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Abstract  
The present study was conducted to investigate the effective 
factors on the professional identity of national team athletes. 
This study was a mixed study in terms of the methodology. The 
statistical population for the qualitative part of the study 
included 13 experts from the field of research, and the 
statistical population for the quantitative part included all the 
athletes of the national teams of Iran in different sports fields, 
with no detailed information on their numbers. As such, 200 of 
these individuals were identified as available participants. The 
data collection was done through conduction of interview and 
using the questionnaire. The qualitative results of the research 
showed that, 24 factors were extracted from the interviews, 
which were classified into four categories: team, technical, 
individual, and family-friends. The results showed that, all 
identified factors had a significant effect on the professional 
identity of national team athletes. Meanwhile, the effect of 
individual factors on the professional identity of national team 
athletes was more than other factors. 
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Extended Abstract  
Objective   
The importance of the professional 

identity of athletes has increased the 

need to promote it among athletes. 

There are several factors that influence 

the professional identity of athletes (1). 

Hetzel (2004) emphasized the 

importance of athletes' professional 

identities, suggesting that athletes' 

professional identities influence 

athletes' performance. In his research, 

he stated that the team environment as 

well as the team in which athletes are 

present plays an important and 

fundamental role in their professional 

identity (2). Considering the theoretical 

foundations of the research, it was 

found that in the conducted studies, no 

comprehensive study of factors 

affecting the professional identity of 

athletes has been addressed. This has 

led to a lack of awareness about the 

professional identity of athletes today. 

Lack of attention to the professional 

identity of the athlete causes some 

values and ethics among the athletes to 

be diminished and the nature of the 

sport to be neglected by the athletes; 

This causes the professional identity of 

athletes to be compromised. 

Identifying the factors affecting the 

professional identity of athletes can 

help us to follow the path of growth and 

improvement of professional identity of 

athletes in a more scientific way (3). On 

the other hand, research on the 

professional identity of athletes 

increases the necessity to pay attention 

to this area as a key issue in 

professional sport. In light of these 

issues, the present study aimed to 

identify the factors affecting the 

professional identity of national team 

athletes and what are the factors 

affecting the professional identity of 

national team athletes. 
Material and Methods    
The present study is a cross-sectional 

research that was carried out 

qualitatively and quantitatively. In the 

qualitative part of semi-structured 

interviews for collecting information as 

well as playing games, a central and 

selective approach was used to identify 

factors in the quality sector. In the 

quantitative part, structural equation 

method was used for analysis. Also, the 

present study is an applied kind that can 

be implemented in sports clubs. The 

method of collecting information was 

field experiment. The statistical 

community of the research in the 

qualitative section includes elites and 

experts in the field of psychology of 

sport as well as some professional 

athletes with a history of membership 

in national teams who were full of 

artistic research. Sampling method was 

purposeful in the qualitative section. To 

this end, 13 people were selected as the 

sample of the study. Sampling was 

continued until theoretical saturation 

and no new comments were received 

from the samples of the qualitative 

section. Also, in order to select samples 

of research in the qualitative section, 

we tried to use the views of individual 
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and team members in a sparse way so 

that their views do not bias. Statistical 

community The quantitative part of the 

present study consisted of all athletes 

of Iranian national teams in different 

sports fields. A professional athlete 

meant to be an athlete who was 

practicing and training at the national 

teams' campus. Due to the hard and 

difficult access to these athletes, 200 

athletes from the national team were 

identified as being available as 

available. After distributing and 

collecting research questionnaires, 183 

of them cooperated with the 

researcher. Examples of research were 

in the small part of the national teams 

of Handball, Hockey, Rugby, Karate and 

Wushu in men and national teams of 

handball, futsal, karate, taekwondo, 

wushu, and women and arrows. 

The instrument for collecting this 

research is a semi-structured interview 

in the qualitative section. In order to 

conduct interviews, first, the 

researchers coordinated with the 

samples of the qualitative section, and 

after obtaining their consent, they were 

provided with telephone information 

and in person to receive information 

from them. Also, for better analysis, the 

samples of the qualitative section were 

recorded after coordination with the 

use of the tape recorder. During the 

interviews, while discussing the 

effective factors from their point of 

view, some of the identified factors 

were also discussed in other interviews 

so that they would apply their views so 

that they could reach a consensus on 

the factors. Finally, after completing the 

factors, a list of factors was sent to the 

samples of the qualitative section for 

final examination and they made their 

views and these final factors. The whole 

process of analyzing the data was done 

in SPSS and PLS software. 
Results  
The results of this study showed that all 

identified factors have a significant 

effect on the professional identity of 

national team athletes. Meanwhile, the 

influence of individual factors (0.988) 

on the professional identity of athletes 

of national teams is more than other 

factors. In order to investigate the fit of 

the model, the fitting indices of 

structural equation method using PLS 

approach were used.

 
Table 1- T-statistic and the effect of research variables 

Factor Effect T 

Team 0.949 86.342 
Individual 0.981 296.313 

Family-friends 0.954 162.055 
Technical 0.950 110.010 
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Conclusion  
Individual factors as a formulator of the 

initial conditions for improving the 

professional identity of athletes play an 

important role in creating the initial 

platform for improving professional 

identity among athletes (4). Litchfield et 

al. (2018) pointed out that individual 

issues create conditions for athletes 

that could overwhelm their 

professional identity, because these 

factors are infra-structure and also 

have an important influence on the 

formation of the first bases; in other 

words, it can be said that if the 

individual factors are proportional By 

not improving athletes' professional 

identity, even if other factors are 

appropriately appearing, it can be 

expected that the athlete's professional 

identity will not change much (5). 

Regarding the results of this study, it 

can be suggested that by increasing the 

athlete's awareness of the values in 

sport, one can strengthen their 

professional identity. It is also 

suggested that improving the athletic 

attitudes and attitudes of athletes and 

improving these attributes can help to 

improve the professional identity of 

national team athletes by appropriate 

training. In addition, by conducting 

counseling sessions for national team 

athletes, attempts to improve the 

athletes' self-knowledge and raise 

awareness about the importance of 

sport and their sports discipline can 

enhance the professional identity of 

athletes. According to the results of this 

study, comprehensive research is 

needed to compare the athletes' 

professional identity based on some 

demographic indicators, including age, 

gender, field of study and sport type. 

Also, due to the limitations of the 

present research on the non-

implementation of research in national 

teams and clubs, it is suggested that 

research be conducted to compare the 

professional identity of athletes in the 

areas of national teams and sports 

clubs. The importance of professional 

identity of athletes has always been 

considered in various studies. 

 Keywords: professional identity, 

social identity, athletes, individual. 
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 پژوهشیمقالة 

 ملی هایتیمورزشکاران  ایحرفهبر هویت  مؤثرعوامل بررسی 
 

 4اسراء عسکری و ،3، طاهر بهلکه2، زین العابدین فالح1صدیقه خواجه افالطون

 

  ایران ،گرگان اسالمی، آزاد دانشگاه ،گرگان واحد بدنی، تربیت گروه. 1

 مسئول( ۀنویسند) ایران ،گرگان اسالمی، آزاد دانشگاه ،گرگان واحد بدنی، تربیت گروهدانشیار، . 2
 ایران ،گرگان اسالمی، آزاد دانشگاه ،گرگان واحد بدنی، تربیت گروهاستادیار،  .3

 ایران ،گرگان اسالمی، آزاد دانشگاه ،گرگان واحد بدنی، تربیت گروهاستادیار، . 4
  

 چکیده
ملی  هایتیمورزشکاران  ایحرفهبر هویت  مؤثرحاضر با هدف بررسی عوامل  پژوهش

آماری بخش کیفی  جامعۀ. استانجام شده آمیخته  به روش پژوهشد. شطراحی و اجرا 
تمامی ی آماری بخش کمّ ۀو جامع پژوهش حیطۀ نظرانصاحبنفر از  13شامل 

که اطالعات دقیقی  ورزشی مختلف بودند هایرشتهملی ایران در  هایتیمورزشکاران 
صورت  نفر از این افراد به 200بدین صورت . در خصوص تعداد آنان در دسترس نبود

ابزار گردآوری اطالعات شامل پژوهش مشخص شدند.  عنوان نمونۀ در دسترس، به
 هایمصاحبهعامل از طریق  24 پژوهشکیفی  در بخشبود.  نامهپرسشمصاحبه و 

-عوامل تیمی، فنی، فردی و خانوادگی ۀاین عوامل در چهار دست .دشاستخراج  شدهانجام
بر هویت  شدهشناسایینشان داد تمامی عوامل  پژوهشدند. نتایج ش بندیتقسیمدوستان 

عوامل  تأثیرمیزان  میان،معنادار دارد. در این  یتأثیرملی  هایتیمورزشکاران  ایحرفه
 .استبیش از سایر عوامل  ملی هایتیمورزشکاران  ایحرفهفردی در جهت هویت 

 

 مقدمه 

رایج شده است. هویت  1950 ۀاصطالح هویت از ده
و همچنین  1اجتماعی است. اریکسون-روانی یساختار

یابی از معتقدند تمایل به هویت شناسانروان سایر
 های اصلی هویتشود. از مشخصهمی نوجوانی شروع
 .های زندگی استها، باورها و هدفانتخاب ارزش

 

                                                           
 

های سبک عاطفی یعنی فاکتورهویت با  گیریشکل 
عزت  و رشد فکر و احساس، رشد اخالقی، رشد عواطف

نفس ارتباط قوی دارد. از جمله عواملی که بر رشد 
، فاکتورهای حمایت اجتماعی گذاردمی تأثیرهویت 

شخصیت ارتباط دارد و  هایویژگی. هویت با است
، باز بودن ذهن فرد و نداشتن پذیریانعطافسبب 

و در شود میو باورها  هاارزشبا  مواجههتعصب در 
)بخشایش و شود منجر میپختگی هویت به  نهایت

و  هاارزششامل  ایحرفههویت (. 2012رضایی مقدم، 
که راهنمای تفکر، عمل و تعامل وی  است ردعقاید ف
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ابعاد مهم زندگی از در محیط کار خود است. یکی 
طور مستقیم تحت تأثیر رفتار ورزشی اجتماعی که به

 شود، هویت ورزشکاران است.افراد دچار تغییر می
در ورزشکاران دهند مینشان  هاپژوهشبسیاری از 

 دارند؛هویتی متفاوتی  هایویژگی دیگران با مقایسه
برقراری برای ای عرصهورزش که  جاآنبنابراین از 

جسمی فراهم  هایتوانمندیروابط اجتماعی مبتنی بر 
ورزشکاران بر  بر هویتمشخصی کامالً تأثیر، کندمی

 (.2018، 1گذارد )جوی و هاجای می
هویت  گیریشکلفرآیند  پردازاننظریهاز  2یبرزونسک

گوناگون هویت از قبیل  هایجنبهاست که با تلفیق 
، ابعاد و محتوا سه سبک برای آن در نظر گرفت. فرآیند

مراجع قدرت  هایارزشدر سبک هویت هنجاری، فرد 
. افراد دارای این سبک پذیردمیو والدین را 

کاری و آموزشی مشخصی  هایهدفو  ناپذیرندانعطاف
. در سبک هویت شودمیل دارند که از بیرون کنتر

 هایدرخواستاجتنابی، فرد همواره به -سردرگم
. این گروه با تعلل و دهدمیموقعیتی واکنش نشان 

شخصی و  مسائلبرای  گیریتصمیمدرنگ زیاد در 
با  . سبک هویتی اجتنابیشوندمیهویتی مشخص 

گرایی و قدرت که با عالقه فرد هایی مانند لذتارزش
دارد. در سبک  یمثبت معنادار مبستگیه سروکار دارد،

هویت اطالعات، فرد جستجوگر اطالعات است، در 
مربوط  هایآگاهی در برابرمورد مفاهیم خود شکاک و 

به پردازش  گیریتصمیمبه خود گشاده است و قبل از 
)سوئنس، برزونسکی،  پردازندمیو ارزیابی اطالعات 

 .(2011، 3دونکل و پاپینی
 ایحرفههویت، هویت حوزۀ یکی از مسائل مهم در 

فهم  یبرا یشناخت یچارچوب ایحرفهت یهو .است
در  کمشتر هایفرضپیش به عنوانت است و یواقع

                                                           
1. Berzonsky 

2. Jue & Ha 

3. Soenens, Berzonsky, Dunkel & 

Papini 

 به عنوانن مفهوم ی. ارودمیکار بهمورد سازمان 
به ن یت و همچنیراجع به احساس و واقع یوشنودگفت

سازمان  یدر مورد محتوا یجمع هایدرخواست عنوان
 رودمیار کبه یت شخصیهو ۀکنندتسهیلو نیز 

هویتی سرنوشت  هایچالش(. امروزه، 2004، 4لهتز)
هر نوع  شرطپیشسازند. بر اساس اجماع علمی، هویت 

عمل اجتماعی و شرط الزم توسعه است.  ویژهبهعمل، 
اگر کشوری بخواهد به رشد و توسعه برسد باید پنج 

 :از اندعبارت هابحرانرا پشت سر بگذارد این بحران 
رهبری(، نفوذ )بحران هویت، بحران مشارکت، بحران 

)بخشایش و رضایی  بحران مشروعیت و بحران توزیع
برای  راهبردی یابزار ایحرفههویت  (.2012مقدم، 

 ایحرفههویت . اندازهاستچشمو  هاهدفرسیدن به 
 طوربهه اعضا کاست  هاییایدهو ها تجربهمربوط به 

هویت  (.2015، 5هولی و کلوکلی از سازمان دارند )ک
 این رابطه آنهاو از نظر  استشناختی  ایرابطه ایحرفه
 یفردجایگاه که فرد در  شودمیایجاد  زمانی

مشابه با افراد موجود در سازمان داشته  ییهاویژگی
مفهومی است که برای توصیف  ایحرفههویت  باشد.
بخشایش ) رودمیکار هفرد با محیط شغلی خود ب ۀرابط

  (.2012و رضایی مقدم، 

 با هک است اجتماعی هویت از لیکش ایحرفه هویت

 و است ارتباط در اریک هایمحیط در گروهی روابط
 هایگروه با را خود چطور افراد هک معناستاین  به

 متمایز آنها از را خودشان و مقایسه دیگر ایحرفه

 با ارتباط در بینش سبک شامل هویت این. کنندمی

 ایحرفه هایارزش و هاآلایده ایجاد شغلی، ردکارک

 دانش، ارزش، نگرش، به عنوان تواندمی هک است

 هایگروه بین هک شود تعریف هاییمهارت و اعتقادات
، )ادیب، فتحی آذر و مردانی است مشترک ایحرفه

4. Hetzel 

5. Holy & Klock 
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 ایحرفه قشن با همچنین ایحرفه هویت(. 2016

بگیرد  عهده بر تواندمی خود حرفۀ در فرد هک دارد ارتباط
 این (.2006، 1)آدامز، هیان، استروگیس و کالرک

 شغل از آنها احساس و تجربیات دربردارندۀ هویت

 تصویری را ایحرفه هویت نیز ایعده .است خودشان

 .نمایندمیدارند، تعریف  فرد آن شغل از دیگران هک
 نخست مرحلۀ در هکاست  ایحرفه هویت دارای فردی

 اوست عهده بر هک هاییمسئولیت و وظایف به بتواند

، 2لیتچفیلد، کاوانگاه، اوسبورنی و جونزند )ک عمل
2018.) 

وجود دارد.  هاگروهدر تمامی مشاغل و  ایحرفههویت 
که  استورزشکاران از جمله مسائلی  ایحرفههویت 

شغل و حرفه برای  تا چه حد ورزشکار دهدنشان می
 ایحرفهاهمیت هویت  .است اهمیت قائل خود

که محققان به  است هاییحوزهورزشکاران از جمله 
، مارتینت، گوستافسون)ۀ آن تمایل دارند مطالع

 ؛2018، 3دسکاسگویلتایسواگاسیور، هاسمن و 
؛ 2018، 4گاریمکایاسون، مازرولی، دنگار، بورتون و 

 ایحرفه هویت (.2017، 5استوینسونساندرس و 
 فرد که است ایدرجه و قدرت میزان شامل ورزشکاران

 به و کندمی شناسایی ورزشکار به عنوان را خود

 (.2010، 6هردن) شودمی متعهد خود ورزشی مشارکت
به  تواندمیورزشکاران  ایحرفههویت  ،همچنین
 ورزشکار و منظم مداوم حضور برای نیاز مورد انگیزش

 یسطوح باال در موفقیت همچنین و هاتمرین در
 ایحرفه هویتتوان گفت میشود.  منجر ورزشی

 و موفقیت عملکرد بر یمثبت اتتأثیر ورزشکاران،

دارد  ورزشکار نفس عزت و آمادگی سالمتی، ورزشی،

                                                           
1. Adams, Hean, Sturgis & Clark 

2. Litchfield, Kavanagh, Osborne & 

Jones 

3. Gustafsson, Martinent, Isoard-

Gautheur, Hassmén & Guillet-Descas 

4. Eason, Mazerolle, Denegar, Burton & 

McGarry 

هویت  (.2016، آبادیحاجییعی و ، شفنژادهمتی)
مهم در بهبود عملکرد  یورزشکاران نقش ایحرفه

هولی و کلوک مختلف دارد.  هایحیطهورزشکاران در 
( اشاره 1998) 7برون و هارتلی( و همچنین 2015)

ورزشکاران سبب بهبود بلوغ  ایحرفهداشتند که هویت 
کاربریتا، روسادو، لیتی، سرپا و . شودها میشغلی آن

کردند خود مشخص  پژوهش( نیز در 2014) 8سوسا
مهم در  یورزشکاران نقش ایحرفههویت 

گوستافسون و دارد. آنها ورزشی  هایگیریتصمیم
خود پی بردند هویت  پژوهش( در 2018همکاران )

آنها ورزشکاران سبب کنترل فرسودگی  ایحرفه
 .دشومی

است تا شده ورزشکاران سبب  ایحرفهاهمیت هویت 
عوامل یابد. افزایش آن در میان ورزشکاران  أنیاز به ارتق

ثیرگذار أورزشکاران ت ایحرفههویت  أارتقمختلفی در 
 ایحرفهبر اهمیت هویت  تأکید( در 2004) لزته. است

ورزشکاران  ایحرفهکه هویت کرد ورزشکاران اشاره 
. وی شودمیبر عملکرد ورزشکاران  گذاریتأثیرسبب 

محیط تیمی و همچنین تیمی  بیان کردخود  پژوهشدر 
مهم و اساسی  یکه ورزشکاران در آن حضور دارند نقش

 دارد.آنها  ایحرفههویت در 
خود  پژوهش( در 2017ساندرس و استوینسون )

برخی شرایط مربوط به ورزش از جمله کردند مشخص 
جسمانی  هایوضعیتو برخی  هادیدگیآسیب

کاران ورزش ایحرفهورزشکاران بر میزان هویت 
خود  پژوهش( نیز در 2005) 9اللی و کر. استگذار تأثیر

 ریزیبرنامهپی بردند برخی مسائل مدیریتی مرتبط با 
. دشومیورزشکاران  ایحرفهسبب بهبود هویت 

5. Sanders & Stevinson 

6. Heerden 

7. Brown & Hartley 

8. Cabrita, Rosado, Leite, Serpa & 

Sousa 

9. Lally& Kerr 
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فضای کردند ( نیز مشخص 2018لیتچفیلد و همکاران )

موجود در محیط  هایارزشو  هاسیاستمجازی و 
ورزشکاران  ایحرفهمهم در بهبود هویت  یورزش نقش

 دارد.
شد مشخص  پژوهشبا توجه به بررسی مبانی نظری 

 مؤثرعوامل  جامع شده به بررسی انجام هایپژوهشدر 
پرداخته نشده است. این ورزشکاران  ایحرفهبر هویت 

است تا امروزه آگاهی چندانی در شده سبب  مسئله
ر دسترس نباشد. ورزشکاران د ایحرفهخصوص هویت 

 شودمیورزشکاران سبب  ایحرفهعدم توجه به هویت 
و اصول اخالقی موجود در میان  هاارزشبرخی 

و ماهیت ورزش کمتر مورد شود  رنگکمورزشکاران 
در  پژوهشبه عبارتی عدم  .توجه ورزشکاران قرار گیرد

ورزشکاران  ایحرفه هویتبر  مؤثرخصوص عوامل 
 ایحرفه هویتاساسی در مسیر پیشرفت  یابهامات

سبب مخدوش  مسئلهکه این کند ایجاد میورزشکاران 
. شناسایی شودمیورزشکاران  ایحرفه هویتشدن 

ورزشکاران سبب  ایحرفه هویتبر  مؤثرعوامل 
 ایحرفه هویتبتوان مسیر رشد و بهبود  شودمی

 ،دنبال نمود. از طرفی ترعلمی صورتبهورزشکاران را 
 ایحرفه هویتدر خصوص  یهایپژوهشانجام 

ضرورت توجه به این حوزه شود میورزشکاران سبب 
افزایش  ایحرفهکلیدی در ورزش  ایمسئله به عنوان

حاضر با هدف  پژوهش، به این مسائل یابد. با توجه
ورزشکاران  ایحرفهبر هویت  مؤثرعوامل شناسایی 

که پاسخ دهد  سؤالبه این  دارد ملی سعی هایتیم
ملی  هایتیمورزشکاران  ایحرفهبر هویت  مؤثرعوامل 
 .استاین عوامل به چه صورت  بندیاولویتو  چیست

 

 پژوهش شناسیروش
که  استآمیخته  هایپژوهشنوع حاضر از  پژوهش

در بخش . شدکیفی و کمی انجام  هایروش صورتبه
وری آگردی نیمه ساختاریافته جهت هاکیفی از مصاحبه

اطالعات و همچنین از کدگذاری بازی، محوری و 
انتخابی جهت شناسایی عوامل در بخش کیفیت 
استفاده گردید. همچنین در بخش کمی جهت تحلیل 

همچنین، از روش معادالت ساختاری استفاده گردید. 
 هایباشگاهدر  و استکاربردی  نوعحاضر از  پژوهش

اطالعات ورزشی قابلیت اجرا دارد. روش گردآوری 
در بخش  پژوهشآماری  ۀمیدانی بود. جامع صورتبه

 ۀدر حوز نظرانصاحبکیفی شامل نخبگان و 
ورزش و همچنین برخی ورزشکاران  شناسیروان
که به  ملی بودند هایتیم با سابقه عضویت در ایحرفه

. روش موضوع پژوهش اشراف کامل داشتند
هدفمند بود. بدین  صورتبهدر بخش کیفی  گیرینمونه

 پژوهش ۀنمون به عنوان نفر 13کیفی منظور در بخش 
نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری و انتخاب شدند. 

ی بخش کیفی هاعدم دریافت نظرات جدید از نمونه
ی هاهمچنین در جهت انتخاب نمونه ادامه یافت.

 ننظراپژوهش در بخش کیفی سعی گردید از صاحب 
انفرادی و تیمی به صورت پراکنده استفاده ی هادر رشته

آماری  ۀجامع گردد تا نظرات آنان سوگیری نداشته باشد.
تمامی ورزشکاران حاضر را  پژوهشی بخش کمّ

ورزشی مختلف  هایرشتهملی ایران در  هایتیم
، ایحرفهمنظور از ورزشکار . دادندتشکیل می

های ملی در زمان ورزشکاری بود که در اردوهای تیم
با توجه به . استحال مشغول به فعالیت و تمرین 

 200دسترسی سخت و دشوار به این ورزشکاران، 
 به عنوان صورت در دسترس،، بهورزشکار تیم ملی

و توزیع دند. پس از شپژوهش مشخص  ۀنمون
نفر از این  183پژوهش،  هاینامهپرسش آوریجمع

ی پژوهش در هامونهن .کردندافراد با محقق همکاری 
ی ملی هندبال، هاکی، راگبی، هابخش کمی از تیم

ی ملی هندبال، هاکاراته و ووشو در آقایان و تیم
فوتسال، کاراته، تکواندو، ووشو و تیر و کمان در بانوان 

 بودند.
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مصاحبۀ حاضر در بخش کیفی،  پژوهشابزار گردآوری 
تدا ، ابهاجهت انجام مصاحبه. استساختاریافته نیمه

بخش کیفی  یهامحققین با نمونههماهنگی الزم 
ی آنان به دو هاو پس از کسب موافقت انجام شد

ن اطالعات از آناوری دآگرصورت تلفنی و حضوری به 
 یهاتحلیل مناسب تر صحبت برایپرداختند. همچنین 

 با ،پس از هماهنگی با آنان،ی بخش کیفی هانمونه
در طی از دستگاه ضبط صوت، ضبط گردید. ه داستفا

در خصوص عوامل  سؤالی تحقیق ضمن هامصاحبه
ر دبرخی عوامل شناسایی شده  ،از دیدگاه آنان مؤثر

ت خود ی دیگر نیز بازگو گردید تا آنان نظراهامصاحبه
در  تا بدین جهت به اتفاق نظر کلی .نمایندبیان را 

ز تکمیل خصوص عوامل دست یابند. در نهایت پس ا
-نهعوامل، لیستی از عوامل جهت بررسی نهایی به نمو

بیان ی بخش کیفی ارسال و آنان نظرات خود را ها
 و این عوامل نهایی گردید. کردند

، عواملی شدهانجام هایمصاحبههمچنین با توجه به 
 پژوهشابزار گردآوری  به عنوان آنها از کهشد شناسایی 

به دو  نامهپرسشی استفاده گردید. این در بخش کمّ
 آن هایسؤالو  شناختیجمعیت هایویژگیبخش کلی 
از ) یکرتل ایگزینهپنج طیف صورتبهکه  تقسیم شد

(، مخالفم 3(، نظری ندارم )4(، موافقم )5) موافقم کامالً
طراحی شده  سؤال 24و در ( 1) مخالفم کامالً تا  (2)

 ایحرفه هویتبر  مؤثرعوامل  نامهپرسش التسؤا بود.
کردند میملی را مطالعه و بررسی  هایتیمورزشکاران 

(، عوامل فردی 6تا  1 سؤاالتتیمی )عوامل  که شامل
 سؤاالت(، عوامل خانوادگی و دوستان )11تا  7 سؤاالت)

 .بودند (24تا  17 سؤاالت( و عوامل فنی )16تا  12
پس از محاسبه آلفای  نامهپرسشپایایی کلی این 

پایایی مدل  .شدمشخص  83/0 کرونباخ، میزان
ضرایب بارهای عاملی و پایایی وسیلۀ  به گیریاندازه

                                                           
1. Content Validity Index (CVI) 

2. Content Validity Ratio (CVR) 

3. PLS 

اطالعات مربوط به آن در بخش  و شدترکیبی ارزیابی 
روایی محتوایی این  شده است.ارائه  پژوهش هاییافته

استادان تن از  10با استفاده از نظرات  نامهپرسش
 شناسی ورزشی و رفتار حرکتیدر رشته روان دانشگاهی

نیز با استفاده از محتوا . همچنین روایی شدبررسی 
و نسبت  1روایی سنجی شاخص روایی محتوا هایفرم

مربوط به این  هایفرمولو استفاده از  2روایی محتوا
. مقدار نسبت روایی محتوا با توجه به شدتأیید  هاروش
و مقدار شاخص روایی  99/0نفر(  10)استادان تعداد 
ی ابزار ابنابراین روایی محتو. دست آمدبه 99/0محتوا 

با  نامهپرسشسازۀ . همچنین روایی شدتأیید  پژوهش
. شدبررسی  تأییدیاستفاده از روش تحلیل عاملی 

در قسمت پایایی  آمدهدستبهبنابراین با توجه به نتایج 
 نامۀکرد پرسشاعالم  توانمی نامهپرسشو روایی 

. همچنین داشتحاضر پایایی و روایی مناسبی  پژوهش
، از روش پژوهشی در قسمت تجزیه و تحلیل کمّ

استفاده شده  3اسالپیرد کبا روی یمعادالت ساختار
بود.  05/0سطح معناداری در پژوهش حاضر  است.

ی پژوهش هاهمچنین تمامی روند تجزیه و تحلیل داده
انجام  5اسالو پی 4اساسپیافزار اس حاضر در نرم

 گردید.

 

 نتایج
نتایج توصیفی پژوهش حاضر نشان داد میانگین سنی 

از  .سال بود 1/26پژوهش در بخش کمی  هاینمونه
ند. نفر مرد بود 97نفر زن و  86پژوهش  هاینمونهمیان 

کارشناسی با  سطح تحصیالتدارای افراد  ،همچنین
 منظور به. داشتنددرصد بیشترین فراوانی را  7/57

ورزشکاران  ایحرفهبر هویت  مؤثرشناسایی عوامل 
از بررسی نظرات خبرگان در قالب روش  ملی هایتیم

، هاکدگذاری . پس از انجامشدکیفی استفاده 

4. SPSS 

5. PLS 



 29                               1399یز ، پای33شماره ، 9شناسی ورزشی، دوره :  مطالعات روانافالطون خواجه

 
 . جدولشدمشخص  هامصاحبهمستخرج از  هایویژگی

 نتایج مربوط به عوامل شناسایی شده در بخش کیفی  1
 پژوهش را نشان می دهد.

 ای عوامل مؤثر بر هویت حرفه -1جدول 
شدهاستخراج هایویژگی  عوامل 

  تیمی هایموفقیتوجود 

 وجود مربیان مطرح 

  ورزشکارانارتباطات بین فردی میان مربیان و 

 ارتباطات بین فردی میان ورزشکاران 

  المللیبینتیم در سطح ملی و وجهۀ 

  رشته ورزشی ورزشکارپیشینۀ 

 تیمی

 برخورداری از قدرت جسمانی و مهارت مناسب 

  ورزشکاران در دنیوی و مذهبی گیریجهتوجود 

 مشارکت و فعال بودن در فضای مجازی 

  بودنمتعهد روحیۀ برخورداری ورزشکاران از 

  ورزشکاران به ورزشعالقۀ میزان 

 فردی

 اعضای خانواده هایحمایت 

  اعضای خانواده در ورزشچهرۀ  بودنمطرح 

 ارزشی و اخالقی از اعضای خانواده در جامعه بروز رفتارهای 

 بروز رفتارهای ارزشی و اخالقی از دوستان در جامعه 

 مناسب دوستان در سطح جامعه ۀوجه 

 خانوادگی و دوستان

 وجود امکانات مناسب تمرینی 

 در دسترس بودن نیازهای ورزشکاران 

  اخالقی موجود در تیم هایارزشبودن آشکار 

 وجود نیروهای انگیزشی و تشویقی در تیم 

  ورزشکاران هایالزحمهحقمنظم و شفاف در پرداخت رویۀ وجود 

 حمایت مدیران ارشد کشور از ورزشکاران 

  مناسب هایپاداشوجود جوایز و 

  و هواداران تیمبه  مندانعالقهوجود 

 فنی

 

 هایمصاحبهاز طریق  عامل 24کیفی در بخش 
عوامل تیمی، دستۀ در چهار  وشد استخراج  شدهانجام

 به. شدند بندیتقسیمدوستان -فنی، فردی و خانوادگی
بررسی این عوامل در بخش کمی از معادالت  منظور

 از آزمون با استفاده از این رو ابتدا .استفاده شدساختاری 
اسمیرنف وضعیت طبیعی بودن توزیع -کلوموگراف

نتایج آزمون فوق نشان شد. بررسی  پژوهش هایداده

بود  05/0داد سطح معناداری در تمامی عوامل پایین از 
 پژوهش هایدادهغیرطبیعی بودن  ۀدهندنشانکه 
از آمار  هادادهتجزیه و تحلیل برای بدین منظور  .است

 گیریاندازهمدل  2و  1. شکل شدناپارامتریک استفاده 
بر هویت  مؤثرعوامل و  تی داریامعنو میزان ضرایب 

 .دهدمیرا نشان  ملی هایتیمورزشکاران  ایحرفه
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ملی هایتیمورزشکاران  ایحرفهبر هویت  مؤثرعوامل  گیریاندازهمدل  -1شکل   

 

 
 ملی هایتیمورزشکاران  ایحرفهبر هویت  مؤثرعوامل تی  داریامعنضرایب -2شکل 

 

و ضرایب  گیریاندازه هایمدلاز  بندیجمع 2جدول 
 ورزشکاران  ایحرفهبر هویت  مؤثرعوامل تی  داریامعن

 

 را به نمایش گذاشته است.ملی  هایتیم
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 ملی هایتیمورزشکاران  ایحرفهبر هویت  مؤثرعوامل نتایج آماری خالصة  -2جدول 
 عوامل تی تأثیر درصد تبیین

درصد 90  949/0  342/86  تیمی 
درصد 96  981/0  313/296  فردی 
درصد 91  954/0  055/162 دوستان-خانوادگی   
درصد 90  950/0  010/110  فنی 

 شدهشناساییتمامی عوامل نشان داد  پژوهشنتایج 
 هایمتیورزشکاران  ایحرفهبر هویت  تأثیری معنادار

 عوامل فردی تأثیرمیزان میان، ملی دارد. در این 
لی م هایتیمورزشکاران  ایحرفه( در هویت 981/0)

 مدل  ازشبربررسی  منظوربه. استبیش از سایر عوامل 

روش به برازش مربوط  هایشاخصحاضر از  پژوهش
. شداستفاده  اسالپیرد کبا روی یساختارمعادالت 

برازش مدل فوق  هایشاخصنتایج مربوط به  3جدول 
  .دهدمیرا نشان 

 
 

 

 ملی هایتیمورزشکاران  ایحرفهبر هویت  مؤثرعوامل  برازش هایشاخص -3جدول 

 فردی تیمی 
-خانوادگی
 دوستان

 فنی

 86/0 88/0 89/0 83/0 آلفای کرونباخ
 65/0 74/0 75/0 76/0 پایایی ترکیبی
 61/0 58/0 60/0 63/0 روایی همگرا

 903/0 911/0 963/0 900/0 ضریب تعیین
 شیقدرت پ

 مدل ینیب
325/0 417/0 432/0 409/0 

 ییکویشاخص ن
 برازش

630/0 578/0 621/0 611/0 

 

های برازش پژوهش نشان داد نتایج مربوط به شاخص
مقدار مربوط به آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تمامی 

دهندۀ پایایی مناسب نشان واست  7/0عوامل بیشتر از 
. (2016، 1)هیر، هولت، رینگلی و سرسدت مدل است

همچنین، نتایج پژوهش مشخص کرد میزان روایی 
 4/0همگرا برای تمامی عوامل بیش از سطح معیار 

دهندۀ مناسب بودن میزان روایی همگرای نشان واست 
پژوهش است. روایی واگرای پژوهش حاضر نیز در 
قالب ماتریس عوامل در عوامل بررسی و تأیید شد. 

ملی مربوط تمامی بارهای عا 1همچنین، مطابق شکل 

                                                           
 

دهندۀ است که نشان 4/0به عوامل پژوهش بیش از 
)هیر، هولت، رینگلی و  مناسب بودن این معیار است

معیاری است که  R2ضریب تعیین . (2016سرسدت، 
بیانگر میزان تغییرات هر یک از متغیرهای وابسته مدل 

شود. است که به وسیله متغیرهای مستقل تبیین می
زای مدل ارائه متغیرهای درونتنها برای  R2مقدار 

زا مقدار آن برابر صفر های برونشود و در مورد سازهمی
زای های درونمربوط به سازه R2چه مقدار  است. هر

سه مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است. 
عنوان مقادیر ضعیف،  به 67/0و  33/0، 19/0مقدار 

1. Hair, Hult, Ringle & Sarstedt 
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)هیر، معرفی شده است  R2متوسط و قوی برای 
در همۀ عوامل،  .(2016هولت، رینگلی و سرسدت، 

دهندۀ است که نشان 33/0آمده بیشتر از دستمقدار به
 Q2شاخص بعدی مناسب بودن این شاخص است. 

در را . این شاخص قدرت پیش بینی مدل است
کند. به عبارتی زا مشخص میهای درونسازه
 هایی که دارای برازش ساختاری قابل قبولمدل

زای مدل بینی متغیرهای درونهستند، باید قابلیت پیش
را داشته باشند. بدین معنی که اگر در یک مدل، روابط 

ثیر أها تها به درستی تعریف شده باشند، سازهبین سازه
ها به و از این راه فرضیه رندگذامیکافی بر یکدیگر 

، 02/0نیز سه مقدار  Q2برای  شوند.میید أیدرستی ت
عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  به 32/0و  15/0

)هیر، هولت، رینگلی و سرسدت،  معرفی شده است
دست آمد -به 36/0مقدار همۀ عوامل بیشتر از  .(2016

 که نشانۀ مناسب بودن این شاخص است.
مهمترین شاخص برازش مدل در تکنیک حداقل 

شاخص  است. GOFمجذورات جزیی شاخص 
GOF  در مدلPLS  راه حلی عملی برای این مشکل

های و همانند شاخص استبررسی برازش کلی مدل 
کند های مبتنی بر کوواریانس عمل میبرازش در روش

توان برای بررسی اعتبار یا کیفیت مدل و از آن می
PLS .01/0سه مقدار  به صورت کلی استفاده کرد ،

وی عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و ق به 36/0و  25/0
)هیر، هولت، رینگلی و معرفی شده است  GOFبرای 

آمده دستدر همۀ عوامل مقدار به .(2016سرسدت، 
دل است که نشان از برازش کلی قوی م 36/0بیشتر از 

در شده  ارائهدارد. بدین ترتیب، مشخص شد مدل 
 پژوهش حاضر، برازش مناسبی دارد.

                                                           
 

 گیرینتیجه بحث و

نتایج پژوهش نشان داد چهار دسته عامل شامل عوامل 
دوستان در هویت -فردی، تیمی، فنی و خانوادگی

های ملی نقش دارد. تنوع ای ورزشکاران تیمحرفه
دهد بهبود هویت می شده نشانعوامل شناسایی

ها و ای ورزشکاران نیازمند توجه به جنبهحرفه
بعدی براین نگاه تکبنا ،های مختلفی استحیطه
ای تواند مسیر رشد و بهبود هویت هویت حرفهنمی

ای هویت حرفه ارتقأورزشکاران را هموار نماید. برای 
ورزشکاران باید به تمامی جوانب ورزشکاران توجه کنند 
و با تحلیل عوامل مرتبط فردی، تیمی، فنی و 

 ارتقأدوستان بتوانند بستر مناسبی برای -خانوادگی
 1برگر و لیوانای ورزشکاران ایجاد کنند. حرفه هویت

-حرفههویت  د( در پژوهش خود مشخص نمودن2019)

که این مهم سبب گردیده  استای مساله ای چندبعدی 
ی هاریزیبرنامهنیازمند  ایحرفهاست تا تقویت هویت 

( در پژوهش 2018لیتچفیلد و همکاران )جامع ای باشد. 
ای ورزشکاران هویت حرفهخود مشخص کردند بهبود 

ای از عوامل است. اللی و کر نیازمند توجه به مجموعه
( نیز بیان کردند برخی عوامل فردی، باشگاهی 2005)

ای ورزشکاران و مدیریتی سبب بهبود هویت حرفه
 ای ورزشکاران بهرسد هویت حرفهشود. به نظر میمی

از  ایای مهم، نیازمند توجه به مجموعهعنوان حوزه
دوستان است. -عوامل فردی، تیمی، فنی و خانوادگی

دهد برای بهبود شده نشان میتنوع عوامل شناسایی
صورت  های ملی باید بهای ورزشکاران تیمهویت حرفه
ریزی شود و توجه به برخی مسائل جزئی و جامع برنامه

ای ورزشکاران ابتدایی برای بهبود هویت حرفه
با توجه به اهمیت هویت ز باشد. تواند چندان کارسانمی

های رفتاری و ذهنی جنبهدر برخی  ایحرفه
ی مختلف هانیازمند توجه به جنبهن آ أورزشکاران، ارتق

(. از این رو هویت 2010)هردن،  استورزشکاران 
ی ملی می بایستی هاای در میان ورزشکاران تیمحرفه

1. Berger & Levan 
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به صورت کالن مورد توجه و بررسی قرار گیرد. از 
های گیریتصمیمدر  ایحرفهطرفی کارکردهای هویت 

-حرفهسبب گردیده است تا هویت  ورزشی ورزشکاران

به عنوان یکی از مسائل مهم در میان ورزشکاران  ای
ارتقا آن  ( که2014، همکارانو  کاربریتامشخص گردد )

 فردی، خانوادگی و فنینیازمند برخی شرایط تیمی، 
 است.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد تمامی عوامل 
ای شده نقشی معنادار در بهبود هویت حرفهشناسایی

های ملی دارند. در این میان، عوامل ورزشکاران تیم
عنوان تأثیرگذارترین عامل در بهبود هویت  فردی به

و همکاران  1وانگای ورزشکاران مشخص شد. حرفه
ی هاجنبه یرخ( در پژوهش خود پی بردند ب2019)

هردن . استثیرگذار أمعلمان ت ایحرفهفردی بر هویت 
ای ( در پژوهش خود پی برد هویت حرفه2010)

ورزشکاران ارتباطی نزدیک با مسائل شخصیتی دارد و 
ای ورزشکاران تأثیرگذار است. کاربریتا بر هویت حرفه

نیز مشخص کردند عوامل فردی ( 2014و همکاران )
ای ورزشکاران جزء عوامل مهم در بهبود هویت حرفه

( در پژوهش خود 2019) 2گراساوشیا و مگ است.
های فردی نقش مهمی در مشخص نمودند برخی جنبه

بدین ترتیب،  افراد دارد. ایحرفهجهت بهبود هویت 
توان چنین اعالم کرد که نتایج پژوهش حاضر با می

اوشیا و (، 2019وانگ و همکاران )های نتایج پژوهش
هردن (، 2014کاربریتا و همکاران )(، 2019گراس )مگ

 همخوان است. (2010)

دهندۀ شکل به عنوانرسد عوامل فردی به نظر می
ای ورزشکاران، نقشی شرایط اولیه در بهبود هویت حرفه

مهم و اساسی در ایجاد بسترهای اولیه برای بهبود 
ای در میان ورزشکاران دارند. لیتچفیلد و هویت حرفه
( اشاره داشتند مسائل فردی شرایطی 2018همکاران )

کنند که بتوانند هویت برای ورزشکاران ایجاد می
زیرا این عوامل  ،الشعاع قرار دهدنان را تحتای آحرفه

اند و همچنین تأثیری مهم در ایجاد زیرساختی

                                                           
1. Wang 

توان گفت در عبارت دیگر میبه .بسترهای اولیه دارند
صورتی که عوامل فردی متناسب با بهبود هویت 

ای ورزشکاران نباشد، حتی اگر سایر عوامل به حرفه
ظار داشت هویت توان انتشکل مناسبی ظاهر شوند، می

ای ورزشکاران تغییر چندانی نداشته باشد. با توجه حرفه
توان پیشنهاد کرد با افزایش به نتایج پژوهش حاضر می

های موجود در ورزش دادن آگاهی ورزشکاران از ارزش
ای آنان اقدام کرد. توان به تقویت هویت حرفهمی

های شود با بهبود برخی ویژگیهمچنین پیشنهاد می
ها با فتاری و نگرشی ورزشکاران و تقویت این ویژگیر

ای توان هویت حرفههای مناسب میآموزش
عالوه، با  های ملی را بهبود بخشید. بهورزشکاران تیم

های برگزاری جلسات مشاوره برای ورزشکاران تیم
سعی در بهبود خودشناسی ورزشکاران و تقویت و ملی، 

شتۀ ورزشی آنها آگاهی در خصوص اهمیت ورزش و ر
ای ورزشکاران اقدام توان به افزایش هویت حرفهمی

کرد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، نیاز است 
ای هایی به شکل جامع به مقایسۀ هویت حرفهپژوهش

های ورزشکاران بر اساس برخی شاخص
شناختی از جمله سن، جنسیت، رشتۀ تحصیلی جمعیت

چنین، با توجه به و نوع رشته ورزشی بپردازند. هم
های پژوهش حاضر در خصوص عدم اجرای محدودیت

شود های ملی و باشگاهی، پیشنهاد میپژوهش در تیم
ای ورزشکاران در پژوهشی به مقایسۀ هویت حرفه

های ملی و باشگاه ورزشی های مربوط به تیممحیط
ای ورزشکاران همواره در بپردازد. اهمیت هویت حرفه

ی مورد توجه قرار گرفته است. های مختلفپژوهش
ای ورزشکاران فوایدی دارد که این بهبود هویت حرفه

تر ورزشکاران فواید در نهایت به عملکرد ورزشی مناسب
ای از این رو بهبود هویت حرفه .شودمنجر می

خصوص در  اصلی مهم، به به عنوانورزشکاران باید 
ان های ملی مورد توجه قرار گیرد تا میزسطح تیم

یابد. پژوهش حاضر ضمن  أعملکرد ورزشکاران ارتق
ای بررسی این مسئله، برای بهبود هویت حرفه

2. Oshea & McGrath 
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دست داد و  ورزشکاران شواهدی علمی در این حوزه به
ای با شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بهبود هویت حرفه

ورزشکاران سعی در رفع خأل پژوهشی در این حوزه 
خصوص در  ش، بهداشت. امید است، متولیان ورز

گیری از نتایج پژوهش حاضر به های ملی با بهرهرده
های ملی اقدام ای ورزشکاران تیمتقویت هویت حرفه

 کنند.
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