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 ای در استان خوزستاننقش ورزش در جلوگیری از واگرایی دینی، مذهبی و فرقه
 

 3، اسماعیل ویسیا2امین خطیبی ،1٭مرعشیان  سیدحسین

 

 08/80/8911 :پذیرش تاریخ                             81/81/8911: دریافت تاریخ          

  چکیده

ای و مذهبی مردم استان خوزستان هدف این پژوهش بررسی نقش ورزش در واگرایی دینی، فرقه :هدف

  .بود

های کیفی نیمه در بخش کیفی، مصاحبهاین پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی بود.  :شناسیروش

ها تا مرحله اشباع نظری ادامه صاحبهگیری نظری، مبا استفاده از نمونهساختارمند با خبرگان انجام شد و 

روایی شد. ای برای نقش ورزش و واگرایی تهیه یافت. بر اساس نتایج بدست آمده در این مرحله، پرسشنامه

تن از متخصصین بررسی و تائید شد. پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  1ابزار تحقیق، توسط 

سال  56تا  81ر بخش کمی، جامعة آماری شامل کلیه افراد رده سنی . د(α >1/8محاسبه و تائید شد )

نفر تعیین شد و  911با توجه به جدول مورگان اندازه نمونه (. N=1169888ساکن در استان خوزستان بود )

ها از معادالت ای تصادفی استفاده شد. به منظور تحلیل دادهگیری خوشهبرای انتخاب این افراد از روش نمونه

 اختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. س

ای بر هویت دینی و قومی تاثیر معناداری دارد و از طریق تاثیر بر هویت نتایج نشان داد ورزش حرفه :هایافته

 ای و مذهبی تاثیرگذار باشد.تواند در کاهش واگرایی دینی و همچنین واگرایی فرقهدینی می

شود تا با اتخاذ تدابیر الزم جهت توسعه ورزش ایج این پژوهش پیشنهاد میبا توجه به نت :گیرینتیجه

 ای( در استان خوزستان به کاهش واگرایی دینی و مذهبی در این استان کمک شود. )بخصوص ورزش حرفه

 هویت، واگرایی، ورزش، استان خوزستان، قومیت های کلیدی:واژه 
  

دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید . 9 شهید چمران اهواز استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه. 0و  8

 چمران اهواز

hmarashian@scu.ac.ir نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول: *
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 مقدمه
جهان امروز با دو مسئله به ظاهر متعارض رو به 

روست، از یک طرف روند جهانی شدن بر 

 های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهانفعالیت

های یابد و از سوی دیگر حرکتحاکمیت می

مخالف جهانی شدن رو به افزایش نهاده و 

های قومی و مذهبی )دینی( دوباره تجدید هویت

شوند، خصوصا در کشورهایی که دارای می

گوناگون هستند، این فرآیند  ها و مذاهبقومیت

(. 61: 8910گیرتر است )مقصودی، چشم

قومی، مذهبی، اختالفات فرهنگی، سیاسی، 

ها یا موانع دینی و اقتصادی میان جمعیت

جغرافیایی و تماس میان مناطق مختلف همگی 

-توانند در حکم نیروهایی تفرقه انگیز عمل می

کنند. اگر این نیروها را بدون نظارت هر گونه 

ای به حال خود واگذاریم، سیستم متعادل کننده

گرا شوند. نیروهای همموجب فروپاشی کشور می

-)متحد کننده( در جهت عکس نیروهای تفرقه

انگیز عمل کرده و اجزای کشور را به هم نزدیک 

(. وحدت و اتحاد ملی 11: 8916کنند )مویر، می

در کشورها همیشه از جایگاه بنیادینی برخوردار 

های ای که تمام بنیانبوده است، به گونه

ساختاری و کارکردی حیات بشری متاثر از 

 (. 56: 8918نیا، آن است )مطهری استحکام

ورزش و سیاست به هم پیوند  در این میان

-رنگ کردن گرایشخورده و ورزش از طریق کم

های قومی، زبانی، دینی، نژادی و مذهبی یکی از 

های موثر جهت ارتقا وحدت ملی است. روش

ترین نهاد اجتماعی است که همه ورزش مردمی

وقاتی از زندگی خود مردم با آن ارتباط دارند و ا

را به عنوان اوقات فراغت در ورزش صرف 

کنند، لذا ورزش آن قدرت را دارد که در می

ها جایی پیدا کند و از این طریق میان توده

ترین ارتباطات را با مردم برقرار سازد عمیق

(. اساسا ورزش 8910)ممبینی کشه و همکاران، 

ی و تواند یکپارچگی، هویت ملدر سطح ملی می

های مسلط را افزایش داده و پشتیبانی از ارزش

های مشترک را متمرکز سازد. ها و ریشهآرمان

ورزش بخشی از زندگی روزانه مردم است که 

سازی ملی و کاری شدید، برای هویتاجازه دست

های دهد، بدون آن که واکنشگرایی را میملی

شدید جاهای دیگر را به دنبال داشته باشد 

(. استفاده از ورزش به عنوان 0881 8ک،)کونتی

فرهنگی، حل موتور توسعه از طریق تبادل بین

های منازعات و ایجاد صلح، کمک به جمعیت

ای و یا تمرکز بر سالمت عمومی میسر حاشیه

 .(0881 ،0بورتون و پیچیولتی)شود می

ت جهانی شدن با نوعی زنده شدن گام با حرکهم

احساسات فرهنگی، ملی، قومی، دینی، زبانی و 

رو هستیم. این محلی در سراسر جهان روبه

های مستقل ها به دنبال نیل به هویتحرکت

گیرند و فراگیری چنین روندی فرهنگی انجام می

المللی را متوجه این مطلب گران مهم بینتحلیل

ها و تنش د، درگیریساخته که به احتمال زیا

آینده جهان را مسائل فرهنگی، ملی، قومی، 

دینی و محلی شکل خواهند داد. در واقع از 

جنگ جهانی دوم به بعد، جهان شاهد احیاء 

ها به مثابه یک معضل در موضوع قومیت

سیاست، موضوع مهم در زمینه بسیج سیاسی 

المللی مردم و منبعی برای منازعات داخلی و بین

توان ای از جهان میاست. در کمتر منطقه بوده

مرزهایی را پیدا کرد که اقوام کامال همگن داشته 

تواند فرصت و هم باشد. تنوع قومی، هم می

                                                  
1. Kotnik 

2. Welty Peachey & Burton 
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(. ایران 8918تهدید باشد )عزیزی و آذرکمند،

امروزی نیز مجموعة ناهمگونی از اقوام مختلف 

نژادی، زبانی، دینی، مذهبی و فرهنگی است که 

های مشترک خود در ایران، از دوره در برخی

اند، به انسجام و همگونی اجتماع الزم را نداشته

همین جهت عمدتا نطفة بحران هویت در درون 

های زمانی خاص، ها وجود دارد که در برههآن

اند )معیدفر و رضایی، بحران سیاسی یافتهجنبه 

8911 .) 

اغلب اقوام ایرانی نیز  همچنین مرزنشین بودن

ها را مستعد پذیرش تحرکات قومی و بعضا آن

های پنهانی نماید. بعالوه دخالتطلبانه میتجزیه

های استعماری گذشته و قدرتمند امروز دولت

نظیر ایاالت متحده آمریکا در موضوع جدایی 

ها و ها و ایجاد شکاف بین قومیتطلبی قومیت

-اختصاص بودجه برای این موضوع نیز دیده می

در  8916های سال ونه آن در تنششود که نم

خوزستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان 

قابل مشاهده است )پیشگاهی فرد و امیدی، 

(. از سوی دیگر بزرگ نمایی مسائل 8911

-ترین روشمذهبی، دینی و قومی نیز از برجسته

آیند )عزیزی ها و ابزارهای جنگ نرم به شمار می

رایی در برابر (. واژه واگ8918و آذرکمند، 

رود و به معنی تفکیک و همگرایی به کار می

از هدف مشترک  جدایی از همدیگر و دور شدن

-های خاص است )حافظو حرکت به سوی هدف

-(. منظور از واگرایی دینی، روی819: 8916نیا، 

گردانی از دین و عدم تعلق و تعهد به دین و 

بی  ای و مذهاست. اما واگرایی فرقهجامعه دینی 

در کنار عقاید سازمان دینی عام، زمانی است  که 

انشعابی طراحی شده که در ظاهر جنبه دینی 

کند، ولی در باطن، از یک نوع خود را حفظ می

واگرایی رادیکالی نسبت به سازمان دینی نهادینه 

)جعفریان،  شده در جامعه برخوردار است

8911). 

ها، عنوان طیف وسیعی از فعالیت ورزش به

فرآیندها، روابط اجتماعی و نتایج فیزیکی، روانی 

تواند مردم و جامعه شناختی تعریف شده که می

را با افزایش آگاهی، احترام و درک تنوع جهانی 

هایی تواند پلتحت تاتیر قرار دهد. ورزش می

های فرهنگی بین مردم ایجاد کند و بر تفاوت

غلبه کند و سبب ترویج فضای تحمل شود که 

به خاطر صفات مثبتی است که با مشارکت  این

ورزشی همراه است و شامل کمک به جوانان 

برای تبدیل شدن به شهروندانی بهتر است و به 

کند. به طور کلی پیشرفت اخالقی نیز کمک می

از مزایای بالقوه ورزش بهبود آمادگی جسمانی و 

سالمت، بهبود سالمت روان و رفاه روانشناختی و 

تر از جمله انسجام ماعی وسیعتاثیرات اجت

اجتماعی، ادغام و هویت اجتماعی بیشتر است 

  (.0885، 8)هورل

تعامل ورزش و سیاست به یکی از  امروزه

-ها میموضوعات مهم تبدیل شده و حکومت

های مختلف های آن به بهانهکوشند تا از ظرفیت

بهره گیرند. از مهمترین کارکردهای سیاسی 

افکار عمومی، به وجود دهی به ورزش، جهت

آوردن اتحاد ملی، به وجود آوردن هویت ملی، 

ای کارآمد از دولت و در نهایت نشان دادن چهره

ملت سازی است. دولت جمهوری اسالمی ایران 

نیز در مواردی توانسته از ظرفیت ورزش قهرمانی 

و ملی خود، در جهت تقویت همگرایی و هویت 

اسدی،  ملی سود جوید )نقی پور گیوی و

المللی (. قهرمانان ورزشی در میادین بین8911

کنند و پیروزی و تنها برای خود ورزش نمی

                                                  
1. Hurrell 
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ها تنها به خودشان تعلق ندارد. با شکست آن

-پیروزی قهرمانان موجی از شادی و غرور در هم

آید و با شکست او ملتی وطنانشان به وجود می

و گردد و این مسئله منجر به همگرایی متاثر می

شود )ممبینی کشه و واگرایی یک ملت می

( 0886پیچی و همکاران )(. 8910همکاران، 

دریافتند وقتی افراد به منظور کسب پیروزی در 

-رقابت در قالب یک تیم ورزشی با هم متحد می

تواند به کاهش تمایز و شوند، این اتحاد می

تقسیم نژادی و قومیتی کمک کند به عبارت 

فرد دیگران را به عنوان هم دیگر در ورزش، هر 

تیمی یا رقیب و نه به عنوان فردی با نژاد، 

کند )پیچی و قومیت و فرهنگ متفاوت، تلقی می

( نیز طی 0881)8(. ماتز و گرک0886همکاران، 

پژوهشی دریافتند درگیری احساسی مکانیسم 

شود هویت ملی از اصلی است که موجب می

ل فاضلی طریق ورزش افزایش یابد. با این حا

های فوتبال بر روی ( معتقد است اگر تیم8918)

های )واقعی یا تصوری( اجتماعی مرزها و شکاف

قومی، مذهبی و زبانی قرار گیرند نه تنها به 

حفظ و ارتقاء انسجام اجتماعی یاری نخواهند 

رساند بلکه به بستری فعال برای عوامل واگرا و یا 

واهند مذهبی تبدیل خ-های قومیایجاد نفرت

های باشگاهی یا محلی با تاکید بر شد. تیم

-سازیهای فروملی، زمینه را برای غیرتهویت

آورند های مختلف در درون یک جامعه فراهم می

ای به دالیل داخلی و خارجی دارای و اگر جامعه

تواند های واگرایی باشد، ورزش میپتانسیل

تسریع کننده فروپاشی اجتماعی و یا حتی 

ی باشد که کشورهای حوزه بالکان و سرزمین

های آشکاری در یوگسالوی سابق و اسپانیا مثال

                                                  
1  . Mutz & Gerke  

( نیز معتقد 8918این زمینه هستند. عبداللهی )

است هویت قومی در صورت تبدیل شدن به 

گرایی افراطی و احساس برتری بر اقوام دیگر، قوم

تواند منشاء تعارض قومی و مانع همبستگی و می

سطح جامعه باشد. هاشمی و  انسجام جمعی در

( نیز در تحقیقی دریافتند 8915جوادی یگانه )

های محلی در بسیاری از موارد، در عملکرد تیم

های ملی است و در تقابل با نمادها و آیین

مواردی هم با ایجاد فضای رقابتی شدید به تقابل 

زند و با استمرار آن های اجتماعی دامن میگروه

های موجود قوت بندیطبدر طول زمان به ق

( نیز طی 8910بهار و مقبولی )بخشد. شعبانیمی

تحقیقی دریافتند که محیط ورزشی عالوه بر این 

شود که باعث تطبیق با محیط چند فرهنگی می

تواند باعث حفظ هویت قومی نیز گردد و می

پذیری جدید حفظ هویت فرهنگی و یا فرهنگ

 گی دارد. به پیشینة فرهنگی ورزشکاران بست

پذیرفت که اقوام ایرانی وجود دارند و از نظر  باید

هویت ملی ضعیفند و این بحران هویت در 

شرایط مختلف نمود یافته است )نواح و تقوی 

های مرزی کشور یکی از استان(. 8916نسب، 

های اخیر دشمنان برای ایجاد تفرقه که طی سال

ن اند، استان خوزستادر آن تالش بسیاری کرده

عرب، بختیاری، های مختلف )وجود قومیتاست. 

-و ...( و ظهور فرقه دزفولی، شوشتری و بهبهانی

های دینی در استان خوزستان و بویژه در شهر 

اهواز و وقایع ناشی از آن که طی چند سال 

گذشته به وقوع پیوسته است، همگی موید این 

بعالوه  (.8911نظر است )مقدس  و همکاران، 

دارای بخش اعظمی از منابع نفت و  این استان

گاز ایران و صنایع وابسته به آن چون پتروشیمی 

است.
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های بزرگ صنعتی، نقش اساسی وجود مجتمع 

های در تولید برق کشور با توجه به رودخانه

پرآب آن، خاک مناسب و آب کافی برای 

هاست. با این کشاورزی، از جمله این ظرفیت

قعیتی استراتژیک نیز همه استان خوزستان از مو

جواری این برخوردار است. نفت خوزستان و هم

استان با خلیج فارس به عنوان یکی از نقاط 

هایی است که آن را استراتژیک جهان، از مولفه

به عنوان یک استان استراتژیک ایران مطرح 

کرده است. به عالوه مرز نسبتا طوالنی آبی و 

ای ویژه خاکی و وجود شهرهای بندری، اهمیت

های به این استان بخشیده است. وجود بحران

ای و حضور نیروهای نظامی خارجی در منطقه

مجاورت مرزهای این استان و خلیج فارس را نیز 

باید به مسائل فوق افزود. این در حالی است که 

گرایی که از زمان جمال تمرکز بر عرب

مصر در  جمهور ناسیونالیست عبدالناصر رئیس

میالدی آغاز شده بود، همچنان ادامه  58 دهة

که برخی (. چنان8911دارد )نواح و همکاران، 

های مهم فرهنگی ها براساس شاخصپژوهش

های زبانی، مذهبی، اجتماعی از قبیل شاخص

نژاد و قومیت یا خاستگاه تاریخی، میزان 

مشارکت در مدیریت سیاسی ملی، ساختار 

ای خوزستان هاجتماعی و موقعیت استقرار، عرب

-های مستقر در ایران میرا جزء واگراترین قوم

(. از سوی 8911پور، پور و کریمیدانند )کریمی

دیگر  استان خوزستان سابقة تاریخی و موفقی 

در امر ورزش دارد و دروازه ورود بسیاری از 

های ورزشی در ایران بوده است. لذا این رشته

است که  گویی به این سوالپژوهش در پی پاسخ

های تواند در جلوگیری از واگراییآیا ورزش می

ای شهروندان استان دینی و مذهبی و فرقه

 .خوزستان تاثیرگذار باشد؟

 

 شناسی پژوهشروش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش 

بود که به  8ها، آمیخته اکتشافیآوری دادهجمع

ارتباط  از آنجایی که درصورت میدانی انجام شد. 

های مختلف ورزش گذاری حوزهبا چگونگی تاثیر

ای و مذهبی بر جلوگیری از واگرایی دینی، فرقه

پرسشنامه یا چارچوب مفهومی یافت نشد، تالش 

هایی از شد تا در بخش کیفی پژوهش، جنبه

ای تواند بر واگرایی دینی و فرقهورزش که می

پس از مردم تاثیرگذار باشد، شناسایی شود. 

 در بخش کیفی مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع،

های کیفی نیمه ساختاریافته با از مصاحبه

خبرگان )متخصصین آگاه به حوزه ورزش و علوم 

اجتماعی( استفاده شد. پس از هر مصاحبه، 

دهنده نظرات خبرگان به مجموعه عوامل شکل

-نقش ورزش اضافه شد و با استفاده از نمونه

ها تا مرحله تمالی(، مصاحبه)غیر اح0گیری نظری

گیری پس از اشباع نظری ادامه یافت. نمونه

نفر متوقف شد.  88مصاحبه با  88انجام 

نفر از متخصصین  5مصاحبه شوندگان شامل 

نفر از متخصصین علوم اجتماعی و  1ورزشی و 

 .همگی دارای مدرک دکترای تخصصی بودند

                                                  
1. Exploratory Mixed Model 

2. Theoretical sampling 
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 تنوع و تعداد افراد مصاحبه شده .1جدول

 میانگین سابقه شغلی مدرک تحصیلی جنسیت تعداد صصتخ

 سال 80 دکترا زن 8مرد  6 نفر 5 متخصصین مدیریت ورزشی

 سال 86 دکترا زن8مرد و  9 نفر 1 متخصصین جامعه شناسی

  - - نفر 88 مجموع

پس از آن مجموعه عوامل شناسایی شده مورد 

بازبینی تیم پژوهش قرار گرفت و عواملی که 

انی داشتند حذف شدند و در نهایت نقش پوشهم

ای و ورزش در سه حوزه ورزش همگانی، حرفه

 81گویه تعیین شد. همچنین  08قهرمانی با 

گویه نیز برای دو عامل واگرایی دینی و واگرایی 

ای و مذهبی شناسایی شد. بر همین اساس فرقه

 مدل مفهومی پژوهش شکل گرفت. 

امعه در بخش دوم پژوهش )بخش کمی(، ج

 56تا  81آماری پژوهش کلیه افراد رده سنی 

بر اساس سال ساکن در استان خوزستان بودند. 

 8916اطالعات مرکز آمار ایران، در سال 

نفر  1169888جمعیت استان خوزستان، 

محاسبه شده است. با توجه به جدول مورگان 

نفر تعیین شد. برای  911اندازه نمونه آماری 

ای گیری خوشهنمونه انتخاب نمونه از روش

طور که در جدول تصادفی استفاده شد. همان

آمده است، بدین منظور کل استان  0شماره 

خوزستان به پنج خوشة شمالی، جنوبی، شرقی، 

غربی و مرکزی تقسیم شد و از هر خوشه، دو 

شهر و چهار روستا به تصادف انتخاب شد. از 

خوشة شمالی شهرهای دزفول و اندیمشک، از 

شة جنوبی شهرهای آبادان و هندیجان، از خو

خوشة شرقی شهرهای ایذه و باغملک، از خوشة 

غربی شهرهای دشت آزادگان و هویزه و از 

خوشة مرکزی نیز دو شهر اهواز و باوی انتخاب 

شدند. برای پوشش مناطق روستایی نیز از 

مجموع روستاهای اطراف هر شهرستان، دو 

 188ر مجموع روستا به تصادف انتخاب شد. د

پرسشنامه در قالب پنج خوشه، در ده شهر و 

 901توزیع شد که اطالعات  روستابیست 

پرسشنامه کامل و قابل استفاده بود )ضریب 

(. برای توزیع %10ها بازگشت پرسشنامه

ها به همکاران پژوهش تاکید شد تا پرسشنامه

ها را در اماکن عمومی و تالش کنند پرسشنامه

 81مختلف جامعه در دامنه سنی  در بین اقشار

 سال توزیع کنند. 56تا 

 
 هاتفصیلی خوشه جدول .0جدول

 نام روستاها نام شهرها هاخوشه
تعداد 

 هاپرسشنامه

 51 رنگ، انارکیبنوارشامی، چغامیش/ تله دزفول/ اندیمشک خوشه شمالی

 56 مهنا، سویرهیک، درویشیه/ کوتتنگه آبادان/ هندیجان خوشه جنوبی

 51 اقاچلویر، بردرو/ تکیه، مال ایذه/ باغملک خوشه شرقی

 51 آباد، سبحانیه/ حنظله، دغاغلهعلی دشت آزدگان/ هویزه خوشه غربی

 51 / مقیطیه، ندافیه8احمدآباد، شریعتی اهواز/ باوی خوشه مرکزی
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( 8در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد: 

ه )ورزش گوی 08پرسشنامه نقش ورزش با 

گویه،  88همگانی با سه گویه، ورزش قهرمانی با 

( پرسشنامة 0ای با هشت گویه(. ورزش حرفه

گویه داشت. برای سنجش  08هویت در مجموع 

هویت دینی )هفت گویه( و هویت ملی )هفت 

گویه( از  پرسشنامه استاندارد سفیری و 

( استفاده شد و برای سنجش 8911همکاران )

گویه( از پرسشنامه استاندارد هویت قومی )هفت 

( 9( استفاده شد. 8911مقدس و همکاران )

گویه  81پرسشنامة محقق ساخته واگرایی با 

شامل دو بعد واگرایی دینی )چهار گویه( و 

گویه( که با توجه  88ای و مذهبی )واگرایی فرقه

های انجام شده، به پیشینة پژوهش و مصاحبه

رای طیف پنج ها داطراحی شد. همه پرسشنامه

= کامال  6= کامال مخالف تا 8ای لیکرت )گزینه

موافق( بود. برای بررسی روایی صوری و 

تن از  1ها در بین محتوایی، پرسشنامه

متخصصین مدیریت ورزشی و علوم اجتماعی 

توزیع و نظرات آنان جهت بهبود ابزار پژوهش 

 98اعمال شد. برای تعیین پایایی نیز، ابتدا 

در شهر اهواز توزیع شد و پایایی با پرسشنامه 

استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید 

، ورزش قهرمانی 108/8و برای ورزش همگانی 

، هویت دینی 165/8ای ، ورزش حرفه105/8

، هویت قومی 108/8، هویت ملی 111/8

ای و ، واگرایی فرقه185/8، واگرایی دینی 118/8

 بدست آمد.  181/8مذهبی 

های ها، از آزمونه منظور تجزیه و تحلیل دادهب

آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار، فراوانی، 

درصد، نمودار و....( و استنباطی استفاده شد. در 

بخش آمار استنباطی جهت بررسی مدل پژوهش 

نقش ورزش بر واگرایی دینی و و سنجش تاثیر 

به روش حداقل مذهبی از معادالت ساختاری 

استفاده شد. جهت محاسبه  8ت جزئیمربعا

-اسپیهای آمار توصیفی از نرم افزار اسآزمون

و جهت انجام آزمون معادالت  00نسخه  0اس

 9ساختاری  از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس

 نسخه دو استفاده شد. 

                                                  
1. Partial Least Squares (PLS) 

2. SPSS 

3. Smart PLS 



 81 یاپیپ ،4 ماره، ش8931 تابستانورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                   … دینی واگرایی از جلوگیری در ورزش نقش    21 

 مدل مفهومی پژوهش. 8شکل
 

 های پژوهشیافته

به منظور ارزیابی کمی مدل مفهومی، 

نفر از مردم  188ای تهیه و در بین امهپرسشن

استان خوزستان توزیع شد. در نهایت اطالعات 

پرسشنامه کامل بود و مورد ارزیابی قرار  901

نیز  9طور که در جدول شماره گرفت. همان

نفر از پاسخ دهندگان  811آمده است،  تعداد 

( بودند. %1/91نفر زن ) 898( و %8/58مرد )

سال و  55/05±15/1 میانگین سنی مردان

سال بود و  96/90 ± 81/88میانگین سنی زنان 

سال  19/01±88/88میانگین سنی بصورت کلی

سال و  81دهندگان بود. کمترین سن پاسخ

-نفر از پاسخ 806سال بود.  51بیشترین سن 

نفر مجرد  088( و %8/91دهندگان متاهل )

دهندگان پاسخ %01( بودند. بیش از 9/58%)

اند که به میزان زیاد و خیلی زیادی دهعنوان کر

 .اندپیگیر اخبار و رویدادهای ورزشی بوده

 

 . ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان9جدول 

 درصد فراوانی  متغیر

 جنسیت
 %8/58  811 مرد
 %1/91 898 زن

 وضعیت تاهل
 %8/91 806 متاهل
 %9/58 088 مجرد

 

 مدرک تحصیلی

 %6/1 98 زیردیپلم
 %5/81 58 دیپلم

 %1/88 91 کاردانی
 %8/11 858 کارشناسی

 %88 95 کارشناسی ارشد و باالتر

پیگیری اخبار و 

 رویدادهای ورزشی

 %6/81  51 خیلی کم
 %9/81 58 کم

 %8/91 880 متوسط
 %1/81 11 زیاد
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 %8/89 19 خیلی زیاد 

، در بین 1با توجه به نتایج جدول شماره 

ای پژوهش، بیشترین میانگین مربوط به متغیره

ای و مذهبی و کمترین متغیر واگرایی فرقه

 میانگین مربوط به متغیر ورزش همگانی است. 
 

 . میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق1جدول
 انحراف معیار میانگین هاتعداد گویه  متغیر 

 101/0 019/1 9 ورزش همگانی

 958/1 116/99 88 ورزش قهرمانی

 118/1 516/05 1 ورزش حرفه ای

 811/6 110/01 1 هویت ملی

 611/6 618/05 1 هویت قومی

 611/6 111/01 1 هویت دینی و مذهبی

 108/9 188/80 1 واگرایی دینی

 111/5 088/15 88 واگرایی فرقه ای و مذهبی

 

 استفاده با پژوهش مفهومی مدل ادامه در

 مربعات اقلحد روش به ساختاری معادالت

 در مدل برازش روش این در. شد بررسی جزئی

 مدل برازش( الف: شودمی بررسی بخش سه

 برازش( ج ساختاری مدل برازش( ب گیریاندازه

 به مربوط گیری¬اندازه مدل یک. مدل کلی

 برگیرنده در که شود¬می کلی مدل از بخشی

 متغیر آن به مربوط سواالت همراه به متغیر یک

 سازه روایی گیری،اندازه مدل در قعوا در. است

 .شودمی بررسی ابزار

 سه گیری،اندازه هایمدل برازش بررسی برای

 استفاده واگرا روایی و همگرا روایی پایایی، معیار

 آمده ،6شماره جدول در که همانطور. شودمی

 و ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفای مقادیر است،

 تمامی برای استخراجی واریانس میانگین

.دارد قرار قبول قابل محدوده در متغیرها

 . بررسی پایایی مدل پژوهش6جدول

   ضریب آلفای کرونباخ سازه

1/8< (a) 

 پایایی ترکیبی

 1/8< (CR ) 

 میانگین واریانس استخراجی 

  1/8< (AVE) 
 581/8 181/8 188/8 ورزش همگانی

 691/8 181/8 198/8 ورزش قهرمانی

 501/8 198/8 189/8 ورزش حرفه ای
 690/8 111/8 151/8 هویت ملی

 688/8 119/8 188/8 هویت قومی

 586/8 181/8 111/8 هویت دینی و مذهبی

 688/8 111/8 101/8 واگرایی دینی
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 551/8 160/8 119/8 واگرایی فرقه ای و مذهبی

برای  t، بارعاملی و مقدار 5در جدول شماره 

شده است.  های پژوهش ارائههریک از گویه

شود بارعاملی تمام طور که مشاهده میهمان

است. همچنین مقدار  1/8ها بزرگتر از گویه

t  15/8متناظر با هر گویه نیز بزرگتر از 

ها در سطح است که حاکی از معناداری آن

 است.  16/8

 
 برای هر گویه t. بررسی بارعاملی و مقدار 5جدول

 tمقدار  بارعاملی هاگویه  

ش ورز

 همگانی

 111/1 191/8 در ورزش های همگانی فعالیت میکنم
 118/1 181/8 های همگانی عالقه مندم.به شرکت در ورزش

 168/0 559/8 شرکت در ورزش همگانی را الزم و ضروری میدانم.
 

 

 

ورزش 

 قهرمانی

 811/5 616/8 توسل های ورزشکاران قبل از شروع مسابقه مرا تحت تاثیر قرار میدهد.
 888/1 558/8 شکرگزاری ورزشکاران بعد از پیروزی در مسابقات، مرا تحت تاثیر قرار میدهد.

 166/88 511/8 اجتناب ورزشکاران ایرانی از مسابقه با نمایندگان اسرائیل مرا تحت تاثیر قرار میدهد.
 501/18 155/8 حضور ورزشکاران در اماکن مذهبی مرا تحت تاثیر قرار میدهد.

 158/81 168/8 ضور بانوان با پوشش های اسالمی در رویدادهای ورزشی مرا تحت تاثیر قرار میدهد.ح
 611/81 151/8 موفقیت بانوان با پوشش های اسالمی در رویدادهای ورزشی مرا تحت تاثیر قرار میدهد.

 059/01 195/8 حضور ورزشکاران در مراسمات مذهبی و دینی مرا تحت تاثیر قرار میدهد.
 111/06 181/8 نام گذاری کاروان های ورزشی با نام های مذهبی مرا تحت تاثیر قرار میدهد.

 661/1 588/8 .مرا تحت تاثیر قرار میدهد حضور ورزشکاران با ادیان و مذاهب مختلف در تیم های ملی
 111/88 181/8  .مرا تحت تاثیر قرار میدهد تشکر مسئولین نظام از ورزشکاران با مذاهب مختلف

 

 

ورزش 

حرفه 

 ای

 906/85 161/8 الفاظ و شعارهای دینی و مذهبی تماشاگران مرا تحت تاثیر قرار میدهد.
 118/5 611/8 حضور ورزشکاران در کارهای خیر خواهانه مرا تحت تاثیر قرار میدهد.
 100/01 156/8 نام گذاری لیگ های ورزشی با نام مذهبی مرا تحت تاثیر قرار میدهد.

 910/68 180/8 نام گذاری رویدادهای ورزشی با نام مذهبی مرا تحت تاثیر قرار میدهد.
 001/85 110/8 پخش قرآن پیش از آغاز مسابقات ورزشی مرا تحت تاثیر قرار میدهد.

 601/09 118/8 برگزاری نماز جماعت در حاشیه رویدادهای ورزشی مرا تحت تاثیر قرار میدهد.
 116/81 161/8 طالب و علمای دینی در اماکن ورزشی مرا تحت تاثیر قرار میدهدحضور 

 818/90 168/8 عالئم و شعارهای دینی روی لباس ورزشکاران مرا تحت تاثیر قرار میدهد.
 

 

هویت 

 دینی

 581/1 188/8 با راز و نیاز با خدا انسان به آرامش می رسد
شود. بهتر است جامعه با احکام دینی اداره  189/8 169/01 

 591/91 111/8 باید از دستورات و فرامین پیامبران و ائمه و بزرگان دین پیروی کرد
 989/08 151/8 فقط دین می تواند مشکالت اخالقی و اجتماعی جامعه را حل کند

 188/01 198/8 به انجام عبادات و احکام دین می پردازم.
 981/81 161/8 به اماکن مذهبی رفت آمد دارم.

 198/88 511/8 معتقدم که خدایی هست و در آن دنیا به حساب افراد رسیدگی می شود.
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هویت 

 ملی

 850/81 119/8 به زندگی در ایران عالقه مند هستم.
 611/85 101/8 به ایرانی بودن خود افتخار می کنم.

 911/89 180/8 به زبان فارسی عالقه مند هستم.
نی را دوست دارم.موسیقی ایرا  518/8 185/5 

 111/6 516/8 معماری بناهای ایرانی را دوست دارم.
 698/5 515/8 به گذشته تاریخی کشور خود افتخار می کنم.

تند.انسان های چون حافظ، موالنا و فردوسی از برجسته ترین پشتوانه های ملی ما هس  506/8 881/6 
 

 

 هویت

 قومی 

یا روستای محل تولد( عشق می ورزممن به زادگاهم )شهر   518/8 618/5 
 150/1 561/8 من به زبان مادری ام عشق می ورزم

 618/6 551/8 من از قومیت خود احساس غرور و بزرگی می کنم
 581/88 118/8 من پایبند به آداب و رسوم محلی خود هستم

واج کنداگر  فرزندی داشته باشم ترجیح می دهم با هم قومی خود ازد  111/8 111/5 
 511/6 511/8 بهتر است آدم دوست، همسایه و همکارش را از بین قوم خود انتخاب کند

 116/1 551/8 اگر کسی با هم قوم خودش زندگی کند کمتر دچار مشکل می شود
 

 

   

واگرایی 

مذهبی 

و فرقه 

 ای

 186/1 165/8 من به یگانگی خداوند متعال اعتقاد دارم
دارم نظام هستی یک خالق توانا دارداعتقاد   100/8 811/80 

 918/85 118/8 معتقدم حضرت محمد)ص( آخرین پیامبرخداوند است
 119/90 111/8 معتقدم قرآن از طرف خداوند بر پیامبر نازل شده است

 810/88 158/8 اعتقاد دارم حیات پس از مرگ به پایان نمی رسد
مام اعمال و نیت هایم پاسخ دهماعتقاد دارم روزی باید به ت  195/8 561/89 

 116/88 191/8 اعتقاد دارم خداوند در تمام امور بر اساس عدالت رفتار می کند
 118/81 169/8 اعتقاد دارم خداوند عادل است

معصوم اعتقاد دارم 81من به وجود   151/8 591/08 
 115/1 501/8 من به اصل والیت فقیه اعتقاد دارم.

 

واگرایی 

 دینی

در مسائل دینی انسان سخت گیری نیستم.   618/8 811/6 
 198/01 151/8 در مسائل دینی، دوست دارم خیلی سریع به هدف برسم.

 890/81 158/8 دوست دارم فضای معنوی را خیلی زود تجربه کنم .
 918/9 191/8 من به عرفان های نو ظهور به دلیل رسیدن سریع به مقصود عالقه دارم.

  

برای بررسی روایی واگرا از روش ماتریس فورنل 

استفاده شد. در قطر اصلی این ماتریس،  8و الرکر

متغیرها وارد  میانگین واریانس استخراجیجذر 

شود و جهت تائید روایی واگرا الزم است، این می

مقدار بیش از همبستگی میان آن متغیر با سایر 

. نتایج (8910 رضازاده، و داوری) متغیرها باشد

                                                  
1. Fornell & Larcker  

، نشان دهنده روایی واگرای 1جدول شماره 

گیری های اندازهمناسب و برازش خوب مدل

، 1و  5، 6با توجه به نتایج جداول شماره . است

ابزار پژوهش از روایی سازه مناسب برخوردار 

 است.
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 ه روش فورنل و الرکربررسی روایی واگرای مدل ب .7جدول  

 1 1 5 6 1 9 0 8 سازه

        111/8 ورزش همگانی

       198/8 981/8 ورزش قهرمانی

      119/8 698/8 908/8 ورزش حرفه ای

     101/8 915/8 961/8 810/8 هویت ملی

    181/8 988/8 981/8 015/8 895/8 هویت قومی

   111/8 960/8 156/8 610/8 118/8 801/8 هویت دینی و مذهبی

 -815/8 586/8 -616/8 991/8 واگرایی دینی

 

 

098/8- 118/8- 181/8  

 185/8 015/8 -561/8 -811/8 -916/8 -911/8 -019/8 -880/8 واگرایی فرقه ای و مذهبی

 

در بررسی مدل ساختاری، ضرایب معناداری 

t  2، معیارR 2، معیار اندازه تاثیرf  و معیار
2Q شود. با توجه به جدول شماره بررسی می

ای ورزش حرفه t، مقادیر 0و شکل شماره  1

بر هویت ملی و هویت قومی تاثیر معناداری 

دارد. از سوی دیگر  هویت دینی تاثیر 

معناداری بر واگرایی دینی و واگرایی فرقه 

ها ای و مذهبی دارد )یعنی ضرائب تاثیر آن

نشان  2Rضرایب . است( 15/8بزرگتر از 

دهنده تاثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر 

و  99/8، 81/8زا است و سه مقدار درون

به عنوان مقدار مالک برای مقادیر  51/8

در نظر گرفته  2Rضعیف، متوسط و قوی 

، مقادیر 1شوند. با توجه به جدول شماره می
2R  برای متغیر هویت ملی و هویت قومی در

حد ضعیف و برای هویت دینی در حد 

 متوسط بدست آمده است. 

-شدت رابطه میان سازه 2fمعیار اندازه تاثیر 

، 80/8کند و مقادیر های مدل را تعیین می

به ترتیب نشان از اندازه تاثیر  96/8و  86/8

کوچک، متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه 

برای   2fدر این پژوهش معیار  دیگر است.

شدت تاثیر ورزش همگانی بر هویت دینی، 

  2fملی و قومی مقداری کوچک است. مقدار 

برای شدت تاثیر ورزش قهرمانی حاکی از 

تاثیر ضعیف بر هویت دینی و هویت ملی 

( و تاثیر قوی بر هویت قومی 81/8)

برای شدت تاثیر   2f( است. مقدار 911/8)

حاکی از تاثیر ضعیف بر  ایورزش حرفه

هویت ملی و قومی و شدت تاثیر متوسط 

  2f( بر هویت دینی است. مقدار 865/8)

ای بر هویت برای شدت تاثیر ورزش حرفه

( و بر هویت قومی و 865/8دینی متوسط )

برای شدت تاثیر   2fملی ضعیف است. مقدار 

( و 011/8هویت دینی بر واگرایی دینی )

( حاکی از 681/8و مذهبی )ای واگرایی فرقه

 مقداری قوی است.  
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 . مقادیر معیارهای برازش مدل ساختاری1جدول 

 t 2R 2f 2Q Redمقدار   (β)ضریب مسیر  سازه مالک بینسازه پیش

 - - 881/8 88/8 118/8 -856/8 هویت دینی ورزش همگانی
 - - 888/8 88/8 961/8 895/8 هویت ملی ورزش همگانی

 - - 886/8 88/8 519/8 -818/8 هویت قومی یورزش همگان

 - - 888/8 88/8 881/8 886/8 هویت دینی ورزش قهرمانی
 - - 810/8 88/8 098/8 811/8 هویت ملی ورزش قهرمانی
 - - 911/8 88/8 881/8 -880/8 هویت قومی ورزش قهرمانی

 - - 865/8 88/8 118/1 618/8 هویت دینی ایورزش حرفه
 - - 889/8 88/8 111/8 818/8 هویت ملی یاورزش حرفه
 - - 891/8 88/8 018/0 999/8 هویت قومی ایورزش حرفه

 811/8 811/8 011/8 998/8 911/5 -680/8 واگرایی دینی هویت دینی
 واگرایی مذهبی هویت دینی

 

508/8- 881/1 998/8 681/8 - - 

 810/8 868/8 869/8 895/8 111/8 818/8 واگرایی دینی هویت ملی
 واگرایی مذهبی هویت ملی

 

801/8- 681/8 895/8 809/8 - - 

 811/8 811/8 869/8 888/8 168/8 -811/8 واگرایی دینی هویت قومی
 واگرایی مذهبی هویت قومی

 

810/8 811/8 888/8 811/8 - - 

 806/8 886/8 -  - 068/8 - واگرایی دینی
 015/8 010/8 -  - 111/8 - واگرایی مذهبی

 

بینی مدل، در قدرت پیش Q 2معیار

سازد. با متغیرهای وابسته را مشخص می

، متغیر 1توجه به نتایج جدول شماره 

( دارای 010/8واگرایی قومی و مذهبی )

بینی قوی است و برای متغیر  قدرت پیش

(، و واگرایی دینی 811/8هویت دینی )

بینی متوسطی ( دارای قدرت پیش886/8)

( و هویت قومی 868/8ملی )هستند. هویت 

بینی ضعیفی ( دارای قدرت پیش811/8)

 هستند. 
برای بررسی برازش مدل کلی تنها یک معیار به 

وجود دارد.  این معیار  8نام خوبی برازندگی

                                                  
1. Goodness of Fit (GOF) 

( ابداع 0881و همکاران ) 0توسط تننهاوس

گردد. گردید و طبق فرمول زیر محاسبه می

، 88/8( سه مقدار 0881) 9وتزلس و همکاران

ه عنوان مقادیر ضعیف، متوسط را ب 95/8و  06/8

 و داوودی) اندمعرفی نموده آنو قوی برای 

. با توجه به جدول (18-16: 8910رضازاده، 

و همچنین فرمول مقابل، مقدار  1شماره 

و  658/8مقدار  1میانگین مقادیر اشتراکی

. با بدست آمد 060/8مقدار  2Rمیانگین مقادیر 

 خوبی برازندگی توجه به فرمول زیر مقدار معیار 

-بدست آمد که با توجه به دسته 916/8معادل 

                                                  
2. Tenenhaus 

3. Wetzells et al. 
4. Communalities 
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( نشان از برازش 0881بندی وتزلس و همکاران )

 قوی مدل کلی پژوهش است.

 

 

. آزمون مدل اصلی پژوهش در حالت معناداری0شکل

 گیریبحث و نتیجه

از جایگاه  وحدت و اتحاد ملی در کشورها همیشه

ای که تمام بنیادینی برخوردار بوده است، به گونه

های ساختاری و کارکردی حیات بشری بنیان

باشد. در این میان متاثر از استحکام آن می

های نوین حاکی از آن است که ورزش از پژوهش

های قومی، زبانی، طریق کمرنگ کردن گرایش

های تواند یکی از روشدینی، نژادی و مذهبی می

  موثر جهت ارتقاء وحدت ملی باشد.

هدف این پژوهش، بررسی نقش و جایگاه ورزش 

ای در جلوگیری از واگرایی دینی، مذهبی و فرقه

در استان خوزستان بود. برای درک بهتر از نتایج 

پژوهش، نقش ورزش در قالب سه دسته عمده 

رویدادهای ورزشی یعنی ورزش همگانی، 

رسی شد. هرچند ممکن ای برقهرمانی و حرفه

است افراد جامعه در ذهن خود، چنین تفکیکی 

را برای رویدادهای ورزشی قائل نباشند. یا 

ای باشد که هم در ماهیت رویداد ورزشی بگونه

ای بگنجد و هم ورزش قالب ورزش حرفه

قهرمانی. مثل حضور یک تیم باشگاهی فوتبال 

 های آسیا. در چنینهای جام باشگاهدر رقابت

هایی چون ورزشکاران با باشگاه خود رقابت
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آیند و از ای به حساب میقرارداد دارند حرفه

های سوی دیگر هنگامی که در مقابل تیم

گیرند، رقابت جنبة ملی پیدا خارجی قرار می

شود. کند و بعد قهرمانی ورزش پررنگ میمی

بعالوه برای مخاطبان آنچه که این رویدادهای 

سازد غالبا آن چیزی متمایز می ورزشی را از هم

افتد و نه است که پیرامون این رویدادها اتفاق می

های صرفا نتیجه رویداد. در این بین رسانه

دهی رسمی و غیررسمی، نقش پررنگی در شکل

به نحوه ادارک مخاطبان از آن رویدادهای 

ها پیرامون کنند و عملکرد رسانهورزشی ایفا می

بر نحوه ادراک پاسخ یک رویداد احتماال 

 دهندگان تاثیرگذار است. 

در این پژوهش تالش شد تا سواالتی که ورزش 

ای و قهرمانی را مورد سنجش همگانی، حرفه

دهند، عمدتاَ بر ادراک پاسخ دهندگان از قرار می

رویدادهای ورزشی متمرکز باشند. برای نمونه 

ای عمدتا پیرامون این سواالت ورزش حرفه

که پاسخ دهندگان به چه میزان از  موضوع بود

الفاظ و  شوند:می هریک از عوامل زیر متاثر

ها، شعارهای مذهبی تماشاگران در حین رقابت

-حضور ورزشکاران در کارهای خیرخواهانه، نام

های مذهبی، های ورزشی با نامگذاری لیگ

پخش قرآن پیش از آغاز مسابقات ورزشی، 

رویدادهای  برگزاری نماز جماعت در حاشیه

ورزشی، حضور طالب و روحانیون به عنوان 

تماشگر رویدادهای ورزشی و عالئم و شعارهای 

 مذهبی روی لباس ورزشکاران. 

ای ورزش حرفههای پژوهش نشان داد که یافته

بر هویت دینی و هویت قومی تاثیر مثبت و 

نتایج برخی از  معناداری دارد. این یافته با 

خوان است. از جمله های پیشین همپژوهش

( دریافتند که 8910شعبانی بهار وهمکاران )

ورزش موجب تقویت هویت فرهنگی و قومی 

( نیز ورزش را 0888) 8شود. آلن و همکارانمی

ای برای حفظ هویت فرهنگی بعنوان وسیله

دانند. از سوی دیگر مهاجران مقیم در آمریکا می

 های پیشیننتایج این پژوهش با برخی پژوهش

نیز ناهمخوان است که از آن جمله میتوان به 

( 0888) 9کاکلی( و دوپونا و 0888) 0ساهین

اشاره کرد که همگی ورزش را باعث تقویت 

که در این پژوهش اند در حالیهویت ملی دانسته

ارتباط معناداری میان ورزش و هویت ملی یافت 

نشد. شاید نتیجه بدست آمده ناشی از پررنگ 

می در استان خوزستان باشد. نواح بودن هویت قو

( طی تحقیقی در بین 8916و تقوی نسب )

اعراب استان خوزستان دریافتند هویت قومی 

ارتباطی معنادر و معکوسی با هویت ملی دارد. 

هویت قومی یکی از انواع هویت جمعی است که 

-هایی اطالق میبه مجموعه مشخصات و ویژگی

کند متمایز می شود که یک قوم را از اقوام دیگر

و بین اعضای یک قوم یک احساس تعلق به 

کند ها را منسجم میهمدیگر ایجاد کرده و آن

رسد به نظر می (.8916)نواح و تقوی نسب، 

طور فعالیت ورزشکاران خوزستانی و همین

های آنان بتواند به تقویت هویت قومی موفقیت

( 8911در این استان منجر شود. حاجیانی )

ست هویت قومی و هویت ملی دو مولفه معتقد ا

اساسی در شاکله هویت ایرانیان امروز محسوب 

که به لحاظ همنشینی تر آنشوند. مهممی

تاریخی و طوالنی مدت، میان این دو منبع 

هویت بخش در جامعه ایران تعارضی وجود 

ندارد. فقط همانطور که بهشتی و حق مرادی 

                                                  
1. Allen et al.  

2. Sahin  

3. Doupona  & Coakley  
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های ما در اگر سیاستاند ( اشاره کرده8915)

مستقیم یا  شیوۀ هویت ملی به تقویت زمینة

غیرمستقیم با تضعیف هویت قومی که اکنون به 

 اند مالزمت پیدا کند،خودآگاهی رسیده مرحلة

جای نگرانی دارد، چون به طرد اقوام و واگرایی و 

  .شودمی بردن به گفتمان مقاومت منتهی پناه

معنادار یکی دیگر از نتایج این پژوهش، تاثیر 

ای بر هویت دینی بود که احتماال ورزش حرفه

متاثر از  نمایش رفتارها و نمادهای دینی از 

سوی ورزشکاران و برگزار کنندگان رویدادهای 

توان ورزشی است. هویت دینی نیز را می

ای شناختی، اعتقادی و روانی شامل مجموعه

ها، هنجارها، باورها، احساسات، نمادها، ارزش

های مختص به یک خود ها و آگاهیقیطرز تل

اجتماعی دانست که حول یک محور غایی -فردی

)مفهوم مقدس( سازمان یافته است و با 

های اجتماعی از یک سو، اثرگذاری بر کنش

سبب همبستگی و انسجام درون گروهی در 

شود و از سوی دیگر میان اعضای گروه می

راد و موجبات تمایزات برون گروهی را با دیگر اف

(. پارسامهر 8911آورد )رئوفی، ها فراهم میگروه

( دریافتند دینداری رابطه 8911و رسولی نژاد )

مستقیم و معناداری با مشارکت ورزشی دارد. 

 فرهنگ از بخشی باشد، که شکلی هر به ورزش

 از جامعة ایرانی میشود. فرهنگ محسوب جامعه

 در دین اصوالً و بوده دینی کهن، روزگار

سرزمین،  این تاریخ کلّ در و ایران افیایجغر

 آمدهمی شماربه هابایسته و هاضرورت از یکی

نتیجه دیگر این پژوهش، تاثیر معنادار و  .است

به  .منفی هویت دینی بر واگرایی دینی بود

ای موجب افزایش عبارت دیگر ورزش حرفه

شود و هر چه هویت دینی افرد هویت دینی می

ایی دینی آنان کمتر خواهد شد. بیشتر شود، واگر

رسد با توجه به نتیجه این پژوهش به نظر می

ورزش با ایجاد و توسعه احساس تعلق در میان 

شهروندان به یک اجتماع انسانی بزرگتر به نام 

گیری و ملت با اعتقادات دینی مشخص، به شکل

کند و این توسعه هویت دینی افراد کمک می

-می انی مردم از دینگردرویهویت دینی مانع 

ای توانسته ورزش حرفه به عبارت دیگر شود.

داشته باشد و تری بر زندگی مردم تاثیرپررنگ

ها و رضایت از داشته غرور احتماال با ایجاد حس

هویت دینی و به دنبال آن کاهش  به افزایش

واگرایی دینی در جامعه کمک کرده است. 

ن برهمین اساس به مسئولین استان خوزستا

ای در ورزش حرفه حمایت ازشود با پیشنهاد می

این استان شرایط را برای رشد و توسعه هرچه 

بر بیشتر آن فراهم آورند. چرا که علیرغم هزینه

بودن، ولی به دالیل مختلف از جمله تداوم 

ای این بخش از ورزش ها یا حمایت رسانهرقابت

توانسته نقش پررنگی در زندگی دینی مردم ایفا 

 کند.   

نتیجه دیگر این پژوهش، تاثیر معنادار و منفی 

به  .ای و مذهبی بودهویت دینی بر واگرایی فرقه

عبارت دیگر ورزش موجب افزایش هویت دینی 

 شود و هر چه هویت دینی افرد بیشتر شود،می
ای و مذهبی آنان کمتر خواهد شد. واگرایی فرقه

تند ( نیز دریاف8911اخوان مفرد و همکاران )

پنج عامل دینی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و 

 سیاسی در ارتقا سطح همگرایی اقوام تاثیر مثبت

های بافت ای از شاخصهتکثر قومی ـ فرقهدارند. 

 هایبخصوص در استان ،جمعیتی ایران است

مرزی تکثر اقوام و مذاهب بیشتر به چشم 

دشمنان با آگاهی از این ویژگی و آید. می

اری هدفمند از ابزارهای جنگ روانی، بردبهره

همسو با گسترش تهدیدهای برون مرزی،
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کنند تا ناسیونالیسم قومی و ریزی میبرنامه

های معنوی خزنده از جریان حمایت مادی ـ

را افزایش دهند که  گریافراطی وهابیت و سلفی

و انسجام ملی را با چالش روبرو  تواند وحدتمی

را علیه امنیت ملی ایران تهدیدهای نوینی  وکند 

در این بین نقش ورزش بخصوص  .به وجود آورد

تواند با ای به عنوان عاملی که میورزش حرفه

ای و های فرقهتقویت هویت دینی از واگرایی

مذهبی بکاهد و به ایجاد اتحاد و انسجام کمک 

از نکات قابل تامل در این پژوهش بود که کند 

از سوی  .شده است در گذشته کمتر به آن توجه

دیگر مسئولین نیز نظارت کمتری بر مسائل، 

اند. های فعال در این حوزه داشتهحواشی و رسانه

رسد نتایج بدست آمده در این به نظر می

تواند پنجره جدیدی را به روی پژوهش می

مسئولین به پژوهشگران و مسئولین بازکند. 

توسعه با  شودپیشنهاد میاستان خوزستان 

-و مقابله با بداخالقیای های ورزش حرفهلیتفعا

نظارت صحیح بر و همچنین های در این حوزه 

-به کاهش واگراییآن ای پیرامون فضای رسانه

ای و مذهبی در این استان کمک های فرقه

  کنند. 

های پیشین اغلب نقش ورزش در پژوهش

بصورت کلی بررسی شده است و کمتر نقش 

و همگانی بصورت  ای، قهرمانیورزش حرفه

بعالوه اغلب ورزش خاص بررسی شده است. 

ای را در قالب رفتارهای ورزشکاران، حرفه

های بازار یابی و درامدزایی تماشاگران و یا جنبه

آن بررسی کرده اند و کمتر به تاثیرات اجتماعی 

معموال پاسخ دهندگان آن پرداخته شده است. 

تری شفافدر برابر سواالت صریح و شفاف، پاسخ 

دهند تا اینکه نقش ورزش بصورت کلی و عام می

-رسد پوشش وسیع رسانهبه نظر می مطرح شود.

ای، تداوم مسابقات ورزشی در طول سال، 

های مختلف تحلیلی در حوزه ورزش برنامه

های آن ای و همچنین دیگر جذابیتحرفه

ای تری از ورزش حرفهتوانسته نقش پررنگ

های ورزش در اذهان افراد نسبت به دیگر حوزه

با این وجود اظهار . جامعه از خود برجای بگذارد

و همچنین آشنایی با  بارهنظر قطعی در این

ای چگونگی فرایند تاثیرگذاری ورزش حرفه

 های بیشتر است. پژوهشنیازمند 

شرایط خاص منطقه، تنوع قومیتی در استان 

خوزستان و همچنین تالش دشمنان جهت ایجاد 

رقه در بین مردم این استان نیازمند توجه تف

جدی مسئوالن سیاسی و ورزشی به این استان 

ها ترین راهترین و سادهاست. یکی از کم هزینه

جهت افزیش انسجام مردم این استان توجه به 

های ورزش در این استان است. با توجه به یافته

این پژوهش توسعه ورزش در این استان میتواند 

ا هویت دینی و قومی مردم این استان به ارتق

کمک کند و از واگرایی دینی و و فرقه ای مردم 

های ورزش که به این استان بکاهد. یکی از بخش

های آن نقش پررنگ دلیل ماهیت و جذابیت

تری در شکل دهی به نگرش مردم دارد، ورزش 

ای است. با توجه به جمعیت جوان استان حرفه

قه شدید مردم این خوزستان و همچنین عال

استان به ورزش از یکسو و جوان و نوپا بودن 

ای از سوی دیگر، حمایت جدی ورزش حرفه

مسئوالن دولتی در زمینه منابع مالی، امکاناتی و 

تواند ضمن ارتقا تجهیزاتی، قانونگذاری و ... می

ای و های فرقهگیری از تفرقههویت دینی و پیش

از ورزش کمک مذهبی به خودکافی این بخش 

 .کند
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Abstract 

 

Objective: This research investigatesed the effect of sport in religion, 

sectarian and religious diversity in Khuzestan province.  

Methodology: This was exploratory blend research. In the qualitative section, 

semi-structured interviews with expertise were conducted and with the aid of 

theoretical sampling, the interviews proceeded to theoretical saturation. Based 

on the results of the first section, a questionnaire for sports role and 

divergence was prepared. The validity of the research instrument was 

reviewed and verified by eight experts. Reliability index was also calculated 

and validated using Cronbach's alpha test (α>0.7). In the quantitative section, 

the statistical population is consisting of all the people living in Khuzestan 

province within the range of 14-65 years old (N=4853000). According to 

Morgan's table, the sample size was 384 instants and Cluster random sampling 

method was hired. For data analysis, structural equations with partial least 

squares method was used. 

Results: The results showed that professional sports on religious and ethnic 

identity has a significant effect and also through the effect on religious identity 

can reduce religious divergence as well as sectarian and religious divergence. 

Conclusion: According to the results of this research, it’s recommended to 

adopt the necessary decisions for sports development (especially professional 

sport) in Khuzestan province, to help reducing religious divergence. 
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