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  چكيده 
كننـده در يـازدهمين    گيـري ورزشـي در ورزشـكاران شـركت     يابي تأثير هويت ورزشي بر جهت مدل هدف از اين پژوهش

ابـزار  . عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند     نفر بـه  2130دانشجو از بين  400. المپياد ورزشي دانشجويان پسر سراسر كشور بود
ــژوهش پرسشــنامة جهــت  ــري ورزشــي  پ ــت ورزشــي و پرسشــنام) SOQ, Gill et al.,1988,α=87/0(گي ة هوي

)82/0=,αCieslak, 2004 (گيـري ورزشـي و پرسشـنامة     آيتم، سه بعد جهت 25گيري ورزشي با  پرسشنامة جهت. بود
 -هـاي كولمـوگروف   هـا بـا اسـتفاده از آزمـون     داده. آيتم، پنج بعد هويت ورزشـي را ارزيـابي كردنـد    22هويت ورزشي با 

هـا   يافتـه . تحليل شد P ≥ 05/0دالت ساختاري در سطح معناداري اسميرنوف، رگرسيون چندگانه و روش مدلسازي معا
. گيـري ورزشـي دارنـد    رابطة مستقيم و معناداري بـا جهـت  ) جز تأثيرپذيري منفي به(نشان داد همة ابعاد هويت ورزشي 

، )نفيهويت خود، هويت اجتماعي، انحصارگرايي، تأثيرپذيري مثبت، تأثيرپذيري م(همچنين مجموعه متغيرهاي مستقل 
  ). = R 2 41/0(كنند  بيني يا برآورد مي گيري را پيش از واريانس متغير جهت 41/0نزديك به 
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   مقدمه
كند و با  ررسي ميشناسي ورزشي رفتار ورزشكاران را از بعد ذهني، رواني و رفتاري ب امروزه علم روان

يكي . هاي رواني ورزشكاران سعي در بهبود هرچه بهتر عملكرد ورزشكاران دارد شناسايي و توسعة مهارت
هاي ورزشي  ها و رقابت از ابعاد مورد بررسي در اين زمينه، انگيزش ورزشكاران براي شركت در فعاليت

شدت انگيزش بدين . شدت و جهت: كنند شناسان انگيزش را از دو جنبه بررسي مي روان. )5(است 
كه  كند، درصورتي شود يا براي رسيدن به هدف چقدر تالش مي معناست كه شخص چگونه برانگيخته مي

هاي تالش و داعية پايداري در تكليف را  ها جهت هدف). 9(جهت انگيزش مربوط به انتخاب هدف است 
  ).2(دست آيد  ه بهكه تسلطي عملكردي يا مهارتي تاز كنند تا وقتي تعيين مي

هاي اجتماعي است، در توجيه  هاي انگيزش، نظرية انگيزش پيشرفت كه جزو انگيزه از بين نظريه
انگيزش را در سه ديدگاه ) 2011( 1واينبرگ و گولد. گيري ورزشي سهم بسياري دارد رفتار و جهت

كنند كه در ديدگاه  دهند و بيان مي محور و ديدگاه تعاملي قرار مي محور، ديدگاه موقعيت صفت
هاي فردي مانند شخصيت، نيازها و اهداف فردي  شده بيشتر تابع ويژگي محور رفتار برانگيخته صفت
سوي موفقيت و سطوح باالي انگيزش سوق  هاي فردي بعضي افراد، آنها را به رسد ويژگي نظر مي به. است
ند و اهداف شخصي يا خواستة كمي كه بعضي ديگر از انگيزش كافي برخوردار نيست دهد، درصورتي مي

كنند، بلكه با  هاي جسماني شركت مي تنها برحسب داليل متفاوت در ورزش و فعاليت افراد نه. دارند
بنابراين، آگاهي از اينكه چرا بعضي . شوند هاي متفاوت نيز برانگيخته مي هاي گوناگون و در موقعيت روش

  ).10(ف خود دارند و برخي ديگر نه، حائز اهميت است افراد انگيزش بااليي براي دستيابي به اهدا
هاي  هاي آن از جمله عوامل اثرگذار بر عملكرد و شركت در فعاليت گيري ورزشي و مؤلفه جهت
گيري ورزشي به تالش فرد براي چيره شدن بر يك مشكل، كسب مهارت،  جهت. آيند شمار مي ورزشي به

گيري ورزشي را به  ، جهت)1988(گيل ). 5(گران اشاره دارد غلبه بر مانع و عملكرد بهتر نسبت به دي
تمايل افراد به تالش براي موفقيت در يك كار، پايداري در برابر شكست و كسب پاداش تعريف كرده 

گيري ورزشي را ميل به مسابقه يا تمايل به پيروزي تعريف  جهت) 2001(و همكاران  2باومن). 19(است 
گزينند و براي دستيابي به آنها تالش رزشكاران اهدافي را در طول رقابت برمياند كه براساس آن و كرده

                                                           
1. Weinberg & Gould 
2. Bowman 
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طلبي،  صورت سه بعد رقابت به) 1988( 1گيري ورزشي را گيل و دي تر ابعاد جهت). 12(كنند  مي
طلبي ميل و تالش براي موفقيت در رقابت، شركت جدي  رقابت. اند چيني تعيين كرده بردگرايي و هدف

دهندة  ستيابي به مهارت ورزشي و تسلط در آن و همچنين ميل به مسابقه است و نشاندر ورزش، د
گيري ورزشي  بردگرايي يا ميل به پيروزي، بعد ديگر جهت. گيري ورزشي است ترين بعد جهت برجسته

. هاي ورزشي است تر از پيشرفت در مهارتاست كه در آن ميل به شكست حريفان بسيار مهم
گيري ورزشي است كه بر تعيين و تدوين اهداف  وين هدف نيز يكي ديگر از ابعاد جهتگرايي يا تد هدف

  ).23،21(ورزشي براي كسب موفقيت ورزشكاران داللت دارد 
گيري ورزشي ورزشكاران دارد، هويت  اي روي جهت رسد يكي از عواملي كه تأثير ريشه نظر مي به

مربيان  .شناسد كند و باز مي رد خودش را تعريف مياي است كه ف هويت، شيوه. ورزشي ورزشكاران باشد
اند با يافتن شناختي واقعي از هويت ورزشكاران خود، آنان را در ها تالش كردهورزشي در طول سال

 ).3،1(هاي بيشتر ياري رسانند كسب موفقيت

هاي مؤلفه. هاي بيروني و  دروني استشامل مؤلفه) 2004، 2چزالك(مدل پيشرفتة هويت ورزشي 
هاي درون جامعه واسطة گروه است كه به 4و هويت اجتماعي 3بيروني هويت ورزشي شامل انحصارگرايي

، با ميزان تأثير جامعه بر فرد )تحصيل، ورزش و مذهب(ها و زمينه) خانواده، دوستان، مربيان و معلمان(
شده و به  تشكيل  7ذيري مثبتو تأثيرپ 6، تأثيرپذيري منفي5هاي دروني از هويت خود مؤلفه. ندا مرتبط
  ).8(شوند تأثيرپذيري ادراكات فردي، مانند ارزيابي و تفسير نقش ورزشكاري اطالق مي درجة

تواند موجب انگيزش و نظم مورد نياز جهت حضور مداوم ورزشكار در  هويت ورزشي قوي مي
است كه هويت ورزشي اين امر مبين اين . تمرينات و همچنين موفقيت در سطوح باالي ورزشي شود

 8اندرسون). 3،1(قوي، تأثيرات مثبت بر عملكرد ورزشي، سالمت، آمادگي و عزت نفس ورزشكار دارد 
كند بين رفتار تمريني، تناوب ، رابطة بين هويت ورزشي و رفتار تمريني را بررسي  و اظهار مي)2009(

                                                           
1. Gill & Deeter 
2. cieslak 
3. Exclusivity 
4. Social Identity 
5. Self Identity 
6. Negative affectivity 
7. Positive affectivity 
8. Andersoon 
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نشان ) 2006( 1ميلز و كريستنسن). 11( دار وجود دارداي معنا تمريني و هويت ورزشي ورزشكاران رابطه
مقياس هويت اجتماعي، انحصارگرايي و تأثيرپذيري منفي،  دادند كه افراد غيرورزشكار در هر سه خرده

هاي انحصارگرايي و مقياس نمرة كمتري را كسب كردند و بين ورزشكاران نخبه و تفريحي در خرده
مقياس هويت اجتماعي و نمرة  ضمن اينكه بين خرده .داري وجود نداردتأثيرپذيري منفي تفاوت معنا

و همكاران  2ابورنس ).27(داري مشاهده شد كلي هويت ورزشي ورزشكاران نخبه و تفريحي تفاوت معنا
ارتباط وجود مندي ورزشكاران  عواطف منفي و رضايت ،ن هويت اجتماعينشان دادند كه بي) 2012(

  ).14(دارد 
مندي از زندگي يت ورزشي، تعهد ورزشي، حمايت اجتماعي، رضايت، به بررسي هو)2008( 3دريك

و در نهايت شادكامي دانشجويان ورزشكار پرداخت و اظهار كرد بين همة متغيرهاي تحقيق به تفكيك 
، )2007( 4بويل و مگناسون). 17(جنسيت، نژاد، سال ورود به دانشگاه و سابقة ورزشي تفاوت وجود دارد 

پردازند، در مقايسه با اي به رقابت ميشكاران نخبه يا ورزشكاراني كه در سطوح حرفهاظهار كردند كه ورز
هاي نقش مربوط به جامعه را در اولويت باالتري قرار ورزشكار، هويت اي يا افراد غير ورزشكاران غيرحرفه

شكاران داراي در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه ورز) 2014(و همكاران  5كابريتا). 13(اند  داده
. بيني را در آينده دارند گيري شغلي، خودكارامدي، و خوش هويت ورزشي باالتر، سطوح باالتري از تصميم

اي مرتبط با ورزش را انتخاب  ند تا در آينده، حرفه بنابراين ورزشكاران با هويت ورزشي باالتر بيشتر مايل
  ).15(كنند 

دارند ادراك ورزشكار از نقش ورزشي  اي خود اظهار ميه نيز براساس يافته) 2008( 6يو و اندرسون
مقياس هويت خود  هاي بيروني هويت ورزشي باشد، متأثر از خردهخود، بيشتر از آنكه تحت تأثير مؤلفه

گيري ورزشي در  در پژوهش خود به بررسي مقايسة جهت) 2006(و همكاران  7اسكورديليس .)30(است 
نتايج پژوهش وي حاكي از تفاوت معناداري بين ابعاد . چر پرداختورزشكاران رشتة بسكتبال با ويل

  ).29(گيري بود  مختلف جهت

                                                           
1. Mills & Christensen 
2. Burnsa 
3. Derick 
4. Boyle & Magnusson 
5. Cabrita 
6. Yue & Andersen 
7. Skordilis  



  ...كننده  گيري ورزشي در ورزشكاران شركت ت ورزشي بر جهتيابي تأثير هوي مدل 

 

515

طور  گرايي تكليف ورزشكاران بهدر پژوهشي نشان داد كه هويت و جهت) 2004( 1هارنگ لو
-گرايي خود و تحليلحالي است كه رابطة بين جهت رفتگي آنان مرتبط است، اين درمعكوسي با تحليل

  ).1(ي ورزشكاران مثبت است رفتگ
-گرايي و هويت ورزشي ورزشكاران رشتة تيراندازي شركت، جهت)2005(و همكاران  2كوكاريداس

را بررسي كردند و دريافتند كه نوع معلوليت ورزشكاران، بر  2004هاي پارالمپيك كننده در بازي
) AIMS(پژوهش، ثبات دروني  اين. هاي هويت خود و هويت اجتماعي آنان اثرگذار است مقياس خرده

  ). 24(كند  را تأييد مي) 1995(شده از سوي مارتين و همكاران  ساخته
اي براي مشاركت و هويت گيري پيروزي، واسطه ، نشان دادند كه جهت)2005( 3دنيلز و سينكاروئن

خود  شود، زيرا دختران در پي نفي ديدگاه سنتي مربوط به ضعف جسمانيورزشي دختران محسوب مي
  ). 16(هاي جسماني خود را به مانند پسران ارتقا بخشند اند كه توانايي دنبال آن بوده و به

در پژوهش خود روي شناگران بزرگسال نشان دادند كه هويت خود، ) 1995(و همكاران  4مارتين
يري گ گيري ورزشي و هويت اجتماعي ارتباط متوسط و معناداري با جهت ارتباط مثبت و قوي با جهت

گرايي ارتباط  طلبي و هدف گرايي ارتباط قوي، و بين رقابت بين انحصارگرايي و هدف. ورزشي دارد
  ).26(طلبي در ارتباط مثبت است  هويت خود با رقابت. متوسطي وجود دارد

در تحقيق روي ورزشكاران رشتة ژيمناستيك نشان داد كه هويت ورزشي فرد ) 2012( 5پرايوس
  ).28( شود بيني مي هدف پيشرفت او پيشوسيلة تمايل به  به

چرايي "، "انگيزه"توانند در  مي) مثل هويت ورزشي(هاي رواني  برخي معتقدند كه برخي از جنبه
تواند  هويت ورزشي مي. آنان تأثير بسزايي داشته باشند "گيري جهت"و  "پرداختن افراد به ورزش

از طرفي بين هويت . به حرفة ورزشي تعيين كند تغييرات و پذيرش باورهاي خاص فرد را از طريق ورود
  ).28(ورزشي ورزشكاران در سطوح مختلف ورزشي تفاوت معناداري وجود دارد 

اي است، بايد ديد كه در اين سطح  حرفه از آنجا كه سطح مسابقات المپياد دانشجويان، نيمه
با توجه به اينكه . گذارد مي گيري آنان تأثير مسابقات، هويت ورزشي دانشجويان به چه نحو روي جهت

                                                           
1. Horng lu 
2. Kokaridas  
3. Daniels & Sincharoen 
4. Martin  
5. Proios 
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گيري  يابي تأثير هويت ورزشي بر جهت پيشينة پژوهش در اين زمينه محدود است، محققان درصدد مدل
  .هاي سراسر كشورند ورزشي در دانشجويان حاضر در يازدهمين المپياد ورزشي دانشگاه

  

  تحقيق  روش
آوري اطالعات  ربردي و به لحاظ جمعروش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي، به لحاظ هدف كا

كننده در يازدهمين المپياد ورزشي  جامعة آماري پژوهش كلية ورزشكاران شركت. از نوع ميداني بود
عنوان نمونه با  نفر به 400. سال بودند 35تا  18با دامنة سني ) نفر 2130( 1391كشور در سال 

پس از . ز بين دوازده رشتة موجود انتخاب شدنداستفاده از جدول مورگان و به روش تصادفي طبقاتي ا
اخذ مجوز از ادارة كل تربيت بدني وزارت علوم و هماهنگي با كميتة ارزيابي و كميتة حراست ستاد 

آوري شد و پس از  هاي دانشجويان توزيع و جمعپرسشنامه با حضور در خوابگاه 430مركزي المپياد، 
در اين پژوهش از دو  .وتحليل شد پرسشنامه تجزيه 400هاي ناقص، در نهايت تفكيك پرسشنامه

 25كه با ) SOQ ،1988( 1گيري ورزشي گيل ة استانداردشدة جهتپرسشنام. پرسشنامه استفاده شد
ورزشكاران را در ) آيتم 13(طلبي  و رقابت) آيتم 6(، تمايل به پيروزي )آيتم 6( گرايي آيتم سه بعد هدف

روايي اين پرسشنامه . كند ارزيابي مي) 5=تا كامالً موافقم 1=مخالفم كامالً(ارزشي ليكرت  مقياس پنج
تأييد شده ) 1382(زاده  و در داخل كشور نيز توسط دكتر بهرام و شفيع) 1998( 2توسط وارن برگر

، 85/0ثبات دروني اين پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ در ابعاد نامبرده به ترتيب  .است
 هويت ورزشيبعد  5آيتم  22با ) 2004( 3پرسشنامة هويت ورزشي چزالك .دست آمد به 91/0و  87/0

هويت اجتماعي، . كند ارزيابي مي) 10=تا كامالً موافقم 1=كامالً مخالفم(ارزشي  10هاي را در مقياس
ين روايي ا. ندا انحصارگرايي، هويت خود، تأثيرپذيري مثبت و تأثيرپذيري منفي ابعاد هويت ورزشي

ثبات دروني پرسشنامه با  ).3، 8(اند  تأييد كرده) 1390(و آقايي ) 1382(پرسشنامه را قبالً گلبهار 
، و 81/0، 85/0، 83/0، 79/0ترتيب  هاي اين پرسشنامه بهاستفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي مؤلفه

رگرسيون  نباطي شاملاز آمار توصيفي و استوتحليل اطالعات  منظور تجزيه به. دست آمد به 84/0
 .استفاده شد 18نسخة  SPSSافزار نرم به كمك) SEM( 4ي معادالت ساختاريمدلسازروش چندگانه و 

                                                           
1. Sport Orientation Questionnaire 
2.Warren berger  
3. Cieslak 
4. Structural Equation Modeling  
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  هاي تحقيق نتايج و يافته
كننده در  گيري ورزشي در ورزشكاران شركت يابي تأثير هويت ورزشي بر جهت هدف از اين پژوهش مدل

ساله از ميان  35تا 18دانشجوي ورزشكار  400. كشور بوديازدهمين المپياد ورزشي دانشجويان سراسر 
عنوان نمونة پژوهش  دانشگاه و مؤسسة آموزش عالي سراسر كشور به 103دوازده رشتة ورزشي از 

نفر از  37نفر از رشتة فوتبال،  56نفر از رشتة واليبال،  36نفر از رشتة بسكتبال،  34(انتخاب شدند 
نفر از  25نفر از رشتة كشتي آزاد،  25نفر از رشتة بدمينتون،  27ال، نفر از هندب 40رشتة فوتسال، 

 20نفر از رشتة دو و ميداني، و  32نفر از رشتة تكواندو،  28نفر از رشتة شنا،  40رشتة كشتي فرنگي، 
  ). نفر از رشتة تنيس روي ميز

اصلي پژوهش از روش هاي استنباطي براي ارائة مدل آماري در ارتباط با متغيرهاي  در بخش يافته
كند تا  تحليل مسير شكلي از رگرسيون چندگانه است كه به ما كمك مي. تحليل مسير استفاده شد

. رابطة بين متغيرها و نيز مستقل يا وابسته بودن هر يك از آنها را نسبت به هم در مدل مشخص كنيم
با توجه به اينكه . رمال برخوردارندها از توزيع ن اسميرنوف نشان داد كه داده - نتايج آزمون كولموگروف

گيري ورزشي  هاي هويت ورزشي را روي جهت مقياس در اين پژوهش قصد داريم ميزان تأثير خرده
عنوان  هاي هويت ورزشي را به مقياس ورزشكاران بررسي كنيم، در مرحلة اول آزمون رگرسيون خرده

  . ه در نظر گرفتيمعنوان متغير وابست گيري ورزشي را به متغير مستقل و جهت
 مقدار ضريب همبستگي بين متغيرها . دهد خالصة مدل را در مرحلة اول نشان مي 1جدول 

64/0 r = هويت خود، هويت (دهد همبستگي بااليي بين مجموعه متغيرهاي مستقل  است كه نشان مي
. وجود دارد) گيري جهت(و متغير وابسته ) اجتماعي، انحصارگرايي، تأثيرپذيري مثبت، تأثيرپذيري منفي

دهد مجموعه متغيرهاي  است كه نشان مي 41/0شده برابر با  تعديل) R2(همچنين مقدار ضريب تعيين 
، نزديك به )هويت خود، هويت اجتماعي، انحصارگرايي، تأثيرپذيري مثبت، تأثيرپذيري منفي(مستقل 

مشخص  2طوركه در جدول  همان. كنند بيني يا برآورد مي گيري را پيش از واريانس متغير جهت 41/0
هاي هويت ورزشي، متغير تأثيرپذيري منفي داراي مقدار بتاي پاييني است  مقياس شده، از بين خرده

)05/0P≥ ،02/0  =β ( و در نتيجه در ارتباط با متغير وابسته)ساير متغيرها . معنادار نيست) گيري جهت
  .شد بنابراين متغير تأثيرپذيري از مدل حذف. معنادارند
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  خالصة مدل رگرسيون.1جدول
 خطاي استاندارد شدهضريب تعيين تعديل ضريب تعيين  ضريب همبستگي چندگانه مدل
1 64/0  41/0 41/0 20823/0 

 )گيري جهت: متغير وابسته(نتايج مرحلة اول آزمون رگرسيون . 2 جدول

 B  β T sig متغيرهاي مستقل
 001/0 070/0264/0645/6 هويت خود

 001/0 102/0277/0001/7 هويت اجتماعي
 001/0 088/0285/0155/7 انحصارگرايي

 001/0 103/0298/0507/7 تأثيرپذيري مثبت
 477/0 011/0028/0713/0 تأثيرپذيري منفي

 
له با در اين مرح. دهند ها و نتايج آزمون رگرسيون را در مرحلة دوم نشان مي يافته 4و3هاي  جدول

عنوان   توجه به مرحلة قبل و باالترين ضريب بتا كه مربوط به متغير تأثيرپذيري مثبت بود، اين متغير به
  . ندا عنوان متغير مستقل هاي هويت خود، هويت اجتماعي و انحصارگرايي به مقياس متغير وابسته و خرده

 r 22/0بستگي بين متغيرها مقدار ضريب هم. دهد خالصة مدل را در مرحلة دوم نشان مي 3جدول 

دهد مجموعه  است كه نشان مي 05/0شده برابر با  تعديل) R2(همچنين مقدار ضريب تعيين . است =
از واريانس متغير  05/0، نزديك به )هويت خود، هويت اجتماعي و انحصارگرايي(متغيرهاي مستقل 

، مشخص 4تا و سطح معناداري جدول با توجه به مقادير ب. كنند بيني يا برآورد مي گيري را پيش جهت
) P≤ ،11/0  =β 05/0(و انحصارگرايي  )P≤ ،17/0  =β 05/0(شود كه متغيرهاي هويت اجتماعي  مي
كه متغير هويت خود نسبت به  بيني تأثيرپذيري مثبت را دارند، درحالي طور معنادار قابليت پيش به

 .)P≥ ،05/0-  =β 05/0(تأثيرپذيري مثبت معنادار نيست 

 
 خالصه مدل رگرسيون. 3جدول 

 خطاي استاندارد شدهضريب تعيين تعديل ضريب تعيين  ضريب همبستگي چندگانه مدل
1 22/0 05/0 05/0 763/0 

  )تأثيرپذيري مثبت: متغير وابسته(نتايج مرحلة دوم آزمون رگرسيون . 4 جدول

 B  β T sig متغيرهاي مستقل

 266/0-113/1-055/0 -042/0 هويت خود
 001/0 184/0172/0490/3 هويت اجتماعي
 020/0 336/2 104/0117/0 انحصارگرايي
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سوم متغير هويت اجتماعي با ضريب بتاي ، در مرحلة )4جدول(با توجه به مرحلة دوم رگرسيون 
17/0=β رو نتايج  ازاين. عنوان متغير مستقل آزمون شد عنوان متغير وابسته و متغير انحصارگرايي به به

خالصة مدل را در مرحلة  5جدول . دست آمد به 6و  5هاي  مرحلة سوم آزمون رگرسيون مطابق جدول
جدول  6طوركه در  همان. است r=10/0متغيرها  مقدار ضريب همبستگي بين. دهد سوم نشان مي

بيني هويت  طور معنادار قابليت پيش به 1/0شود، متغير انحصارگرايي با ضريب بتاي  مشاهده مي
  .اجتماعي را دارد

 خالصة مدل رگرسيون. 5جدول 

  خطاي استاندارد شده ضريب تعيين تعديل  ضريب تعيين  ضريب همبستگي چندگانه مدل
1 10/0 01/0 008/0 72542/0 

 )هويت اجتماعي: متغير وابسته(نتايج مرحلة سوم آزمون رگرسيون  .6 جدول

 B β  T sig  متغيرهاي مستقل

 044/0 025/2 101/0 084/0 انحصارگرايي

 

ارائه  1آمده از آزمون تحليل مسير، مدل مفهومي قابل ارائه مطابق شكل  دست با توجه به مقادير به
، هويت اجتماعي )β=26/0(شود مسير مستقيمي از هويت خود  كه مشاهده مي گونه همان. دشو مي

)27/0=β( و انحصارگرايي ،)28/0=β(در مسيرهاي غيرمستقيم، . گيري ورزشي برقرار است ، به جهت
، از طريق تأثيرپذيري مثبت )β=11/0(، و انحصارگرايي )β=17/0(مسير معنادار از هويت اجتماعي 

)29/0=β(گيري ورزشي برقرار است ، به جهت.  
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  گيري ورزشي ارتباط بين هويت ورزشي و جهت: مدل پيشنهادي تحقيق. 1شكل 

  
  گيري بحث و نتيجه

كننده در  گيري ورزشي در ورزشكاران شركت يابي تأثير هويت ورزشي بر جهت هدف از اين پژوهش مدل
 1طوركه در مدل پيشنهادي در شكل  همان. نشجويان سراسر كشور بوديازدهمين المپياد ورزشي دا

گيري  بيني جهت طور معنادار قابليت پيش به β=26/0شود، هويت خود با ضريب بتاي  مشاهده مي
) 2005(و دنيلز و سينكاروئن ) 1995(هاي مارتين و همكاران  اين يافته با يافته. ورزشي را دارد
نفر از شناگران بزرگسال، نشان دادند كه  57در پژوهش روي ) 1995(همكاران مارتين و . همخواني دارد

ها با گفتة باومن اين يافته). 16، 26(گيري ورزشي دارد  هويت خود ارتباط مثبت و بااليي با جهت
عنوان يك  هويت خود ميزان آگاهي فرد در ارتباط با نقش خود به). 12(همخواني دارد ) 2001(

 و دهند ميرا بر مبناي عملكرد ورزشي قرار » خود«، ارزش افراد با هويت باالي ورزشي. ورزشكار است
بنابراين افرادي كه داراي هويت . دارند خود قوي از طريق هويت ورزشي تمايل به تقويت عزت نفس

كنند،  هاي فراوان مي بااليي از خود هستند، براي تسلط بر يك تكليف و رسيدن به اهداف خود تالش
كنند تا به  ي اگر مشكالتي هم بر سر راه آنان باشد، با تالش و پشتكار خود سعي بر غلبه بر آن ميحت

عنوان يك ورزشكار  توان گفت هرچه فرد از نقش خود به رو مي ازاين. موقعيت برتر و عالي دست يابند
،24، 26(خواهد بود  گرايي و تمايل به پيروزي در او زيادطلبي و هم هدف تر باشد، هم حس رقابت آگاه
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نفس باالتري  عبارت ديگر، افرادي كه ميزان بااليي از هويت خود دارند، از اعتمادبه به). 12،6،4
  ).6(شود  تري مي گيري ورزشي قوي برخوردارند كه اين خود موجب كاهش اضطراب و در نتيجه جهت

قابليت  β=27/0يب بتاي هاي هويت ورزشي با ضر عنوان يكي از مؤلفه هويت اجتماعي نيز به
) 1995(هاي مارتين و همكاران  اين يافته با يافته .گيري ورزشي دارد بيني جهت معناداري در پيش

به اين نتيجه رسيدند كه هويت اجتماعي ارتباط معناداري ) 1995(مارتين و همكاران . همخواني دارد
 دريافت ار حمايت و تصديق بيشتريهرچه ورزشك .گيري ورزشي در ميان شناگران وجود دارد با جهت

هويت اجتماعي در قالب عمل اجتماعي تجسم . عكسكند و برميبيشتر احساس ورزشكار بودن  ،كند
كنند و درصددند چيزي يا كسي باشند يا  طور آگاهانه اهداف خود را دنبال مي چون افراد به. يابد مي
فردي كه از هويت . دست آورند ي خاصي را بههاي اجتماع نظر آيند تا بتوانند با موفقيت هويت به

هاي  اش با ديگران و برداشت دليل تأكيد بر ديگران و روابط اجتماعي اجتماعي بااليي برخوردار باشد، به
در حقيقت از آنجا كه هويت اجتماعيبه خود در ارتباط با ديگران . آنها نسبت به خود تمركز زيادي دارد

رو انگيزة ورزشكار را  ازاين. بيت، شهرت، جذابيت و اعتبار شخص را بازگو كنداشاره دارد، قادر است محبو 
طلبي، چيره شدن بر مشكل، و دستيابي به پيروزي و در نهايت رسيدن به  براي تالش در جهت رقابت

گيري ورزشي، قادر  بنابراين حمايت اجتماعي ضمن اثر مستقيم روي جهت. دهد اهداف خود افزايش مي
  ).26(بيني كند  تأثيرپذيري مثبت را نيز پيش )β=17/0(ر معنادار طو است به

هاي تأثيرپذيري  طور معنادار با مؤلفه هاي هويت ورزشي است كه به انحصارگرايي يكي ديگر از مؤلفه
 .در ارتباط است) β=28/0(گيري ورزشي  و جهت) β=10/0(، هويت اجتماعي )β=11/0(مثبت 

 داللتها نسبت به ديگر فعاليت اهميت ورزشر كنند ب را بيان مي »راييانحصارگ«توضيحاتي كه موضوع 
خارج از ورزش را  هاي فعاليتديگر  فرد، نقشاي كه در رسيدن به مرحله» انحصارگرايي«عامل . نددار

عناصري كه  .كندكمك مي ،دشو خارج از ورزش مي تعامل اجتماعيموجب كاهش  گيرد و ميدربر
در . كنند بررسي ميرا  ة فرد براي آنشد اهميت ورزش و مقدار زمان صرف د،هستن اين عامل ةدربردارند

عنوان يك شخص متعصب در ورزش ايفاي  كند كه فرد به حقيقت انحصارگرايي باال شرايطي را فراهم مي
تعصب در . كند گيري وي را نسبت به ورزش بيشتر مي نقش كند و همين عالقه و تعصب وي جهت

طلبي و  دهد و ضمن افزايش انگيزة فرد، حس رقابت گيختگي را تا حد مطلوب افزايش ميورزش ميزان ان
عبارت ديگر، ورزشكاراني كه نقش خود را  به. كند گرايي و تمايل به پيروزي را در فرد بيشتر مي هدف
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مرة هاي روز تر از ساير فعاليت كنند كه ورزش مهم كنند، احساس مي عنوان ورزشكار مهم معرفي مي به
  .گيري بيشتري به آن دارند زندگي است و جهت

گيري ورزشي  جهت β=29/0تأثيرپذيري مثبت عاملي ديگر از هويت ورزشي بود كه با ضريب بتاي 
از خود  فرديك  ارزيابي و تفسير مشاركت ورزشي به مثبت تأثيرپذيري. دهد را تحت تأثير قرار مي

نتايج مطلوب در پاسخ به  رد واحساس خوبي دا د در آنهاكه فرداللت دارد موضوعاتي پردازد و به  مي
كه تجربه  و نتايج مطلوبي به داليل مثبت افرادبسياري از  .شود تشويق مي شركت در فعاليت ورزشي

و همين، انگيزة پيشرفت و ميل به پيروزي مجدد و  كنندهاي ورزشي شركت مي در فعاليت ،اندكرده
طور مثبت از نتايج  توان گفت افرادي كه به در حقيقت مي. دهد مي كسب موفقيت را در آنان افزايش
تشويق ... براي دستيابي مجدد به كاپ، مدال و "قانون اثر" بنابراند،  مسابقات ورزشي تأثير پذيرفته

شوند و در جهت دستيابي به هدف  ها بيشتر برانگيخته ميرو نسبت به ديگر افراد يا تيم اند و ازاين شده
گيري  گرايي، تمايل به پيروزي و در كل جهت پذيري، هدف كنند و اين حس رقابت ش فراوان ميخود تال

  ). 24،7،6،4، 26(دهد  ورزشي را در آنان افزايش مي
توان گفت كه  هاي ساير تحقيقات مرتبط مي هاي اين پژوهش و تحليل در مجموع با توجه به يافته

به نظر . گراترند و تمايل بيشتري به پيروزي دارند و هدف تر افراد با هويت ورزشي باال، رقابتي
دهد كه براساس آن تجربه و مشاركت ورزشي فرد  هويت ورزشي راهي را نشان مي) 2012(1پرويوس

تواند به تعيين تغييرات  رو مي شناختي وي را تحت تأثير قرار دهد، ازاين طور شناختي و روان تواند به مي
تواند  اين مسئله مي). 25(اش كمك كند  اي قادات خاص زندگي يا ورزش حرفهو پذيرش يك فرد از اعت

.  هاي ورزشي باشدشناسي در جهت كسب موفقيت و پيروزي در افراد و تيمنكتة مهمي در مباحث روان
هايي را  گيري در ورزشكاران خود، روش منظور بهبود جهت شود كه به به مربيان ورزشي پيشنهاد مي

عنوان راهي در جهت  تواند به هويت ورزشي مي .د كه هويت آنان را تحت تأثير قرار دهدكار گيرن به
معتقدند ) 2001( 2از طرفي اليوت و مك گريگور). 25(ارزيابي شايستگي و ارزش خود افراد تلقي شود 

گيري هدف براساس  در حقيقت چارچوب جهت. است "شايستگي"گيري هدف  كه مفهوم اصلي در جهت
شود و ديگري بر  شوند، يكي بر اين اساس كه شايستگي چگونه تعريف مي از يكديگر متمايز مي دو بعد

                                                           
1. Proios 
2. Elliot & McGregor 
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كننده و تأييدكنندة  خوبي تبيين اين تفاسير به). 18(شود  اين اساس كه شايستگي چگونه ارزش داده مي
  . هاي اين پژوهش است يافته

و ارتباط او با محيط در طول حرفة وسيلة تجربيات ورزشكار  با توجه به اينكه هويت ورزشي به
هاي  توانند از روش شناسان ورزش مي توان گفت كه مربيان و روان ، مي)5(گيرد  اش شكل مي ورزشي
رو ضروري  تري براي شناسايي نيازهاي انگيزشي دانشجويان و ورزشكاران استفاده كنند، ازاين مطلوب

هاي رقابتي را فراهم كنند تا نيازهاي  چالش ها و است كه آنها براي كسب تجربه و آمادگي، فرصت
هاي هاي پژوهش، مربيان در تيميافته ةطور كلي بر پايبه. اي مؤثرتر برآورده شود ورزشكاران به شيوه

 و با دهند قرار توجه مورد اجتماعي ـمهم رواني  ةعنوان يك ساز بهرا  همواره هويت ورزشيبايد ورزشي 
 ؛هاي خود بردارند هرچه بيشتر تيم موفقيت سوي به ارزشمندي هايگام ،آن بر تأثيرگذار ابعاد كشف

 ةورود به عرص ةهاي اولياجتماعي براي ورزشكاران از دوره ـ رواني ةيك طرحوارة بنابراين ساخت و توسع
هاي فني، زمينه را براي بروز مهارت ةتواند در كنار توسعورزش تا بزرگسالي امري است كه مي

 يارتقا .المللي فراهم آورد هاي ملي و بينهاي هرچه بيشتر ورزشكاران در عرصهو موفقيتاستعدادها 
 هاتواند تا آنجا پيش رود كه نقش ورزشكاري فرد در مقايسه با ساير نقشهويت ورزشي در يك فرد مي

  .شودييد أبا قدرت بيشتري ت
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