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Abstract 

Background & Objective: Sports activities have obvious benefits, including physical, psychological and social for all members of the 
community, including healthy people and especially for the physically disabled. Athletic identity can lead to motivation and continuous 

participation in sports activities as well as success at high levels. Thus, the purpose of this study was to examine the relationship between athletic 

identity and participation in sports activities among physically disabled persons. 
Methods: This research was a survey, and a questionnaire used for data collection. The statistical population of this study was physically disabled 

people in Shahrekord (Chaharmahal and Bakhtiari province, Southwest of Iran) in 2016. In this study, using the Cochran formula at the 5% error 
level, 320 people (186 males and 134 females) with an average age of 28.65 ± 9.71 were selected from 2139 physically disabled people, in a 

simple random sampling method. Athletic Identity was measured by using Cieslak’s athletic identity scale, which was a 22–item self–report 

questionnaire with five dimensions, including self–identity, social Identity, exclusivity, positive and negative affectivity. All five dimensions 
were answered on a 10–point scale from 1 (strongly disagree) to 10 (strongly agree) – also, a researcher–made questionnaire used for participation 

in sports activities. The questionnaire had four items that measured the rate of participation in sports activities according to minutes per week. 
Pearson correlation coefficient used to analyze data. All statistical analyses were conducted using SPSS (Version 24) with the error level less 

than 0.05. 

Results: A total of 58.1% of respondents were men, and 41.9% were women. The mean age of the women was 65.9±53.55 years old, and the 
mean age of the men was 20.9±19.26 years. In terms of involving in sport, 86% of men and 48% of women involved in sports activities, while 

14% of men and 52% of women did not include in any sports activities. In total, 56% of men and women participated in sports activities, and 
44% did not participate in any sports activities. The average participation in sports activities was 52.20±32.22 min/week. The mean of athletic 

identity was 126.94±14.32, which was higher than average. Results of Pearson's correlation coefficient showed that there was a significant 

positive relationship between self–identity and participation in sports activities (r=0.34, p<0.001). There was a significant positive relationship 
between social identity and participation in sports activities (r=0.30, p<0.001). There was a significant positive relationship between exclusivity 

and participation in sports activities (r=0.40, p<0.001). There was a significant negative correlation between negative affectivity and participation 
in sports activities (r=-0.16, p<0.001). There was a significant positive relationship between positive affectivity and participation in sports 

activities (r=0.31, p<0.001). Finally, there was a significant positive relationship between sport identity and participation in sports activities 

(r=0.30, p<0.001). 
Conclusion: Athletic identity could be a facilitator for participation in sports activities for physically disabled persons and their commitment to 

the continuous involvement in sports activities that can lead to their physical and mental health. Athletic identity by increasing the participation 
of physically disabled people in sports activities can reinforce the feeling of strength and self–esteem in physically disabled athletes, reduce the 

negative affectivity of others, and lead to reinforcing of social identity and eventually develops the capability of physically disabled persons. 

Keywords: Athletic Identity, Sports, Physically Disabled. 
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  .۳۶(:۹؛ )۸1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۸ ریورشه برخط انتشار 

 های ورزشی در بین معلولین جسمیارتباط بین هویت ورزشی و مشارکت در فعالیت
 ۲، محمدصادق سعادت1*محمدرضا مرادی

 سندگانینو حاتیتوض

 مدیریت ورزشی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران؛ دکترای .1
 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران. .۲

 mrmoradi@lit.sku.ac.ir *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۷خرداد۴ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷اردیبهشت۳ تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵  © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

ویژه برای سالم و به افراد ازاعضای جامعه اعم برای همٔه و اجتماعی شناختیروان جسمانی و منافع ازجمله آشکار ورزشی، منافعی هایفعالیت در مشارکت زمینه و هدف:
هدف پژوهش حاضر  های ورزشی و موفقیت در سطوح عالی ورزشی را منجر شود.تواند انگیزش و تعهد حضور مداوم در فعالیتمیالن دارد. ازسویی هویت ورزشی معلو

 های ورزشی در بین معلوالن جسمی بود.بررسی ارتباط بین هویت ورزشی و مشارکت در فعالیت
 1۳۹۵آوری شد. جامعٔه آماری پژوهش را تمامی معلوالن جسمی شهرکرد در سال ات الزم جمعکمک پرسشنامه اطالعپژوهش حاضر از نوع پیمایشی بود و به بررسی:روش

صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. از مقیاس هویت نفر معلوالن جسمی به ۲1۳۹نفر از بین  ۳۲۰تعداد  درصد۵کارگیری فرمول کوکران در سطح خطای تشکیل دادند. با به
 درصد استفاده گردید.۵در سطح خطای  ۲۳نسخٔه  SPSSافزار ضریب همبستگی پیرسون و نرماز  ساختٔه مشارکت ورزشی و نیزقورزشی چزالک و پرسشنامٔه محق

مستقیم و ( و نیز بین هویت اجتماعی و مشارکت ورزشی رابطٔه p ،۰٫۳۴=r<۰٫۰۰1دار )باتوجه به نتایج، بین هویت خود و مشارکت ورزشی رابطٔه مستقیم و معناها: یافته
ها نشان (. ازطرفی یافتهp ،۰٫۴۰=r<۰٫۰۰1دست آمد )داری بهانحصارگرایی و مشارکت ورزشی رابطٔه مستقیم و معنا بین (. همچنینp ،۰٫۳۰=r<۰٫۰۰1دار مشاهده شد )معنا

داری وجود داشت ثیرپذیری و مشارکت ورزشی رابطٔه مستقیم و معنا( و نیز بین تأp ،۰٫1۶-=r<۰٫۰۰1دار )داد بین تأثیرپذیری منفی و مشارکت ورزشی رابطٔه معکوس و معنا
(۰٫۰۰1>p ،۰٫۳1=rدرنهایت بین هویت ورزشی و مشارکت ورزشی رابطٔه مستقیم و معنا .)( ۰٫۰۰1داری مشاهده شد>p ،۰٫۳۵=r.) 

 های ورزشی است.شتر معلوالن جسمی در فعالیتگر مشارکت هرچه بیتوان نتیجه گرفت که هویت ورزشی تسهیلها میبراساس یافته گیری:نتیجه
 هویت ورزشی، ورزش، معلول جسمی. ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
که قادر است راه  دیآیشمار مهای مهمی بهورزش از شاخصه امروزه
رسیدن به کمال، به تمامی اقشار جامعه نشان  تر را درترو سالمروشن

می، وتأمین سالمت عم همین امر سهم چشمگیر تربیت بدنی را در .دهد
یابی به پویایی و دست، جسمانی و روانی یهابیپیشگیری از آس

 معهآحاد جا حرکتی برای همٔه یهاکسب مهارت نیز نشاط و و شادابی
 باتوجه به اجتماعی و هیممفا از یکی عنوانبه . ورزشسازدیروشن م

 از مدنظر بسیاری ،مختلف هایدر زمینه آن خاص کارکردهای

 این کارکردهای بسیار مهم است. از گرفته قرار محققان و دانشمندان

 را موضوع است. این جوامع ایجاد سالمت در آن بسزای نقش پدیده،

 این کننده درمشارکت زندگی افراد بر تأثیر ورزش ازطریق توانمی

 . (1)کرد  مشاهده روشنیبه زمینه،
دهی، پذیری، سازمانتقویت تعاون، قانون سببتنها ورزش نه

نیز  را بلکه هویت اجتماعی ،شودهمبستگی و مشارکت اجتماعی می
ورزشی،  هایفعالیت در مشارکت بهتر، بیان به(. ۲) دکنایجاد می

 برای و اجتماعی شناختیروان جسمانی و منافع ازجمله آشکار منافعی

 حاصل از مشارکت آورد. منافع جسمانیمی ارمغان به اعضای جامعه

بین  در شدهپذیرفته و عنوان اصلی ویژهبه ورزشی هایفعالیت در
 افزایش و بیماری از جلوگیری برای ایو وسیله جامعه افراد بیشتر

جهت افزایش  زیادی هاییافته و ت. شواهداس سالمت عمومی
 ورزشی هایدر فعالیت پیوسته و مداوم مشارکت ازطریق سالمت

 گذشته سال چهل طول کلینیکی، در و تجربی وجود دارد. مطالعات

 عاملی مهم ،ورزشی فعالیت نبود و کم آمادگی جسمانی اندداده نشان

 (. ۳رود )می شماربه افراد بین در هابیماری افزایش میزان بر
های گذشته تاکنون در ای اجتماعی بوده که از دورهبودن پدیدهمعلول

که از نظر شناخت موجودی و روابط طوریجوامع وجود داشته است؛ به
صورت مشکلی اساسی مطرح بوده و بین دوطرفٔه اجتماعی همیشه به

معلول  سو و وضع اجتماعی افرادتکامل اجتماعی و علمی بشر ازیک
بودن معلول .(۴ت )دیگر روابط ثابتی وجود نداشته اسازسوی

های عادی عبارتست از ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از ضروری
ای علت وجود نقصی مادرزادی یا عارضهزندگی فردی یا اجتماعی به

که بر اثر  شودیمدر قوای جسمانی و روانی. معلول به فردی اطالق 
از توارث، بیماری، جنگ و ، ناشیمای توأا ضایعهضایعٔه جسمی ی

حادثه، اختاللی درخورتوجه و مستمر در سالمت و کارایی عمومی بدن 
ای که اختالل گونهوجود آید؛ بهای او بهیا در شئون اجتماعی و حرفه

های شخصی و اجتماعی و اقتصادی مذکور از استقالل وی در زمینه
های ضعف جسمانی، اتکای و بروز نشانهبا پیدایش ضایعه  .کاهدیم

افراد معلول بر خویشتن متزلزل و احساس نیاز به دیگران و وابستگی به 
نفس، اهش اعتمادبهد. کابییممرور قوت شود و بهغیر ظاهر می

کفایتی و سرباربودن، حداقل گرایی منفی، احساس بیشخصیت
و در او  دهدیمتأثیر قرار تحتی باقیمانده در فرد معلول را هاییتوانا

های جدید مؤید آن است که کند. یافتهاحساس اندوه و ابهام بروز می
ی احساسی و هاحالتورزش با بهبود وضعیت روانی ازجمله 

ای مناسب برای خودشناسی ارتباط نزدیکی دارد و تمرینات بدنی وسیله
 (.۵یابی به موقعیت مناسب ذهنی و روانی است )دست

رزشی نوعی هویت اجتماعی است که از تعلق گروهی از هویت و
های ، پیروزی تیمروایناز ؛خاص حکایت دارد ورزشکاران به رشتٔه

بازنمایی هویت ، ورزشی یا ورزشکاران در سطوح جهانی و ملی
ای ورزش پدیده ماهیت (.۶) ملی و ورزشی نیز است و اجتماعی

 کننده است؛ شبکٔهیینکه مشارکت و همکاری در آن تع بودهاجتماعی 
شده بین ورزشکاران در تیم موجب گسترش حس تعلق اجتماعی تشکیل
شود. درواقع ورزشکار خودش ها میپنداری بین آندازاجتماعی و هم

هایشان ها و شکستموفقیت و را از لحاظ اجتماعی و فرهنگی به جمع
تیم شده و گروه یا  درقبالموجب ارزیابی مثبت  و نیز داندوابسته می

هماهنگی در رفتارها و مشارکت  ،د. درنهایتکنمی بستگیدلایجاد 
، مشارکت همچنین .(۷)همراه دارد به نفع گروهبهرا جدی و فعال 

ورزشی،  یفرد در تیم بودنعضو .ورزشی وابسته به هویت ورزشی است
 براساسو این هویت  شدهایجاد تعریف و تصور فرد از خود  سبب

یعنی فرد  ؛(۸) دشوعضویت و حس تعلق گروهی ایجاد و تعریف می
عضویت خود در  دربارٔهداند، بر اینکه خود را عضوی از گروه میعالوه

خود « گروهدرون»گروه احساس مثبتی داشته و با مقایسه و ارزیابی بین 
داوری هش نفع گرودارانه بهصورت جانبدیگران، به« گروهبرون»و 
که این امر  را ایجاد کردهگروهی رقابت بین درک زمینٔه همچنین کند؛می

 درنهایت منجر به تعهد و مشارکت فعال در هویت و مشارکت ورزشی
 . (۹)د شومی پایدار

چزالک در بررسی و تحقیقات جامع، هویت ورزشی را شامل 
های بیرونی هویت ورزشی داند. مؤلفههای بیرونی و درونی میمؤلفه
های درون واسطٔه گروهانحصارگرایی و هویت اجتماعی بوده که بهشامل 

ها )تحصیل، جامعه )خانواده، دوستان، مربیان، معلمان( و زمینه
های هستند. مؤلفه ورزش، مذهب(، با میزان تأثیر جامعه بر فرد مرتبط

درونی از هویت خود و تأثیرپذیری منفی و تأثیرپذیری مثبت تشکیل 
درجٔه تأثیرپذیری ادراکات فردی، مانند ارزیابی و تفسیر شده است و به 

تواند هویت ورزشی قوی می .(1۰)شود نقش ورزشکاری اطالق می
ها موجب انگیزش و نظم الزم جهت حضور مداوم ورزشکار در تمرین

و همچنین موفقیت در سطوح عالی ورزشی شود. این امر مبین آن است 
رهای مثبت بر عملکرد ورزشی، که هویت ورزشی قوی، دارای تأثی

نفس ورزشکار است. همچنین هویت ورزشی سالمت، آمادگی و عزت
گیری شغلی و خودکارآمدی و بیشتر، سطوح بهتری از تصمیم

؛ اما هویت (11)همراه دارد بینی را در آینده برای ورزشکار بهخوش
و دارای اهمیت اساسی است  ویژه در بین ورزشکاران معلولورزشی به

در بُعد اول، مشارکت دنبال داشته باشد: تواند کارکردهای زیادی بهمی
تواند تنها میهای ورزشی نهن در فعالیتداوطلبانه و خودجوش معلوال

 بلکه موجب گسترش سرمایٔه ،دکنها را تأمین سالمت جسمی و روانی آن
 شودحس تعهد و همکاری متقابل می نیز هویت ورزشی و و اجتماعی

توانمندی این  ،های ورزشی. در بُعد دوم، مشارکت در فعالیت(1۲)
خوبی از ظهور  ها در اجتماع نشانٔهو حضور آن کندرا ایجاد میگروه 

درنهایت،  است. که توسط ورزش توانمند شده بودههویت اجتماعی 
و روابط اجتماعی، گسترش  هاافزایش کیفیت زندگی، تعامل سبب

ازی انگیزشی برای ترغیب به ورزش در بین مشارکت اجتماعی و الگوس
گرایی، حذف دیدگاه . هویت ورزشی موجبات هدفشوداقشار می همٔه
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۳ 

شدن بر مشکلی، کسب مهارت محدودیت، تالش برای چیرهمعلولیت
 . (1۳)همراه دارد غلبه بر موانع و عملکرد بهتر درمقابل دیگران را به

اسکوردیلیس و همکاران نشان داد هویت خود و هویت  نتایج پژوهش
گیری ورزشی و مشارکت بیشتر در و هویت ورزشی بر جهت اجتماعی

پیات و . همچنین نتایج تحقیق (۲)های ورزشی تأثیر دارد فعالیت
مشخص کرد هرچه تأثیرپذیری منفی ورزشکاران از اطرافیان همکاران 

. در (1۴)بیشتر خواهد بود  کمتر باشد، هدفمندی و مشارکت ورزشی
تأثیرپذیری مثبت و هویت خود بر  لیوای دریافت تحقیقی دیگر،

. باتوجه به (1۵)انگیزش ورزشی و مشارکت ورزشی اثر مثبتی دارد 
نتایج تحقیق شاپیرو و همکاران، هویت اجتماعی و انحصارگرایی و 

ست هویت ورزشی بر ترغیب به ورزش و مشارکت پایدار ورزشی مؤثر ا
های ورزشی مشارکت افراد معلول در فعالیت بنابراین باید گفت ؛(1۶)

که این هویت ورزشی،  کردهها ایجاد نوعی هویت ورزشی برای آن
انحصاری است؛ یعنی تنها به گروه ورزشکار و تیم ورزشی تعلق دارد. 
اجتماعی است؛ یعنی هویت ورزشکار یا تیم ورزشی را از سایر 

کند. در نهایت نوعی هویت های ورزشی مشخص میورزشکاران و تیم
های خویش خود است؛ یعنی تعریف و تصور فرد از خود و توانمندی

 . (1۷)است 
 منافع ازجمله آشکار ورزشی، منافعی هایفعالیت در مشارکت

از سالم و اعضای جامعه اعم برای و اجتماعی شناختیروان جسمانی و
 در مشارکت حاصل از جسمانی معلول در پی خواهد داشت. منافع

 بین در شدهپذیرفته و مهم عنوان اصلیبه ورزشی هایفعالیت

 افزایش و بیماری از جلوگیری برای ایو وسیله جامعه بیشترافراد

 در مشارکت میزان است آید. روشنشمار میبه سالمت عمومی

 نوسان متفاوت، هایگروه و افراد بین در ویژهبه های ورزشیفعالیت

 و روانی مختلف جسمانی و عوامل تأثیرتحت و داشته زیادی
ها معلوالن جسمی هستند که باتوجه گروه این از است. یکی اجتماعی
های این قشر از جامعه و اهمیت ورزش معلوالن هم در بُعد به مشکل

ورزش همگانی و کسب سالمتی و هم در بُعد ورزش قهرمانی، تحقیق 
خ این سؤال بود که آیا بین هویت ورزشی و میزان دنبال پاسحاضر به

 های ورزشی معلوالن جسمی ارتباطی وجود دارد؟مشارکت در فعالیت

 بررسیروش 2
تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه 

ن جسمی در لیست آمار المعلو تمامی راآماری این پژوهش  جامعٔهبود. 
که درمجموع  تشکیل دادند 1۳۹۵رد در سال بهزیستی شهرستان شهرک

معلول  نفر 1۰1ن شامل نفر بودند. آمار تفکیکی این معلوال ۲1۳۹
ناشنوایی،  معلولنفر  ۶۵۲نابینایی،  معلولنفر  ۴۳۲نخاعی،  ضایعٔه
 نفر نیز دارای معلولیت احشای داخلی ۶۲۷نفر چندمعلولیتی و  ۳۲۷

نفر  ۳۲۰تعداد  درصد۵فرمول کوکران در سطح خطای  براساس. بود
کار بهگیری تصادفی ساده نمونه شیؤه که عنوان نمونه انتخاب شدندبه

برای سنجش هویت ورزشی از پرسشنامٔه هویت ورزشی چزالک . رفت
 ورزشی هویت گیریاین مقیاس، عوامل اثرگذار بر شکلاستفاده شد. 

 پنجرایی )گزینه(، انحصارگ پنج) اجتماعی هویت مقیاسخرده پنج با را

گزینه( و  چهار) یگزینه(، تأثیرپذیری منف چهارگزینه(، هویت خود )
 مقیاس از اینکه ضمن. کندمیگزینه( ارزیابی  چهار) تأثیرپذیری مثبت

 سازی=کامالً موافق( نیز برای کمی1۰تا  مخالف کامالً=۰) ارزشیده
گذاری مقیاس هویت ورزشی در شیؤه ارزش. (۷)شود می استفاده آن

و میانگین  1۰تا۰صورت ای )در مقیاس لیکرت( بهدرجهطیف ده
است که ضرب در تعداد  ۴٫۵صورت نظری هریک از ابعاد پرسشنامه به

باتوجه دهد. متغیر، میانگین نظری آن متغیر را نشان میهای یکگویه
 ۷۳تا۰هویت ورزشی بین  ٔهبرای این ابزار، نمر شدهتعیینبه هنجار 

 ۲۲۰تا1۴۷هویت ورزشی متوسط و  1۴۶تا۷۴ کم وهویت ورزشی 
استاندارد بوده  مهپرسشنا این. شوددرنظر گرفته می زیادهویت ورزشی 

پایایی درونی آن را با استفاده از  و همکاران یعشج ،که در داخل کشور
ا استفاده از اش را بگزارش کردند و روایی ۰٫۸۷روش آلفای کرونباخ 

 . (1۸)تحلیل عاملی تأیید کردند 
ساخته برای مشارکت ورزشی از پرسشنامٔه چهارسؤالی بازپاسخ محقق

استفاده شد که روایی صوری آن را چهار نفر از استادان علوم ورزشی 
های تأیید کردند. این پرسشنامه برحسب میزان مشارکت در فعالیت

اس دقیقه محاسبه شده است. ورزشی جامعٔه آماری در هفته براس
طور منظم آیا هر هفته به»این صورت بود: های این پرسشنامه بهسؤال

هر جلسٔه »، «کنید؟در هفته چند جلسه ورزش می»، «کنید؟ورزش می
چند ماه در سال »و « انجامد؟طول میورزش یا تمرین شما چه مدت به

های پرسشنامه از برای تعیین پایایی درونی سؤال«. کنید؟ورزش می
ها روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج این پژوهش روی آزمودنی

(۳۲۰=N نشان داد، هویت ورزشی با آلفای کرونباخ )هویت ۰٫۹1 ،
، ۰٫۸۶، هویت اجتماعی با آلفای کرونباخ ۰٫۸۷ خود با آلفای کرونباخ

، تأثیرپذیری مثبت با آلفای ۰٫۸۶انحصارگرایی با آلفای کرونباخ 
ضریب  ۰٫۸۷و تأثیرپذیری منفی با آلفای کرونباخ  ۰٫۹۰کرونباخ 

 پایایی پذیرفتنی و مطلوبی داشتند. 
در این پژوهش از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و 

در سطح  آمدهدستبهاطالعات  لیوتحلهیتجز اف معیار و برایانحر
های ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تحلیلاز آمار استنباطی 

درصد صورت ۵در سطح خطای  و ۲۳نسخٔه SPSSافزار مذکور با نرم
 گرفت.

 هایافته ۳
نفر  1۸۶شود مالحظه می ۲و  1طورکه در جداول همان

نفر  1۳۴ویان را مردان معلول جسمی و گدرصد( از پاسخ۵۸٫1)
گو دادند. میانگین سنی زنان پاسخها را زنان تشکیل درصد( از آن۴1٫۹)

سال بود. از  ۲۶٫۰۵±۹٫۲۰سال و میانگین سنی مردان  ۹٫۶۵±۳۰٫۵۳
درصد( مردان و ۸۶نفر ) ۹1های ورزشی لحاظ مشارکت در فعالیت

مشارکت داشتند؛  های ورزشیدرصد( زنان در فعالیت۴۸نفر ) ۸۹
درصد( زنان در ۵۲نفر ) ۹۷درصد( مردان و 1۴نفر ) ۴۳که درحالی
درصد( ۵۶نفر ) 1۸۰های ورزشی مشارکت نکردند. درمجموع فعالیت

نفر  1۴۰های ورزشی مشارکت کرده و مردان و زنان در فعالیت
 های ورزشی نداشتند.درصد( هیچ مشارکتی در فعالیت۴۴)
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۴ 

 کننندگان در پژوهشهای توصیفی مربوط به جنسیت و سن شرکت. یافته1جدول 

 درصد تعداد جنسیت
 سن
 میانگین±انحراف معیار 

 ±۲۶٫۰۵ ۹٫۲۰ ۵۸٫1 1۸۶ مرد
 ۹٫۶۵±۳۰٫۵۳ ۴1٫۹ 1۳۴ زن
 ۹٫۷1±۲۸٫۶۵ 1۰۰ ۳۲۰ کل

 های ورزشیمشارکت در فعالیتهای توصیفی مربوط به میزان . یافته۲جدول 

 جنسیت
 مشارکت نداشتن مشارکت

 درصد تعداد درصد تعداد
 1۴ ۴۳ ۸۶ ۹1 مرد
 ۵۲ ۹۷ ۴۸ ۸۹ زن

 ۴۴ 1۴۰ ۵۶ 1۸۰ جمع

 های ورزشی )برحسب دقیقه در هفته( ارائه شده است. در فعالیتمیانگین و انحراف معیار ابعاد هویت ورزشی و مشارکت  ۳در جدول 

 . توصیف متغیرهای اصلی پژوهش برحسب میانگین و انحراف معیار۳جدول 
 انحراف معیار آمدهدستمیانگین به میانگین پرسشنامه )نظری( تعداد گویه یرمتغ

 ۲٫۶۶ ۲۲٫۴۰ 1۸ ۴ هویت خود
 ۲٫۲۴ ۲۷٫۵۵ ۲۲٫۵ ۵ اجتماعیهویت 

 ۲٫۶1 ۲۷٫۷۰ ۲۲٫۵ ۵ گراییانحصار
 ۲٫۶۷ ۲۵٫۵ 1۸ ۴ تأثیرپذیری منفی
 ۲٫۵۳ ۲۷٫۷۶ 1۸ ۴ تأثیرپذیری مثبت
 1۲٫۲۲ 1۲۶٫۹۴ ۹۹ ۲۲ هویت ورزشی

 1۴٫۳۲ دقیقه ۵۲٫۲۰ - ۴ )دقیقه در هفته( های ورزشیمشارکت در فعالیت

 بین متغیرهای پژوهش . نتایج ضریب همبستگی پیرسون۴جدول 
 Pمقدار  ضریب همبستگی متغیر وابسته متغیر مستقل
 >۰٫۰۰1 ۰٫۳۴ های ورزشیمشارکت در فعالیت هویت خود

 >۰٫۰۰1 ۰٫۳۰ های ورزشیمشارکت در فعالیت هویت اجتماعی
 >۰٫۰۰1 ۰٫۴۰ های ورزشیمشارکت در فعالیت گراییانحصار

 >۰٫۰۰1 -۰٫1۶ های ورزشیفعالیتمشارکت در  تأثیرپذیری منفی
 >۰٫۰۰1 ۰٫۳1 های ورزشیمشارکت در فعالیت تأثیرپذیری مثبت
 >۰٫۰۰1 ۰٫۳۵ های ورزشیمشارکت در فعالیت هویت ورزشی

های مشارکت در فعالیت»و « هویت خود»بین  ۴مطابق جدول 
داری مشاهده شد. هرچه معنامعلوالن جسمی رابطٔه مستقیم و « ورزشی

بیشتری داشتند به همان نسبت « هویت خود»گویان احساس پاسخ
ها نیز افزایش یافته بود. بین های ورزشی در بین آنمشارکت در فعالیت

معلوالن « های ورزشیمشارکت در فعالیت» و« هویت اجتماعی»
با افزایش  عبارتیداری وجود داشت. بهجسمی نیز رابطٔه مستقیم و معنا

های مشارکت در فعالیت»معلوالن جسمی، « هویت اجتماعی»حس 
و « انحصارگرایی»طور بین ها نیز افزایش یافته بود. همینآن« ورزشی

معلوالن جسمی رابطٔه مستقیم و « های ورزشیمشارکت در فعالیت
ورزشی و « انحصارگرایی»دست آمد؛ بنابراین هرقدر حس داری بهمعنا

بین معلوالن جسمی زیاد شده به همان نسبت مشارکت در تیمی در 

های ورزشی نیز بیشتر شده بود. بین تأثیرپذیری منفی و فعالیت
های ورزشی معلوالن جسمی رابطٔه معکوس و مشارکت در فعالیت

یعنی هرقدر فرد از دیگران تأثیرپذیری منفی  داری مشاهده شد؛معنا
های ورزشی مشارکت در فعالیت کمتری را تجربه کرده به همان نسبت
و مشارکت در « تأثیرپذیری مثبت»وی افزایش یافته بود. همچنین بین 

داری یافت های ورزشی معلوالن جسمی رابطٔه مستقیم و معنافعالیت
که نشان داد با افزایش تأثیرپذیری مثبت از دیگران، مشارکت در  شد

نتایج مشخص کرد بین های ورزشی نیز زیاد شده بود. درنهایت فعالیت
های ورزشی معلوالن جسمی هویت ورزشی و مشارکت در فعالیت

داری وجود داشت که بیان کرد با افزایش احساس مستقیم و معنا رابطٔه
های ورزشی معلوالن جسمی هویت ورزشی، میزان مشارکت در فعالیت
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۵ 

 نیز بیشتر شده بود.

 بحث 4
ورزشی و مشارکت  حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هویتپژوهش 

شهرکرد صورت گرفت.  ن جسمیهای ورزشی در بین معلوالدر فعالیت
های و مشارکت در فعالیت« هویت خود»بین نتایج تحقیق نشان داد که 

با دارد که وجود ی دارامعنمستقیم و  ن جسمی ارتباطورزشی معلوال
ر توجیه همسوست. د (1۵) و لیوای (1۳)گروف و زابریسکی  نتایج

در بازتعریف  بوده که اجتماعی ایید گفت فعالیت ورزشی پدیدهبا
 .هایش نقش مثبتی داردتصور فرد از خویشتن و توانایی و موقعیت فرد

 تنها اجازٔهن جسمی در ورزش نهبر همین اساس، هویت فردی معلوال
ها به سایر حوزه« ورزشکار»د بلکه این هویت با عنوان کنمی پیدا بروز

توان گفت، هویت فردی با بر همین مبنا می .یابدمینیز گسترش 
 .(۸)است  در ارتباطن جسمی معلوال مشارکت ورزشی

بین هویت اجتماعی با مشارکت در نتایج پژوهش مشخص کرد 
با  شود کهمشاهده می یدارامعنمستقیم و های ورزشی ارتباط فعالیت

 (1۶) و همکاران شاپیروو  (1۳)گروف و زابریسکی های یافته
عنوان بیان کرد که وقتی معلول جسمی بهدر توجیه باید همسوست. 

 و نوعی هویت، به شودمی یورزشکار وارد فعالیت ورزشی در تیم
بودن این عضو یابد.دست میو حس تعلق به اعضای تیم  بستگیدل

 و کردهمنبع ساخت هویت جمعی عمل  صورتبه ویگروهی در ذهن 
یا  کردهمعلول جسمی باید فکر و احساس  که دکنتعیین میآن چیزی را 

گروه او از  این امر منجربه ارزیابی مثبت کند.اینکه چگونه رفتار و عمل 
و فعالیت خود را برای موفقیت  شودمیهای دیگر گروه درمقایسه با

ن جسمی ورزشکار در . بر همین اساس، معلوالکندمیچندان  گروه دو
 شوند کهای میکنندهورزشی صاحب هویت اجتماعی تعیین یقالب تیم

ترغیب به  و کارکردهایی نظیر افزایش فعالیت هاآناین هویت برای 
 .دارد فعالیت یا تبلیغ بیشتر

بین انحصارگرایی با مشارکت در مطالعه بیان کرد که نتایج همچنین 
ی وجود دارامعنمستقیم و ن جسمی ارتباط معلوال های ورزشیفعالیت
و شاپیرو و  (1۷)تاسیمسکی و همکاران تحقیق  نتایجبا  دارد که

که مانیتوان عنوان کرد، زمیدر توجیه  ست.همسو (1۶) همکاران
شوند در بسیاری مواقع ارزش ورزش می ن جسمی وارد حیطٔهمعلوال

ن معلوال مبنابر همین  .بیندخود را منوط به عملکرد در ورزش می
احساس  ،عملکرد مثبت و موفق در عرصٔه ورزش دارایجسمی 

ند که درواقع نوعی انحصارگرایی کننفس و ارزشمندی بیشتری میعزت
ن جسمی مثبت . پیامد انحصارگرایی همیشه برای معلوالشودایجاد می

های خود لیکن در تشکیل ذهنی مثبت و باورمندی به توانایی ،نیست
 .(۷)تأثیر مثبتی دارد 

های تأثیرپذیری منفی با مشارکت در فعالیتکه  نشان داد پژوهشنتایج 
با  ی است کهدارامعنمعکوس و ارتباط  دارای ن جسمیالمعلو ورزشی

 (1۴) پیات و همکارانو  (1۷)تاسیمسکی و همکاران های یافته
منفی های با تأثیرورزشکار ن جسمی که معلوالهمسوست. هنگامی

در وضعیت اول  .تواند پیش آیدت میشوند دو حالرو میهاطرافیان روب
واند موجبات تکه این مقاومت می کندمیمقاومت ورزشکار بروز 

در حالت  ایجاد کند.نفس و دفاع وی از عملکردش را عزت یارتقا

 هادر چنین حالتی ورزشکار تسلیم تأثیر ودوم وضعیت انفعالی است 
 تجربٔه ،تر در وضعیت انفعالیاثر مهم .شودمنفی دیگران می هایو القا

 ؛دید منفی به فعالیت ورزشی خواهد بود پیداکردنکاهش فعالیت یا 
ن جسمی بنابراین اگر تأثیرپذیری منفی اطرافیان با مقاومت معلوال
ن جسمی ترکیب شود میزان تأثیرپذیری کاهش یافته و همچنان معلوال

 .(۶،1۹)د ندهبه فعالیت ورزشی ادامه می
بین تأثیرپذیری مثبت و که  باتوجه به نتایج تحقیق مشخص شد

ی یافت دارامعنمستقیم و های ورزشی ارتباط مشارکت در فعالیت
آن به این صورت  توجیه .(1۵) ستهمسو لیوای مطالعٔهبا شود که می

های ورزشی مشارکت در فعالیتن جسمی معلوال وقتی است که
یق و ترغیب و انگیزش بیشتر برای از سوی دیگران با تشوکنند، می

ی برای حضور در ترقوی انرژی و انگیزٔهکه  دنشورو میهورزش روب
کمتر شده و احساس  انشپذیریآسیب یابند ومی های ورزشیفعالیت

به تیم ورزشی و هویت اجتماعی و سرزمینی  یخاطر بیشترتعهد و تعلق
 .(۲) آورنددست میبه
های د شد بین هویت ورزشی و مشارکت در فعالیتأییت نهایتدر

با شود که ی دیده میدارامعنمستقیم و ارتباط معلوالن جسمی ورزشی 
 (۲۰)و اسمیت و همکاران  (1۶)شاپیرو و همکاران های پژوهش

ای است که افراد هویت ورزشی درجه ست. در توجیه باید گفتهمسو
 افراد مشارکت، روازاین ؛شناسندخود را با نقش ورزشکاربودن می

را در  زیادیتواند تعهد میهای ورزشی فعالیتدر معلول جسمی 
متعهد به حضور خود را وی شود  سببو  ردهورزشکاران معلول ایجاد ک

 ویژهبههای خود هویت نیزورزشکار فرد . های ورزشی بدانددر فعالیت
کند؛ این ارزیابی و اصالح می و مدیریت را هویت ورزشی

تعامل و ارتباط با محیط و  ادامٔه براساسدهی و جهت دهیخودسازمان
 .است ،آنموجود در  افراد

ن جسمی در بین معلوال ویژهبهتوان گفت هویت ورزشی میدرمجموع 
 و هابندی نقشان نوعی طبقهوعنقسمتی از خودپنداره است که به

یت ورزشی هو این مبنا،د. بر کنها و رفتارهای آنان عمل مینگرش
هویت شود. همچنین  شاننفسعزتسبب تقویت تواند ن میمعلوال

ورزشی ارتباط بین ورزشکار و محیط )خانواده، دوستان، مربی یا 
 ورزشکارو عواطف افراد را به  هاو احساسکرده رسانه( را تقویت 

براساس همین کارکرد هویت ورزشی است که  .شناسدمیرسمیت به
عنوان فعالیتی مهم برای ورزش را به ،جسمین بسیاری از معلوال

های اجتماعی د به سایر حوزهواحساس عزتمندی، توانمندی و ور
دیگر و ازسوی گرتسهیلسو درواقع هویت ورزشی از یک .دانندمی

 کننده است.تعیین

 گیرینتیجه ۵
توان عاملی های این پژوهش، هویت ورزشی را میمطابق یافته

های ورزشی برای معلوالن جسمی گر جهت مشارکت در فعالیتتسهیل
های ورزشی دانست که خود و تعهد آنان به حضور مستمر در فعالیت

تواند سبب سالمت جسمانی و روانی آنان شود. هویت ورزشی با می
های ورزشی، احساس در فعالیت افزایش مشارکت معلوالن جسمی

کند و از تأثیرپذیری نفس ورزشکاران معلول را تقویت میقدرت و عزت
کاهد. همچنین موجبات تشدید و تقویت هویت منفی دیگران می
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۶ 

های معلول مستعد و اجتماعی را فراهم و درنهایت برای بروز توانمندی
وط ازجمله های مربشود سازمانکند. توصیه میتوانمند عمل می

عنوان سازٔه های ورزش و جوانان، هویت ورزشی را بهبهزیستی و اداره
 مهم روانی اجتماعی مدنظر قرار دهند.

 تشکروقدردانی 6
کننده در پژوهش حاضر کتوسیله از معلوالن جسمی شربدین

 شود.سپاسگزاری می
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