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هويت را مجموعه عناصری از شخصيت فرد تعريف كرده اند كه به وی امكان می دهد موضع خود را نسبت به چكيده:
جهان و ديگران مشخص كند. فرد صاحب هويت كه تصويری خاص و روشن از خود و جامعه و جهان داشته 
باشد، در واقع معيار درونی نيز دارد. هدف از اين پژوهش عبارت است از بررسي هويت ديني و ملي ورزشكاران 
جوان و برگزيدة شهر تهران. بدين منظور از بين تمامی ورزشكاران جوان رشته هاي كشتي )انفرادي( و فوتبال 
)گروهي( شهر تهران )17 تا 21 سال( كه در مسابقات جوانان سال 1386 شركت كرده بودند به روش تصادفي 250 
ورزشكار فوتباليست و 160 كشتي گير انتخاب شدند كه در نهايت پس از كنار گذاشتن پرسشنامه هاي مخدوش، 
كار تجزيه و تحليل داده ها بر روي 237 پرسشنامة ورزشكاران فوتباليست و 129 پرسشنامة كشتي گيران انجام شد. 
اين پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي و ابزار مورد استفاده پرسشنامة محقق ساخته بود كه مؤلفه هاي پاي بندي 
نظري و پاي بندي عملي نمونه هاي آماري را در دو بعد هويت ديني و ملي ارزيابي مي نمايد. تجزيه و تحليل داده ها 
از طريق آزمون هاي آماری t انجام شد و در نهايت نتايج پژوهش نشان داد وضيعت پاي بندي نظري )2/97±0/65( 
و عملي )0/49±2/73( به هويت ديني در كشتي گيران جوان شهر تهران در سطح اطمينان %99، كمتر از متوسط و 
اين ميزان در پاي بندي نظري )0/40±1/86( و عملي )0/67±1/66( به هويت ملي در حد ضعيف است. همچنين، 
ميانگين پاي بندي نظري )0/48±2/92( و عملي )0/52±2/66( به هويت ديني در ورزشكاران جوان رشتة فوتبال 
با سطح خطای 0/01، كمتر از متوسط و پاي بندي نظري )0/42±1/85( و عملي )0/57±1/42( به هويت ملي در 
حد ضعيف بود. در مقايسة ميانگين هر يك از مؤلفه ها در دو گروه نمونه نيز، به جز مؤلفة پايبندي عملي به هويت 
ملي )p=0/04(، در ساير مؤلفه ها تفاوت معناداري بين ورزشكاران دو گروه مشاهده نشد. ازآنجا كه كشتي و فوتبال 
جزو ورزش هاي پرمخاطب و تأثيرگذارند و سهم بسزايي از ورزش كشور را به خود اختصاص مي دهند، الزم 
است مسئوالن امر عالوه بر توسعة زيرساخت ها و برنامه ريزي براي ارتقای مدال آوري آن ها، به نقش مؤثر آن ها در 

شكل گيری هويت و شخصيت افراد به ويژه جوانان نيز توجه بيشتري معطوف نمايند.

واژگان كليدي: جوانان، كشتی گير، فوتباليست، هويت ديني، هويت ملي

بررسي هويت ديني و ملي جوانان كشتي گير 
و فوتباليست شهر تهران
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بررسي هويت ديني و ملي جوانان كشتي گير و فوتباليست شهر تهران

مقدمه 
مسابقات ورزشی يكی از ابزارهای بسيار جذاب 
و مورد اقبال چش��مگير جوانان و نوجوانان اس��ت و 
آثار زي��ادی در بالندگی روحی و ارض��ای نيازها و 
تمايالت طبيعی و رشد و ارتقای استعدادهای ورزشی 
و جسمانی آنان دارد )6(. ورزش پديده اي اجتماعي 
و بستر مناسبي براي شكل گيري هويت جوانان است. 
ورزش عالوه بر آنكه ابزاري براي غني سازي اوقات 
فراغت نوجوانان و جوانان محس��وب مي شود و جنبة 
تفريحي دارد، زمينه س��از ش��كل گيري ش��خصيت و 

الگودهي مناسب است )5(. 
در جه��ان ام��روز، ورزش ع��الوه ب��ر تم��ام 
منفعت هاي ف��ردي، به ابزاري سياس��ي- اقتصادي 
در دست س��ردمداران سياسي كش��ورها نيز تبديل 
شده اس��ت، به خصوص كه جوانان مخاطبان اصلي 
ورزش محسوب می ش��وند. از اين رو، پرداختن به 
ورزش و نگه داش��تن آن در بستر ارتقاي اجتماعي 
فرد در جامعه اهميت مضاعفي می يابد. در ميان اين 
گسترة عظيم ورزش��ي، ورزش هايي تأثيرگذارترند 
ك��ه در مقطعي از زمان و مكان اهميت ويژه اي پيدا 

مي كنند )12(. 
هويت مجموعه ای از عاليم آثار مادی، زيستی، 
جامدی، و فرهنگی درونی است كه موجب شناسايی 
فرد از فرد، گروه از گروه، يا اهميتی از اهميت ديگر 
می ش��ود. در تقس��يم بندی، هويت را به هويت فردی 
)فرد(، هويت گروهی، و هويت ملی تقسيم می كنند. 
هوي��ت را در مقياس فردی ب��ه هويت خونی، هويت 
خاك��ی، و هوي��ت فرهنگی تقس��يم می كنند. هويت 
دينی بخش��ی از هوي��ت فرهنگی اس��ت. اين عناصر 
سه گانة هويت جنبة دهشی يا محولی دارند كه به فرد 

تحميل می شوند )8(. 
در تعبي��ری، هوي��ت را مجموع��ه عناصری از 
ش��خصيت فرد تعري��ف كرده اند كه ب��ه وی امكان 
می دهد موضع خود را نس��بت به جه��ان و ديگران 
مش��خص كند. ف��رد صاحب هويت ك��ه تصويری 
خاص و روش��ن از خ��ود و جامعه و جهان داش��ته 
باشد، در واقع معيار درونی نيز دارد. در اين صورت 
هويت نايافتگی برابر اس��ت با نبود معيار و نداش��تن 
موضعی معين نس��بت به وقايع اطراف. هويت فردی 
بيشتر با احس��اس تمايز و استقالل شخصی »من« در 
مقابل »ديگری« تعريف می ش��ود. هويت جمعی نيز 
ح��وزه ای از حيات اجتماعی اس��ت كه فرد خود را 
با ضمير »ما« متعلق و منتس��ب می داند و از »ديگران« 

متمايز می شود )11(.
در تعريف عملياتي مي توان گفت هويت داراي 
دو عنصر وابستگي عاطفي و تعهد يا به عبارت ديگر 
»پا يبن��دي نظ��ري و پا يبن��دي عملي« اس��ت. عوامل 
مختلفي بر دو عنصر اساس��ي هويت تأثيرگذارند كه 
در اي��ن زمينه دانش��مندان مختلف��ي از جمله ماكس 
وب��ر، ج��رج هربرت ميد، پارس��ونز، و پيت��ر برگر به 

نظريه پردازي پرداخته اند )1(. 
طبق نظر روان شناس��ان، نوجواني دورة انتقال از 
كودك��ي به بزرگس��الي اس��ت و دورة جواني دورة 
انس��جام هويت و متصل به زندگي بزرگس��الي است 
)3(. در دورة نوجوان��ی، نوجوان در پی دس��تيابی به 
مجموعه ای از ارزش ها و كسب هويت شخصی است 
كه بخش اعظم آن هويت اجتماعی است )4(. عوامل 
بسياري در شكل گيري و انسجام هويت نقش دارند. 
از بي��ن مجموعه تأثير همس��االن، خان��واده و مربيان 
ه��م الگو و هم عوامل معتبری محس��وب می ش��وند 
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كه اهميت خاص دارن��د )7(. هرچه هويت گروهی 
قوی تر باش��د، افراد بيش��تر تمايل دارند برای نمايش 
سطوح باالی مش��اركت اجتماعی و درگيری حسی 
با گروه، خودش��ان را از طريق عضويتش��ان در گروه 

معرفی كنند )20(. 
اگرچ��ه در زمين��ة جوانان و هوي��ت، تحقيقات 
جداگانه و بسياري انجام شده و از جنبه هاي مختلف 
به اين موضوع پرداخته ش��ده، ول��ي تاكنون تحقيقي 
با زمينة ورزش��ي و با رويكرد ارتب��اط بين ورزش و 
هويت انجام نشده است. احمدی )1386( در بررسی 
آثار نتايج تيم ملی فوتبال ايران در جام جهانی 2006 
بر هويت ملی شهروندان، چنين نتيجه گيری كرد كه 
حضور در مس��ابقات و ميادين مهم ورزشی بر هويت 
مل��ی تأثي��ر دارد و به دليل تأثير مطلوب��ی كه بر نظام 
اجتماعی كش��ور می گذارد، الزم است با توجه بيشتر 
و س��رمايه گذاری مناس��ب در ورزش، زمينة حضور 
موفق ورزش��كاران در رقابت ه��ای مهم بين المللی را 

فراهم آورد )2(.
چن1 )2007( در پژوهش خود نتيجه گيری كرد، 
عوامل مديريتی كه قابليت دستكاری توسط مديران 
را دارن��د، در ايج��اد ي��ا حفظ هويت ه��واداران تيم 
ورزش��ی حرفه ای مؤثرند. وی در مدل مفهومی خود 
عواملی را كه در 12 زيرش��اخه ارائه شده بودند، به 5 
جنبة اصلی طبقه بندی كرد: عوامل س��ازمانی، عوامل 
جذب كننده، عوامل وابسته، رسانه ها، و عوامل سنتی. 
براس��اس نتايج آزمون های تجربی و تجزيه و تحليل 
مدل ارائه ش��ده، هويت تيمی به طور مس��تقيم تحت 

تأثير عوامل مديريتی قرار داشت )13(. 
تريال2 و همكاران��ش )2003( ارتباط بين انگيزة 
ش��ركت در رويداد و هويت يابی با رويداد را بررسی 

كردن��د و دريافتن��د هويت يابی يك ه��وادار با يك 
س��ازمان )باشگاه( به 7 عامل وابسته است: تيم، مربی، 
جامعه، دانش��گاه، بازيكنان، س��طح رقابت، و رش��تة 
ورزش��ی. با اين حال، هر يك از اين عوامل مس��ائل 
متفاوت��ی را در پی دارند. عوامل مربوط به س��ازمان 
)تيم، مرب��ی، و بازيكنان( از عوامل بيرونی س��ازمان 
)جامعه و دانشگاه( و عوامل اختصاصی مربوط به تيم 

)سطح رقابت و رشتة ورزشی( متمايزند )19(. 
هير3 )2005( در پژوهش خود با عنوان »هويت 
درون گروهی و برون گروهی در تيم های ورزشی«، 
بر اساس يافته های روان شناسی اجتماعی در توضيح 
هوي��ت افراد به وس��يلة تيم ورزش��ی، س��اختارهای 
مختلف هويت گروه��ی را تبيين كرد. وی 6 عامل 
را مط��رح كرد كه تصور می ش��ود در دس��تيابی به 
هويت گروهی نقش داشته باشند: ارزيابی عمومی، 
ارزيابی خصوصی، رابطه با خود، حس وابس��تگی، 
درگي��ری رفتاری، و آگاهی و ش��ناخت. هير چنين 
اس��تدالل می كند كه با بررس��ی هوي��ت گروهی به 
عنوان س��اختار تك بعدی، به عل��ت روابط پيچيده 
بي��ن هويت های گروهی مختل��ف، احتماالً محققان 
اطالعات مهمی را از دس��ت خواهن��د داد. بنابراين، 
برای به دس��ت آوردن جزئيات م��ورد نظر، ابزاری 

چندبعدی نياز است )15(. 
ورزش ب��ا تم��ام ابع��اد فرهنگ��ي و اجتماعي و 
جس��ماني آن به عنوان يك ركن، نقش بس��زايي در 
غني س��ازي اوقات فراغت و برقراري نظام ارتباطات 
گس��ترده تر و ارضاي نيازهاي هيجاني جوان در قالب 
ارزش ه��اي دين��ي و مل��ي و از همه مهم ت��ر قابليت 

1.  Chen J. L.
2.  Trail Robinson, Dick, and Gillentine
3. Heere
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ذاتي بسترس��ازي براي هويت ياب��ي جوان در اجتماع 
را ب��ا توجه ب��ه جذابيت هاي متناس��ب ب��ا مقتضيات 
جواني برعهده دارد. حال در ميان مس��ائل و مباحث 
مختلفي ك��ه در جوامع بر هويت ديني و ملي جوانان 
اثرگذارن��د، وضعيت هويت ديني و ملي جواناني كه 
ورزش غال��ب اوقات فراغت آنان اس��ت و موجبات 
الگوپذي��ري رفتاري و اجتماعي را براي جوان باعث 
گرديده چگونه است؟ چه عواملي در تقويت هويت 
جوانان ورزش��كار برجس��ته اس��ت؟ آيا ورزش در 
شكل دهي هويت ديني و ملي جوانان اثرگذار است؟ 
بنابراي��ن، محقق��ان اين پژوهش به تبيي��ن مقولة مهم 
»هويت« پرداخته اند و قابليت فعاليت هاي ورزشي در 
بسترس��ازي اجتماعي و امكان نقش آفريني رشته هاي 
ورزشي در ش��كل گيري هويت ديني و ملي جوانان 

ورزشي را می سنجند.

روش شناسي 
اين پژوهش توصيفي و از نوع پيمايش��ي اس��ت. 
ابزار مورد استفاده پرسشنامة محقق ساخته بود، حاوي 
102 س��ؤال و هويت اف��راد را در دو بعد ديني و ملي 
ارزياب��ي مي كرد. اين پرسش��نامه بر پاية پرسش��نامة 
پژوه��ش آخوندي )1383( با عن��وان »هويت ملي و 

ديني جوانان« تهيه و به كار گرفته شد )1(. 
در اين پرسش��نامه، هويت ديني و هويت ملي هر 
يك به دو ش��اخص اصلي پا يبندي نظري و پا يبندي 
عملي تقس��يم شدند كه هر كدام نيز به نوبة خود چند 
شاخص فرعی را شامل می ش��دند. اين شاخص های 
فرع��ی هر يك در قالب س��ؤاالتی قابل س��نجش در 
پرسش��نامه گنجانده شد كه بيشتر سؤاالت به صورت 
پن��ج گزينه ای و با پاس��خ هايی مانن��د »خيلی موافق، 

موافق، بی نظر، مخالف، و خيلی مخالف« يا پاسخ های 
مشابه )خيلی  زياد تا خيلی كم( بودند. 

ال�ف( پا يبن�دي نظري به هوي�ت ديني، 
چهار ش��اخص فرعی را شامل می شد: 1. عالقه مندي 
به اس��الم و مذه��ب، 2. بااهميت تلقي كردن اس��الم 
از  رن��ج  احس��اس   .3 آن،  از  اط��الع  و ض��رورت 
مخدوش ش��دن اسالم، و 4. باور جايگاه واالي اسالم 
در ميان س��اير مكاتب. هركدام از اين چهار شاخص 
نيز در قالب 27 س��ؤال آزمون ش��دند. )ب��رای مثال، 
اس��الم مترقي ترين اديان اس��ت و براي سعادت تمام 

بشر كافي است.(
ب( پا يبندي عملي به هويت ديني، شامل 
س��ه ش��اخص فرعی بود: 1. عضويت و مشاركت در 
گروه ها و مراس��م مناس��ك مذهب��ي، 2. پا يبندي به 
مقررات و احكام مذهبي، و 3. تالش براي فراگيري 
جوانب گوناگون مذهب. ش��اخص های ياد شده نيز 
در قالب 28 س��ؤال آزمون شدند. )مانند، مواقعي كه 
گرفتاري انسان زياد باش��د، مي شود روزه نگرفت و 

بعداً آن را قضا كرد.( 
ج( پا يبن�دي نظري ب�ه هويت ملي، چهار 
ش��اخص فرعی را ش��امل می ش��د: 1. عالقه مندي به 
مليت ايراني، 2. بااهميت تلقي كردن آداب و رس��وم 
ملي و ضرورت اطالع از آن، 3. احس��اس بيزاري از 
مخدوش ش��دن مليت ايراني، و 4. باور جايگاه واالي 
ملي��ت ايراني. هر كدام از اين چهار ش��اخص نيز در 
قالب 25 س��ؤال آزمون ش��دند. )ب��رای مثال، چقدر 
عالقه مندي��د ايران هر س��ال در مس��ابقات علمی دنيا 

رتبة اول را به دست آورد؟(
د( پا يبن�دي عملي به هويت ملي، ش��امل 
س��ه ش��اخص فرعی ب��ود: 1. عضويت و مش��اركت 
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در گروه ها و مراس��م مل��ي، 2. پا يبندي به مقررات و 
احكام مذهبي، و 3. تالش براي آش��نايي با مروجان 
هويت ملي و آثارش��ان. شاخص های ياد شده نيز در 
قالب 22 سؤال آزمون شدند. )مانند، حاضرم بي هيچ 
چشم داش��ت مادي فقط براي دفاع از اسالم و خاك 

كشورم به جنگ عليه مهاجم بروم.( 
براي تعيين روايي، پرسش��نامه بين صاحب نظران 
و اس��اتيد دانشگاه در رش��ته هاي مديريت ورزشي و 
علوم اجتماعي توزيع ش��د و روايي پرسش��نامه تأييد 
گردي��د. براي تعيي��ن پايايي، پرسش��نامه به صورت 
آزمايش��ی بين افراد نمونه توزيع ش��د و ميزان آلفاي 
كرونباخ آن 0/89 به دس��ت آم��د كه مي توان گفت 

پايايي بااليي است.
جامع��ة مورد بررس��ي در اين پژوه��ش، تمامی 
ورزش��كاران جوان رشته هاي كش��تي و فوتبال شهر 
ته��ران در محدودة س��ني 17 تا 21 س��ال بودند كه 
در مس��ابقات جوانان سال 1386 ش��ركت داشتند. از 
ميان ورزش��كاران فوتباليستی كه در قالب 32 تيم در 
مسابقات انتخابي جوانان شهر تهران حضور يافته بودند 
حدود 800 نفر و از ميان كش��تي گيران شركت كننده 
در مس��ابقات انتخابي ش��هر تهران، ح��دود 166 نفر 
مش��اركت كردند. ب��ا اس��تفاده از روش نمونه گيري 

تصادفي و برحس��ب جدول كرجي و مورگان، 250 
ورزش��كار فوتباليست انتخاب شدند كه از اين تعداد 
13 پرسش��نامه به علت نقص اطالعات كنار گذاشته 
شد. در گروه كشتي گيران، نمونه برابر جامعه انتخاب 
ش��د و تمامي افراد شركت كننده پرسشنامه را تحويل 
گرفتند. در نهايت تعداد 129 پرسشنامه سالم تحويل 
محققان ش��د و جداگانه ارزيابي شدند. در مجموع، 

تعداد افراد نمونه 366 نفر بود.
از آمار توصيفي به منظور طبقه بندي نمرات خام، 
طراحي جدول، توزيع فراواني، و محاسبة شاخص هاي 
پراكندگ��ي نظير ميانگين و انحراف معيار و واريانس 
استفاده شد. س��پس، با استفاده از آمار استنباطي و از 
طريق آزمون هاي t تك گروهي1 و t مس��تقل2 تجزيه 

و تحليل داده ها انجام گرفت.

يافته ها
در ابت��داي اين بخ��ش مروري ب��ر ويژگي هاي 
جمعيت شناختي افراد نمونه خواهيم داشت. درصد و 
تعداد افراد نمونه بر حسب وضعيت سنی در هر يك 
از گروه هاي ورزش��ي موجود در پژوهش در جدول 
1 آمده است. همچنين، وضعيت تحصيلي افراد نمونه 

در شكل 1 نشان داده شده است.

1. One sample t-test   
2. Independent t-test

جدول	1.	درصد	و	تعداد	افراد	نمونه	بر	حسب	وضعيت	سنی

گروه ها
تعداد21 سال20 سال19 سال18 سال17 سال

كل
درصد
كل

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد 
2620/153224/802720/932418/602015/5023764/2فوتباليست
4117/294619/406125/735121/513816/0312935كشتي گير
6718/307821/318824/047520/495815/84366100مجموع 
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شکل	1.	وضعيت	تحصيلي	افراد	در	دو	گروه	فوتباليست	و	كشتی	گير

جدول	2.	شاخص	هاي	توصيفي	پا	يبندي	نظري	و	عملي	در	هويت	ديني	و	ملي	افراد	نمونه

انحراف معيارميانگينتعدادگروه ها

ال
وتب

ة ف
شت

2372/920/48متغير نظري هويت ديني ر
2372/660/52متغير عملي هويت ديني 
2371/850/42متغير نظري هويت ملي
2371/420/57متغير عملي هويت ملي

تي
ش

ة ک
شت

2/970/65 129متغير نظري هويت ديني ر
1292/730/49متغير عملي هويت ديني 
1291/860/40متغير نظري هويت ملي
1291/660/67متغير عملي هويت ملي

جدول 2 ش��اخص هاي توصيفي مؤلفه های نظري 
و عملی هوي��ت ديني و ملی از قبيل تعداد افراد نمونه، 
ميانگين، و انحراف معيار را در هر گروه نشان می دهد.

تجزيه و تحليل يافته ها
ال��ف( وضيعت پا يبندي نظري و عملي به هويت 

ديني و ملي در ورزش��كاران جوان رشته های كشتي 
و فوتبال، با اس��تفاده از آزمون t تك گروهي بررسي 
ش��د. همان طور ك��ه در جدول 3 می بينيد، با س��طح 
اطمين��ان %99، مي توان گفت ك��ه پا يبندي نظري به 
هويت ديني در ورزشكاران جوان رشتة كشتي كمتر 
از حد متوسط، پا يبندي عملي به هويت ديني در حد 
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كمتر از متوسط، پا يبندي نظري به هويت ملي در حد 
ضعيف، و پا يبندي عملي به هويت ملي در اين گروه 
از ورزش��كاران نيز كمتر از متوسط و در حد ضعيف 
ارزيابي ش��د. همچنين، در سطح α >0/01، پا يبندي 
نظري به هويت ديني در ورزش��كاران جوان رش��تة 
فوتبال كمتر از حد متوسط، پا يبندي نظري به هويت 
ديني نزديك به متوس��ط، پا يبن��دي عملي به هويت 
ديني كمتر از متوس��ط و در ح��د ضعيف، و پا يبندي 
نظري به هويت ملي در اين گروه از ورزش��كاران در 

حد ضعيف بوده  است.
ب( براي مقايسة وضيعت پا يبندي نظري و عملي 

جدول	3.	نتايج	آزمون	t	تک	گروهي	در	ورزشکاران	جوان	رشته	های	كشتي	و	فوتبال	

سطح معنا داريدرجة  آزاديميزان tنام متغير

تي
كش

تة 
رش

37/011280/000پا يبندي نظري به هويت ديني 
30/411280/000پا يبندي عملي به هويت ديني 
30/951280/000پا يبندي نظري به هويت ملي 
16/581280/000پا يبندي عملي به هويت ملي 

ل 
تبا

 فو
تة

رش
53/382360/000پا يبندي نظري به هويت ديني 
44/212360/000پا يبندي عملي به هويت ديني 
38/762360/000پا يبندي نظري به هويت ملي 
21/912360/000پا يبندي عملي به هويت ملي 

جدول	4.	مقايسة	پا	يبندي	نظري	و	عملي	به	هويت	ديني	و	ملي	در	دو	گروه	نمونه

سطح معنا داريF Sig td.fمتغير
3/000/080/533670/59پا يبندي نظري به هويت ديني
1/610/200/733670/46پا يبندي عملي به هويت ديني
0/120/720/123670/90پا يبندي نظري به هويت ملي
2/490/142/073670/04پا يبندي عملي به هويت ملی

به هويت ديني و ملي در ورزشكاران جوان رشته هاي 
فوتبال و كش��تي، از آزمون t مستقل استفاده شد كه 

نتايج آن در جدول 4 آمده است.
با توجه به جدول 2 و 4، اگرچه ميانگين پا يبندي 
نظ��ري ب��ه هوي��ت دين��ي )0/65±2/97( و پا يبندي 
نظري به هويت ملي )0/40±1/86( در ورزش��كاران 
ج��وان رش��تة كش��تي از ورزش��كاران جوان رش��تة 
فوتبال )0/48±2/92 و 0/42±1/85( بيش��تر اس��ت، 
ولي نمي توان گفت كه متغير رش��تة ورزشي )كشتي 
يا فوتب��ال( بر پا يبن��دي نظري افراد ب��ه هويت ديني 
)p=0/59( و مل��ی )p=0/90( تأثي��ر دارد و تف��اوت 
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معناداري بين ميانگين هاي دو گروه وجود ندارد.  
همچني��ن، علي رغ��م برتري ورزش��كاران جوان 
رش��تة كش��تي در پا يبن��دي عمل��ي به هوي��ت ديني 
ج��وان  ورزش��كاران  ب��ه  نس��بت  و   )2/73±0/49(
رش��تة فوتب��ال )0/52±2/66( تفاوت معن��اداري بين 
ميانگين ه��اي دو گروه وج��ود ن��دارد )p=0/46( و 
نمي توان گفت متغير رشتة ورزشي )كشتي يا فوتبال( 
بر ميزان پا يبندي عملي افراد به هويت ديني تأثيرگذار 
است. ولی مشاهده ش��د، بين ميانگين پا يبندي عملي 
به هويت ملي در ورزش��كاران جوان رش��تة كش��تي 
)0/67±1/66( و ورزش��كاران ج��وان رش��تة فوتبال 
دارد  وج��ود  معن��اداري  تف��اوت   )1/42±0/57(
)p=0/04(، و متغير رش��تة ورزش��ي توانسته بر ميزان 

پا يبندي عملي افراد به هويت ملي تأثيرگذار باشد. 

بحث و نتيجه گيري 
اي��ن پژوهش ب��ه بررس��ي هويت دين��ي و ملي 
ورزشكاران جوان و برگزيدة شهر تهران در رشته هاي 
كش��تي و فوتبال پرداخته و مؤلفه هاي پا يبندي نظري 
و عملي هر يك از افراد نمونه را بررسي، ارزيابي، و 

مقايسه كرده است.  
بررس�ي هويت ديني جوانان ورزشكار رشتة 

فوتبال و كشتي 
بررس��ي مي��زان هوي��ت دين��ي كش��تي گيران و 
فوتباليست ها در دو مؤلفة نظري و عملي، نشان داد اين 
ميزان كمتر از متوس��ط است. از سوي ديگر، از نتايج 
تحقيقات انجام ش��ده چنين برمي آيدكه نامتناسب يا 
نادرست بودن عملكرد متوليان فرهنگی و مذهبی نيز 
به ط��ور محتمل بر كاهش پا يبن��دي عملي به هويت 
ديني مؤث��ر بوده اس��ت، از جمله ع��دم معرفی دين 

در جايگاه واقعي و متناس��ب با واقعيت ها و نيازهاي 
اساس��ي جوان، به طوري كه براي جوان قابل افتخار 
باش��د و بداند س��عادت واقعي او در گرو شناخت و 

پا يبندي به دستورات دين مبين اسالم است. 
يكي از داليل احتمالي ديگر در ضعيف بودن 
پا يبندي جوانان به هويت ديني، متغير س��ن و سطح 
تحصيالت ك��م نمونه های آماري اس��ت، چرا كه 
طبق نظر محققان، دورة س��ني م��ورد نظر )21-17 
س��ال( دورة س��ني هويت يابي و تثبيت ش��خصيت 
اس��ت )1(. البت��ه، بر اس��اس مش��خصات فردي و 
تجرد افراد نمون��ه، احتماالً خانواده ه��ا در ارتقاي 
دين مداري فرزندان و شركت خانوادگي در اماكن 
مذهبي و نيز ترغيب جوانان خود به انجام مناس��ك 
دين��ي و تعميق باورها و اعتق��ادات مذهبي يا عدم 
حضور و مشاركتش��ان در تشكل ها و محافل ديني، 

نقش آفريني ضعيفي داشته اند )16(. 
همچنين، بي توجهي خ��ود جوانان به فراگيري 
اح��كام صحيح و ضع��ف در انجام فرامين اساس��ي 
اس��الم در انظار عمومی نش��ان از كم رنگ��ي امر به 
معروف و نهي از منك��ر در ميادين و مجامع تربيتی 
ورزشكاران و الگوهاي ورزشي است كه انجام آن 
از مربياني كه ارتباط گس��ترده تري با جوانان دارند 
انتظار م��ی رود. همچنين، احتم��االً از داليل ضعف 
جوان��ان در بعد نظ��ري هويت ديني اين اس��ت كه 
مناس��ك، باورها، و احساس��ات ديني مورد نظر در 
پرسش��نامه، نمود رفتاري ندارن��د و كمتر در اعمال 

معمول آن ها تجلي مي يابند )1(.
بررس�ي هويت ملي جوانان ورزش�كار رشتة 

فوتبال و كشتي 
بررس��ي مي��زان هوي��ت مل��ي كش��تي گيران و 
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فوتباليس��ت ها در دو مؤلفة نظري و عملي نش��ان داد 
اي��ن ميزان كمت��ر از حد متوس��ط و در حد ضعيف 
اس��ت. در نتايج تحقيقات بررسی شده، مطرح شده 
بود ك��ه هرچه ميزان مش��اركت دانش آم��وزان در 
فعاليت هاي غيردرس��ي مانند فعاليت ه��اي محلي و 
مس��اجد، و مدرسه و بسيج بيشتر باشد، بحران هويت 
كاهش مي يابد )3(. لذا، بر اس��اس نحوة پاسخگويي 
جوانان به س��ؤاالت مي توان احتم��ال داد زمينه و يا 
تمايل ايش��ان به مشاركت و فعاليت هايي از اين قبيل 

بسيار ضعيف باشد. 
اگ��ر از ديدگاه فرهنگي بررس��ي كنيم، احتمال 
مي رود اشاعة گس��تردة نمادها و الگوهاي بيگانه در 
تضعيف احس��اس نياز و عطش جوانان به ش��ناخت 
و افتخ��ار به نماده��اي هويت ايران��ي اثرگذار بوده 
است و ش��اهديم جوانان ورزش��كار اطالع چنداني 
از تاريخ، پيش��ينه، و افتخارات ملی و كشوری خود 
ندارن��د، و با وجود تدريس اي��ن مطالب در دروس 
رس��مي، چنين پيش��ينة تاريخي و قابل افتخاري را به 

خاطر نمی آورند. 
ب��ر پاي��ة تحقيق��ات ص��ورت گرفت��ه، احتمال 
مي رود نقش رس��انه ها در جلوه گري نمادهاي بيگانه 
چنانكه هويت غرب و ش��رق را تفوق بخش��ند و در 
راستاي الگوسازي شخصيت ها و ورزشكاران دنياي 
مادي گراي غرب حركت نمايند، در كاهش ش��ديد 
پا يبن��دي جوانان به هويت ملي مؤثر باش��ند )18،1(. 
همچنين، با استنباط از تحقيقات انجام شده، مي توان 
گفت احتماالً يكي از داليل ضعيف بودن اين قش��ر 
از جوان��ان در بعد هويت ملي، احس��اس حقارت در 
برابر بيگانگان و عدم رضايت از فوتباليس��ت ايراني 
بودن و مجذوب بودن نسبت به بازيكنان درجه يك 

فرهنگ غرب باشد.
مقايس�ة پا يبن�دي نظ�ري و عملي ب�ه هويت 

ديني و ملي در دو گروه نمونه 
با توجه به نتايج پژوه��ش، محقق دريافت متغير 
رشتة ورزش��ي )كش��تي يا فوتبال( بر ميزان پا يبندي 
نظ��ري و عمل��ي افراد به هوي��ت ديني تأثي��ر ندارد. 
احتماالً مي توان گفت كمي س��طح س��واد و به دنبال 
آن عدم مطالعه و جس��تار در كتب ديني و مشغالت 
ذهن��ي پيش روي آن ها و داليلي كه در بحث ضعف 
فوتباليس��ت ها در پا يبن��دي ب��ه هويت دين��ي مطرح 
ش��د، به مقتضيات س��ني نمونه ها مربوط بوده اس��ت 
و همان گون��ه كه در پژوهش هاي ديگ��ر نيز آمده با 
افزايش س��ن پا يبندي نظري جوان��ان به هويت ديني 

بيشتر مي شود )11(.
طبق نتايج به دس��ت آمده از تحقيقات مختلف، 
خانواده هنوز پاي��گاه مهم دروني ك��ردن ارزش ها، 
باورها، و مؤلفه هاي ملي و مذهبي است. اگر خانواده 
پاي بند ب��ه هويت و ارزش هاي ديني باش��د، احتمال 
ارتقای سطح پا يبندي به هويت در جوانان نيز به دليل 

فرصت شناخت بيشتر تقويت مي شود )1،8(.
همچنين، با توجه ب��ه نتايج اين تحقيق، نمي توان 
گفت كه متغير رشتة ورزشي بر ميزان پا يبندي نظري 
افراد ب��ه هويت ملي تأثير دارد. احتم��االً عدم تعامل 
مس��تمر اعضاي گروه مرجع و اثرگذار با گروه هاي 
پاي بند به ارزش ها و عدم پا يبندي و ترغيب به پا يبندي 
در باوره��ا و ارزش هاي اخالقي و ملی از عمده ترين 

داليل قابل بحث در اين زمينه اند )10 ،17(.
بن��ا بر نتايج حاصل از اين پژوهش، متغير رش��تة 
ورزش��ي )كش��تي يا فوتبال( بر ميزان پا يبندي عملي 
اف��راد به هويت مل��ي تأثير دارد و تف��اوت معناداري 
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بررسي هويت ديني و ملي جوانان كشتي گير و فوتباليست شهر تهران

بي��ن ميانگي��ن ورزش��كاران جوان رش��تة كش��تي و 
ورزش��كاران جوان رش��تة فوتبال به دس��ت آمد. از 
مهم تري��ن عوام��ل گرايش به هويت مل��ي، مي توان 
از موفقيت ه��اي اجتماعي در پايگاه ه��اي اجتماعي 
نام برد. باش��گاه مهم ترين نهاد تربيت ورزشكاران و 
الگوهاي ورزش��ي و قهرمانی در كشور ما محسوب 
مي شود كه ضعف يا تقويت عناصر تربيتي و ارزشي 
آن به طور حت��م در كاهش يا افزاي��ش ابعاد هويتي 
مؤث��ر خواهد ب��ود )1(. ديگر عواملی ك��ه در ايجاد 
تفاوت معنادار در ميزان پا يبندي عملي افراد نمونه به 
هويت ملی مؤثرند عبارت اند از س��طح ارزش مداري 
و اخالق مداري بيشتر در آداب و قوانين رشتة كشتي، 
نوع تعامل مربيان، پيش��ينة تاريخي، و شخصيت هاي 
پ��رورش يافته و الگوهاي معاص��ر و كهن برآمده از 
رشتة كش��تي و حماس��ه آفريني هايي كه بزرگان آن 
رش��ته در طول تاريخ در دف��اع از مؤلفه هاي هويت 

ايراني داشته اند )7(. 
اي��ن پژوهش از نظ��ر مي��زان پا يبن��دي مذهبي 
و بح��ران هوي��ت و نتايج به دس��ت آمده، ب��ا نتايج 
پژوهش ه��اي الل��ی )2006( و ش��اهرخی )1382( 
همخوان��ي دارد. همچنين، با توجه به نتايج تحقيقات 
ش��كرايی )1380( و آخوندی )1383( كه مؤيد اين 
مطلب بود كه تعارض بين خانواده و فرزندان، مانع از 
ارتقای ارزش هاي ديني اس��ت، نتايج پژوهش حاضر 

نيز اين يافته ها را تأييد مي كند )1، 8، 9، 16(. 
ب��ا توجه ب��ه اينكه ش��ركت والدين در مراس��م 
و تكالي��ف دين��ي نق��ش اثرگ��ذاري در باوره��ا و 

عملكرد جوان��ان دارد، همچنين با توجه به بررس��ي 
تحول مدل ه��اي هويتي، افزايش س��ال هاي تحصيل 
در دانش��گاه، و كاهش منزلت هويت��ي دنباله رو، اين 
تحقيق نتاي��ج پژوهش هاي فال��ك )2005( و اخوان 

)1383( را تأييد مي كند )3، 14(. 
در مجم��وع، ب��ا توجه ب��ه نتايج تحقي��ق، چنين 
پيش��نهاد مي شود كه از آنجا كه كشتي و فوتبال جزو 
ورزش هاي پرمخاطب و تأثيرگذارند و سهم بسزايي 
از جامعة ورزشی كشور را به خود اختصاص داده اند، 
بديهي اس��ت توجه مس��ئوالن امر عالوه بر توس��عة 
زيرساخت ها و برنامه ريزي براي ارتقای مدال آوري، 
بيش��تر ب��ه نق��ش هويتي و س��ازندگي ش��خصيتي و 
پرورش��ي آن جلب می ش��ود. همچنين، الزم اس��ت 
اهتمام بيش��تري بر نظارت و كنت��رل كامل بر فعاليت 
گروه هاي مرجع در ميادين ورزش��ي، از جمله مربيان 

و ورزشكاران، صورت پذيرد.
مش��اهدات نشان دادند با افزايش سن، مؤلفه هاي 
هويتي جوان قوي تر شكل مي گيرد، لذا به خانواده ها 
)به عنوان مهم ترين گروه جامعه پذير( توصيه مي شود 
ع��الوه بر فراه��م آوردن زمينه هاي رش��د و اعتالي 
ابع��اد هويتي فرزن��دان، اقتضائات س��ني او را نيز در 
نظر گيرند. همچنين، به خانواده ها توصيه مي ش��ود از 
شركت فرزندان خود در گروه هاي مناسب همساالن 
از قبيل تيم هاي ورزش��ي محلي اس��تقبال كنند، زيرا 
يك��ي از راه ه��اي ارتقاي بُعد اجتماع��ي هويت ملي 
نوجوانان و جوانان ايجاد ارتباطات گستردة اجتماعي 

و تأثيرات گروه همساالن است.
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دكتر محمود گودرزي، دكتر ابوالفضل فراهاني، ابراهيم علي دوست قهفرخي، امين جالل منش
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