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عوامل   لیمدل مشارکت ورزشکاران معلول تحل یهدف از پژوهش حاضر طراح
بود. پژوهش حاضر  pcm یروانشناخت یوستاریوادارنده و بازدارنده با استفاده از مدل پ

پژوهش  نیا یبود. جامعه آمار یفیو هدف کاربردی، از نظر روش توص تیاز نظر ماه
نفر  8111بالغ بر  هاآنکه تعداد   شورک یورزش هایدراسیونف نیمعلول یشامل تمام
زن است. به منظور انتخاب  هاآننفر  911مرد و  هاآننفر  011تعداد  نیبود که از ا

ساده  بر اساس جدول مورگان  یتصادف گیرینمونهگروه نمونه، با استفاده از روش 
 اختهپرسشنامه پژوهشگر س قیاز طر موردبررسینفر انتخاب شدند. نمونه  401تعداد 

قرار  موردسنجشورزش، موانع و دخالت(  هایانگیزهرابطه،  ی)روانشناسیروابط روان
و آمار  یفی)آمار توص لیو تحل هیدر دو سطح مورد تجز شدهیگردآور یهاگرفتند. داده

و در سطح  اریو انحراف مع نیانگیاز م یفی( قرار گرفت. در سطح آمار توصیاستنباط
استفاده شد. نتایج نشان  یگروه یسلسله مراتب لیتحل ندیک فرایاز تکن یمار استنباطآ

مدل مطلوب  به دست آمده است که نشان از  ی، مقدار شاخص برازش کلدهدمی
مشارکت همبستگی مثبت و  هایجنبهمدل پژوهش دارد. بین  یقو یبرازش کل

نده مشارکت ورزشکاران معلول به و اوزان عوامل وادار بندیرتبهباالیی وجود دارد. 
 یمهارت، آمادگ جان،یه ،ی، سالمتنفسعزتشدن،  یاجتماعاز  اندعبارت  بیترت

و اوزان بازدارنده  بندیرتبه نی. همچنوکارکسبو  یعملکرد، سرگرم ،یجسمان
 تیمحدود ،یروان تیمحدوداز  اندعبارت بیمشارکت ورزشکاران معلول به ترت

 تیمحدود ،یفرد انیم تیمحدود نه،یهز تیمحدود ،یدسترس تیامکانات، محدود
 .زمان تیعالقه و محدود

 هاي کليديواژه
ورزشااکاران،  ،یرواناا وسااتاری،، ماادل پهامحاادودیت، هاااانگیزه
 تیمعلول

 
 

The purpose of this study was to investigate the effect of The 

purpose of this study was to design a model for the 

participation of disadvantaged athletes in the analysis of 
causative and deterrent factors using the psychological 

continuum model (pcm). The present study was descriptive in 

terms of its nature and purpose. The statistical population of 
this study includes all disabled people in sports federations, 

which numbered over 1,000 people, of whom 700 were men 

and 300 women were women. In order to select the sample 
group, 278 people were selected using simple random 

sampling method based on Morgan table. The sample was 

evaluated through a researcher-made mental relationship 
questionnaire (relationship psychology, exercise motivation, 

barriers and interference). The collected data were analyzed 

on two levels (descriptive statistics and inferential statistics). 
At the level of descriptive statistics, the mean and standard 

deviation were used and at the level of inferential statistics, 

the group hierarchy process analysis technique was used. The 
results show that the value of the index of fitting of the model 

is desirable, which indicates a strong fit of the research 

model. There is a positive and high correlation between 
participation aspects. Ratings and weights The factors 

contributing to the participation of athletes with disabilities 
are (socialization, self-esteem, health, excitement, skill, 

fitness, performance, entertainment, and business), as well as 

the ranking and weights of the participation of athletes with 
disabilities, respectively (mental constraints, Facility 

constraints, access restrictions, cost constraints, interpersonal 

constraints, interest restrictions, and time constraints). 
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  همقدم

 مهمی اقتصادی و فردی و اجتماعی، فرهنگی ورزش عامل
 حلراه تواندمی و رودمیبه شمار  بشر یزندگ بهبود برای

 معنوی و اجتماعی روانی، جسمانی، سالمت تأمین برای مناسبی
باشد. ورزش در زندگی هر ... سازمانی و وریبهره جامعه، افراد

 ترمهمفردی ارزش دارد، اما در زندگی افراد با انواع معلولیت 
افراد  خشیبتواناز لحاظ جسمی بلکه بر  تنهانهاست. ورزش 

. عالوه بر این، باشدمی تأثیرپذیرلیت در جامعه دارای معلو
بر این اساس امروزه  شودمیمنجر  هاآنورزش به استقالل  

رقابتی و تفریحی شرکت  هایورزشافراد دارای معلولیت در 
  .(8که از عملکرد باالیی برخوردارند ) کنندمی

جامعه ما کمتر که در  هاییعرصه ازجملهگفت که  توانمی
 رغمعلیاست و ورزش معلولین است که  قرارگرفته موردتوجه

ورزشی حائز مدال و نشان گردیده  هایرشتهآنکه بیشتر از سایر 
قرار  موردتوجهاست. آن طور که باید و شاید در جامعه 

. یکی از هزاران دلیل آن این است که این مقوله مورد اندنگرفته
 در جامعه نبوده است. ذارتأثیرگ نهادهایاهتمام 

افراد معلول هدف از  نهیدر زم قاتشیتوجه به تحق با 8گاتمن
تحرك و  جادیا"دارد یم انیب نیگروه را چن نیا ورزش برای

از اوقات  یناش مارییاز ب رییو جلوگ رییشگیپ ری،یپذ جنبش
رابطه  جادیو کمک به افراد معلول جهت ا مارستانیب در بستری
 (.4 )"یاجتماع طیبا مح دوباره
 جانبازان برای ورزشی های اجرای فعالیت کنونی شرایط در

 و تفریحی وسیلۀ یک از و کرده پیدا ای اهمیت ویژه معلوالن و
تکامل  جهت در عاملی عنوان به و گذاشته پا فراتر درمانی

. است قرارگرفته مدنظر آنان روانی و جسمانی های نارسایی
 بسیار که نقش هستند املیعو ازجمله ورزشی های فعالیت
 به و دارند دورۀ سازگاری به معلول انتقال در کننده ای تعیین
 گوناگون شرایط با چگونگی مقابله و کردن زندگی چگونه آنان

 را دیگران ورزشی فعالیت در طول معلوالن اصوالً. می آموزند را
 ناتوانی و توانایی حد ،کنندمی پیدا اعتماد خود به پذیرند، می

 ،کنندمی تالش بیشتر یادگیری شناسند، برای می را خود های
 زندگی در و می گیرند درس خود و خطاهای اشتباهات از

 .(9برند) می بهره تجربیات این از اجتماعی

 به مربوط های جنبش بلوغ و رشد گذشته، دهۀ سه در
 افراد ورزشی مشارکت برای را بیشتری های فرصت معلوالن

 .(2) است کرده فراهم آنان ورزشی فقیتهایمو  کسب و معلول

                                                                      
1. Gutman 

بازی  مجری سازمان ،4184نمونه در المپیک لندن  برای
. ورزش بود در معلوالن مشارکت راه های افزایش به دنبال ها

مشارکت  بازی ها، در شرکت کننده ورزشکار به عنوان معلوالن
 کارمند، و عضو تماشاچی، داوطلب، فرهنگی، المپیاد در کننده

 ترتیبی برگزارکنندگان. داشتند مشارکت لندن پارالمپیک در
بازی  این از سطحی هر در بتوانند معلوالن که کرده بودند اتخاذ

 بیشتر و گسترش نفوذ به منجر راهبرد این و کنند شرکت ها
 .(5) شد معلوالن ورزش

 و فواید معلول افراد برای اوقات فراغت، ورزشی فعالیتهای
. دارد روحیۀ افزایش استرس و کاهش نظیر روانشناختی مزایای
 به اوقات فراغت فعالیت های در مشارکت اثر در مهارت افزایش

 جنبهه ای سایر و کار محل در که می کند معلول کمک افراد
فعالیت  در نمونه، مشارکت برای کنند؛ عمل مستقل تر زندگی،

 که می کند کمک معلول افراد به اوقات فراغت ورزشی های
 کنترل و حرکتی دامنۀ و کنند رفت وآمد ویلچر، با ت ترراح

 .(6) باشند داشته نیز بهتری وزن
ناخواسته  معلولیت، از درجه ای و نوع هر با معلول افراد

را  آن بتوان شاید که می شوند زندگی سبک از نوعی دچار
از  بدن زندگی سبک این در. نامید غیرفعال زندگی سبک

 سالمتی تحت که است طبیعی و ستنی برخوردار الزم تحرك
 جسمانی پایین آمادگی سطح رسد می نظر به. میگیرد قرار تأثیر

 سبک حرکتی، موانع رشد و هامحدودیت با مرتبط معلوالن
 فعالیت های در شرکت کمتر برای شانس غیرفعال، زندگی

 در تالش حداکثر برای انگیزش و کمبود اجتماعی و تفریحی
 .(0) باشد تمرین حین

 زندگی سطح برای افزایش ارائه شده توصیه های باوجود
 میزانی به فراغتی فعالیت های برنامه های در معلول افراد فعال،

 از یجدا ؛کنندمین مشارکت شده است، پیشنهاد که
 در معلوالن مشارکت برای ایجادشدۀ اجتماعی یهامحدودیت

ارکت مش میزان در نیز جسمانی یهامحدودیت و موانع ورزش،
 خود از معلول افراد که برداشت هایی. هستند اثرگذار معلوالن

 به منجر و نادرست است و نامربوط غیرواقعی، اغلب دارند،
 در به همین دلیل،. شودمی ورزش در آنان مشارکت کاهش
 دارد وجود فرصت ها و موانع و برخی مشارکت دالیل شناخت

 در معلوالن مشارکت افزایش یا کاهش موجب ندتوانمیکه 
 باید معلول افراد مشارکت نکردن شوند؛ ورزشی فعالیت های

 معلول افراد تجربۀ نیز و فرهنگی و اجتماعی موضوع های
 .(9) شوند بررسی

 هاآن مشارکت میزان و معلوالن ورزشی فعالیتهای درزمینۀ
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در ورزش  معلوالن ورزش، و موانع و محدودیت مشارکت در
 و  در این راستا جارسما. شده اند متعددی انجام پژوهشهای

 موانع که دادند نشان موضوع این بررسی ( با4182) 8همکاران
نقل،  و حمل امکانات فقدان شامل ورزشی محیطی مشارکت

 فقدان سالمتی و معلولیت ورزشی، اماکن به دستیابی در مشکل
 کسب شامل سرگرمی، مشارکت کنندۀ تسهیل شرایط و است

 دستیابی این، وجود با است اجتماعی تقابلم روابط و سالمتی
 و مستمر تمرینات و مشارکت مستلزم ورزش، شمار بی فواید به

 (.1است ) منظم
 روی بر پژوهشی (  در4185)4همکاران و همچنین پرینس 

در  با ورزشی مشارکت که گرفتند نتییجه چنین ورزشکاران
ی باالی وابستگی پارك ها و ورزشی امکانات بودن دسترس
فراغت  اوقات در نوجوانان مشارکت میزان بیشترین ندارد و
 در ها و پارك ورزشی امکانات هم که دانستند زمانی را ورزشی

 باالیی محله از درجه اجتماعی سرمایه هم و بود دسترس

 (.3) بود برخوردار
از سوی دیگر با توجه به این نکته که پرداختن به فعالیت 

موثری بر کاهش هزینه های  های ورزشی در معلولین نقش
درمان، نشاط اجتماعی، کاهش بیماری روحی و توسعه سالمت 

مشارکت  هاانگیزهعموی افراد معلول دارد.بررسی و تحلیل 
د در ورزش و برنامه های ورزشی حائز اهمیت توانمیمعلولین 

 (.81) باشد و اثرات موثری بر ارتقای جامعه داشته باشد
 خورد، می چشم به انسانی های لیتفعا تمامی در انگیزش

 همچنین،. است متفاوت شرایط به بسته آن نوع و میزان ولی
 اینکه از آگاهی لذا،. دارند تفاوت هم با نیز افراد انگیزش منابع
 خود اهداف به دستیابی برای باالیی انگیزش افراد برخی چرا

 دارد. خاصی اهمیت اند انگیزش این فاقد دیگر برخی و دارند
 با را انگیزش از متعددی های گونه ورزشی شناسان روان

 انگیزۀ پیشرفت، انگیزۀ ازجمله اند، کرده بررسی خاصی مفاهیم
 انگیزش رو، این از.... و بیرونی، یزۀانگ درونی، انگیزۀ رقابت،

 .است ورزشی شناسی روان حیطۀ مباحث ترین از مهم یکی
 فعالیت در تبرای شرک فردی های تفاوت به مشارکت انگیزۀ
 و فردی های تفاوت بسته به زیرا پردازد، می ورزشی های
 به دستیابی در افراد انگیزش ورزشی نوع مختلف هایرشته

چرا  اینکه از آگاهی. دارد خاصی اهمیت( اهداف ورزشی) اهداف
 و دارند انگیزش باالیی خود اهداف به دستیابی برای افراد برخی
 خاصی اند ضروری است. اهمیت انگیزش این فاقد دیگر برخی

                                                                      
1. Jaarsma and et al 
2. Prins and et al 

 (.88) دارد
 ازجملهدر همین راستا تحقیقات متعدی انجام شده که 

( اشاره کرد که 8935به پژوهش طالب پور و همکاران ) توانمی
فرهنگی، مدیریتی،  -پنج عامل اقتصادی، اجتماعینشان داد 

مد بر توانمیزیرشساخت ها و اماکن ورزشی و وادارنده ها 
در تایید (. 84)ازی ورزش در بین افراد موثر باشد نهادینه س

( اشاره داشت 4182) 9به پژوهش کونگ و تیلور توانمیدیگر 
که در تحقیق خود تحت عنوان بررسی وضعیت افراد معلول در 
ورزش همگانی در کشور انگلستان بیان نمودند که برخی 

صادر کردن کارت های تخفیف از  ازجملهسیستم های تشویقی 
د سبب رونق ورزش همگانی در این توانمیراکز ورزشی و .. م

 (.89) قشر گردد
نشان داد  (8936) طالبی و همچنین نتایج پژوهش عابدینی

هایی مثل حمایت خانواده، تصویر خویش از  وادارنده که بین
بدن، سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی و میزان گرایش 

 (.82) وجود داشتورزشکاران رابطه مثبت و معناداری 
اکنون مشخص شده، این است که عوامل  آنچه هم

 اثر می معلول روانشناختی مختلفی بر عملکرد ورزشکاران
به عنوان یکی از مؤثرترین این عوامل  گذارند. انگیختگی

 شناخته شده و عبارت است از فعال شدن فیزیولوژیک که بر
ر دارد. در زدگی مفرط قرا پیوستاری از خواب عمیق تا هیجان

 (.85) های گوناگونی وجود دارد این زمینه نظریه
 معلولین عالقه مند فهم پیشبرد در یکی از گام هایی که 

 روان ارتباط ساختار و قدرت ارزیابی از طریق ورزش یک به
 رود پیوستار روانی است. می شمار به ورزش با فرد شناختی

بین افراد در راه مدل پیوستار روانی فرآیند روانشناختی که در 
 نسبت به خود برای تبدیل شدن به شرکت کنندگان متعهد 

و  مورد استفاده قرار می گیرد ت را توصیف کرده ویک فعالی
نشان دهنده تعهد نسبت به یک موضوع)تیم ورزشی( می باشد 

پایگاهی برای  ارئه یمدل پیوستار روانی به منظور  (.86)
 شی و طرفداران ورزشمطالعه سیستماتیک تماشاچیان ورز

درك ، همچنین برای اینکه  ایجاد شده است توسط محققان
، شودمی )عدم وفاداری(درستی از آنچه که منجر به عدم حضور

 (80) توسعه یافت
مدل پیوستار روانی چهارچوبی برای حرکت فرد از آگاهی 

مدل  .اولیه از یک ورزش یا تیم تا وفاداری نهایی فراهم میآورد
روانی یک ساختار نیست؛ بلکه یک نظریه است که  پیوستار

کننده را در چهار مرحلۀ آگاهی، جذابیت،  حرکت مصرف

                                                                      
3. Kung SP, Taylor 
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 یحاج )ملکیان، تجاری،دلبستگی و وفاداری توضیح میدهد
مدل پیوستار روانی فرآیندهای پیشرفته را  (.8936انزهایی،

آگاهی، جاذبه،  چهار گزینه ی توسعه می دهدکه در میان
این  (81) شودمی)عمل می کند(ایجاد وفاداری دلبستگی و 
مفهومی است که هم عوامل موقعیتی فردی و  مدل براساس

 هم اجتماعی را در ارتباط با توسعۀ تعهد سازگار یا وفاداری در
مصرف کنندگان به کار می گیرد. هر مرحله افزایش ارتباط 

 ابزار .دهدمیروان شناختی بین فرد و هدف ورزشی را ارائه 
مرحله بندی بر مفهوم مشارکت مبتنی است مشارکت یک 

عالقه، خواسته و انگیزۀ  ساختار روانشناختی و نمایندۀ سطوح
های مرتبط مصرفی و  شخصی برای درگیر شدن در فعالیت

ورزشی است و همچنین تفریحات و اوقات فراغت کانون توجه 
 بعدی مشارکت براساس پژوهش است. دیدگاه سه قرارگرفته

 8از لذت اندعبارتاین سه بعد  .ی امروزی ایجاد شده استها

لذت عبارت است از خوشی به دست آمده از  9و نشان4مرکزیت 
فعالیت تا چه حدی بر شیوۀ زندگی  فعالیت؛ مرکزیت یعنی اینکه

فرد تمرکز دارد؛ نشان یعنی خودبیانگری، ارزش یا سطح 
ورزشی سطح مشارکت فرد به یک هدف  .نمادگذاری فعالیت

گیری هر یک  برای ایجاد یک نیمرخ مشارکت از طریق اندازه
تحقیقات زیادی  (.83) جنبۀ مشارکت تعریف شده است از سه

عاملی در رفتار ورزشی  بعنوان یارتباط روان تأثیردر مورد  
صورت نگرفته است و تحقیقات صورت پذیرفته در این حوزه 

بیتن، فانک،  توانمیتحقیقات  ازجملهبسیار محدود می باشد.
نتیجه گرفتند دونده  اشاره کرد که (4188) 2ردینگر و جردن

هایی که ارتباطات روان شناختی قوی تری به فعالیت دارند، در 
انواع بیشتری از رفتارهای مرتبط با دویدن درگیر می شوند. 

 نخست استدالل کردند که مفهوم مشارکت در فعالیت هاآن
 (41)لعه مشارکت ورزشی استخط مشی مناسبی برای مطا

( 8932در تایید دیگر فالح، تجاری، زارعی و اسماعیلی )
روانشناختی،  رابطه مقایسه و پژوهشی با عنوان بررسی

 کننده ورزش مصرف کنندگان مصرف رفتار موانع ،هاانگیزه
انجام  pcm روانشناختی پیوستاری مدل توسط ارزیابی: عمومی

 شناختی روان مختلف سطوح بیندادند. نتایج نشان داد که 
 در کنندگان مصرف( وفاداری و وابستگی جذابیت، آگاهی،)

 موانع و انگیزه رفتاری، مشارکت به توجه با عمومی ورزش
 سطح به پایین سطح از حرکت. دارد وجود معناداری تفاوت
 دهنده نشان عمومی ورزشی کنندگان مصرف PCM از باالیی

                                                                      
1. Pleasure 
2. Centrality 
3. Sign 
4. Betten, Funk, Redinger and Jordan 

 روانی روابط بهبود موجب و است هانگیز افزایش و موانع کاهش
(. همچنین 48یابد) می افزایش رفتاری های درگیری و شودمی

در پژوهشی  (8939) احمدی و بخشنده حلبیان، خبیری، بهنام،
 منتخب های تیم در هواداران مشارکت سطوح بررسیبا عنوان 

به  شناختی روان پیوستار مدل براساس ایران برترفوتبال لیگ
 فوتبال، برتر لیگ منتخب هایدست یافتند تیم این نتایج

 کمترین و دلبستگی سطح در بیشتر هواداران مشارکت سطوح
 مدیران. است وفاداری سطح به مربوط مشارکت سطوح

 یادگاری عکس گرفتن برای شرایطی کردن مهیا با توانندمی
 و هواداران کانون جلسات تشکیل تیم، و بازیکنان با هواداران

 سطح به هواداران ارتقای برای هاآن به هواداری ارتک اهدای
 (.44کنند) اقدام سطح این در هاآن حفظ و وفاداری

از هر سطح  یمجزا یها یژگیو مطالعه، نیا یها افتهی
تا  دینما یکمک م ابانیکرده و به بازار ییشناسا را یارتباط روان
ورزش  .ندیمورد هدف استفاده نما یابیبازار  یها یاز استراتژ
و  یاستگزاریدر بخش س دیاست که با یموضوع مهم معلولین 

ورزش به آن توجه کرد.. حضور در اجتماعات  یبرا یزیر برنامه
ورزش  ورزشی و منزوی نشدن معلولین هم یکی دیگر از اهداف

ی و زیو برنامه ر قیشناخت دق یبرااست . و نکته دیگر 
 نیمختلف ا یها جنبه دی، بامعلولینورزش  سیاست گذاری 

 نینمود.. ضرورت ا یبررس را در سطح کالن و خرد دهیپد
صورت  یکه پژوهشها شودمی آشکار شتریب یوقت یبررس

در معلولین ورزش  تیوضع از وضع نابسامان ی، حاکگرفته
و  موجود وضع ریینشان از ضرورت تغ نیوا باشد یکشور م

ورزش چون فعالیت .است مطلوبحرکت به سمت وضع 
تفریحی هم پر کننده اوقات فراغت معلولین است و  -یدرمان

موثر  هاآنهم در بهبود کلی شرایط جسمانی، روانی و اجتماعی 
است و در دراز مدت آثار و عوارض ثانویه حاصل از معلولیت را 

بنابراین محقق در این پژوهش قصد دارد به . کاهش می دهد
  ملعوا تحلیل معلول ورزشکاران مشارکت مدل طراحی
بازدارنده با از استفاده از چهارچوب مدل پیوستار  و وادارنده
 بپردازد.   (pcm)روانی 
 

 روش تحقیق
 نظر از کاربردی، هدف و ماهیت نظر از حاضر پژوهش

پژوهش شامل   نیا یجامعه آمار بوده است. توصیفی روش
 هاآنکشور  که تعداد  یورزش هایفدراسیون نیمعلول یتمام

مرد و  هاآننفر  011تعداد  نیباشد که از ا ینفر م 8111بالغ بر 
باشند به منظور انتخاب گروه نمونه، با  یزن م هاآننفر  911

ساده  بر اساس جدول  یتصادف گیرینمونهاستفاده از روش 
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 شوند. ینفر انتخاب م 401تعداد  رگانمو
ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه روابط 

ورزش، موانع و دخالت(  که  هایانگیزهبطه، روانی)روانشناسی را
( پرسشنامه 4184توسط محقق  و بر اساس پرسشنامه هوان)

( موانع ساختاری 4110درگیری رفتاری کاسپر و همکاران  )
ورزشی  هایانگیزه(، 4111(، رابطه روانی فانک)4113وایت)

( طراحی شده است. مقیاس ساخته 4113فانک و همکاران )
قق از دو بخش تشکیل شده است که بخش شده توسط مح

 81مولفه و هر مولفه از تعدادی آیتم و بخش دوم از  3اول از 
 مولفه و هر مولفه از تعدادی آیتم  تشکیل شده است.

شایان ذکر است با وجود استاندارد بودن پرسشنامه ها، هر  
 جانبازان هایورزش سه پرسشنامه مطابق با ساختار فدراسیون

ایران بومی شده و روایی صوری و محتوایی  نمعلولی و
 و دانشگاه استادان تن از از متخصصان، 81پرسشنامه به تایید

نظران خبره ورزشی رسید. در این مرحله با مصاحبه  صاحب
های مختلف و کسب دیدگاه افراد اصالحات الزم به عمل آمده 
و به این ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان 

 ه مورد نظر پژوهش را خواهد سنجید.خصیص

 

نتایج بررسی روایی تشخیصی بر اساس متد . 8جدول 

 (8318پیشنهادی فورنر و الرکر )

 هاسازه PCM هاانگیزه موانع

  341/1 PCM 

 هاانگیزه 639/1 055/1 

198/1 616/1
- 

081/1
- 

 موانع

به  PCMها، موانع، انگیزهی هامقدار پایایی مرکب سازه
باشد. با توجه به و می 323/1، 321/1، 349/1ترتیب برابر با 

، بیشتر 0/1ی اصلی، از سازه 9اینکه مقادیر پایایی مرکب هر 
ها در سطح توان دریافت که پایایی مرکب سازهاست، می

مطلوبی قرار دارد که این موضوع نشان از برازندگی قابل قبول 
 گیری پژوهش داردمدل اندازه

 PCMها، موانع، انگیزهی هاسازه یب آلفای کرونباخضرمقدار 
باشد. با توجه و می 341/1، 345/1، 382/1به ترتیب برابر با  
، 0/1، از سازه 2هر  ضریب آلفای کرونباخبه اینکه مقادیر 
ها سازه ضریب آلفای کرونباختوان دریافت که بیشتر است، می

نشان از برازندگی در سطح مطلوبی قرار دارد که این موضوع 
 .(گیری پژوهش داردقابل قبول مدل اندازه

 

 یافته های تحقیق

 عاملی سه الگوی برای تأییدی عاملی تحلیل

 مشارکت

 مشارکت عامل س الگوی برای را تاییدی عاملی تحلیل شکل

 مقادیر به توجه با 3و2و1 سوال در لذت متغیر . دهدمی نشان

 با بیشتری همبستگی  /λ=0) 85)  استانداردشد رگرسیونی

 مربوط محاسبات در بیشتری وزن نتیجه در و داشته متغیر این

 دارا به توجه با  6و5و4 سوال در .دارند پنهان متغیر این به

 مرکزیت، پنهان متغیر با همبستگی ضریب باالترین بودن بودن

(λ=0/95) پنهان متغیر این تعریف در را وزن بیشترین 

 بیشترین دارای 9و8و7 سوال در  نشان متغیر در .داراست

 را وزن بیشترین/λ=0)83)است متغیر این با همبستگی ضریب

 .داراست پنهان متغیر این تعریف در

 

 تایید و برآورد اطمینان قابلیت توصیفی، آمار خالصه .4 جدول

 Factor AVG CR* α 

 15/1 لذت
18/1 

19/1 

 

613/1 

 

 

613/1 

 

121/1 

 14/1 مرکزیت

12/1 

15/1 

 

011/1 

 

105/1 

 

126/1 

 11/1 نشان

06/1 

54/1 

 

263/1 

 

028/1 

 

041/1 

 این، بر عالوه طورکه همان. دهدمی نشان مشارکت هایجنبه برای را استاندارد انحراف و میانگین ی،گهمبست 9Tجدول
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 دارد. وجود باالیی و مثبت همبستگی مشارکت هایجنبه بین ،جدول زیر  طبق
 

 تریس همبستگی بین جنبه های مشارکتما. 9جدول

  لذت مرکزیت نشان

 لذت 11/8  

 مرکزیت 35/1 11/8 

 نشان 19/1 15/1 00/8

 

 تحقیق مدل برازش های شاخص .2 جدول

 وضعیت مطلوب مقدار مقدار شاخص 

 انگلیسی معادل فارسی معادل

 مطلوب 15/1 از کمتر 9/60 2 آزادی درجه به دو خی

 مطلوب 15/1 از کمتر RMR 121/1 باقیمانده مربعات انگینمی ریشه

 مطلوب 31/1 از بیشتر یا مساوی NFI 399/1 شده هنجار برازش شاخص

 مطلوب 31/1 از بیشتر یا مساوی IFI 358/1 افزایشی برازش شاخص

 مطلوب 31/1 از بیشتر یا مساوی CFI 351/1 تطبیقی برازش شاخص

 مطلوب 11/1 از کمتر RMSEA 106/1 برآورد طایخ مربعات میانگین ریشه

 

 
 

 ورزشکاران از تن 10 نظرات) گروهی مراتبی سلسله تحلیل فرایند تکنیک از معلول ورزشکاران وادارنده های بندیاولویت منظور به

 .شد استفاده (معلول
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 : دهد می نشان را معلول ورزشکاران نظرات میانگین زیر  جدول

 

 نظرات برایند زوجی مقایسه ماتریس اساس بر

 به معلول ورزشکاران های وادارنده اهمیت اوزان خبرگان،

 : باشد می زیر نمودار شرح
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 : دهدمی نشان را معلول ورزشکاران وادارنده های اهمیت اوزان و رتبه :5 جدول
 معلول ورزشکاران وادارنده های اهمیت اوزان و رتبه :5 جدول

 وزن انگیزه رتبه

 833/1 شدن اجتماعی 8

 852/1 نفسعزت 4

 841/1 سالمتی 9

 842/1 هیجان 2

 844/1 مهارت 5

 811/1 جسمانی آمادگی 6

 165/1 عملکرد 0

 156/1 سرگرمی 1

 125/1 وکارکسب 3

 ورزشکاران از تن 10 نظرات گروهی مراتبی سلسله تحلیل فرایند تکنیک از معلول ورزشکاران بازدارنده های بندیولویتا منظور به

  .شد استفاده معلول

 :است شده اورده ادامه در ورزشکار ده هر نظرات
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 : دهد می نشان را معلول ورزشکاران نظرات میانگین زیر جدول

 

 نظرات برایند زوجی مقایسه ماتریس اساس بر

 به معلول ورزشکاران بازدارنده های اهمیت اوزان خبرگان،

 : باشد میزیر   نمودار شرح
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 : دهدمی نشان را معلول ورزشکاران یبازدارنده ها اهمیت اوزان و رتبه 6 جدول

 معلول ورزشکاران یبازدارنده ها تاهمی اوزان و رتبه .1 جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  گیریبحث و نتیجه
 طراحی حاضر پژوهش از هدف حاضر وهشپژ از هدف

 و وادارنده  عوامل تحلیل معلول ورزشکاران مشارکت مدل
. بود pcm روانشناختی پیوستاری مدل از استفاده با بازدارنده

معلول به  ورزشکاران اهمیت اوزان و بندیرتبهطبق یافته ها 
، سالمتی، هیجان، مهارت، نفسعزتشدن،  ترتیب اجتماعی

می  وکارکسبمانی، عملکرد، سرگرمی و جس آمادگی
 تیلور و باشند.این بخش از یافته ها با پژوهش های کونگ

 و عابدینی (،8935پور و همکاران ) طالب ،(4182)
 ( همخوانی دارد.8936)طالبی

در تبیین  عامل اجتماعی شدن که یکی از انگیزاننده 
اذعان داشت  توانمیهای مشارکت ورزش در معلولین است 

 مسأله دو حول ورزش در شدن اجتماعی مطالعات که اغلب
 یعنی ورزش در شرکت پیشایندهای یکی. است بوده متمرکز

رو   ورزش به فرد معلول شرایطی چه تحت و چگونه اینکه
 دو این ورزش است. در شرکت پیامدهای دیگری و آوردمی

 از شدناجتماعی و اجتماعی نقش در شدناجتماعی را فرایند
 ورزشی نقش در فرد اولی در.. می باشد اجتماعی نقش قطری

 یادگیری به دومی در و شودمی اجتماعی«  ورزشکار» مانند
 مانند کلی هایی گرایش و هامهارت ارزشها، ها،نگرش

 فعالیت در شودمی تصور که دارد اشاره انضباط جوانمردی،
 رشد کنندهبیان اجتماعی شخصیت. آید حاصل ورزشی های
 است. معلولین ورزشکار روانی طبیعی و حصحی

در  نفسعزتمی باشد  نفسعزتوادارنده مهم دیگری 
 این که کرد تبیین نحو بدین توانمی ورزشکار معلول را

  معلولین برای ورزش در شرکت اولویت وادارنده جزء
 این در نفسعزت که گفت توانمیشوند  می محسوب

 ارزشمند مختلف جهات زا و است اهمیت با خیلی ورزشکاران
 در که است معلوالن و جانبازان سایر برای مدلی هم است،

 برای و است سالم افراد برای مدلی هم و بردارند قدم راه این
 .کندمی لذت انگیزه، و روحیه ایجاد هاآن

مشارکت در  هایانگیزه که جزء که دیگر عوامل ازجمله
 ورزش تأثیر شد.ورزش از جانب معلولین است سالمتی می با

 فواید که است هامدت.  است انکار ناپذیر فرد سالمتی بر
 اما. است شده شناخته عروق و قلب و سالمتی برای ورزش
 حتی بدن ی همه برای ورزش که است شده مشخص امروزه

 افزایش بدن کل در را خون جریان ورزش. است سودمند مغز
 به. یابدمی ایشافز نیز مغز در خون جریان بالطبع و دهدمی
 رفتندست از فرایند مغز در خون جریان افزایش رسدمی نظر

 شودمی شروع سالگی 21 حدود در که را مغز سلولی بافت
 .کند می کند

در مورد هیجان که از نظر اولویت در رتبه های بعدی 
 ازجمله چنین تبیین نمود که هیجان توانمی قرارگرفته

 و دهدمی مضاعف انرژی نانسا به که است هاییانگیزه
 اهداف به رسیدن جهت در مطلوب ایگونه به را آن توانمی

 مسلط خویش یحرفه به ورزشکار که صورتی در .کرد هدایت
 هیجان .شود وی عملکرد بهبود باعث تواندمی هیجان باشد

 رها سستی و خمودگی حوصلگی،بی از را معلولین ورزشکار
البته نباید  کند،می تشویق هدف به رسیدن برای را او و کرده

 که باشد ایاندازه در باید از این نکته غافل شد که هیجان
 اهداف از را فرد و نیاورده وجود به فکری نظم در اختاللی
 نکند. دور خود منطقی و درست

وادارنده دیگر آمادگ جسمانی می باشد که این عامل در 
ده و تمام جوامع گوناگون یکی از فاکتورهای ورزشی بو

 وزن  محدودیت رتبه

 833/1 روانی محدودیت 8

 819/1 امکانات محدودیت 4

 800/1 دسترسی محدودیت 9

 859/1 هزینه محدودیت 2

 823/1 فردیمیان محدودیت 5

 101/1 عالقه محدودیت 6

 168/1 زمان محدودیت 0



 عوامل  وادارنده و بازدارنده لی: تحل یمل میمدل مشارکت ورزشکاران معلول ت یطراح 49

 

 

 

معلولین ورزشکار برای آمادگی بهتر  ازجملهورزشکاران 
تمرین های فراوانی انجام می دهند. حتی افراد معلولی که 
ورزش حرفه انجام نمی دهند برای اینکه آمادگی جسمانی 

فراوانی را انجام می دهند .  هایورزشخود را حفظ نمایند 
 موجب بدن کامل تندرستی و مناسب جسمانی آمادگی

 رفع و بهتر خواب به کمک زودرس، پیری از جلوگیری
 از جلوگیری و اسکلتی عضالت سالمت خلقی، اختالالت

 و ای ماهیچه عضالت صحیح شدن حجیم استخوان، پوکی
 بافت تغییر همچنین و بدن های چربی درصد آمدن پایین
التهابی در  های بیماری از جلوگیری جهت در بدن های

 دارای دتوانمی معلول فرد یک حتی .شودمی معلولین
 را او اطرافیان که حالی در باشد کامل تندرستی و سالمتی

 طور به خود توانایی تمام با بتواند که فردی زیرا بدانند ناسالم
 .برد می بهره کامل روان سالمت از کند ورزش مرتب

در رده های پایین تر  بندیرتبهعامل دیگر که به ترتیب 
 حال عملکرد است. در قرارگرفتهیت در مشارکت از لحاظ اهم

معلولین  و است رشد به رو معلولیت دارای افراد ورزش حاضر
 را زیادی افتخارات هاسال این در توانسته ورزشکار در ایران

 در بلکه ایران در تنهانه ما پوشان ملی امروز و کند کسب
 هاآن هایموفقیت و اند شده معرفی الگو عنوان به هم جهان

 ورزش به نسبت را ایتازه دیدگاه جهانی مسابقات در
 برای بیشتری افراد که شده باعث و است کرده یجاد معلوالن

که این موفقیت ها عملکرد مطلوب .کنند اقدام ورزش انجام
 این ورزشکاران را نشان می دهد.

سرگرمی  های عنوان یکی از روشبه در معلولین ورزش
های فرهنگی موثر ت در جذب ارزشگذران اوقات فراغو 

 جوانان شودمی موجب که آن بر عالوه ورزش است.
 باشند داشته خود فراغت اوقات گذران برای مناسبی سرگرمی

. دارد بسزایی تأثیر آنان روحی و جسمی سالمت تأمین در
 وضع اقتصادی اجتماعی، محیط نامطلوب آثار از بسیاری

 دتوانمی ورزش از استفاده با آن نظایر و وراثت خانوادگی،
 .برود میان از کلی طور به حتی یا یابد کاهش

به خود  وکارکسبرتبه اخر را در بین وادارنده ها عامل 
اذعان داشت  توانمیاختصاص داده است. در مورد این عامل 

د سازی افرادی باشد نتواند سکویی برای توانمورزش میکه 
ور ندارند. هر اندازه که این که به دلیل معلولیت در جامعه حض

توانیم به حضور موفق توانمندی افزایش پیدا کند می
و میزان انگیزه  شدهای جهانی امیدوارتر ورزشکاران در رقابت

هایی که فرزندان معلول دارند افزایش پیدا در میان خانواده
که این منجر به کسب درآمد برای این افراد  .کندمی

 روان پیوستار مدل ورزش معلولین، چارچوب در ..شودمی

 و باال به رو حرکت پیگیری برای سازوکاری مناسب شناختی،
روان  پیوستار است. مدل ورزش معلولین وفاداری پایین به رو

 بر زیرا است، فرد به معلولین منحصر در ورزش شناختی
 تشکیل ورزش با است ممکن فرد که شناختی روان رابطۀ
 و شناختی روان ساختار یک رکتاست .مشا استوار دهد،

 درگیر برای شخصی انگیزۀ و خواسته سطوح عالقه، نمایندۀ
است  ورزشی معلولین  و مصرفی مرتبط های فعالیت در شدن

 و  کننده مصرف رفتار و بازاریابی حوزۀ در ساختار مشارکت
 قرارگرفته توجه کانون فراغت اوقات و تفریحات همچنین

 است.
معلول به  ورزشکاران اهمیت اوزان و بندیرتبههمچنین 

 امکانات، محدودیت روانی، محدودیت ترتیب)محدودیت
میان فردی،  هزینه، محدودیت دسترسی، محدودیت

زمان( می باشند.این بخش از  عالقه و محدودیت محدودیت
، (4182) همکاران و  یافته ها با نتایج پژوهش های جارسما

 دارد.همخوانی  (4185)همکاران و پرینس
ی روانی به هامحدودیتدر بین موانع باالترین رتبه را 

خود اختصاص داد است. در تبیین این عامل باید گفت که 
باشد  قرارگرفتهفرد معلول از لحاظ روحی در وضعیت مناسبی 

تا به ورزش روی آورد که نقش خانواده و دوستان در ایجاد 
ورزش که زیرا  شوق و رغب در این افراد انکار نا پذیر باشد.

در زندگی و ارتباطات اجتماعی معلولین و غیر معلولین نقشی 
کلیدی دارد در برگیرنده تمامی فعالیت های فیزیکی است که 
به برازندگی اندام، سالمت جسمانی، آرامش فکری و روانی 

در بین موانع ورزش معلولین، دسترسی به  کمک می کند.
است. این  قرارگرفته امکانات در رده دوم از لحاظ اهمیت

موانع شامل کیفیت پایین امکانات در اماکن ورزش معلولین، 
های ورزش معلولین و شلوغ بودن نامناسب بودن مکان

 در که ساختاری موانع از دیگر یکی .های ورزشی است.مکان
که از لحاظ   است قرارگرفته موردبررسی حاضر پژوهش

 دسترسی دودیتمحاهمیت در رتبه های دیگر قرار گرفت 
 الزم گذاری سرمایه عدم دسترسی، موانع خصوص در است؛

 عدم و جانبازان و معلولین برای ورزشی اماکن توسعه در
 نداشتن و ورزشی مناسب های سالن و فضاها به دسترسی

 باشد می موانع مهمترین جزو قشر این برای متخصص مربی
 قرار ثیرتأ تحت معلولیل افراد در ا ر ورزش در مشارکت که

 معلولین ورزش به مسئوالن توجهی بی همچنین،. است داده
 انعکاس نداشتن و ورزشی های عدالتی بی بدلیل و جانبازان و

 رسانه در معلولین و جانبازان ورزشی های فعالیت و مسابقات
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 می باشد. دیگر موانع از
محدودیت هزینه هم یکی دیگر از بازدارنده ها در 

گفت  توانمیعلول می باشد که مشارکت ورزشکاران م
 گران معلولین،  ورزش مکان و سالن هزینه بودن سنگین

 وسایل بودن گران و معلولین  ورزش های باشگاه بودن
که  است دیگری یهامحدودیت ازجمله نیز معلولین ورزشی

از شودمی یورزش یها تیمانع حضور افراد معلول در فعال
در بهبود و به  یمنابع مال با توجه به نقش بودجه وسوی دیگر

بودجه اختصاص  که رسد یبرنامه ها، به نظر م دنیثمر رس
بسیاری از  یها و باشگاه یورزش یشده به سازمان ها افتهی

 محدودیت شده  جادیمسئله باعث ا نیاندك است و ا مناطق
 نیورزش ا به افتهیتوجه به بودجه اختصاص  ن،یاست. بنابرا

 یدولت یآن از طرف سازمان ها زانیم شیمناطق و افزا
 (49)موثر باشد. طیند در بهبود شراتوانمی

فردی است، این نوع  درون نوع دیگر از موانع، موانع
 دارد اشاره روانی بازدارندهی خصوصیات و صفات به موانع،

 عواملی واقع در .گیرد  می ریشه فردی منفی تجارب از که

 بر و دارند کار و سر فرد روانی هایحالت با که هستند

 یرابطه در ولی گذارند؛می تأثیر فراغت او اوقات ارجحیت
 استرس، مانند ندارند، دخالت مشارکت و ارجحیت بین

 عدم و خویشاوندی مذهبی، اضطراب، تمایالت افسردگی،

 کنند،می مطرح را خود نگرش که افرادی خویشاوندی

 خاص هایفعالیت در شرکت اجتماعی برای هایاولویت

 از فرد ارزیابی شخصی، مهارت میزان درك فراغت،  اوقات

 اوقات مختلف هایفعالیت بودن در دسترس یا بودن مناسب

 .فراغت 
به عالوه عدم عالقه عاملی دیگر است که در پژوهش 

قرار گرفت و این  موردبررسیحاضر به عنوان یکی از موانع 
 هایزهانگی که باین داشت که همانگونه توانمیتبیین را 

 دارند، وجود ورزشی هایفعالیت در شرکت برای متفاوتی

 مثالً .بسیارند میشوند، کاهش انگیزه سبب که هم عواملی

 هایمهارت بهبود و شدن توانمند یانگیزه به که کسی اگر

 که کند احساس چنین کند،می ورزش شرکت در جسمانی

 د،کن کمکی او شدن توانمند به دتوانمین ورزشی فعالیت

 از دیگر یکی .رودمی بین از یا یابد می انگیزهاش کاهش

 قرارگرفته موردبررسی حاضر پژوهش در که ساختاری موانع
 محدودیتکه از لحاظ اهمیت در رتبه آخر قرار گرفت   است
 مشارکت و حضور برای زیادی تمایل افراد معلول است؛ زمان

 پژوهش جنتای که همانگونه و ندارند ورزشی های فعالیت در
 گذاشتن وقت برای زیادی تمایل معلول افراد دهد می نشان

 اعضای بین در حضور با و ندارند ورزشی های فعالیت به
 اوقات دیگر کننده سرگرم های فعالیت یا دوستان خانواده،
 .کنندمی سپری را خود فراغت

 حق جامعه افراد سایر مانند نیز در انتها باید گفت معلولین
 به توجه با و را دارند رفاهی و تسهیالت ورزشی از استفاده
امکاناتی و  لحاظ از محیط بایست می آنان جسمی شرایط
 دیگر سوی باشند. از داشته را حضورشان شرایط روانی

 با بتوانند افراد و بوده بخش لذت ورزشی های فعالیت چنانچه
 درون های خواسته و نیازها به ورزشی، فعالیت در مشارکت

 به درونی، رضایت این کنار در و دهند مثبت پاسخ خود ی
 به هاآن رفتاری درگیری یابند، دست نیز خارجی های پاداش
 می معلول شود. فرد می بیشتر ورزشی های فعالیت انجام
 نماید، رنگ کم را خود های حرکتی محدودیت ورزش با تواند

 خود جامعه برا مفیدی فرد و آورد بدست را خود استقالل
 نمودن محدود با بایست می جامعه جهت همین به  .دباش

ورزش  در آنان مشارکت برای را الزم موانع ورزشی شرایط
 کنگره و همای شها شودمی نماید. در انتها  پیشنهاد فراهم

 در تغییر منظور به خاص نیازهای با ویژه افراد علمی های

 به محیط معلولیت با افراد جذب و تشویق نگرشها، هدایت،
 در مهم یک عامل عنوان به ورزش بویژه اجتماعی های

 به زندگی به و امید روانی روحی، جسمانی، قوای توسعه

 های خانواده سازی آشنا .گردد برگزار مهم اصل یک عنوان

 بشتر همکاری جهت ورزش مزایای با جانبازان و معلولین

 ورزشی از فعالیت در معلولین و جانبازان منظور حضور به آنان
 به توجه این پژوهش است. همچنین با  نهادهایدیگر پیش

 با شودمی پیشنهاد رسانه ها و مسئوالن تحقیق به یافته های

 بهبود و سالمتی بر ورزش تأثیر زمینۀ در رسانی بیشتر اطالع

 ورزش به را آنان معلوالن، و جانبازان حرکتی توانایی های

 .کنند مستمر تشویق
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