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 چكيده

موفقيت ها و شكست هاي ورزشي در مسابقات بين المللي بر غرور ملي شهروندان تاثير مي گذارند اما اين رابطه كمتر مورد بررسي    
پژوهش حاضر بررسي تاثير موفقيت تيم ملي فوتبال ايران در راهيابي به جام جهاني بر غرور   هدف اساسي. دقيق علمي قرار گرفته است

ساله شهر  18- 60جامعه آماري شهروندان . روش تحقيق پيمايش طولي است كه در دو مرحله انجام شده است. ملي شهروندان است
ابزار سنجش، . نفر به عنوان نمونه تعيين و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي انتخاب شدند 320ياسوج هستند كه 

نتايج تحقيق نشان داد، غرور . ان سنجي آن در ايران مورد بررسي قرار گرفته استاست كه ويژگي هاي رو )ISSP(پرسشنامه غرور ملي
اين افزايش در بعد غرور ملي به دستاوردهاي خاص . ملي شهروندان پس از موفقيت تيم ملي فوتبال ايران به طور معناداري افزايش يافت

ري اساسي تحقيق حاضر اين است كه با سرمايه گذاري در ورزش و نتيجه گي. معنادار نيست اما در بعد غرور ملي عمومي، معنادار است
برنامه ريزي جهت موفقيت تيم هاي ملي ايران در رقابت هاي مهم بين المللي، مي توان غرور ملي به عنوان يكي از نيازهاي كشور را 
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  هاي كليدي واژه
  .ايرانشهروندان، غرور ملي، فوتبال، جام جهاني، 

  

                                                           
  -  09173068289: تلفن: نويسنده مسئول Email:sahmadi@yu.ac.ir                                                                              



  1395تابستان  ،2 ، شمارة8 ةت در ورزش، دورهاي فيزيولوژي و مديري نشرية پژوهش  
 

 

46

 مقدمه

ها در دوران جديد، نياز 1ملت -گيري دولت با شكل  
از   به انسجام، همبستگي و همگني ملي در بين مردم بيش

شكل افراطي تامين 2ملي گرايي. هميشه احساس گرديد
اين نياز بود اما حوادث و فجايع قرن بيستم مانند جنگ 
هاي جهاني باعث گرديد به تدريج ايده ميهن پرستي يا 

كشور و وفاداري به آن، جايگزين ملي گرايي  عشق به
غرور ملي كه از آن به عنوان احساسات مثبت مردم . شود

نشان دهنده )25(نسبت به كشورشان نام برده ميشود
و بر خالف ملي گرايي كه مبتني )19(ميهن پرستي است

بر نگرش خصمانه به ساير كشورهاست، مبتني بر 
ترام به ساير ملت دلبستگي عاطفي به كشور خودي و اح

كه ) 17و16(غرور ملي سازه اي چند بعدي است. هاست
اساسا بر دستاوردها و توانمندي هاي كشور در حوزه هاي 
علم و فناوري، اقتصاد، ورزش، هنر و ادبيات، نظام توزيع، 
نقش سياسي كشور در جهان، برابري فرصت ها و تاريخ 

تاريخي و  غرور ملي به واسطه شرايط). 15(تاكيد مي كند
اجتماعي منحصر به فرد هر كشور و نيز به واسطه موقعيت 
اجتماعي و جمعيتي درون هر جامعه شكل مي گيرد و 
سپس بر نوع نگاه و بينش مردم به موضوعات ديگر تاثير 

ارتقاي غرور ملي باعث تقويت اعتماد به ).24(مي گذارد
 و افزايش تعهد به ملت) 14(،افزايش مشاركت)11(نفس

مي شود و در نقطه مقابل، تضعيف غرور ملي نيز به  )8(
راحتي مي تواند منجر به ياس، خودباختگي، بي انگيزگي 

بر همين . و عدم مشاركت فعال در بين شهروندان گردد
اساس، دولت ها همواره تالش مي كنند به شيوه هاي 
. مختلف، غرور ملي را در بين شهروندان خود ارتقاء دهند

بر تقويت و تضعيف غرور ملي تاثير گذار عوامل متعددي 
موفقيت هاي ملي كه دامنه گسترده اي از . هستند

                                                           
1. Nation-State 
2. Nationalism 

پيروزي در جنگ تا دستاوردهاي علمي، فني، ادبي، هنري 
و غيره را در بر مي گيرند، قادرند غرور ملي را ارتقاء 

در همان حال، شكست هاي ملي ). 22و 18و 23(بخشند
ند غرور ملي را خدشه مانند شكست در جنگ نيز مي توا

 دار نموده و جايگاه آن را در بين شهروندان تضعيف كند
 24در پژوهشي بين المللي در )15(3ايوانز و كلي). 21(

كشور جهان، نشان دادند در آمريكا دستاوردهاي علمي و 
فني، در ايرلند دستاوردهاي هنري و ادبي و در ژاپن 

غرور ملي  دستاوردهاي اقتصادي، عوامل اصلي ارتقاي
اما يكي از عوامل موثر بر غرور ملي، موفقيت ها يا . هستند

شكست هاي ورزشي در رقابت ها و مسابقات بين المللي 
اين تاثير گذاري ناشي از اين ). 26و  15و 11و 13(است

است كه رقابت هاي ورزشي جلوه اي تصعيد يافته از تنش 
ذشته هاي خشونت آميز اقوام و ملت ها در روزگاران گ

ورزش، جبران خشونت هاي ) 7(4است و به زعم الياس
فيزيكي است كه در قديم مجاز شمرده مي شد و اكنون 

از اين منظر تمايزات بين كشورها . مجاز شمرده نمي شود
رقابت ). 7(مي تواند خود را در ورزش خود را نشان دهد

هاي ورزشي اين امكان را به كشورهاي مختلف مي دهند 
يت صلح و دوستي، به گونه اي مسالمت آميز كه ضمن تقو

توانمندي هاي خود را در برابر ديدگان تماشاگران و 
ناظران كه گاهي اوقات ميلياردها نفر هستند، به نمايش 

در . گذاشته و مرزهاي ميان ملت ها را برجسته نمايند
فوتبال . ميان مسابقات ورزشي، فوتبال جايگاه خاصي دارد

وق العاده، تعداد بي شمار ورزشكاران به دليل گستردگي ف
و تماشاگران، سرمايه گذاري هاي كالن مالي و پوشش 
وسيع رسانه اي، عرصه اي فراتر از ديگر ورزش ها كسب 

جام جهاني فوتبال كه هر چهار سال يك ). 2(كرده است
بار با حضور تيم هاي برگزيده در يكي از كشورهاي جهان 

بزرگترين و فراگيرترين برگزار مي شود، بدون ترديد 
                                                           
3. Evans & Kelley 
4. N.Elias 



  2014اي غرور ملي شهروندان قبل و بعد از موفقيت تيم ملي فوتبال ايران در صعود به جام جهاني  تحليل مقايسه
 

 

47

پديده جهاني است، چرا كه در هنگام برگزاري قادر است 
. توجه ميلياردها نفر را در سراسر جهان به خود جلب كند

اين امر باعث شده است دولت ها در سراسر جهان نگاه 
خاصي به اين ورزش داشته باشند و از آن در راستاي 

استفاده تقويت غرور ملي و كاركردهاي متعاقب آن 
پژوهش هاي مستند علمي در اين حوزه   با اين حال،.كنند

در برزيل نشان داد ) 20(1لور.به ندرت صورت گرفته اند
موجي از  1958موفقيت اين كشور در كسب جام جهاني 

غرور ملي در اين كشور پديد آورد و ملت برزيل اين 
احساس را داشتند كه اكنون در سطح بين المللي 

در پژوهشي كيفي در ) 9(و همكاران 2آبل. سرافرازند
انگلستان نشان دادند حتي اعضاي گروه هاي سياسي 
افراطي دست راستي نيز فوتبال ملي را به عنوان وسيله اي 
براي بيان هويت شخصي و دلبستگي عاطفي به انگلستان 

در ايران . به عنوان اجتماع ملي تخيلي در نظر مي گيرند
اعتبار كشتي را ندارد اما گسترده اگر چه فوتبال سابقه و 

اين امر باعث شده . ترين و فراگيرترين ورزش كشور است
است موفقيت ها يا شكست هاي تيم ملي فوتبال براي 

اگر چه پژوهش هاي علمي در . مردم حايز اهميت باشد
اين زمينه در ايران معمول نبوده اند اما قراين و شواهد 

ا و شكست هاي تيم ملي بيانگر اين هستند كه موفقيت ه
). 1(فوتبال ايران بر احساسات مردم ايران تاثير مي گذارد

فوتبال ملي ايران پس از سه دوره حضور در جام هاي 
تالش نمود به عنوان نماينده  2006و 1998، 1978جهاني

برزيل قرار  2014منتخب جام جهاني 32آسيا در جمع 
ازه اي كه مربي نام آو 3استخدام كارلوس كيروش. گيرد

يونايتد، رئال  سابقه مربي گري در تيم هاي منچستر
مادريد و تيم ملي پرتغال را داشت،حضور چندين بازيكن 
دورگه ايراني االصل كه در تيم هاي مطرحي بازي مي 

                                                           
1. Lever 
2. Abbel and et.al 
3. Carlos Queiroz 

كردند و نيز استفاده از همه بازيكنان شايسته داخلي و 
 همگروهي با تيم هاي كره جنوبي، ازبكستان، لبنان و قطر

پس از دور مقدماتي، اين تصور را در مردم به وجود آورد 
كه فوتبال ملي ايران شانس زيادي براي حضور در جام 

كسب پيروزي در اولين . برزيل خواهد داشت 2014جهاني
مسابقه در برابر ازبكستان در زمين حريف اين اميدواري را 
افزايش داد اما كسب تساوي در برابر قطر در تهران و 

ناباورانه در برابر لبنان در زمين حريف باعث شد  شكست
كسب پيروزي در برابر كره . اميدواري ها كاهش يابد

جنوبي در تهران و سپس شكست در زمين خودي در برابر 
ازبكستان باعث گرديد ترديدهاي زيادي نسبت به صعود 
ايران به وجود آيد و سرنوشت صعود ايران به بازي هاي 

انجام سه بازي آخر در فاصله . د بخوردديگر تيم ها پيون
باعث گرديد توجه ها به بازي 1392روز در خرداد ماه14

تيم ملي فوتبال . هاي تيم ملي فوتبال ايران افزايش يابد
خرداد موفق شد قطر را در زمين خودش 14ايران در روز 

اين تيم در . شكست دهد و گام اميدواركننده اي بردارد
ا چهار گل از سد لبنان گذشت و در خرداد در تهران ب 21

در حالي كه به دليل . قرار گرفت Aصدر جدول گروه 
و ميزبان بودن   ميهمان بودن ايران در برابر كره جنوبي

ازبكستان در برابر تيم حذف شده قطر در روز آخر هنوز 
ترديدهاي جدي نسبت به صعود ايران وجود داشت اما اين 

عمومي به فوتبال ملي افزايش امر باعث شد بار ديگر توجه 
. يابد و فوتبال به مساله اي ملي و همگاني تبديل شود

ايران در روز آخر در يك بازي حساب شده توانست تيم 
كره جنوبي را در زمين خودش شكست داده و براي اولين 
بار به عنوان تيم اول گروه به جام جهاني فوتبال صعود 

رات اين موفقيت در با اين حال، سنجش علمي تاثي. كند
سطوح ملي بر رفتارها و نگرش هاي شهروندان كمتر مورد 

بر اين اساس، هدف اساسي . توجه قرار گرفته است
پژوهش حاضر اين بود كه آيا غرور ملي شهروندان ايراني 
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قبل و بعد از موفقيت تيم ملي فوتبال ايران تفاوت 
  معناداري دارد؟ 

 

  روش شناسي
ع پيمايشي طولي است كه در پژوهش حاضر از نو   

مرحله اول، طي . دو مقطع زماني انجام شده است
قبل از بازي ايران و قطر 1392خرداد ماه 12و 11روزهاي

خرداد پس از بازي  30و  29و مرحله دوم، طي روزهاي 
ايران و كره جنوبي و صعود ايران به جام جهاني فوتبال 

تحقيق از  روش طولي مورد نظر در اين. انجام شده است
نوع پانل بوده و تحقيق بر روي گروه يكساني انجام شده 

  . است
شهر ساله 18–60جامعه آماري پژوهش كليه افراد  

ياسوج است كه بر اساس نتايج آخرين سرشماري 
 . نفر مي باشد 79360تعداد آنها ) 3(كشور

) 14و 6و 8(با استناد به تحقيقات پيشين ملي در ايران
دماتي در پژوهش حاضر، با استفاده از و نيز مطالعه مق

و تعيين مقادير  )12(1فرمول نمونه گيري كوكران
)75/0=p(،)25/0=q(،)95/0=t(و)05/0=d(  اندازه نمونه

با توجه به اين كه محتمل بود در . بدست آمد 288برابر با 
مرحله دوم تحقيق دسترسي به برخي نمونه ها مقدور 

 320ردد، اندازه نمونه بهنباشد و اندازه نمونه مخدوش گ
 جهت انجام نمونه گيري از روش . نفر افزايش يافت

اي استفاده گرديد و در گيري تصادفي چندمرحلهنمونه
شاهد،شهداء، (نهايت در چهارده محله شهر ياسوج 

محمودآباد، راهنمايي، مسكن، ارم، امامت، امام حسين، 
) و گلستان ترمينال، دولت آباد، زيرتل، سالم آباد، جهاد،

نفر واجد شرايط كه تمايل  320خانه،  355با مراجعه به 
به مشاركت در تحقيق داشتند، مورد مصاحبه قرار گرفته و 

از آنجا كه . اطالعات مورد نياز از آنان جمع آوري گرديد

                                                           
1. Cochran 

تحقيق حاضر از نوع پانل بود و طي آن اطالعات مرحله 
حله اول جمع دوم لزوما بايد از افراد شركت كننده در مر

آوري مي گرديد و جهت كنترل متغيرهاي مزاحم، 
ضرورت داشت اطالعات در سريع ترين زمان ممكن پس از 

جمع آوري مي ) ساعت 48(انجام بازي ايران و كره جنوبي
نفر از نمونه هاي مرحله اول  40گرديد، دسترسي به 

امكان پذير نگرديد و اندازه نمونه در مرحله دوم عمال به 
  . نفر كاهش پيدا كرد 280

پرسشنامه  ابزار تحقيق جهت سنجش غرور ملي،   
است كه در دانشگاه 2برنامه پيمايش اجتماعي بين المللي

شيكاگو به وسيله چند موسسه معتبر بين المللي اندازه 
گيري هاي اجتماعي، طراحي و در قالب دو پيمايش 

كشور مختلف مورد  50در بيش از ) 24و25(جهاني
عبارت  15اين پرسشنامه داراي . ده قرار گرفته استاستفا

 به صورت ليكرت است كه در دو بعد، غرور ملي را 

 است 3اولين بعد، دستاوردهاي ويژه. اندازه گيري مي كند

) كمترين(10عبارت است و دامنه آن بين10كه داراي
دومين بعد، غرور ملي . متغير است) بيشترين( 50تا

عبارت است و دامنه نمرات آن  5است كه داراي 4عمومي
ويژگي . در نوسان است) بيشترين( 25تا ) كمترين(5از 

 هاي روانسنجي اين پرسشنامه در ايران توسط مجتهدي
مورد بررسي قرار گرفته و ) 5(و مظاهري و همكاران) 4(

در پژوهش حاضر . اعتبار و پايايي آن احراز شده است
عاملي، نشان داد محاسبه اعتبار سازه اي به روش تحليل 

بدون اين كه هيچ يك از آيتم ها حذف گردند، دو عامل 
غرور ملي عمومي و دستاوردهاي ويژه استخراج مي گردند 

درصد واريانس سازه غرور ملي را تبيين  4/51كه قادرند 
به عالوه، محاسبه پايايي با استفاده از همساني . كنند

وردهاي دروني به روش آلفا كرانباخ براي بعد دستا

                                                           
2. International Social Survey Program 
3 . Specific achievement 
4 . General national pride 
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به ) 85/0(و كل مقياس ) 67/0(، بعد عمومي )88/0(ويژه
  .   دست آمد

و  1جهت آزمون سئوال تحقيق از روش تي زوج   
جهت بررسي ارتباط متغيرهاي جمعيتي با غرور ملي از 
روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، تي مستقل 

  . و تحليل واريانس يك طرفه استفاده گرديد
  

  يافته ها   
با توجه به اين كه در مرحله دوم تحقيق، دستيابي    
نفر از پاسخگويان مرحله اول امكانپذير گرديد،  280به 

نفر  280يافته هاي توصيفي و استنباطي تحقيق بر مبناي 
بر اين اساس، از مجموع . نمونه محاسبه شده است

%) 2/43(نفر 121مرد و %) 8/56(نفر  159پاسخگويان، 
لر، %) 7/65(نفر 184به لحاظ وضعيت قومي، . زن بوده اند

. فارس بوده اند%) 5/22(نفر 63ترك و %) 8/11(نفر  33
به لحاظ سني، ميانگين سني افراد شركت كننده در 

. سال بوده است 5/10سال با انحراف معيار  7/31تحقيق 
 40بي سواد، %) 1/2(نفر 6به لحاظ وضعيت تحصيلي 

 60تر از ديپلم، داراي تحصيالت كم%) 3/14(نفر
%) 1/62(نفر174داراي تحصيالت ديپلم و %) 4/21(نفر

اما وضعيت غرور . داراي تحصيالت باالتر از ديپلم بوده اند
ملي بر حسب ابعاد دو گانه دستاوردهاي خاص و عمومي، 
قبل از صعود ايران به جام جهاني و بعد از صعود تيم ايران 

  . باشد مي 2و  1به جام جهاني به شرح جداول 

                                                           
1 . Paired t test 
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 توزيع فراواني و درصدي پاسخگويان در بعد غرور ملي عمومي، قبل و بعد از صعود ايران به جام جهاني. 1جدول 

نظرتان در مورد هر يك از جمالت زير
  چيست؟

  كامال مخالف  مخالف  بي نظر موافق كامال موافق
  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل بعد قبل بعد قبل

)ايران(شور خودمترجيح مي دهم شهروند ك
  باشم نه هيچ كشور ديگري

149 
2/53  

220 
6/78  

102 
4/36  

27 
6/9  

16  
7/5  

21  
5/7  

6  
½  

4  
4/1  

7  
5/2  

8  
9/2  

مسائلي در كشورم وجود دارد كه باعث مي
  شود احساس شرمندگي كنم

31 
1/11  

3 
1/1  

30 
7/10  

12 
3/4  

50  
9/17  

47  
8/16  

117  
8/41  

120  
9/42  

52  
6/18  

98  
35  

بهتري بود اگر مردم ساير كشورهاجهان جاي 
  نيز شبيه مردم كشور ما بودند

90 
1/32  

135 
2/48  

138 
3/49  

60 
4/21  

38  
6/13  

41  
6/14  

6  
½  

30  
7/10  

8  
9/2  

14  
5  

در مجموع كشور من از تمام كشورها بهتر
  است

104 
1/37  

138 
3/49  

120 
9/42  

45 
1/16  

39  
9/13  

53  
9/18  

10  
6/10  

29  
4/10  

7  
5/2  

15  
4/5  

ردم بايد از كشورشان حمايت كنند حتي اگرم
  كشور در مسير اشتباه باشد

92 
9/32  

131 
8/46  

50 
9/17  

18 
4/6  

46  
4/16  

38  
6/13  

47  
8/16  

63  
5/22  

45  
1/16  

30  
7/10  

 
  توزيع فراواني و درصدي پاسخگويان در بعد دستاورهاي خاص، قبل و بعد از صعود ايران به جام جهاني.  2جدول
در موارد ذيل)ايران(به كشورتان  به چه ميزان

  احساس غرور مي كنيد؟
  خيلي كم  كم  كم و بيش زياد خيلي زياد

  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد قبل بعد قبل

 102  عملكرد دموكراسي
4/36  

148 
9/52  

76 
1/27  

29  
4/10  

36  
9/12  

43  
4/15  

33  
8/11  

31  
1/11  

33  
8/11  

29  
4/10  

 99  تاثير سياسي بر جهان
4/35  

145 
8/51  

85 
4/30  

46  
4/16  

31  
1/11  

33  
8/11  

29  
4/10  

32  
4/11  

36  
9/12  

24  
6/8  

 88  نظام تامين اجتماعي
4/31  

95 
9/33  

72 
7/25  

13  
6/4  

52  
6/18  

65  
2/23  

37  
2/13  

90  
1/32  

31  
1/11  

17  
1/6  

 78  دستاوردهاي اقتصادي
9/27  

95 
9/33  

92 
9/32  

19  
8/6  

32  
4/11  

61  
8/21  

39  
9/13  

71  
4/25  

39  
9/13  

34  
1/12  

 91  دستاوردهاي علمي و فني
5/32  

135 
2/48  

85 
4/30  

16  
7/5  

45  
1/16  

72  
7/25  

29  
4/10  

37  
2/13  

30  
7/10  

20  
1/7  

 81  موفقيت هاي ورزشي
9/28  

181 
6/64  

96 
3/34  

14  
5  

29  
4/10  

39  
9/13  

36  
9/12  

29  
4/10  

38  
6/13  

17  
1/6  

 88  دستاوردهاي ادبي و هنري
4/31  

118 
1/42  

88 
4/31  

20  
1/7  

43  
4/15  

94  
6/33  

32  
4/11  

34  
1/12  

29  
4/10  

14  
5  

 87  نيروهاي نظامي
1/31  

125 
6/44  

74 
4/26  

27  
6/9  

40  
3/14  

67  
9/23  

36  
9/12  

39  
9/13  

43  
4/15  

22  
9/7  

 100  تاريخ
7/35  

150 
6/53  

85 
4/30  

38  
6/13  

43  
4/15  

45  
1/16  

29  
4/10  

26  
3/9  

23  
2/8  

21  
5/7  

  ابر با تمام گروه هارفتار عادالنه و بر
90 

2/32  
97 

6/34  
68 

3/24  
22  

9/7  
45  

1/16  
73  

1/26  
40  

3/14  
48  

1/17  
23  

2/8  
40  

3/14  

  
  تجزيه و تحليل داده ها

با توجه به اين كه تحقيق حاضر به صورت پانل بوده و 
طي آن پاسخگويان يكساني در دو مرحله، به سئواالت 

كه داده هاي  تحقيق پاسخ داده اند و نيز به دليل اين
تحقيق از توزيع نرمال تبعيت مي كنند، جهت مقايسه 
ميانگين نمرات غرور ملي شهروندان قبل از صعود ايران به 

جام جهاني و بعد از صعود آن، از آزمون تي زوج استفاده 
  . منعكس شده اند 3،4،5گرديد كه نتايج آن در جداول 

 قبل از مشخص شدن 3بر اساس نتايج جدول شماره 
صعود ايران به جام جهاني ميانگين نمره غرور ملي 

بوده است اما بعد از مشخص شدن صعود  6/53شهروندان 
. رسيده است 3/56ايران اين ميانگين ارتقا يافته و به 



  2014اي غرور ملي شهروندان قبل و بعد از موفقيت تيم ملي فوتبال ايران در صعود به جام جهاني  تحليل مقايسه
 

 

51

بيانگر اين است كه  99/0در سطح  tمعناداري مقدار 
تفاوت مشاهده شده به لحاظ آماري معنادار است و طي 

وندان پس از موفقيت تيم ملي فوتبال آن غرور ملي شهر
  .افزايش يافته است

  مقايسه ميانگين غرور ملي قبل و بعد از موفقيت ايران در صعود به جام جهاني. 3جدول 

 
 تعداد

زوج ها   
 ميانگين

 قبل از موفقيت
 ميانگين

 df t Sig بعد از موفقيت

6/53 280 غرور ملي  3/56  279 9/2  004/0  

  
قبل  4به دست آمده از جدول شماره  بر اساس نتايج  

نمره شهروندان در غرور ملي نسبت به دستاوردهاي خاص 
و بعد از  7/35كشور قبل از موفقيت فوتبال ملي ايران 

عدم . رسيده است 8/36موفقيت تيم ملي فوتبال به 

بيانگر اين است كه تفاوت مشاهده شده  tمعناداري مقدار 
و غرور ملي شهروندان در به لحاظ آماري معنادار نيست 

بعد دستاوردهاي خاص كشور پس از موفقيت تيم ملي 
  .فوتبال تغييري نيافته است

  
  دستاوردهاي خاص، قبل و بعد از موفقيت ايران در صعود به جام جهاني) غرور ملي(مقايسه ميانگين بعد .  4جدول 

 تعداد 
ها زوج  

 ميانگين
 قبل از موفقيت

 ميانگين
 df T Sig بعد از موفقيت

7/35 280 دستاوردهاي خاص  8/36  279 3/1  192/0  

 
قبل  4بر اساس نتايج به دست آمده از جدول شماره  

نمره شهروندان در غرور ملي نسبت به دستاوردهاي خاص 
و بعد از  7/35كشور قبل از موفقيت فوتبال ملي ايران 

عدم . رسيده است 8/36موفقيت تيم ملي فوتبال به 
بيانگر اين است كه تفاوت مشاهده شده  tمقدار معناداري 

به لحاظ آماري معنادار نيست و غرور ملي شهروندان در 
بعد دستاوردهاي خاص كشور پس از موفقيت تيم ملي 

  . فوتبال تغييري نيافته است
 

  يعمومي، قبل و بعد از موفقيت ايران در صعود به جام جهان) غرور ملي(مقايسه ميانگين بعد . 5جدول
 تعداد 

ها زوج  
 ميانگين

 قبل از موفقيت
 ميانگين

 df T Sig بعد از موفقيت

7/17 280 عمومي  5/19  279 5/6  000/0  
 

، نمره غرور 5بر اساس نتايج حاصل از جدول شماره    
ملي شهروندان در بعد عمومي قبل از موفقيـت تـيم ملـي    

بوده است اما بعـد از موفقيـت فوتبـال     7/17فوتبال ايران 
ملي ايران در صعود مستقيم به جام جهاني، اين ميـانگين  

در  tمعنـاداري مقـدار   . رسيده است 5/19ارتقا يافته و به 
بيانگر اين است كه تفاوت مشـاهده شـده بـه     99/0سطح 

لحاظ آماري معنادار اسـت و طـي آن غـرور ملـي در بعـد      
عمومي پس از موفقيت تـيم ملـي فوتبـال افـزايش يافتـه      

  .است
پژوهش حاضر ارتباط متغيرهاي جمعيتي سـن،  در    

قبل از موفقيـت و  (جنس، تحصيالت و قوميت با غرور ملي
مورد بررسي قـرار گرفتـه   ) بعد از موفقيت تيم ملي فوتبال
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. ارائه شده اسـت  9و  8، 7، 6است كه نتايج آن در جداول 
رابطه معناداري بين سن و  6بر اساس نتايج جدول شماره 

نشان مي  7داده هاي جدول شماره . نداردغرور ملي وجود 
دهد زنان و مردان به لحاظ غـرور ملـي وضـعيت مشـابهي     

بيانگر آن است كه افراد بـا سـطوح    8جدول شماره . دارند

مختلف تحصيلي به لحاظ غرور ملي تفـاوت معنـاداري بـا    
 9هم ندارند و باالخره بر اساس داده هـاي جـدول شـماره    

غرور ملي وضـعيت مشـابهي    قوميت هاي مختلف به لحاظ
  . دارند و بين آنها تفاوت معناداري مشاهده نمي شود

 

  بررسي رابطه سن و غرور ملي قبل و بعد از موفقيت ايران در صعود به جام جهاني .6جدول 

 بعد از موفقيت قبل از موفقيت متغيرها
 Sig ضريب همبستگي تعداد Sig ضريب همبستگي تعداد

001/0989/0280076/0 320غرور ملي/ سن   208/0  
 

  تفاوت زنان و مردان در غرور ملي قبل و بعد از موفقيت ايران در صعود به جام جهاني .7جدول 

 بعد از موفقيت قبل از موفقيت جنسيت
 t Sig ميانگين غرور ملي تعداد t Sig ميانگين غرور ملي تعداد

4/54196/0 176 مرد  854/0  1592/56  1/1  278/0 7/521215/56 144 زن   
  

 تفاوت سطوح مختلف تحصيلي در غرور ملي قبل و بعد از موفقيت ايران در صعود به جام جهاني .8جدول 

 بعد از موفقيت قبل از موفقيت تحصيالت
 F Sig ميانگين غرور ملي تعداد F Sig ميانگين غرور ملي تعداد

7/63 8بي سواد
 
3/2  

 
078/0  

6 7/65  
 
1/2  

 
094/0  

2/58 8/5640 46كمتر از ديپلم  
1/56 4/5460 73ديپلم  

2/521744/55 193دانشگاهي  
 

  تفاوت قوميت هاي مختلف در غرور ملي قبل و بعد از موفقيت ايران در صعود به جام جهاني .9جدول 

 بعد از موفقيت قبل از موفقيت  قوميت
 F Sig ميانگين غرور ملي تعداد F Sig ميانگين غرور ملي تعداد

7/54 205 لر  
 
8/1  

 
154/0  

184 5/56  
 
1/2  

 
081/0 8/54 41 ترك   33 8/56  

7/53 74 فارس  63 2/55  
 

 

  نتيجه گيري بحث و 
غرور ملي يا احساسات مثبت مردم به كشور از    

نيازهاي اساسي جوامع است و به دليل كاركردهاي متعدد، 
موفقيت ها و شكست . ژه دولت ها قرار داردمورد توجه وي

هاي ورزشي در مسابقات مهم بين المللي نقش مهمي در 
ارتقاء يا تضعيف غرور ملي دارند و به همين دليل در 
جوامع مختلف تالش مي شود با استفاده از اين عامل، 

يافته هاي پژوهش حاضر . غرور ملي شهروندان ارتقاء يابد
وفقيت تيم ملي فوتبال ايران در نشان مي دهند پس از م

برزيل، غرور ملي شهروندان  2014صعود به جام جهاني 
اين يافته تحقيق، با . به طور معناداري ارتقاء يافته است

در )9(در برزيل، آبل و همكاران)20(نتايج پژوهش لور
در نروژ و ايوانز و ) 10(1انگلستان، آرمسترانگ و هونگستاد

                                                           
1. Armstrong & Hongestad 
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وسعه يافته، كه نشان دادند، كشور ت 24در ) 15(كلي 
موفقيت هاي ورزشي باعث ارتقاي غرور ملي مي شوند، 

به عالوه، يافته . منطبق است و آنها را تاييد مي كند
در ايران كه ) 1(احمدي  تحقيق حاضر با نتايج پژوهش

نشان داد شكست هاي ورزشي در رقابت هاي مهم بين 
طبق است و المللي، باعث تضعيف هويت ملي مي شوند، من

عدم وجود ارتباط معنادار بين . آن را تاييد مي نمايد
متغيرهاي جمعيتي سن، جنس، تحصيالت و قوميت با 

و مرحله ) قبل از صعود ايران(غرور ملي در مرحله اول
بيانگر اين است كه افزايش ) بعد از صعود ايران(دوم

معنادار غرور ملي، صرفا ناشي از متغير مستقل پژوهش 
وفقيت تيم ملي فوتبال ايران در راهيابي به جام يعني م

زمينه اي، تاثيري بر  –جهاني بوده و متغيرهاي جمعيتي 
ذكر اين نكته ضروري است كه در فاصله . آن نداشته اند

انجام مرحله اول و دوم تحقيق، انتخابات رياست جمهوري 
يازدهم در ايران برگزار و پس از اعالم نتايج انتخابات در 

خرداد، موجي از شادي بين بخش زيادي از  25شنبه روز 

مردم كه كانديداي مورد نظرشان پيروز انتخابات شده بود 
و موجي از ناراحتي در بين بخش كمتري از مردم كه 
كانديداي مورد نظرشان راي نياورده بود، شكل گرفت كه 
تاثيرات احتمالي آن در تحقيق حاضر قابل كنترل نبوده 

) كل(يافته هاي تحقيق، اگر چه غرور مليبر اساس . است
با موفقيت تيم ملي فوتبال ارتقاء يافت اما اين ارتقاء اساسا 
به دليل ارتقاي بعد غرور ملي عمومي بود كه طي آن 
ميهن دوستي و وفاداري شهروندان به كشورشان ايران 
مورد سنجش قرار گرفته بود و نه غرور ملي به دستاورد 

  . هاي خاص كشور
ن پاياني اين كه موفقيت هاي ورزشي در رقابت سخ

بر . هاي مهم بين المللي باعث ارتقاي غرور ملي مي شوند
اين اساس، مي توان با سرمايه گذاري در ورزش و برنامه 
ريزي جهت حضور موفق ورزشكاران ايراني در رقابت هاي 
مهم بين المللي، به برخي از نيازهاي اساسي كشور در 

هاي تقويت و ارتقاي غرور ملي كه كاركرد سطح ملي مانند
  .زيادي نيز براي كشور دارد، پاسخ مثبت داد
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