبیات ،و ورزش احسا

احسا

غرور ملی محسوب کردند .در این راستا ،باید بیان

غرور ملی دارند،

شود که موفقیتهای ورزشی در کشور همواره منبع مهمی

همسو است .در تحلیل این یافته باید بیان کرد که غرور ناشی

برای تحریک حس غرورملی در جامعه ایرانی شده است .مثالً،

از پیشرفتهای اقتصادی و تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی منبع

موفقیتهای اخیر کشور در صعود به جام جهانی ،موفقیتهای

مهمی برای غرور ملی اغلب کشورهاست .از طـــــرفی ،در

والیبال کشور در عرصة جهانی و کسب مدالهای مختلف در

این پژوهش از دیدگاه پاسخدهندگان این عامل در اولویت

بازهای المپیک موجب آمدن مردم به خیابانها و پرداختن به

آخر قرار داشت .شاید جای تعجب زیادی ندارد که این عامل

شادی و ایجاد سرمایه اجتماعی عظیمی در جامعه شد .به

در رتبة آخر قرار گیرد .چراکه وضعیت اقتصادی جامعه در

عبارتی ،هیچرویدادی در جهان شاید به انداز ورزش نتواند

سالهای اخیر و فشارهای اقتصادی وارد بر جامعه که متأثر از

موجب ایجاد و تقویت غرو ملی ،انسجام ملی و تقویت هویت

تحوالت بین المللی و تحریمهای سنگین قدرتهای جهانی

ملی گردد و تجربههای گذشته در موفقیتهای ورزشی کشور

علیه کشور و سوء مدیریت کشور در سالهای اخیر بوده

در سط بینالمللی تأییدی براین ادعا است .اگرچه در این

است ،که موجب کاهش میزان حس غرور و پذیرش واقعیت

پژوهش غرور ناشی از ورزش در رتبة پنجم قرار گرفت؛ اما

عدم رفاه کلی در جامعه با وجود منابع غنی انرژی و معادن و

این احتمال و پیش فرض وجود دارد که در پژوهشی با حضور

غیره است .بنابراین ،رفاه اقتصادی عاملی مهم در تقویت و

همة افراد و اقشار جامعه این اولویت تغییر محسوسی داشته

بهبود غرور ملی در جـــامعه میتواند باشد.

باشد .چراکه ورزش و بهویژه ورزش قهرمانی ،عاملی بسیارمهم

عامل هفتم« ،غرور ناشی از ورزش» بود که بر ابعاد مختلف
حوزه ورزش و موفقیت های ورزشی در سط بین المللی،
تأکید داشت که تمرکز پژوهش حاضر بر این بعد بود .گویه-
های  58تا  72پرسشنامه به سنجش این عامل پرداخت.
سواالتی مانند« ،شنیدن سرود ملی و اهتزاز پرچم ایران در
بازیهای جهانی و المپیک ،باعث غرور و افتخار من میشود».
« ،ردهبندی مــدالها در بازیهای جهانی و المپیک باعث
غرور من میشود ».و «از موفقیتهای ورزشی ورزشکاران
کشورم ،حس غرور میکنم ،».از سؤاالت این بُعد است .به
لحاظ اولویتبندی بر مبنای میانگین عاملها از دیدگاه پاسخ-
دهندگان ،این عامل در اولویت پنجم قرار گرفت .این نتیجه با
یافتههای پائولوسکی و همکاران ( ،)2029دوپونا و
کواکلی( ،)2020چانگ و چو ( ،)2008دوپونا و کواکلی (
 ) 2020که همگی بر نقش مهم ورزش و به ویژه موفقیت بین
المللی ورزشکاران در رویدادهای المپیک ،جام جهانی و غیره
در تحریک حس غرور ملی و تقویت هویت و انسجام ملی،
تأکید داشتند ،همسو است .مثال ،موور( )2022در پژوهش
بینالمللی از طریق خبرگزاری بی بی سی نشان داد که اکثر
ساکنان هژدهشور از بین بیستکشور مورد مطالعه ،عملکرد
قهرمانان ورزشی ملی را در بازیهای المپیک موجب تقویت

در تقویت و ایجاد غرور ملی می باشد .در این بخش ،سؤاالتی
از قبیل «مردان بیشتر از زنان ،احسا

غرور و افتخار نسبت به

ورزش دارند« ،».افراد مسن از مـــوفقیتهای ورزشی ،غرور
بیشتری دارند ».و «داشتن زمینة مهاجرت ،حس غرور ملی را
تضعیف میکند ،».جزو عامل غرور ورزشی ملی بودند که
ساختار این سؤاالت مقداری چالشبرانگیز است .در توجیه
این سؤاالت باید گفت که اگرچه زنان در ورزش حضوری
موفق دارند؛ اما در مقام مقایسه حضور مردان در ورزش و
موفقیتهای ورزشی در کشور ما پررنگتر است و حس
شادی و همراهی با موفقیتهای ملی و بین المللی ورزشی در
آنها نمود بیشتری دارد .از طرفی ،گویة مربو به افراد مسن
احسا

غرور بیشتری نسبت به جوانان دارند را اینگونه می-

توان توجیه کرد که در نسل جوان شاید هنوز هویت ملی به
شکل کلی شکل نگرفته باشد .هرچند حس غرور ملی در
جوانان پس از موفقیتهای ورزشی انکارناپذیر است؛ اما
پایداری و دوام آن در افراد مسن نسبت به جوانان بیشتر است و
ممکن است میزان غرور ملی در جـــوانان پس از شکستهای
ورزشی ،کمرنگتر شود .دراینخصوص ،آبرامسون و
اینگلهارت ( )2332شاره کردند که افراد مسن ،دارای احسا
غرور و افتخار بیشتری نسبت به افراد جوان هستند .همچنین،
نتایج چانگ و چو ( )2008حاکی از آن بود که مردم کره
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جنوبی که جوانتر ،تحصیالت بهتر و یا دارای درآمد باالتر

در جمعبندی پـــــایانی باید گفت که ساز هفتعاملی غرور

بودند ،تمایل کمتری به افتخار به کشور ،احساسات برتری ملی

ملی با تأکید بر جایگـــاه ورزش ،نشاندهنده دستهبندی

یا وفاداری به ملت خود داشتند .گویة «داشتن زمینة مهاجرت

مناسبی از ابعاد مختلف غـــرور ملی این سازه است .هرچند

موجب تضعیف حس غرور ملی میشود» ،این توجیه را می-

ممکن است همة جوانب غرور ملی در یککشور را شناسایی

توان داشت که افرادی که قصد مهاجرت دارند ،احتماالً تعلق

نکرده باشد؛ ولی به توسعة ادبیات غرور ملی کمک کرده

خاطر یا حس غرور کمتری را نسبت به افرادی که با وجود

است .از طرفی ،فقدان تحقیقات کافی در زمینة مسایل کالن

نخواهند

جامعهشناختی ورزش لزوم بررسی اینسازه را در ابعاد دیگر و

کرد و یا افراد ساکن در کشور ،خواهند داشت .اگرچه ،هستند

در حوزههای مختلف ورزش ضروری میسازد .پیشنــهاد می-

افرادی که با وجود زندگی در سایر کشورها ،هنوز هم دارای

شود با استفاده از این پرسشنامه به بررسی جایگاه غرور ملی در

ملی هستند و ورزشکاران و تیمهای ورزشی را در

بین سایر ابعاد آن از دیدگاه افراد متفاوت جامعه و ذینفعان

موقعیت الزم برای مهاجرت ،کشور خود را تر

عر

رویـــــدادهای بینالمللی با تشویق و حمایتهای خود

مختلف ورزش پرداخته شود.

همراهی میکنند.
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