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  مقایسه عزت نفس شهروندان ایرانی قبل و بعد از موفقیت تیم ملی فوتبال ایران  

  2014در صعود به جام جهانی 

  3علیرضا فرخی، 2سعید نوابی ،1دکتر سیروس احمدي

  چکیده 

اما این  ،موفقیت ها و شکست هاي ورزشی در مسابقات بین المللی بر ویژگی هاي روانی شهروندان تاثیر می گذارند مقدمه و هدف:

ابی به جام رابطه کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی تاثیر موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در راهی

  بر عزت نفس شهروندان است. 2014جهانی 

ساله شهر  18-60طولی است که در دو مرحله انجام شده است. جامعه آماري شهروندان از نوع روش تحقیق، پیمایش  روش شناسی:

روش نمونه گیري تصادفی نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از  320از این تعداد،  .نفر است 79360تعداد آنها  که استیاسوج 

) است که ویژگی هاي روان سنجی آن در ایران RSESچندمرحله اي انتخاب شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ(

  مورد بررسی قرار گرفته است. 

شهروندان پس از عزت نفس  می دهدنشان ) Sig 279=df 7/11=t=000/0(با استفاده از آزمون تی زوج تحقیق یافته هاي  یافته ها:

  موفقیت تیم ملی فوتبال ایران به طور معناداري افزایش یافت. 

با سرمایه گذاري در ورزش و برنامه ریزي جهت موفقیت تیم هاي ملی ایران در رقابت هاي مهم بین المللی، می توان  گیري:نتیجه

  ء بخشید.را ارتقابه عنوان یکی از نیازهاي اساسی روانی جامعه عزت نفس شهروندان 

 
  عزت نفس، فوتبال، جام جهانی، ایران واژه هاي کلیدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :sahmadi@yu.ac.irEmail                                          ،ایرانکهگیلویه و بویراحمددانشگاه یاسوج،  ،دانشیار گروه جامعه شناسی .١
                                           ،ایرانکهگیلویه و بویراحمد،یاسوج،دانشگاه پیام نور ،عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی. ٢
 ،ایراندانشگاه یزد، دانشجوي کارشناسی ارشد جمعیت شناسی .٣
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  مقدمه 

 )2مندي هایش دارد(یا قضاوتی که فرد از توان )1(براي خویشتن قائل استفرد  ی کهعزت نفس یا ارزش و احترام

زمینه  ،عزت نفس پایین بر افکار، عواطف و رفتارهاي او تاثیر زیادي دارد.یکی از جنبه هاي مهم زندگی است که 

 )،7مصرف الکل( )،6)، مصرف مواد مخدر(5)، افت تحصیلی(4)، پیشداوري نژادي(3را براي دست زدن به جرم(

و غیره فراهم می کند اما عزت نفس باال می تواند منجر به بهبود عملکرد  )10افسرگی()،8،9فقر()، 2خودکشی(

پرداخت ،)16،سالمت روان()15افزایش نشاط(،)14،13ت(کاهش خشون،)12تقویت روابط صمیمانه(،)11شغلی(

از آن با عنوان واکسن اجتماعی نام برده  اي متعدد عزت نفس، برخیه به دلیل کارکرد و غیره گردد.)17مالیات(

شناخت عزت نفس و راهکارهاي بر این اساس،  ).18مسائل رفتاري جلوگیري کند(اند که می تواند از بسیاري از 

به  ).2(می گذارندعوامل متعددي بر تقویت و تضعیف عزت نفس تاثیر  .اهمیت زیادي برخوردار است تقویت آن از

محصول محیط اجتماعی  ،2مانند سایر خودها ا تولد به دست نمی آید وعزت نفس ب) 86: 2006(1زعم گیکاس

نقش موثري در شکل  ارزش ها و هنجارهاي فرهنگی .)19(است و در تعامالت اجتماعی و نمادین شکل می گیرد

بر ویژگی هاي  ملی قادرندو شکست هاي  موفقیت ها .)20،21،22،23،24،25( گیري و تقویت عزت نفس دارند

ورزشی در سطوح مسابقات حوزه هاي موفقیت و شکست ملی، یکی از  .)26،27،28(اثیر بگذارندشهروندان تروانی 

این تاثیر گذاري ناشی از این است )1386از هاشمی و یگانه،به نقل (3زعم الیاسبه  .)31،30،29( استالمللی بین

هاي به گونه اي مسالمت آمیز توانمندي د کهنهاي مختلف می ده هاي ورزشی این امکان را به کشورمسابقه که 

به نمایش گذاشته و مرزهاي در برابر دیدگان تماشاگران و ناظران که گاهی اوقات میلیاردها نفر هستند، خود را 

در میان مسابقات ورزشی، فوتبال جایگاه خاصی دارد. فوتبال به دلیل  .)32(ان ملت ها را برجسته نمایندمی

گذاري هاي کالن مالی و پوشش وسیع ، سرمایهگرانالعاده، تعداد بی شمار ورزشکاران و تماشاگستردگی فوق

یک بار با هر چهار سال که وتبال ها کسب کرده است. جام جهانی فعرصه اي فراتر از دیگر ورزش ،ايرسانه

و فراگیرترین پدیده  بزرگترین، بدون تردید برگزار می شودحضور تیم هاي برگزیده در یکی از کشورهاي جهان 

این امر  توجه میلیاردها نفر را در سراسر جهان به خود جلب کند.قادر است که در هنگام برگزاري  ؛زیرااستجهانی 

سراسر جهان نگاه خاصی به این ورزش داشته باشند و از آن در راستاي تقویت  باعث شده است دولت ها در

پژوهش هاي مستند علمی در این حوزه به ندرت صورت  با این حال، .)33(استفاده کنند اهداف و منافع خود

غرور در موجی از  1958در کسب جام جهانی  وفقیت این کشورنشان داد مدر برزیل  )145: 1983(4ورل اند.گرفته

 .)34( ندهست المللی سرافرازاکنون در سطح بین لت برزیل این احساس را داشتند کهو م این کشور پدید آورد

المللی باعث هاي بیننشان داد موفقیت هاي تیم ملی فوتبال این کشور در عرصه) در آرژانتین 77: 1999بارسز(آال

تان و نیز مهاجران و همسایگان شهري شان شده تقویت هویت ملی و اتحاد و انسجام سیاهان و سرخپوس

هاي سیاسی گروه اعضاي)در پژوهشی کیفی در انگلستان نشان دادند حتی 97: 2007( و همکاران 5آبل ).35است(

فی به انگلستان در نظر نیز فوتبال ملی را به عنوان وسیله اي براي بیان هویت شخصی و دلبستگی عاط افراطی

اما گسترده ترین و فراگیرترین ورزش کشور است.  ،فوتبال سابقه و اعتبار کشتی را ندارد ،راندر ای .)36(گیرندمی

  

1.Gecas 
2.Self 
3.Elias 
4.Lever 
5.Abbel  
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این امر باعث شده است موفقیت ها یا شکست هاي تیم ملی فوتبال براي مردم حایز اهمیت باشد. اگر چه 

این هستند که موفقیت ها  بیانگراندك پژوهش ها اما  ،پژوهش هاي علمی در این زمینه در ایران معمول نبوده اند

) 1386د. مثال پژوهش احمدي (و شکست هاي تیم ملی فوتبال ایران بر احساسات مردم ایران تاثیر می گذار

آلمان بر احساس هویت ملی شهروندان  2006نشان داد نتایج بازي هاي تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 

 1998، 1978 ایران پس از سه دوره حضور در جام هاي جهانی ملی فوتبال ).33(ایرانی تاثیر معناداري دارد

قرار گیرد. استخدام  برزیل 2014ام جهانیتیم هاي حاضر در جتالش نمود به عنوان نماینده آسیا در جمع  2006و

یونایتد، رئال مادرید و تیم ملی  مربی نام آوازه اي که سابقه مربی گري در تیم هاي منچستر 1کارلوس کیروش

استفاده از همه ، حضور چندین بازیکن دورگه ایرانی االصل که در تیم هاي مطرح بازي می کردند ،ردغال را داپرت

این  ،بازیکنان شایسته داخلی و همگروهی با تیم هاي کره جنوبی، ازبکستان، لبنان و قطر پس از دور مقدماتی

خواهد داشت.  2014براي حضور در جام جهانیي تصور را در مردم به وجود آورد که فوتبال ملی ایران شانس زیاد

اما کسب تساوي  ،برابر ازبکستان در زمین حریف این امیدواري را افزایش دادکسب پیروزي در اولین مسابقه در 

در برابر قطر در تهران و شکست در برابر لبنان در زمین حریف باعث شد امیدواري ها کاهش یابد. کسب پیروزي 

بی در تهران و سپس شکست در زمین خودي در برابر ازبکستان باعث گردید تردیدهاي زیادي در برابر کره جنو

. انجام سه ایران به وجود آید و سرنوشت صعود ایران به بازي هاي دیگر تیم ها پیوند بخوردموفقیت نسبت به 

لی فوتبال ایران افزایش باعث گردید توجه ها به بازي هاي تیم م1392 روز در خرداد ماه14بازي آخر در فاصله 

خرداد موفق شد قطر را در زمین خودش شکست دهد و گام امیدوارکننده اي 14تبال ایران در روز یابد. تیم ملی فو

قرار گرفت. در  Aخرداد در تهران با چهار گل از سد لبنان گذشت و در صدر جدول گروه  21بردارد. این تیم در 

و میزبان بودن ازبکستان در برابر تیم حذف شده قطر در  ن در برابر کره جنوبیحالی که به دلیل میهمان بودن ایرا

اما این امر باعث شد بار دیگر توجه عمومی  ،ایران وجود داشتموفقیت روز آخر هنوز تردیدهاي جدي نسبت به 

خر توانست تیم کره د. ایران در روز آشوو فوتبال به مساله اي ملی و همگانی تبدیل افزایش یابد به فوتبال ملی 

به جام جهانی فوتبال صعود کند. جنوبی را در زمین خودش شکست داده و براي اولین بار به عنوان تیم اول گروه 

عتا بر احساسات، عواطف و یموفقیت فوتبال ملی، علی القاعده بیانگر توانایی ها و قابلیت هاي کشور است و طب

به اینکه فوتبال، رایج ترین و پرطرفدارترین ورزش کشور است و بیشترین  با توجه. ر داردرفتارهاي شهروندان تاثی

در سطح ملی) بر زندگی به ویژه  آن(آثار ورزشکاران و تماشاگران را به خود اختصاص داده است، آگاهی از نتایج و 

م ملی فوتبال بر زیرا در صورت تایید تاثیرات معنادار مسابقات تیمردم از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است 

گیرد که اجتماعی شهروندان، این امکان در اختیار مسئوالن سیاسی و ورزشی کشور قرار می -ویژگی هاي روانی 

تاثیرات از این پدیده در راستاي کمک به رفع یا تسکین مسائل مختلف اجتماعی استفاده کنند. با توجه به این که 

، هدف پژوهش به ندرت مورد توجه و بررسی دقیق قرار گرفته استاجتماعی مسابقات تیم ملی فوتبال،  -روانی

بر این . حاضر این است که به بررسی رابطه نتایج بازي هاي تیم ملی فوتبال ایران و عزت نفس شهروندان بپردازد

شهروندان ایرانی قبل و بعد از موفقیت تیم ملی عزت نفس که آیا است ساسی پژوهش حاضر این سئوال ااساس، 

   تفاوت معناداري دارد؟برزیل  2014در صعود به جام جهانی وتبال ایران ف

  

  
  

6.Carlos Queiroz 
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   روش شناسی

پژوهش حاضر از نوع پیمایشی طولی است که در دو مقطع زمانی انجام شده است. مرحله اول،  روش پژوهش:

خرداد پس  30و  29قبل از بازي ایران و قطر و مرحله دوم، طی روزهاي  1392خرداد ماه  12و  11طی روزهاي 

از بازي ایران و کره جنوبی و صعود ایران به جام جهانی فوتبال انجام شده است. روش طولی مورد نظر در این 

  بوده و تحقیق بر روي گروه یکسانی انجام شده است.  1تحقیق از نوع پانل

آخرین تایج است که بر اساس نشهر یاسوج ساله 18–60 پژوهش کلیه افرادجامعه آماري  :جامعه آماري

  . استنفر  79360تعداد آنها  )36( کشورسرشماري 

مقادیر  تعیین)و 37(2با استفاده از فرمول نمونه گیري کوکران ی وات مقدماتبا استناد به مطالع :نمونه آماري

)75/0=p( ،)25/0=q(، )95/0=t( و )05/0=d( بود با توجه به این که محتمل بدست آمد.  288اندازه نمونه برابر با

 320دسترسی به برخی نمونه ها مقدور نباشد و اندازه نمونه مخدوش گردد، اندازه نمونه به  ،در مرحله دوم تحقیق

با توجه به اینکه تحقیق از نوع پانل بود و اطالعات مرحله دوم لزوما باید از افراد شرکت کننده  نفر افزایش یافت.

ل متغیرهاي مزاحم، ضرورت داشت اطالعات در سریع ترین و نیز جهت کنتر شددر مرحله اول جمع آوري می 

نفر از  40د، دسترسی به یگردمی ساعت) جمع آوري  48زمان ممکن پس از انجام بازي ایران و کره جنوبی (

  نفر کاهش پیدا کرد. 280گردید و اندازه نمونه در مرحله دوم عمال به پذیر ن امکان (در مرحله دوم)نمونه ها

نفر  320و در نهایت اي استفاده گردیدچندمرحلهتصادفی گیري از روش  جهت انجام نمونه ري:روش نمونه گی

 23به نسبت مساوي(، سال، متمایل به مشارکت در تحقیق)18-60(زن یا مرد، در محدوده سنی واجد شرایطافراد 

امامت، امام حسین، ترمینال، شهداء، محمودآباد، راهنمایی، مسکن، ارم،  در چهارده محله شهر یاسوج (شاهد،نفر) 

از آنان جمع آوري نیاز اطالعات مورد مورد مصاحبه قرار گرفته و ، دولت آباد، زیرتل، سالم آباد، جهاد، و گلستان)

  گردید. 

در تحقیقات زیادي مورد استفاده قرار است که ) 38(3روزنبرگنفس ، مقیاس عزت تحقیقابزار  ابزار تحقیق:

را سازه اي دو  تک عاملی می دانند و برخی آنآیتمی را سازه اي  10شگران این مقیاس گرفته است. برخی پژوه

 رجبی و کارجو کسماییبه وسیله در ایران  مقیاساین روانسنجی ویژگی هاي  .)39( نظر گرفته اند رعاملی د

مورد ک عاملی ) به صورت ت43( به صورت دو عاملی و محمدي) 42( مسعودنیا ،)41( ده و همکارانیبشل )،40(

تحقیقاتی که این مقیاس را به صورت دو عاملی در نظر گرفته اند، نتایج است. با توجه به اینکه قرار گرفته بررسی 

بر  ،پژوهش حاضراست، در متفاوت  ي استخراج شده،به لحاظ تعداد آیتم هاي هر عامل و نام گذاري عامل ها

تاکید گردید. اي لیکرت از کامال موافقم تا کامال مخالفم  با استفاده از سنجش پنج درجهساختار تک عاملی 

و  گردندنمی حذف از مدل نشان داد هیچ یک از آیتم ها  به روش تحلیل عاملیمقیاس تبار سازه اي محاسبه اع

پایایی با استفاده از سنجش  ،. به عالوهرصد واریانس سازه را تبیین نمایدد 6/50عامل استخراجی قادر است 

اول (با نمونه آزمون در مرحله نشان داد میزان آلفا  (بر روي کل نمونه ها)درونی به روش آلفا کرانباخ همسانی

   .است) 87/0( نفري) برابر با 280دوم (با نمونه و در مرحله  )82/0(نفري) برابر با  320

  

1.Pannel 
2.Cochran 
3.Rosenberg’s Self-Esteem Scale 
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ط متغیرهاي و جهت بررسی ارتبا 1جهت آزمون سئوال تحقیق از روش تی زوج روش هاي تجزیه و تحلیل:

 ،جمعیتی با عزت نفس از روش هاي آماري ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه

  استفاده گردید.  Spss20در نرم افزار 

  

     ي پژوهشیافته ها

فتـه  نفر از پاسخگویان مرحله اول امکانپـذیر گردیـد، یا   280با توجه به این که در مرحله دوم تحقیق، دستیابی به 

بـر ایـن اسـاس، از مجمـوع     نفـر نمونـه محاسـبه شـده اسـت       280هاي توصیفی و استنباطی تحقیق بر مبنـاي  

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

یـانگین سـنی افـراد شـرکت کننـده در      اند. به لحاظ سنی، م ) فارس بوده%5/22نفر( 63) ترك و %8/11نفر ( 33

 40) بـی سـواد،   %1/2نفـر(  6سال بوده است. به لحاظ وضعیت تحصیلی  5/10سال با انحراف معیار  7/31تحقیق 

) داراي %1/62نفـر( 174) داراي تحصـیالت دیـپلم و   %4/21نفر( 60داراي تحصیالت کمتر از دیپلم،  )%3/14نفر(

صعود به جام در ایران و بعد از موفقیت ، قبل عزت نفس شهرونداناما وضعیت تحصیالت باالتر از دیپلم بوده اند. 

   .است 1 شماره به شرح جدول جهانی

 موفقیت تیم ملی فوتبال ایرانقبل و بعد از  شهروندانعزت نفس توزیع فراوانی و درصدي  1 شماره جدول

  آیتم ها

  کامال مخالف  مخالف  بی نظر  موافق  کامال موافق  

  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل

احساس 

می 

کنم 

انسان 

با 

ارزشی 

هستم 

حداقل 

به 

اندازه 

  دیگران

  7  7  8  7  18  14  45  112  202  140  فراوانی

  5/2  5/2  9/2  5/2  4/6  5  1/16  40  1/72  50  درصد

احساس 

می 

کنم 

 ینچند

ویژگی 

خوب 

  دارم

  3  4  3  11  23  40  49  90  202  135  فراوانی

  1/1  4/1  1/1  9/3  2/8  3/14  5/17  1/22  1/72  2/48  درصد

  

1.Paired t test 
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  آیتم ها

  کامال مخالف  مخالف  بی نظر  موافق  کامال موافق  

  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل

می 

توانم 

به 

خوبی 

دیگران 

را کارها 

انجام 

  دهم

  7  5  12  13  31  34  43  103  187  125  فراوانی

  5/2  8/1  3/4  6/4  1/11  1/12  4/15  8/36  8/66  6/44  درصد

نسبت 

به 

خودم 

نگرش 

مثبتی 

  دارم

  6  2  7  12  34  35  52  104  181  127  فراوانی

  1/2  7/0  5/2  3/4  1/12  5/12  6/18  1/37  6/64  4/45  درصد

به طور 

کلی از 

خودم 

راضی 

  هستم

  17  8  22  10  25  46  44  104  172  112  فراوانی

  1/6  9/2  9/7  6/3  9/8  4/16  7/15  1/37  4/61  40  درصد

احساس 

می 

کنم 

چیز 

زیادي 

ندارم 

که به 

آنها 

افتخار 

  کنم

  73  4  60  10  27  38  81  134  39  94  فراوانی

  1/26  4/1  4/21  6/3  6/9  6/13  9/28  9/47  9/13  6/33  ددرص

در 

مجموع 

فکر 

می 

کنم 

یک 

  73  10  61  5  32  41  66  112  48  112  فراوانی

  1/26  6/3  8/21  8/1  4/11  6/14  6/23  40  1/17  40  درصد
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  آیتم ها

  کامال مخالف  مخالف  بی نظر  موافق  کامال موافق  

  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل

فرد 

شکست 

خورده 

  ام

اي 

کاش 

احترام 

بیشتري 

براي 

خودم 

قائل 

می 

  شدم

  140  13  33  30  75  90  13  84  19  63  فراوانی

  50  6/4  8/11  7/10  8/26  1/32  6/4  30  8/6  5/22  درصد

گاهی 

احساس 

می 

کنم 

فرد بی 

فایده 

اي 

  هستم

  69  2  64  11  25  33  95  140  27  94  فراوانی

  6/24  7/0  9/22  9/3  9/8  8/11  9/33  50  6/9  6/33  درصد

گاهی 

فکر 

می 

کنم 

اصال 

انسان 

خوبی 

  نیستم

  80  3  59  7  30  37  63  108  48  125  فراوانی

  6/28  1/1  1/21  5/2  7/10  2/13  5/22  6/38  1/17  6/44  درصد

با توجه به این که تحقیق به صورت پانل بوده و طـی آن پاسـخگویان یکسـانی در دو مرحلـه، بـه سـئواالت            

در هـر   1اسمیرنوف -با استفاده از آزمون کولموگروفتحقیق پاسخ داده اند و نیز به دلیل این که داده هاي تحقیق 

از توزیع نرمال تبعیـت مـی کننـد،     )=053/0Sig=  28/1K.Sو بعد ( )=219/0Sig=  05/1K.Sدو مرحله قبل (

شهروندان قبل از صعود ایران به جام جهانی و بعد از صعود آن، از آزمون عزت نفس جهت مقایسه میانگین نمرات 

  . ستده امنعکس ش 2 شماره که نتایج آن در جدولتی زوج استفاده گردید 

  

  
  

1.Kolmogorov-Smirnov 
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  به جام جهانیدر صعود ایران موفقیت قبل و بعد از عزت نفس شهروندان مقایسه میانگین  2 شماره جدول

تعداد زوج   

  ها

  میانگین

قبل از 

  موفقیت

  میانگین 

  موفقیتبعد از 

df t  Sig  

  000/0  7/11  279  4/35  9/30  280  عزت نفس

میـانگین نمـره    ،به جـام جهـانی  در صعود ایران موفقیت  قبل از مشخص شدن 2شمارهبر اساس نتایج جدول      

ایـن  بـه جـام جهـانی    صـعود  موفقیت ایـران در  اما بعد از مشخص شدن  ،بوده است 9/30 شهروندانعزت نفس 

بیانگر این است که تفـاوت مشـاهده    99/0در سطح  tرسیده است. معناداري مقدار  4/35میانگین ارتقا یافته و به 

شهروندان پس از موفقیت تیم ملی فوتبال افـزایش یافتـه   عزت نفس شده به لحاظ آماري معنادار است و طی آن 

  است.

با عزت نفس در مرحله بعد از موفقیت تیم ملـی فوتبـال، و همچنـین     سن جمعیتی متغیررابطه  ،در پژوهش حاضر

بـا   (لر، ترك و فـارس) و قومیت (بی سواد، کمتر از دیپلم، دیپلم، دانشگاهی)، تحصیالتو زن) یت(مردجنستفاوت 

 5، 4، 3نتایج آن در جداول  مورد بررسی قرار گرفته است که بعد از موفقیت تیم ملی فوتبالدر مرحله عزت نفس 

و طی  وجود داردعزت نفس سن و  بینو نسبتا ضعیفی رابطه معنادار  3بر اساس نتایج جدول  ارائه شده است. 6 و

در مقایسه با مردان نشان می دهد زنان  4 شماره . داده هاي جدولآن با افزایش سن، عزت نفس بیشتر شده است

بیانگر آن است کـه افـراد بـا سـطوح      5 شماره . جدولاز عزت نفس باالتري برخوردارند و این تفاوت معنادار است

قومیـت هـاي    6باالخره بر اساس داده هاي جدول دارند و فاوت معناداري تعزت نفس مختلف تحصیلی به لحاظ 

  وضعیت مشابهی دارند و بین آنها تفاوت معناداري مشاهده نمی شود.عزت نفس مختلف به لحاظ 

 عزت نفسبررسی رابطه سن و  3 شماره جدول

 Sig ضریب همبستگی  تعداد  

  037/0  12/0  280  سن و عزت نفس

  عزت نفس نان و مردان به لحاظوت زتفا 4 شماره جدول

میانگین عزت   تعداد  

 نفس

t Sig 

  116/0  2/1  4/36  121  زنان

  7/35  159  مردان

   در عزت نفسسطوح مختلف تحصیلی تفاوت  5 شماره جدول

میانگین عزت   تعداد  

 نفس

F Sig 

  001/0  5/5  42  6  بی سواد

  2/37  40  کمتر از دیپلم

  8/35  60  دیپلم
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  7/34  174  هیدانشگا

 
   تفاوت قومیت هاي مختلف در عزت نفس 5 شماره جدول

میانگین عزت   تعداد  

 نفس

F Sig 

  098/0  4/2  6/35  184  لر

  36  33  ترك

  5/36  63  فارس

  

  نتیجه گیري بحث و 

) 18(محسوب می شودعزت نفس باال به دلیل جلوگیري از بروز بسیاري از مسائل رفتاري، یک واکسن اجتماعی 

موفقیت ها و شکست هاي شناخت آن و راهکارهاي تقویت آن از اهمیت زیادي برخوردار است.  و به همین دلیل،

اما این امر به ندرت مورد  ،عزت نفس بگذارندتقاء یا تضعیف می توانند بر ارورزشی در مسابقات مهم بین المللی 

در  ی دهند پس از موفقیت تیم ملی فوتبال ایرانیافته هاي پژوهش حاضر نشان مبررسی علمی قرار گرفته است. 

به  ،به طور معناداري ارتقا یافته است. این یافته تحقیق وندانشهرعزت نفس  ،برزیل 2014صعود به جام جهانی 

موفقیت  دادند،که نشان  در انگلستان )34( آبل و همکاران و در برزیل )33( با نتایج پژوهش لورلحاظ تجربی 

در ایران  )35( احمدي نتایج پژوهشو نیز می شوند در بین شهروندان  2غروراحساس  افزایشث هاي ورزشی باع

ملی هویت احساس ر بدر رقابت هاي مهم بین المللی، شکست هاي ورزشی موفقیت ها و که نشان داد 

تحقیق حاضر به لحاظ  به عالوه، یافتهرا تایید می نماید.  هامنطبق است و آن ،می گذارندمعناداري شهروندان تاثیر 

نقش موثري  ،هاي ملی عوامل محیطی همچون پیروزي ها و شکستکه معتقدند و نظریاتی  دیدگاه هابا نظري 

. )20،21،22،23،24،25،26،27،28( منطبق است و آنها را تایید می کند، دارند عزت نفسدر تقویت و تضعیف 

بیانگر این در سطح ملی، افزایش عزت نفس شهروندان ی و ح بین المللورابطه معنادار بین موفقیت ورزشی در سط

پدیده هاي روانی وجود دارد و طی آنان شهروندان، موفقیت تیم ملی را ورزش و پیوند نزدیکی بین  است که

و ارزیابی و ضمن این که ارزش و احترام بیشتري براي خود قایل می شوند، قضاوت تلقی می کنند موفقیت خود 

تقویت عزت نفس شهروندان در سطح ملی، به دنبال موفقیت وانمندي هاي خود ابراز می دارند. مثبت تري از ت

برنامه  ، براي سیاست گزاران وافکار، عواطف و رفتارهاي افرادعزت نفس بر عمیق هاي ملی با توجه به تاثیرات 

حرافات اجتماعی، یک فرصت است. چرا که افزایش عزت نفس باعث کاهش اندر سطوح کالن، ریزان کشور 

 ،بهبود عملکرد شغلی، روابط صمیمانهزمینه را براي در همان حال، و افسردگی می گردد و  پیشداوري نژادي

  فراهم می آورد. یسالمت روانو افزایش نشاط 

که به دنبال موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در صعود به جام جهانی  استاگر چه یافته هاي پژوهش بیانگر آن      

ررسی ارتباط بین . اول، بحایز اهمیت استاما توجه به دو نکته  ،ارتقا یافته استعزت نفس شهروندان ، فوتبال

و  (زن و مرد)اگر چه متغیرهاي جنسیت، با متغیر وابسته عزت نفس بیانگر این است که متغیرهاي جمعیتی

  

1.Pride 
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رابطه معناداري با  متغیر سن اما ،ندعزت نفس نشان نمی دهبه لحاظ معناداري تفاوت  (لر، ترك، فارس)قومیت

لحاظ عزت  از دیپلم، دیپلم و دانشگاهی) نیز به  پایین تری(بی سواد، تحصیلمختلف ح وسطعزت نفس دارد و 

رابطه معنادار سن و عزت ضرورت دارد در تحقیقات آتی، بر این اساس،  .نشان می دهدمعناداري نفس تفاوت 

تاثیر نتایج تا یلی در عزت نفس با روش هاي مختلف کنترل گردد نفس و نیز تفاوت سطوح مختلف تحص

در فاصله  . دوم،روشن تر و صریح تر گردد ،مسابقات تیم ملی فوتبال بر پدیده هاي روانی (همچون عزت نفس)

ت انتخاباانجام مرحله اول و دوم تحقیق، انتخابات ریاست جمهوري یازدهم در ایران برگزار و پس از اعالم نتایج 

و بود مورد نظرشان پیروز انتخابات شده که کاندیداي مردم از  بین بخشی موجی از شادي ،خرداد 25در روز شنبه 

شکل گرفت که  ،از مردم که کاندیداي مورد نظرشان راي نیاورده بوددیگري ناراحتی در بین بخش موجی از 

   .ه استکنترل نبودتاثیرات احتمالی آن در تحقیق حاضر قابل 

بین ورزش و ویژگی هاي روانی مردم وجود دارد  عمیقیاین است که پیوند  ،نتیجه گیري کلی تحقیق حاضر     

و طی آن، موفقیت هاي ورزشی تیم هاي ملی ایران در مسابقات مهم بین المللی باعث تغییرات گسترده در 

موفقیت تاثیر معنادار مبنی بر  حاضربا توجه به یافته تحقیق براین اساس، د. نخصایص روانی شهروندان می شو

ن پیشنهاد می شود مسئوال عزت نفس شهروندان،ارتقاي بر مهم بین المللی و مسابقات  ها در رقابتهاي ورزشی 

زمینه  اسب تر،منهاي برنامه ریزي ن ورزشی کشور با انجام به ورزش، و مسئوالبیشتر توجه با کشور سیاسی 

 عزت نفسارتقاي که با  ؛زیرارا فراهم آورند بین المللیمهم رقابت هاي  درورزشکاران ایرانی  تر موفقحضور 

که در غیر این صورت مستلزم  کشور کمک نمودمهم ملی، می توان به رفع یا تسکین برخی مسائل و معضالت 

  . هزینه ها و سرمایه گذاري هاي سنگینی است
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