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و  یفیک کردیرو باورزش معلوالن جامعه ننگ در داغ  ههدف شناسایی و فهم پدیدحاضر با  مطالعه
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مقوله  ،یا نهیزم طیشرا ،یمقوله راهبرد ،یمحور دهیپد ،یعل طیشرا نیعناو لیمقوله ها ذ انیم
 6 به پژوهش جیشد. نتا مدل پارادایمی کوربین اشتراس تنظیم در قالب  یامدیو مقوله پ یانجیم

و  حیتشر یکدگذار میپارادا یاجزا ،ینشیگز یمقوله و در مرحله ّکدگذار ریز 31و  یمقوله اصل
 خلق شد.  هینظر

 یجامعه ورزش یاهنجاره به عنوان یک برساخته اجتماعی برکه داغ ننگ  می دهدها نشان  افتهی
 یورزش - یاجتماع یها در عرصه هااز شرکت فعاالنه آن یریافراد و جلوگ نیدر ا یطرد اجتماعو 

 نقش ایفا می کند. 
 

  .معلول ورزشکار و ، ورزش یداغ ننگ، فهم جامعه شناخت :یدیکل گانواژ
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 مقدمه
 یدر هر فرهنگ و تمدن خ،یاز تار یدهد که در هر دوره ا ینشان م تیمعلول خچهیبر تار یمرور

 یکنش ها یو جسمان یاجتماع یها تیوجود داشته اند که از نظر فعال یافراد ،یو طبقات اجتماع
: 1334)اسد،  بوده اند یا ژهیتوجهات و ازمندین هرچندعمل نموده و  یعیحد طب زتر ا نییپا یذهن

وابسته به سازمان ملل متحد منتشر  یاز طرف سازمان بهداشت جهان به تازگیکه  یطبق آمار .(2
 نیبه ا شتریشود هرچه ب یم یمعلول اند. امروزه سع یشده است، ده درصد از مردم جهان به نوع

بدون آنکه خود را سربار جامعه  گران،یافراد کمک شود تا بتوانند به طور مستقل و بدون کمک د
 ییاه تیمحدود لیزند. معلوالن به دلخود بپردا یعاد یباشند، به زندگ یمنزو ایاحساس کنند و 

ا خود ر یحرکت یازهاین ،با ورزش کردن با هدف دیبا ( حتماًتیکه دارند )با توجه به نوع معلول
و  نیاز بهتر یکیبلکه ورزش  ست،ین یکیولوژیزیبرطرف کنند. هدف از ورزش تنها اهداف ف

(.  12: 1333 ،یفراهان ی)جالل شدن معلوالن جامعه است یاز منزو یریجلوگ یامکانات برا نیترمهم
شود.  یاز افراد سالم احساس م شتریب اریبس ،آن در افراد معلول یبه ورزش و تأثیر سالمت ازین
 ،هاکشاند و آنان را در انجام فعالیت یاست که معلوالن را به سطح جامعه م یورزش، عامل دیتردیب

 و مسابقات شرکت یاجتماع یدر فعالیت ها یعیسازد. امروزه افراد معلول در سطح وس یمستقل م
معلوالن  یسال از ابداع ورزش ها 122خود را به جامعه شناسانده اند. هم اکنون  تیدارند و هو

از  یکیکه ورزش  دیافراد انجام شد، مشخص گرد نیا یسالمت یکه برا یقاتیگذرد. در تحقیم
معلوالن بود که  یابداع ورزش ها یقدم اول برا یدرمان ورزشاست.  تیمعلول یدرمان ها نیبهتر

، اصطالح معلولیت در ورزش .(224: 1334)اسد،  ختم شد یورزش یت و رقابت هااسپس به مسابق
م های داغ ننگ، هویت و سیست به این منظور به کار گرفته شده تا بر مسایل مربوط به برچسب زدن،

پارادایمی است که  ،تاکید شود. معلولیت ،بندی چه با هدف مشارکت و چه عدم مشارکتطبقه
دینه نند نهاتواه بندی ورزشی و فرهنگی که خود میساختاری اجتماعی دارد و توسط نظام های طبق

روند تکامل ورزش معلوالن با  .(162: 1166)شینک، ، توزیع می شوند شوند و عمومیت یابند
چنین نگرشی، پویایی را به عنوان یک انگیزه قوی در فعالیت های ورزشی به کار  گیری ازبهره

ـ میزان توانمندی 1گرفت. رقابت در ورزش های معلوالن بر مبنای دو اصل اساسی انجام می پذیرد: 
ـ رقابت عادالنه بر مبنای برابر بودن فرصت ها برای  2 ؛هر فرد از ورزشکاران حاضر در مسابقات

در این نگرش داغ ننگ یک نیروی اجتماعی موذی است که هم در  .(176: 1334)اسد، ان ورزشکار
ی تری در ورزش معلوالن به ورزش معلوالن و معلوالن ورزشکار وجود دارد ولی این وجود عین

و توسعه ورزش معلوالن، پدیده داغ ننگ یک آسیب و مانع بزرگی است  و برای احیا گیردخود می
و نمی گذارد پیشرفت اتفاق افتد و برابر سازی فرصت ها برای همه ورزشکاران در مسابقات ورزشی 

 تیدودتاوان مح دیکنند، نه تنها با یدست و پنجه نرم م خود تیکه با معلول یفرد معلول فراهم آورد.
 ،دشو رهیچ زین ژهیو یبر موانع اجتماع دیفلج دو پا(، بلکه با ،یکر ،ی)مثل کور درا بدهش یجسمان

وجود داشته  یتواند در درون ساختار اجتماع یموانع احساس داغ ننگ است که تنها م نیاز ا یکی
(. 113: 1312و همکاران،  یاداللهو زنده است )عب الیس فرهنگیـ  یاجتماع یبرساخته ا کیباشد و 

ه قدرتش ننگ آور ک ایاست به شدت بدنام کننده  یصفت ای یژگیگافمن، داغ ننگ و فیبراساس تعر
از  تواند فرد حامل آن را یکه م ینهفته است، صفت یبلکه در بطن روابط اجتماع شینه در ذات خو

: 2211و مکاران،  سیوئکند. )ل لیارزش تبد یبه شخص لکه دار شده و ب یشخص کامل و معمول
 یدهد و و یم رییفرد به خود را تغ ستنیاست که راه نگر یبرچسب اجتماع کی(. داغ ننگ 1311
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(.  13: 2227و همکاران،  تیکند. )را یم تیسلب صالح گرانیکامل توسط د یاجتماع رشیرا از پذ
زند.  یم یداغ خوردگ ز بر خود انگیخود فرد ن یشود که حت یم رهیگاه چنان بر فرد چ طیشرا نیا

زند بسته  یم یفرد یشانیکه داغ ننگ بر پ یصفت یعنیبودن آن است،  یداغ ننگ، نسب یهایژگیاز و
 یبه زمان یو از زمان گرید ةبه جامع یکند و از جامعه ا یم ستیاست که فرد در آن ز یبه بستر

فاوت مت ،شوند یبر فرد اعمال م یگوناگون یاههنجارها و انتظارات حاکم که از کانال یبر مبنا گرید
 ةاعتبارکننده است که پنج مؤلف یب ندیفرا کیداغ ننگ  ،در واقع (.326: 1313 ،یاست )قانع عزآباد

نفصال(، ا ک،ی)تفک یی(، جدایقالب ی)رفتارها  شدن شهی: برچسب زدن، کلردیگ یرا در برم یاصل
در  ندیفرا نیرا در وقوع ا یگسترده تر یاجتماع یها نهیتواند زم یاست که م ضیو تبع گاهیتنزل پا

 (.   31: 2212) وانگ و همکاران،  نظر گرفت
 .شودپژوهش ها در این زمینه اشاره می  از  به برخی در اینجا

فرد معلول  یبه مشارکت ورزش ، صرفاً ند( انجام داده ا2227) رانهمکاو  نجانسوکه  پژوهشیدر 
 ادفرا توسط شیورز فعالیت عنو هر در شرکت که رسیده اند نتیجه ینا بهو  اندپرداخته  انیگرد با

 نداتو می هاادهخانوو  نستادو یقو حمایتدارد.  انیگرد با بطو روا ها ستیدو به بستگی ل،معلو
مطالعه نشان داده است که و این  دشو منظم رطو به شیورز یها فعالیتدر  نناآ کترمشا سبب
عه کشور و توس شرفتیروستا و سطح پ ایدر شهر  یزندگ ت،یمذهب، جنس الت،یمانند تحص یعوامل

 .دارد ریفرد معلول تأث یمشارکت ورزشداغ ننگ بر 
. اند پرداخته و نقش آن در ورزش معلوالن تیجنسبه  در پژوهشی( 2227) رانهمکاترجا و 

و د وش یگرفته م دهیناد ،تیمعلول یاز مردان دارا ترشیب تیمعلول یزنان دارا به که دریافتند هاآن
 .ها بیشتر استدر آن و خجالت یسرخوردگ ت،یعصباناز جمله  داغ ننگ پیامدهای

ثر و موانع مشارکت ورزشی معلولین ؤتنها به عوامل م پژوهشیدر ( 1313) نسبحانی و همکارا
محیطی )حمل  ،ین عوامل اقتصاددر بین موانع مشارکت ورزشی معلوالد که نپرداز یشهر اهواز م

( 1312) رانهمکاو  یاموسیکه  پژوهشید. نترین موانع می دانو نقل(، امکانات و تجهیزات را مهم
 ،اتتجهیزو  تمکاناا به طمربو ملاعورا  معلولین شیورز کترمشا نعامو ترینمهم ند،انجام داده ا

 نیارتباط ب یتنها به بررس در پژوهشی( 1314) رانهمکاو  ینوش آباد .نستندو ... دا سیاسیعوامل 
ا بشهر تهران  یانفراد یبا عملکرد ورزشکاران زن معلول در ورزش ها یرقابت یاضطراب صفت

و  یکه نادر پژوهشی. دخته انپردا ورزش معلوالن ی داغ ننگ درشناسروان یجنبه ها بررسی
 عزت نفس و ،یاز زندگ تیو رضا تیفیک سهیمقا یتنها به بررس اند( انجام داده 1311) رانهمکا

 داغ ننگ در یشناسروان یجنبه ها بهکه  استورزشکار  ریمعلوالن ورزشکار و غ یرشد اجتماع
می تواند موجب  یبدن یهاورزش و فعالیت ها بیان کرده اند کهاند. آن اشاره کردهورزش معلوالن 

در معلوالن ورزشکار شود.  یاز زندگ تیو رضا یزندگ تیفیک ،یعزت نفس، رشد اجتماع شیافزا
موانع مشارکت جانبازان و  ییبه شناسا اندانجام داده که  در پژوهشی( 1316) رانهمکاو  یزرند

عامل بازدارنده  نیتر)حمل و نقل( مهم یموانع شهر کهد خته انپردامعلوالن استان البرز در ورزش 
 یاهیبتوان گفت که از زاو دیرا شا ضر. پژوهش حاباشد یمشارکت معلوالن و جانبازان در ورزش م

لوالن که داغ ننگ در ورزش مع یشناختجامعه نییبه مقوله تب یفیک کردیبا رو دتریجد به طور نسبی
 ییاکارهراه هئها و ارا راهبردو  امدهایو پ لیدخ طی، بستر و شرازمان به انواع تبعات داغ ننگ عللهم

 پرداخته است. ،شود یورزش معلوالن م یداغ ننگ که منجر به توسعه و اعتال نیدر جهت کاهش ا
فاقد  نیشیپ نسبت به پژوهش های است که  یدیدر نوع خود مطالعه جدپژوهش  نیادر واقع، 

 مورد پژوهش مورد نظر ما هیجنبه به تبعات قض کیتنوع با هم بوده است و تنها از  نیا یبررس



 8238 پاییز 22: شماره                   ورزش و جوانان                یمطالعات راهبرد  

 

 

311 

ک ان با یر تحقیق در این می باشد که در شرایط ساختاری و اجتماعی ایر، نوآوری کاپرداخته اند
ی که در جامعه ابزار یبهره کشله داغ ننگ و پیامدهای آن هم از نوع دید چند بعدی به این مسأ

است و شرایط کنش فرد ورزشکار ، پرداخته ورزشی و تیم های ورزشی پارالمپیک اتفاق می افتد
نی می کند و بی توجهی به این پدیده آسیب های فراوانی برای جامعه ورزش معلول را پیچیده و بحرا

نایی ها و استقالل و نتایج حاصل از آن در شکل تحدید و تضعیف توا می زندمعلوالن رقم می 
 ، سلب فرصت کم جهتو ازخودبیگانگی در ورزشکار معلولو پیامد طرد اجتماعی  ورزشکار معلول

 شکوفا شدن استعدادهای نهفته ورزشکار معلول می باشد.  
 

  پژوهش یاصل پرسش
اساس باشد بر یداغ ننگ در ورزش معلوالن چگونه م یجامعه شناخت کیستماتیس یمیمدل پارادا

 ست؟ی)داغ ننگ( چ یموضوع تی)سوژه ها( از واقع یکنشگران اجتماع یذهن یو برداشت ها ریتفاس
مطالعه از مفهوم داغ ننگ به  مورد یسوژه ها یو درون فهم ریتفاس ف،ی) داغ ننگ براساس تعار

 (ست؟یچ یاستفهام وهیش
 پژوهش یفرعهای  پرسش
 چگونه اند؟  یثر بر داغ ننگ در ورزش معلوالن از منظر کنشگران اجتماعؤم یعل طیشرا

 على داغ ننگ( طی)شرا
 استمرار و تداوم  نعوامل موثر بر داغ ننگ در ورزش معلوالن و عامال ای یمحور دهیپد

 (یمحور دهیپد) ؟ستیچ یآن از منظر کنشگران اجتماع
 ثر بر داغ ننگ در ورزش معلوالن از منظر کنشگران ؤعوامل م جادیا یا نهیزم طیشرا

 ند؟اکدام
 راهبردها )کنش و تعامل( ( و اتخاذ گ)داغ نن دهیو مداخله گر مؤثر بر پد یانجیم طیشرا

 ند؟ا از منظر کنشگران کدام
 داغ ننگ( از منظر ) دهیکنش و کنش متقابل )جامعه، ورزشکاران معلول( در قبال پد

 ند؟ا کنشگران کدام
 ؟چیست)داغ ننگ ( از منظر کنشگران  دهیحاصل از پد یامدهایپ 

 طیرا در مح تیمعلول ،انهیو بر ساخت گرا انهینگاه واقع گرا با  یاجتماع مدلکالن  هدر نظری
هم  و نگردیم تیفرهنگ و جامعه به مسئله معلول چهیمدل از در نیکند. ا یخود فهم م یاجتماع

ند. موضع کیم لیرا تحل تیمعلول یامدهایو پ جیو هم نتا تیمعلول فیتعر ندیهم فرا ت،یعلل معلول
 آن را یشناخت یو هست یوجود طیکند و شرا یرا انکار نم تیمعلول یمدل اجتماع انهیواقع گرا

 ،در واقع .ردیگ یشکل م یدر تعامالت اجتماع تیمعلول فیتعر ندیاما معتقد است که فرا ،ردیپذیم
 نی(. بر ا2212و همکاران،  تزنیداند )ا یرا در مقابل فرد معلول مسئول م ینظام اجتماع کردیرو نیا

 یها نهیبا توجه به زم یورزش ةافتد، در حوز یاساس داغ ننگ که درون روابط رو در رو اتفاق م
توان در سه سطح یکه م ردیگ یمتفاوت را در بر م قیجامعه، مصاد یفرهنگ یهنجارها و یاجتماع
داغ ننگ  .(211: 2212، دیو بو نگستونیوی)ل کرد یشده طبقه بند یو درون یاجتماع ،یساختار
ها ستایس ن،یدهد و به قوان یشود در سطح کالن رخ م یم دهینام زین یکه داغ ننگ سازمان یساختار

شده در سطح  بیتصو ای یداغ ننگ عموم کی ةبه منزل یاشاره دارد. داغ ننگ اجتماع ییها هیو رو
 و یمنف یا شهیکل دی( ما شاهد باورها و عقایانیسطح )سطح م نیشود. در ا یم فیتعر یگروه
وع به دو ن زین دهش ی. داغ ننگ درونمیتر هستگروه داغ خورده توسط گروه بزرگ هیعل ییهاکنش
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 شود یم فیتعر یداغ ننگ ادراک شده اشاره دارد که در سطح فرد ایداغ ننگ معطوف به خود 
  .(212 :)همان
ت تغییراتی در هوی منجربرچسب زدن شخص معلول ورزشکار  ،گاه نظریه تعریف اجتماعین از

معلوالن باعث  یدبنو سنخ یجامعه با انگ زن یمردم عاد نیعالوه بر اخویشتن آنان می شود و 
، برچسب ها، متلک ها و از تبعات داغ ننگ یکی ها چند برابر شود.آن تیشوند که رنج معلولیم

 شهیر ینگرش انگ زن، ، استها(، زل زدنزیترحم آم یهاترحم )حرف ها و نگاه یمسخره کردن ها
است که در  یفرد ورزشکار معلول، کاف .(362 :1316 ،یزیتبر ی)محسن دارد نیدر کنش متقابل نماد

 یورزش یها یمیو هم ت یداغ ننگ خوردن از طرف مرب ندیکند، فرا یخود بد باز یورزش تیفعال
از  یکیافتد.  یاتفاق م یو جامعه ورزش دانیداغ ننگ در فضا و م نیا .شود یم ریبه طرفش سراز
 یمشتق شده است که به معنا discriminatio نیاز واژه الت ضیتبع است ضی، تبعتبعات داغ ننگ

 ضی(، تبع37: 2222 لر،یو تا گروی)پت کند یگروه خاص را محدود م کی یهاکه فرصت یرفتار فرد
 که ممکن است ییهایدئولوژیو ا داغ ننگو  یقالب یها(، رفتارها با تعصب )نگرش ها و برچسب

توان  یرا م داغ ننگ(. 13: 2223و شفرد،  جریهمراه باشند، فرق دارد )پ انیقربان هیعل ییهاانیبا ز
ار است تمرکز آن بر رفت ض،یتبع یدانست ول یکنشگران اجتماع ینیو ع یذهن یوندهایبر پ دیتأک

 دهیپد نیا تیبه ماه دی، بامیکن یمعرف یمادر ناتوان دیرا  با ضی(. تبع21: 2226و فالن،  نکیل)
 امدیپ نیو مهم تر نیاول .(2222، لریو تا گروی)پت میداشته باش یشناختجامعه یتوجه ،یاجتماع

 یب ناتوانتحمیل برچس هاست.آن دنیبه استضعاف کش ایناتوان کردن  ،یعلیه معلوالن ورزش ضیتبع
را تحت الشعاع قرار می دهد و  شانیا تی، عاملهاتثناجامعه، صرف نظر از اس یافراد از سو نیبه ا

 جریند )پک یم دیناتوان تول ض،یسان تبع نیشود. بد یم شانیا یبرچسب از سو نیا رشیموجب پذ
 کیاتپروبلم ندیرا فرا هیرو نیتر، ا قیدر سطح باالتر و عم یانتقاد ةیاما نظر ،(133: 2223و شفرد، 

 شانیکو اندو فو انیاز فراساختارگرا یاریداند. بس یم یارد هیتوسط گفتمان نظام سرما تیشدن معلول
ل شک یدار هینظام سرما تیاست که در دوران حاکم یموضوع گفتمان کی تیمعتقدند که معلول

دل ماهمیت  کنند. یم یابیرد تیقدرت و دانش را در معلول نیب وندیها خطوط پگرفته است. آن
تواند یچگونه م یمسئله اجتماع کیبه عنوان  تیکه نشان دهد معلول است یزمان تیمعلول یاجتماع

 داشته باشد یفرد معلول ورزشکار، خانواده او و جامعه ورزش یبرا یخاص یامدهایشود و پ یتلق
 (.163: 2221 ن،ی)ترما

 

 شناسی پژوهش روش
 میکرده که از پارادا جابیا تیواقع نیا یداغ ننگ و نسبت محقق با وجوه ذهن یتفهم تیماه

 یاجتماع فیتعر ةدر مطالع یفیک کردیحاضر با رو پژوهش. استفاده شود یریتفس ییبرساخت گرا
 دگاهی. براساس دخاص خود است یفرض ها شیداغ ننگ در ورزش معلوالن متضمن پ

نسان و که وابسته به تجربه ا دهیپد کی، داغ ننگ، یشناس یاز لحاظ هست ،یریتفس ییگرابرساخت
از لحاظ  .داشته باشد یمختلف یتواند معان یشود و م یساخته م یاوست و به طور اجتماع ریتفس

د و شو یم لی، به شناخت آن ناتعامل با موضوع مورد پژوهش قیپژوهشگر از طر یمعرفت شناس
(. 11 :1331 ،یباشد )بازرگان هرند یگوناگون م یرهایابعاد و تفس یدارا یلذا از لحاظ روش شناس

 شاخص .است دهیگرد نییها تعتعداد آن یو قضاوت ینظر یرینمونه گ قیاز طر پژوهش نیدر ا
 تیسال فعال کی از تیم های پارا المپیک کهـ ورزشکار معلول 1: صورت بود نیانتخاب نمونه به ا

ـ ورزشکار معلول 2.  شرکت کرده باشدنیز  یقهرمان یدر مسابقات مقدمات داشته و میدر ت یورزش
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اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای . داشته باشدرا حضور در مصاحبه  یبرا تیمورد نظر رضا
تواند دهد محقق نمی نفر بود. هنگامی که اشباع نظری رخ می 61شاخص اشباع نظری برابر با 

ر ها خواهد بود دالگوهای تکراری دادهاطالعات بیشتری را به موارد قبلی اضافه کند و محقق شاهد 
ر آن های بیشتر به بسط تحقیق و تبیین بیشتچرا که نمونه ،یابدگیری خاتمه میاین وضعیت نمونه

 افتهیساختار  مهین قیعم یتا مصاحبه ها 61اج روش محقق پس از استخر نیدر ا کنند.کمکی نمی
« چرا» ،«ستیچ»گانه سه یمحورهادر  ییرسش هامطالعه( پ موردو بدون ساختار از سوژه ها )جامعه 

ه )داغ مورد مطالع دهیدر باب پد یمیمدل پارادا میبا در نظر گرفتن الزامات مربوط به تنظ« چگونه»و 
 یرودیش یساله بودند و در باشگاه ورزش 41تا  22. شرکت کنندگان در حدودشده است دهیننگ( پرس

با هر معلول  ه. مدت مصاحب(1)جدول  کردندیم یباز پارالمپیک ورزشی های  تهران در رشته
ا در هو به آن نییبه مشارکت کنندگان تب آن، اهداف پژوهش نیبوده است در ا قهیدق 32ورزشکار 

 ی، اطالعات شخصیمصاحبه شوندگان( و حفظ رازدار یمحرمانه بودن مصاحبه )ضبط صدا زمینه
 نانیطما بیضر یخاطر داده شد و به منظور ارتقا نانیمصاحبه شوندگان را افشا نکند، اطم تیکه هو

 یها لیو در فا پیمصاحبه ها توسط پژوهشگر تا یمحتوا یافراد حت یحفظ اطالعات شخص
که  یکدگذار وهیشده با توجه به ش یگردآور یهاشده است. پس از آن داده یمخصوص نگهدار
( ینشیگز یو کدگذار یمحور یباز، کدگذار یتوسعه داده اند )کدگذار نیاستراوس و کورب

 جی، به تدر(4، جدول 3، جدول 2)جدول  داده ها یسه مرحله کدگذار نیا ی. طدندیگرد یکدگذار
 در میپاردا نی. اگردیداستخراج  هیمقوله ها و از دل مقوله ها نظر ،میاز دل مفاه م،یاز دل کدها، مفاه

 یراهبردها ایکنش  ،یانجیم طیشرا ،یا نهیزم طیشرا ده،یپد ،یچون: عوامل عل یابعاد رندهیبرگ
 .امدهاستیکنش و پ

 

 یورزش کیپارالمپ یدر رشته هاوضعیت مصاحبه شوندگان  .8جدول 

رشته های 
پارالمپیک 

 ورزشی

ا بسکتبال ب
 ویلچر

والیبال 
 نشسته

تنیس 
 روی میز
تنیس با 
 ویلچر

 تیروکمان جودو تیراندازی
و دو 

 میدانی
جمع 
 کل

 31 3 1 2 1 1 12 1 مرد
 31 3 1 2 1 1 12 1 زن

 
 . کد گذاری باز5جدول 

 
 

 مقوله کد گزاره ردیف
)مقوله سازی 

 سطح اول(
 دست من به تنهایی و تیم از شدن طرد احساس هاوقت گاهی 1

 اهمیت من به و کند نمی توجه من به هیچکس که دهد می
  حس و ریزد فرو اعتماد دیوار که شود می باعث و دهند نمی
 . دهد می دست من به اعتمادی بی

IN-EN-07-01 عدم اعتماد به نفس 
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 بسامد و تکرار مقوالت .8جدول 

 تکرار مقوالت
 31و31و32و23و22و22و11و1 عدم اعتماد به نفس

 31و33و27و12و11و12و1و2 برچسب ، متلک ، مسخره
 34و21و24و21و16و13و6و3 تبعیض مربی
 36و32و23و17و14و7و4 طرد شدن

 37و26و13و1 عدم توجه و محبت کردن
 44و42و33و21و11و3 تخفیف داغ ننگ

 اه بچه و من بین گاهی ام ورزشی معلوالن باشگاه محیط در 2
 ای و نکنیم بازی درست اگر و میاد پیش کدورت و اختالف

 گویمیم متلک همدیگر به شویم بازنده و بکنیم خراب را بازی
 ذهنی، مانده عقب عرضه، بی احمق، کودن،) کلمات از و

 ناقص پیر، احمق بدبخت، بیمار پاچلفتی، و دست چالق،
 شوم.می ناراحت خیلی که کنیم می استفاده...(  و العضو

IN-EN-04-02 برچسب، متلک ،
 مسخره

 هبقی و من بین شود می قایل تبعیض مربی هاوقت گاهی 3
 هددمی دست من به بدی بسیار حس این و ورزشکار هایبچه

 .ستا گرفته نادیده مرا های توانایی مربی که کنم می فکر و

IN-EN-03-03 تبعیض مربی 

 و ها پرانی متلک بر ورزشکار عالوه های بچه هاوقت گاهی 4
 در و کنند می استفاده تنبیهی عمل از دهیم، می که های فحش
 .دهندنمی پاس من به یا و دهند می مشارکت کمتر مرا  بازی

IN-EN-07-04  شدنطرد 

 من به تنهایی و تیم از شدن طرد احساس هاوقت گاهی و 1
 من به و کند نمی توجه من به هیچکس که دهد می دست

 ریزد فرو اعتماد دیوار که شود می باعث و دهند نمی اهمیت
 از شدن حذف .دهد می دست من به اعتمادی بی  حس و

 نسنگی خیلی من به دادن اطالع بدون دوستانه های فعالیت
 چه هر کنم می حس ها وقت بعضی شکند؛ می را آدم و است

 شوم. نمی دیده کنم می تالش

IN-EN-09-05  عدم توجه و محبت
 کردن

 بازی زمان من به مربی که تایمی آن در  هاوقت گاهی و 6
 اشمب داشته را بازی بهترین کنم می سعی من دهد می کمتری

 متی در من بودن برتر حس و بگیرم قرار همه توجه مورد که
 توجه من هب بیشتر تا مربی بر بکنم غالب را خودم و شود ثابت

 . دهد اهمیت و

IN-EN-01-06 تخفیف داغ ننگ 

وقتی یک بازی را خراب می کردم و ضعیف بازی می کردم  7
 و منشست می ای گوشه به رفتم می و شدم می ناراحت خیلی

 .ریختم می خودم تو

IN-EN-06-07 خود خوری 

من برای پیشبرد رفتار و متمرکز کردن توجه ام به روی عناصر  3
کلیدی اجرا، عمل، )تکنیک، تکتیک، احساسات و غیره( با 

 خودم صحبت می کنم.

IN-EN-07-08 یعملکرد ورزش 
 

1 ............................................................................... ........................... ............................... 
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 64و63و42و41 خود خوری
 11و12و41و43و47و41و43 یعملکرد ورزش

................................ ................................................... 
 

 کدگذاری محوری .2جدول 

 

مضامین مشترک  یکم مقوله ی سطح خوشه مقوله ای
 چندعبارت

داغ ی علیط شرا
 ننگ

 
 
 

از حالت ترحم و زل  ،ترحم، زل زدنها
در خصوص  گرانیزدن د

 یو اندامم ناراحت م افهیق
ام  یورزش میدر ت شوم.

 .زنند یبه من زل م انمیاطراف
 لیاغلب افراد فقط به دل

دارم با من  تیمن معلول نکهیا
کودک رفتار  کیهمانند 

 کنند. یومراقبت م
انجام ورزش  به من  تصویر بدن

ظاهر کند که   یکمک م
 خوبی داشته باشم

 نگاه ابزاری به بدن
 

 یبا انجام ورزش  م
که از  یتوانم با خشونت

و جامعه نسبت به  انیاطراف
شود از خود  یمن اعمال م

 .دفاع کنم
رشته این در  تیموفق

 جادیمن درآمد ا یبرا ورزشی
 کند. یم

 برچسب ها ، متلک ها و مسخره کردن ها
 

ه ب انمیام اطراف یورزش میدر ت
 میدر ت.پرانند یمن متلک م

من را   انمیام اطراف یورزش
 میدر ت.کنند یمسخره م

به من  انمیام اطراف یورزش
 حالت ترحم دارند

ه ب انمیام اطراف یورزش میدر ت تنبیهات و مجازات
با حرف ها و  تمیخاطر معلول

 آزاردهو  هیرفتارشان مرا تنب
 کنند یم خاطر

 جهیرا نت تمیمعلول گرانید تقصیر والدین
 دانند یم نمیگناه والد

 یرا عذاب اله تمیمعلول احساس گناه
از طرف  یو گناه نابخشودن
 .دانم یخداوند م
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من که دچار عارضه 
شدم احساس گناه  تیمعلول

 کنم یم
 ریمن تقص تیمعلول تقصیر والدین

 است نمیوالد
خانواده ام نسبت به من  نگرش منفی خانواده نسبت به فرد معلول

 دارد ینگرش منف
 ی( بدنپیمن از شکل)ت ناراضی بودن از بدن خود

 هستم یناراض شیخو
و  یدرمان ندیفرا رایند درمانی ناقصف

 یو روانپزشک یتوانبخش
 من ناقص اجرا شد تیمعلول

من  نکهیا لیمردم به دل ساختاریتبعیض 
من  هیدارم عل تیمعلول

 شوند یقائل م ضیتبع
من  نکهیا لیبه دل تنبیهات

دارم، افراد من را  تیمعلول
 یکمتر جد ای رندیگ یم دیناد
 من نکهیا لی.به دلرندیگ یم

دارم، افراد عالقه به  تیمعلول
 شدن به من ندارند. کینزد

من  نکهیا لیبه دل معلولنگرش منفی نسبت به فرد 
فکر  گرانیدارم، د تیمعلول

توانم در  یکنند که من نم یم
 برسم. ییبه جا یزندگ

من بخاطر عارضه  حسادت
که  ینسبت به افراد تمیمعلول
 یندارند حسادت م تیمعلول

 کنم
 تمیخانواده ام از  معلول نگاه ابزاری به بدن

 منافع قوانین جلب یبرا
که شامل خانواده ما  یتیحما

 یشود از من سوء استفاده  م
 دنکن

 
 زمینه ای  طیشرا

 داغ ننگ
  

گرش منفی حاکم برجامعه نسبت به فرد ن
 معلول

جامعه نسبت به فرد 
 دارد یمعلول نگرش منف

اعتقادات و باورهای  اعتقادات و باورهای سنتی و مذهبی
منفی جامعه نسبت به فرد 

 معلول آزاردهنده است
از مشکالت  انمیاطراف عدم آگاهی اطرافیان

 یفرد معلول  آگاه کی
 ندارند

و  یستیسازمان بهز عدم حمایت سازمان نهادی
ورزش معلوالن از  ونیفدراس
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الزم را  تیمعلول حما  افراد
 دهند ینم انجام 

برای  یشهر یفضا عدم مناسب سازی فضای شهری
معلوالن امکانات الزم را 

 استفراهم نکرده 
حمل و نقل  امکانات ضعف حمل و نقل

معلوالن وجود  رایب یمناسب
 ندارد

فرد  یجامعه برا یفضا ضعف امنیت
 معلول نا امن است

 یتوانبخش زاتیتجه ضعف تجهیزات توانبخشی
برای معلوالن کافی  یستیبهز

 نیست
ی ارتباط جمع لیوسا وسایل ارتباط اجتماعی

 وجود ندارد ویژه معلوالن
 یمناسب برامشاغل  وضعیت اقتصادی

 فراهم نیست معلوالن
 داغ ننگپدیده 

 
 تبعیض مربی

 
 

 

ضعف  یام بر رو یمرب
یتم را در معلول یجسمان

هنگام تمرین و بازی به رخ 
 مقایسه باام در یمربمی کشد.

الزم زمان  سایر ورزشکاران
به من برای انجام تمرین و  را

 دهد یمبازی اختصاص ن
مقایسه با سایر  ام در  یمرب.

ورزشکاران مرا تحقیر می 
کند .مربی ام نسبت به سایر 
ورزشکاران مرا کمتر تشویق 

 می کند
 یقراداد مال مبلغ ام یمرب

نسبت به  تریو پاداش کم
 یورزشکاران به من م ریسا

نسبت به سایر  ام یمرب. دهد
ورزشکاران فعالیت های مرا 

 کمتر رسانه ای می کند
را به اردوهای تیم مام  یمرب

ملی و سایر اردوهای مهم 
 کمتر دعوت می کند

 یو نقش ها فیام وظا یمرب
به من  میرا در ت یتیکم اهم

 کند یواگذار م
من  بانیخانواده ام پشت حمایت خانواده

 درانجام ورزش هستند.
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 شرایط مداخله گر
 داغ ننگ
 

خانواده در  یمال تیحما حمایت تامین مالی خانواده
ورزشی  ناتیحسن انجام تمر

 مهم است
ام من را در انجام  یمرب حمایت مربی

 یم تیحما ورزشی ناتیتمر
 کند

دوستان و همکاران ام  حمایت دوستان
 ورزشی ناتیمرا در انجام تمر

 کنند یم تیحما
من   معلوالن ونیفدراس نقش فدراسیون

 ناتیرا در انجام تمر
 کند یم تیحما یبدنساز

حاکم بر  طیجو و مح جو باشگاه ورزشی
شوق من در ورزشی م باشگاه

 تمرینات ورزش امانجام 
 است

ی نوین  در فناوری ارتباط فناوری مدرن نقش
اجرای تمرینات ورزش من 

 اهمیت دارد
فناوری ارتباطات و اطالعات  تسهیل گری فناوری مدرن

جامعه نسبت به  دگاهیدر د
 ینقش مهم ورزش معلوالن
 دارد

 داغ ننگ راهبردها
 

 یظاهرمناسب  شینما
 

مناسب  شیجهت نما
ام : استفاده از تتو ی ظاهر

استفاده از . مهم است
 شیآرا.  مهم است نگیرسیپ

سر مهم  یمو دیجد یها
لباس مهم  . انتخاباست

 است
فعال حضور برای من  یمجاز یفضانقش 

 یدر شبکه هامانند اینستا 
 مهم است یاجتماع

 خود را باالکشیدنتوانایی 
 

ورزش نگرانی ناشی  از  
ناتوانی و عدم کارایی را در 

 من تسکین می دهد
عکس معلوالن  ورزش

آنها  العمل جامعه نسبت به 
 میبرارا اصالح می کند

دوست دارم .دارد تیاهم
خود را باال بکشم و  ییتوانا

 اثبات کنم گرانیخودم را بر د

 

استفاده از فناوری مدرن  یمجاز یفضانقش 
جبران ضعف های  یبر ا

 معلوالن مناسب می باشد



 8238 پاییز 22: شماره                   ورزش و جوانان                یمطالعات راهبرد  

 

 

427 

 

اغلب اوقات من به  خود خوری
 یخود خور تمیخاطر معلول
 کنم یم

 نیاغلب اوقات در ب مشاجره دعوا
 ،دوستان و وزشکاران معلولم

، یورزش یباز نیدر ح
 می آید شیمشاجره و دعوا پ

بین ورزشکاران اختالف و کدورت و قهر 
 معلول در بازی

 نیاغلب اوقات در ب
 ،دوستان و وزشکاران معلولم

، یورزش یباز نیدر ح
اختالف و کدورت و قهر 

 آمده است شیپ
اغلب اوقات من به  سرکوب کردن عقده درونی

 یعقده ها تمیخاطر معلول
 کنم یام را سرکوب م یدرون

در  یمجاز یدر فضا معلولیت خود را پنهان کردن
خود دوست دارم  یمعرف
 خود را پنهان کنم تیمعلول

اغلب اوقات من با  همذات پنداری با نقض عضو جسمی  معلول
و نقض عضو  تمیمعلول

ی بدنم همذات پندار یجسم
 می کنم

 
 داغ ننگ امدهایپ

 

در  یباالئ ییمن توانا توانایی اثبات خود بر دیگران
ارتباط مثبت با  یبرقرار
 را دارم گرانید

 اعتماد به نفس ناشی از تصویر معلولیت
 

ادامه  یبرا یا زهیمن انگ
ادامه  یبرا. ندارم یدادن زندگ

من . ندارم لیدادن تحص
ادامه دادن  یبرا یا زهیانگ

 ورزش ندارم
من هنوز نتوانستم با  ناراضی بودن از بدن خود

 میایخود کنار ب تیمعلول
 یم تمیمعلول من به خاطر ترس از شکست عشقی

ترسم که دچار شکست 
 شوم یعشق

 از تمیمن به خاطر معلول خود از متنفربودن
 خودم متنفرم

ترسم که تنها  یمن همواره م نترس از تنها بود
 بمانم

من همواره احساس طرد  احساس طرد شدن از تیم
 را دارم میشدن از ت

هراس از من همواره  هراس از حذف شدگی در رابطه دوستانه
رابطه  کیاز  یحذف شدگ

 دوستانه را دارم
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 اعتماد تیقابل
 ( در پژوهش حاضر به چند روش صورت گرفت:یکم قاتیبه اعتماد )معادل اعتبار در تحق یابیدست

ربه تج یفیروش چند متخصص و صاحب نظر که درکار ک نی: در ایزیمم کیاستفاده از تکن
محقق نظارت  یهااستخراج مقوالت و برداشت ،یمفهوم ساز ،یداشتند بر مراحل مختلف کدگذار

 کردند.
 و اتیاز نظر وهیش نیشده است. در ا شنهادیپ نیتوسط دنز وهیش نی: اینظر یبند هیزاو -2

قوالت نظام م میحساس و تنظ میتوسعه مفاه ةدر مرحل قیمرتبط با موضوع تحق ینظر یکردهایرو
 .(31: 1333)محمدپور،  شود یاستفاده م جینتا ریو تفس لیتحل یبرا زیو ن
 کیلف مخت ابانیارز ایداوران  نینمرات ب یثبات و همبستگ بیضر نیکاپا: ا یتوافق بیضر -3

 جهیشود. نت یکاپا نشان داده م بیشود که با ضر یم دهیتوافق نام بیسنجد و ضر یموضوع را م
 733/2  کاپا بیاندازه توافق ضر ،گویه مورد بررسی قرار گرفته است 124می دهد که  نشان لیتحل

 .شودینشان داده م value<0/001–P به صورت زیبه دست آمده است. مقدار احتمال آزمون ن
 ییباال ودنبنظر همدر سطح توافق و گویه ها  صیدر تشخ داورانکه  این نتیجه می رسیمبه  ،نیبنابرا

نظر و فرض مقابل که هم شودیفرض صفر رد م𝛼=0/05  یداریهستند. در سطح معن گریهمد با
استاندارد  یخطا Standard Error Asymptotic  . آمارهمی شود ییدداوران می باشد، تأبودن 

ه رود. عالوبه کار می تقریبی است که در محاسبه ضریب کاپا Tآماره   ApproximateT همبسته و
( که 2214بر این، در پژوهش حاضر جهت سنجش روایی از معیارهای اسکینر، ادواردز و کوربت )

 .می شوداستفاده  وبه آن اشاره ، 1در جدول 
 

 های اطمینان از رواییروش .2جدول 
از  نانیاطم یهاروش

 ییروا
 پژوهش نینحوه اجرا در ا

 مدت یطوالن یریدرگ
 یابیارز یکنندگان براو ارتباط با مشارکت یمشارکت عمل ،ینظر تیحساس شیافزا

 محقق یهابرداشت

 داریپا مشاهده
تجارب  اتیمشارکت و اکتشاف جزئ طیمحقق و حضور در مح یعمل مشارکت

 کنندگانمشارکت 

مجدد  یبازرس
 اطالعات رکسبیمس

 یریاز سوگ یریشگیبه دست آمده به جهت پ یاطالعات و کدها یادوار یبازرس انجام
( آشنا به موضوع یدکتر یهمکار )دانشجو کیاز صحت، توسط محقق و  نانیو اطم

 مورد پژوهش

کردن با  چک
 مشارکت کنندگان

دگان شونمصاحبه از  یو نظرسنج قیاطالعات به دست آمده به کمک گروه تحق یبررس
 جیدر خصوص نتا

 هاداده یآورجمع یاز منابع متعدد برا استفاده یساز مثلث

 مستمر سهیمقا
منابع به صورت مستمر در  ریبا سا یبه دست آمده از منابع مورد بررس یهاداده سهیمقا

 قیتمام طول تحق

 

و  یمن همواره در زندگ محتاط تر عمل کردن
 کنم یمحتاط عمل م میکارها

و  یمن همواره منزو منزوی و گوشه گیر بودن
 هستم ریگوشه گ

ورزش  قیمن از طر ترس از شکست عشقی
 دایپ یزندگ کیتوانسته ام شر

 کنم
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     پدیده                                    شرایط زمینه ای                     شرایط میانجی و مداخله گر         
                               

:  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 تعامل )راهبردها( وکنترل 

               
 
 
 

 پیامدها
 
 
 
 
 

 

 یعل طیداغ ننگ در ورزش معلوالن شرا یمیمدل پارادا. 8شکل 
 
 ی پژوهشها افتهی

 على طیشرا
اره خاص اش دهیپد کیواکنش سوژه ها به  یو چگونگ ییبه چرا ییمبنا هیعلى در نظر طیشرا

کند،  )داغ ننگ( ضیشوند معلول ورزشکار احساس تبع یکه سبب م یعوامل نیدارد. از جمله ا
احساس گناه و  و مجازات، هاتیها، تنب برچسب ها، متلک ها و مسخره کردن ها، ترحم، زل زدن

دن خود، بودن از ب یبدن: ناراض ریخانواده نسبت به فرد معلول، تصو ی، نگرش منفنیوالد ریتقص
 حسادت، ،یرساختا ضیناقص، تبع یدرمان ندی، فرایجسمان ییبایفقدان ز گرانیبدن خود با د سهیمقا

سن، مجرد و ویژگی های دموگرافیک: 
 ،سابقه ورزشی، مقطع تحصیلی متأهل،

عدم تامین مالی خانواده، عدم حمایت 
، عدم حمایت دوستانخویشاوندان، 

، ها، متلک ها و مسخره کردن ها برچسب
مشاجره دعوا، اختالف و کدورت و قهر 

 ،نقش فدراسیون، بین ورزشکاران معلول
 . تسهیل گری تکنولوژی مدرن

 ؛اغ ننگد
وی بر ر دست گذاشتن) :تبعیض مربی

زمان ، ضعف جسمانی ورزشکار معلول
، اهمیت و تشویق کردنم عد، دادن کم

ای  رسانه، کم قراداد مالی و پاداش
  ،به اردو تیم ملی نکردن دعوت، کردنن

غیر جنسی  ةرابطتبعیض استخدام، 
عدم رابطه یا  خواهرانه و برادرانه

تجاوز و ، و دوست دختر دوست پسر
 (آزار جنسی

نگرش منفی حاکم برجامعه نسبت 
اعتقادات و باورهای ، معلولبه فرد 

عدم آگاهی ، سنتی و مذهبی
عدم حمایت سازمان ، اطرافیان

، عدم مناسب سازی فضای نهادی
شهری، ضعف حمل و نقل، 

ضعف امنیت، ضعف تجهیزات 
توان بخشی، مذهب، وسایل 

پایگاه طبقات ، ارتباط اجتماعی
، ی، وضعیت اقتصاداجتماعی

 وضعیت بیکاری

، بازی باختن و خراب کردن بازی، ورزشکاران معلول در بازی، اختالف و کدورت و قهر بین مشاجره دعواخود خوری، 
، تاتو و پیرسینگ، گراییهمجنس، معلولیت خود را پنهان کردن، سرکوب کردن عقده درونی، احساس عصبانی و ناراحتی

ر ت خود ب، توانایی اثباخود را باالکشیدن، توانایی استفاده از مواد نیروزا، همذات پنداری با نقض عضو جسمی  معلول
 کردن در فضای مجازیمعلولیت خود را پنهان ، دیگران

ترک ، نداشتن انگیزه ، دغدغه ذهنی،ناراضی بودن از بدن خود ، عدم اعتماد به نفس ناشی از تصویر معلولیت،وحیه منفیر
هراس از حذف  ن،ترس از تنها بود، خود از متنفربودن، ترس از شکست عشقی، ترس از مواجهه با معلولیت خود، تحصیل

ساس اح، نتوانستن فعل ،منزوی و گوشه گیر بودن، محتاط تر عمل کردن، روابط اجتماعی اندک، شدگی در رابطه دوستانه
 متشنج شدن فضای خانواده، طرد شدن از تیم

تنبیهات  ،ها ترحم، زل زدن ،، متلک ها و مسخره کردن هاها برچسب
نفی خانواده نگرش م ، احساس گناه و تقصیر والدی ،و مجازات

ناراضی بودن از بدن خود، مقایسه  :تصویر بدننسبت به فرد معلول، 
، رایند درمانی ناقص، ففقدان زیبایی جسمانی بدن خود با دیگران

خانواده از بدن فرد ) نگاه ابزاری به بدنحسادت ، تبعیض ساختاری،
 (ی قانون حمایتی سو استفاده می کندمعلول برا
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 یکی لیذ در .کند( یاده مسواستف یتیقانون حما یبه بدن )خانواده از بدن فرد معلول برا ینگاه ابزار
ام  یباشگاه معلوالن ورزش طیمح در :دیگو یخانم ک.ل. م»موجود ذکر شده است:  یها تیاز روا

اب را خر یباز ایو  مینکن یدرست باز اگرو  دایم شیمن و بچه ها اختالف و کدورت پ نیب یگاه
ده عرضه، عقب مان یو از کلمات )کودن، احمق، ب میگو یمتلک م گریبه همد میو بازنده شو میبکن
 میکن یناقص العضو و ...( استفاده م منگل، ر،یبدبخت، احمق پ ماریب ،ی، چالق، دست و پاچلفتیذهن

 «. شوم یناراحت م یلیکه خ
  نگیک و گافمن، بکر و لمرت یپژوهش ها جیو نتا یاجتماع فیتعر میها با پارادا افتهی نیا

، کودن و منگل و وانهیاست برچسب زدن اشخاص به عنوان د یو لمرت مدعست. بکر ا همسو
 ریتفس یبرچسب به چگونگ ریثأگردد. ت یپنداره آنان منجر م و خود تیدر هو یراتییامثالهم به تغ

شود یکه مرتکب عمل م یبه خود، به شخص امر بنو نیخواهد داشت. ا یبستگ گرانید توسطعمل 
 .(33: 2224 نگ،یدارد )تامپسون به نقل از ک یعمل بستگ و به زمان و مکان ارتکاب

 

 یمحور دهیپد
 یچارچوب طرح را در بر داشته باشد. مفهوم ایاست که ممکن است نام طرح  یطرح تئور دهیپد

اساس اظهارات داغ ننگ بر یعل طیدهد. شرا یرا دو به دو در کنار هم قرار م رهایاست که متغ
 یو: )دست گذاشتن بر ریمرب ضیمقوله عمده منجر شده اند: داغ ننگ؛ تبعمصاحبه شونده ها به دو 

و پاداش  یکردن، قراداد مال قیو تشو تیورزشکار معلول، زمان کم دادن، عدم اهم یضعف جسمان
واهرانه خ یجنس ریاستخدام، رابطه غ ضیتبع ،یمل میدعوت نکردن به اردو ت نکردن، یکم، رسانه ا
 یهاتیاز روا یکی لیذ در( یبطه دوست پسر و دوست دختر، تجاوز و آزار جنسعدم را ایو برادرانه 

من و  نیشود ب یم لئقا ضیتبع یها مربوقت یگاه :دیگو یخانم خ.ض. م»موجود ذکر شده است: 
 یازکمتر مرا ب ،داند ضعف دارمیکه م تمیبخاطر نوع معلول ی، بنظرم مربورزشکار یبچه ها هیبق
 یزمان باز یها مرب وقت یکنم. گاه یم فیرا تضع میکنم که من عملکرد ت یدهد و فکر میم
 به من یبد اریحس بس نیدهد و ا یم یکمتر یدهد و به من زمان باز یم گرانیرا به د یشتریب

 «.گرفته است دهیمرا ناد یها ییتوانا یکنم که مرب یدهد و فکر میدست م
ل معلو یورزش یها یمیگرفته تا هم ت ی)از مرب یکه ساختارها و نهادها و کنشگران ورزش یوقت

نوع  ،ورزشکار معلول یورزش گاهیورزشکار( نسبت به فرد معلول ورزشکار )بر حسب نقش و جا
 داغ ندیخراب کردن ...( فرا یشخصیت فرد معلول ورزشکار و باز ت،یجنس ت،یو شدت معلول

و  گاهیانفصال(، تنزل پا ک،یفک)ت یی(، جدایقالب ی)رفتارها  شدن شهیزدن، کل چسبننگ}بر
ز دهند و فرد معلول ورزشکار ا یقرار م ریو محصور و تحق هیفرد را تنب ،در واقع .زنند ی{ مضیتبع

 کنند.  یم یابزار یاز ورزشکار معلول بهره کش یشود و به نوع یفرصت ها بازداشته م
 

 یانجیمداخله گر و م طیشرا
گذار ریاست که بر اتخاذ راهبردها و کنش و تعامل تأث ییها تیمداخله گر وضع طیاز شرا منظور

حاکم برجامعه نسبت به فرد معلول، اعتقادات  یمداخله گر نگرش منف طیپژوهش شرا نیهستند. در ا
 ی، عدم مناسب سازیسازمان نهاد تیعدم حما ،انیاطراف ی، عدم آگاهیو مذهب یسنت یو باورها

تباط ار لی، مذهب، وسایبخشتوان زاتی، ضعف تجهتی، ضعف حمل و نقل، ضعف امنیشهر یفضا
از  یکی لیذ در است. یکاریب تی، وضعیاقتصاد تی، وضعیطبقات اجتماع گاهی، پایتماعاج
گفت:  یاز کارمندان باشگاه ورزش یکی :دیگو یخانم م.ت. م»موجود ذکر شده است:  یهاتیروا
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جمله  نیا می باشد! نشیفِی الْمَرَضِ یُصیبُ الصَبیَّ، کَفّاَره ِلوالِدَیْهِ: مریضی کودک، کفّاره گناهان والد
 نمشیب یشدم. هر وقت م یعصب یلیناراحت کرد، خ یلیمنو خ میبود که تو تمام زندگ یتنها جمله ا

 یهست نیبرگرده هی به آدم بگه تو کفاره گناه والد یکی تهین به واقعیشم. ا ینم کشیوقت نزد چیه
 .«دونهیارزش م یآدم ب هیشه، خودشو  یشه متنفر م یآدم از خودش هم زده م

 انیبرا یپژوهش ها جیو نتا یمدل اخالق ،یماریو ب یسالمت انهیفردگرا میها با پارادا افتهی نیا
 یـع سنتـجوام یاـرا در باوره یمدل اخالق ینظر یها هی( پا2222ترنر ) انیست. براا ترنر همسو

ر ــو ش رـیوط به خـربـم یـنیادات دـقـتـم او اعــکند. به زع یجو مـتـمدرن جس شــیپ
(Furtune/ Evil)ی، طهارت و ناپاک purity / Impurity) ) مرتبط  یماریو مانند آن با سالمت و ب

نبود که قواعد و اصول  ید فردوش یم یاختالل ای یماریکه دچار ب یاجتماعات فرد نیاند. در ا
اعد که قو دیآ یبه شمار م ینکرده است، بلکه فرد تیرا رعا یو با جمع یمربوط به بهداشت فرد

سازد تصورات  یترنر خاطر نشان م پا گذاشته و از محرمات عدول کرده است. ریز اجامعه ر یاخالق
ت که در اس ینید میملهم از آن دسته تعال ی،اخالق میبنا به پارادا یو سالمت یماریب دهیحاکم بر پد

با  یقمدل اخال بیترت نیبد .است( سمیو سرنوشت )فاتال ریتقد ان،یخواست خدا ،یاله تیآن مش
از  یا ناشر تیشخص، معلول تیفرد یضمن تقلیل فرد معلول به تراژد انهیفردگرا یکردیاتخاذ رو

ظر در ن یفوق بشر یروهایعالم باال و ن یاز سو یآن مجازات یکه براداند  یو گناه م تیمعص کی
 (.17 :1311، انیکفش نی)زر شده است رفتهگ
 

 یا نهیزم طیشرا
تا  ندیآ یم دیزمان و مکان خاص پد کیاند که در  طیاز شرا یمجموعه خاص یا نهیزم طیشرا

افراد )گروه ها( با عمل و  ایرا به وجود آورند که اشخاص  یطیشرا ایمجموعه اوضاع و احوال 
داغ  دهیمربوط به پد یکه در آن راهبردها ییها نهیدهند. از زم یها پاسخ مخود به آن یتعامل ها

 ةقهل، سابأ: سن، مجرد و متکیدموگراف یها یژگی، شامل واند افتهیدر ورزش معلوالن بسط  گنن
، ستاندو تی، عدم حماشاوندانیوخ تیخانواده، عدم حما یمال نیمأ، عدم تیلیمقطع تحص ،یورزش

ورزشکاران  نیدعوا، اختالف و کدورت و قهر بو ها، متلک ها و مسخره کردن ها، مشاجره  برچسب
موجود ذکر شده  یها تیاز روا یکی لیذ درفناوری مدرن.  یگر لی، تسهونیمعلول، نقش فدراس

کنم به  یمشاجره و دعوا م یام  بد جور یکه با دوستان ورزش یوقت :دیگو یخانم ن.ت. م»است: 
 نی! به مامان جونت بگو که ایدست خانواده ات تا آخر عمر مانده ا ی: تو االن روندیگو یمن م

و تمام بود که ت یاجمله تنها جمله نی، ارهیتو را بگ ایم ی! کیبنداز شیترش دیدختر چالقش را با
شه.  یاعصابم داغون م یماییبه خودمون م یشدم. وقت یعصب یلیکرد، خ اراحتن یلیمنو خ میزندگ

متنفر  شه یآدم از خودش هم زده م یتون ینم یتون یبرگرده هی به آدم بگه نم یکی تهیواقع هی نیا
 «.دونهی ارزش م یآدم ب هیشه، خودشو  یم

به زعم جسر و جسر رفتار به  جسر و جسر همسو است. یپژوهش ها جیها با نتا افتهی نیا
 و تیتعامل شخص یمنطق جهیو کارکردها داللت دارد و وقوع آن نت یشده اجتماع اهداف آموخته

احساس  طی، نظام محیتیاست. جسر و جسر معتقدند رفتار محصول سه نظام شخص طیمح راتیثأت
و منجر به  قرار داشته گریکدیسه نظام در رابطه متقابل با  نیاست. ا افتهیسازمان  یشده و نظام کنش

نوع رفتار  زیکم تر و ن ای شتریگردند که نشان دهنده احتمال ب یرفتار مسئله دار م یبرا ینوع آمادگ
 . (31: 1333 یزیتبر یمذکور است  )محسن
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 و تعامل )راهبردها( کنش
. دهدیمداخله گر انجام م طیو شرا دهیهدف گرا که کنشگر در پاسخ به پد یها تیفعال مقصد،

داغ ننگ در ورزش معلوالن اشاره شده  دهیمورد نظر سوژه ها در تحقق پد یاز جمله راهبردها
ورزشکاران معلول  نیدعوا، اختالف و کدورت و قهر بو ، مشاجره یتوان به خود خور یم ،است
، ی، سرکوب کردن عقده درونیو ناراحت ی، احساس عصبانیباختن و خراب کردن باز ی، بازیدر باز
  یسمبا نقض عضو ج ی، همذات پندارنگیرسی، تاتو و پییدن، همجنسگراخود را پنهان کر تیمعلول

 تیمعلول ،گرانیاثبات خود بر د یی، توانادنیخود را باالکش یی، تواناروزایمعلول، استفاده از مواد ن
به عنوان »موجود ذکر شده است:  یها تیاز روا یکی لیذ در. یمجاز یخود را پنهان کردن در فضا

 ریمن غ یام برا یورزش یمیترس از دست دادن دوستان هم ت نیهمچن: دیگو یم مثال خانم ث.ع.
مون رو از  ی. چون سالمتمیپررنگ درک کرد یلیقابل تحمل است، ترس از دست دادن رو ما خ

شه و از درون  یناراحت کننده م -هم در کار باشه  ییا گهی. اگه بخواد از دست دادن دمیدست داد
وستانم را به د هیو نظر بق فتهین یاتفاق نیکه اصال همچ مید یم حیترج نیهم یشکند و برا یقلبم م

 «. داشته باشند یها نسبت به من نگرش مثبتخودم جلب کنم که آن
 ست.ا هوارد کاپالن  همسو یپژوهش ها جیو نتا یاجتماع فیتعر میها با پارادا افتهی نیا

و  رامونیمهم پ گرانید یها یابیها و ارز یتصور فرد از خود را محصول داور یعنیخودپنداره 
 نیاست. از ا گرانید فیها و تعار یداند. به نظر کاپالن خود محصول داور یم افتهی میتعم گرانید
مثبت سبب عزت نفس باال و  یابیکند. ارز یم یابیو ارز ندیب یجامعه خود را م نهیفرد در آ ،ور

 (.  13: 1333 یزیتبر یاست )محسن یموجب کاهش آن و خودخوارانگار یمنف یابیارز
 
 امدهایپ

 ردمو موضوع هایناخواسته باشد.  ایست که ممکن است خواسته راهبردها یریبکارگ امدهایپ
 ریصواز ت ی، عدم اعتماد به نفس ناشیمنف هیروح :اشاره کرده اند زمینه نیدر ا ییامدهایمطالعه به پ

با  جههوا، ترس از ملی، ترک تحصزهی، نداشتن انگیبودن از بدن خود، دغدغه ذهن یناراض ت،یمعلول
 یشدگ، ترس از تنها بودن، هراس از حذف، متنفربودن از خودیخود، ترس از شکست عشق تیمعلول

بودن، فعل  ریو گوشه گ یاندک، محتاط تر عمل کردن، منزو یدر رابطه دوستانه، روابط اجتماع
موجود  یها تیاز روا یکی لیذ در .خانواده یفضا، متشنج شدن مینتوانستن، احساس طرد شدن از ت

ها و  یعالوه بر متلک پران ورزشکار یها بچه هاوقت یگاه: دیگو یخانم م.ر. م»ذکر شده است: 
ند و ده یمرا کمتر مشارکت م  یکنند و در باز یاستفاده م یهی، از عمل تنبمیده یکه م یفحش ها

رد ها احساس طوقت یاست و گاه ینیرفتار سنگ یلیرفتار ها خ نگونهیا .دهند یبه من پاس نم ای
 تیکند و به من اهم یبه من توجه نم چکسیدهد که ه یمبه من دست  ییو تنها میشدن از ت

 «. دهد یبه من دست م یاعتمادیب  و حس زدیاعتماد فرو ر واریشود که د یدهند و باعث مینم
 یست. مدل اجتماعا آلبرشت همسو یپژوهش ها جیو نتا یمدل اجتماع میها با پارادا افتهی نیا
 یو بدن یکیزیف یسازد از تفاوت ها یم (Disable) را ناتوان یاست که آنچه عده ا یمدع تیمعلول

و برساخت  فیگردد، بلکه معلول و محصول تعر ینم یها ناشو نقص عضو آن تیمعلول ایو 
 معلوالن (Exclusion)موضوع طرد  ،یاجتماع میدر پارادا تیبرداشت از معلول نیاست. ا یاجتماع

و دو  ندیآ یبه شمار م یو ناتوان شدگان اجتماع نیمطرود ،سازد که در آن معلوالن یرا مطرح م
 یکه طرد را برابر با فقدان ادغام در گروه ها ی: نخست، کساندادند یگروه متفاوت را در خود جا

 دیدر ادغام دوباره طرد شدگان تأک یاجتماع یوابط و نهادهادانند و بر کارکرد ر یم یجتماعا
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 دانندیگروه در جامعه م ایاز ادغام فرد  یهستند که بالعکس طرد را ناش یورزند. دسته دوم، کسانیم
کوشند پرده از نقش ساختارها و روابط نابرابر  یم یبه فرهنگ و روابط اجتماع یو با نگرش انتقاد

 ی( متذکر م2222همان طور که آلبرشت ) ب،یترت نیبد طرد شدگان بردارند. یران هیقدرت در حاش
 یاجتماع طیشده توسط جامعه و در محلیتحم ضیبلکه در تبع ستیدر افراد مستقر ن یناتوان»گردد 

 (.11 :1311، انیکفش نی)زر «کند یمستقل بودن محدود م یافراد را برا ییاست که توانا یکیزیو ف
 

  یریگ جهیو نت بحث
 یمیدل پارادام دیکوش ییمبنا هیو با استعانت از روش نظر یفیک یکردیحاضر با اتخاذ رو پژوهش

ائه مفهوم ار نیگران از اکنش فیو تعار ریو تفاس یذهن یاساس برداشت هااز مفهوم داغ ننگ را بر
 املعورزشکار معلول نسبت به داغ ننگ در قالب ت کردیپژوهش حاضر، رو یها افتهی. براساس دهد

ورزشکار معلول به  یداغ ننگ، دغدغه ها یـ مقوله معنا 1مشخص شده است:  یشش مؤلفه اصل
مهم در برخورد با داغ ننگ از نگاه خود  یتیشخص یها یژگیداغ ننگ، و ندیفرا یو چگونگ ییچرا

 طیداغ ننگ در ورزشکار معلول به عنوان شرا دهیپد یجادیو ا یجابی، علل و عوامل اانیفرد و اطراف
 زمیو مکان یمقابله ا یـ مقوله راهبردها3 ؛یمحور دهیمؤثر به داغ ننگ به عنوان پد کردیـ رو2 ؛یعل

و  یاجتماع طیداغ ننگ با توجه به شرا ندیکه شخص ورزشکار معلول در مواجهه با فرا یریو تدب
 یبرا یادگـ کسب آم4؛ یراهبرد ید به عنوان مقوله هاکنن یرا اخذ م یامکانات موجود راهبرد

که ورزشکار معلول با عمل و  ندیآیم دیزمان و مکان خاص پد کیبا داغ ننگ که در  ییارویرو
داغ  ندیمقابله با فرا یـ مقوله ها 1؛ یانهیدهند به عنوان مقوله زم یها پاسخ مخود به آن یتعامل ها

 یتگبا داغ ننگ که بس هننگ و استفاده از نقاط قوت و مقابله با نقاط ضعف ورزشکار معلول در مواج
ـ داغ  6 ؛و مداخله گر یانجیم ینامناسب به عنوان مقوله ها ایمناسب  یعوامل و عناصر طیبه شرا

 .به همراه دارد یامدیننگ ورزشکار معلول که به عنوان مقوله پ
 هیربر مبناى نظ یى داغ ننگ در ورزشکاران معلول استخراج و در قالب مدل نظربرا رمؤلفهیز 31
ر مؤثر به داغ ننگ د کردیرو»موضوع واحد با عنوان  کی لهیمؤلفه ها به وس نیارائه شد. ا ادیداده بن

علوالن م شداغ ننگ در ورز ندیتوان گفت که فرا یم .ابندی یارتباط م گریکدیبا « ورزشکار معلول
ن هم کند، زبا ی. اگر افکار زبان را فاسد مدارد. گفتمان محصول زبان است یخصلت گفتمان کی

شود سطح اجتماع نگریسته می اساس دیدگاه های جامعه شناختی درکند. معلولیت بر یفکر را فاسد م
. اشتخواهند د علولنوع نگاه و باوری است که افراد به فرد م ،چه به این واژه معنا می بخشدو آن

 ،ستقر نیستم نی در افراد است که در افرادنتیجه اجتماعی نقص یا ناتوا به عبارتی دقیق تر، معلولیت
بلکه در تبعیض تحمیل شده به وسیله جامعه در محیط اجتماعی و فیزیکی که توانایی افراد را برای 

معه خانواده و جاو پاسخ های  فردیمستقل بودن محدود می کند و در کنش متقابل بین آسیب های 
ز و دوستانه و سیاست های تبعیض آمیت، قوانین غیربه آن ها که در تقلیل انتظارات نقشی، تعصبا

 (. 24 :1311)جبلی،  قرار دارد ،از ورزشکار معلول تجلی می یابد یابزار یبهره کش
گافمن،  همچون یاجتماع فیتعر میپارادابا کارهای پیشین در بعد  پژوهشتحلیل یافته های این 

)از لحاظ هوارد کاپالن )از لحاظ برچسب زنی در ورزش معلوالن( و  نگیبکر و لمرت، ک
)از لحاظ رفتار مسئله دار در  جسر و جسرانگاری و عزت نفس در ورزش معلوالن( و خودپندار

 نرتر انیبراهمچون  ،یماریو ب یسالمت انهیفردگرا میپاراداو در بعد  ستا همسوورزش معلوالن( 
 همچون، یاجتماع میپارادا خوانی دارد و در بعدهم حاظ مدل اخالقی در ورزش معلوالن()از ل

 پژوهش، ولی آن چیزی که در این ستا همسو اظ طرد اجتماعی در ورزش معلوالن()از لحآلبرشت 



 داغ ننگ در ورزش معلوالن شهر تهران یفهم جامعه شناخت 
 

 

414 

پیشین متمایز می کند و تحلیل جامعه شناختی داغ ننگ در ورزش معلوالن  پژوهش هایبا  راکار 
 است. از فرد معلول ورزشکار یابزار یبهره کش دهیپدرا برجسته می کند،  پژوهشن در ای

به فرد، خانواده و اجتماع منتسب  توان یاز فرد معلول ورزشکار را م یابزار یبهره کش دهیپد 
، خواهر و نیخانواده )اعم از والد یاعضا یبهره کش ینخست مجموعه نگرش ها ةدانست. در وهل

دن معلول از ب یاستفاده ابزار اعضا( از نظر تعامل با فرد معلول ورزشکار گرفته تا سو گریبرادر و د
 ةکنند و در مرحل یم یبه نفع خود بهره بردار یتیماو قانون ح هیریجلب خدمات خ یورزشکار برا

حال و  یهافرد معلول ورزشکار، نوع و تعامل ، نسبت بهیگران ورزشنهادها و کنش ریسا یبعد
فتار شامل هر نوع ر یبهره کش نیا ریثأت ةکند. دامن یم نییاش را تع یزندگ طیاو با خود و مح ندهیآ
به انزوا  کردن و هیو تنب ریکنترل کردن، ترساندن، تحق آناست که هدف  یکیزیرفیغ ای یکیزیف

را  هدیپد نیتوان ایمختلف م دگاهیبا د نجایشخص معلول ورزشکار است. در ا ادیکشاندن و انق
، یعل طیشرا وتواند جز یاز معلوالن ورزشکار همزمان م یبهره کش دهیپد نیکرد. ا یو بررس نییتب

 یبهره کش دهیپد نیا دگاهید کی( محسوب شود. از تعامل )راهبردها وکنش  طی، شرادهیپد طیشرا
، فرد معلول یاستفاده ابزار از بدن معلول ورزشکار و سو یاست که بهره کش یعل طیشرا وجز

هادها است که ن دهیپد طیشرا وجز یبهره کش گرید دگاهیاز د برد. یم داغ ننگورزشکار را به سمت 
معلول ورزشکار( نسبت به فرد معلول  یورزش یها یمیگرفته تا هم ت یمرب ز)ا یگران ورزشو کنش

 ت،یجنس ت،یورزشکار معلول، نوع و شدت معلول یورزش گاهیورزشکار بر حسب نقش و جا
طرد(  و ضیتبع، )بر چسب داغ ننگ ندیخراب کردن ... فرا یشخصیت فرد معلول ورزشکار و باز

 طیشرا وجز دهیپد نیا گرید دگاهیکنند. از د یم یابزار یزنند و از ورزشکار معلول بهره کش یم
در  که ردیگ یم شیپ یشود که فرد ورزشکار معلول، راهبرد یکنش و تعامل )راهبردها( محسوب م

ت و سخ یورزش ناتیبا تمر و خورد، مقاومت کند یکه م یو برچسب داغ ننگو  یبرابر بهره کش
و خانواده و  یها و مرب یمیاز جمله هم ت گرانیخود را بر د یینادهد توا یکه انجام م یفشرده ا

. در است ییو نشان دهد که فرد توانا یابیداغ خورده خود را باز یتیدوستان نشان دهد و اعتبار هو
د که تا نکمی  دیینتاج تأهمچنین است و  یاجتماع ةکه داغ ننگ برساخت می دهدنشان  افتهی واقع،

 ورزشکار نقش داشته تیداغ ننگ معلول فیدر تعر یجامعه ورزش یچه اندازه نگرش ها و هنجارها
و  یاجتماع یها در عرصه هااز شرکت فعاالنه آن یریافراد و جلوگ نیدر طرد ا است و همچنین

 که در است یعموم یکارکرد اجتماع دارای داغ ننگ ظاهراً یندهایشوند. فرا یمؤثر واقع م یورزش
کرد که به کار یشوند و تا زمان ینم تیکه توسط جامعه حما ییاهآن یجامعه برا تیجلب حما

 (231 :1336. )گافمن، ، به کار می رودکنند یدر برابر تغییر مقاومت م وپردازند  یخود م
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