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 مقدمه
 و بوده بشر توجه مورد دیرباز از سالمت موضوع

 طور به انسان دهدمی نشان آمده عمل به مطالعات

 حال است. در بوده جوییچاره پی باره این در پیوسته

 بلکه نیافته، کاهش تنها نه حساسیت و توجه این حاضر

 است. یافته نیز افزایش متعددی دالیل به آن اهمیت

 زندگی ۀتوسع و رشد از؛ عبارتند دالیل این از بخشی

 سطح ارتقأ فعالیت، و کار ساعات کاهش ماشینی،

 ثرترؤم و مهمتر همه از و بشری دانش و هاآگاهی

 و تمایالت گیری خاصشکل و فرهنگی هایدگرگونی
 اجتماعی گیریتصمیم اساس، این بر ها.انسان عالیق

 زندگی از توجهی قابل بخش فراغت، ایام ۀدربار فردی و
 غیر آن از پوشیچشم و شودمی محسوب امروزی بشر

 جهان کشورهای از بسیاری که ایگونه به است، ممکن

 یافتن پی در مطالعات و هاپژوهش نتایج از استفاده با

 فراغت اوقات از بهینه ۀاستفاد جهت در مناسب الگوی

 (. 2016یاراحمدی و همکاران، هستند ) خود جوامع
 اوقات ازاستفادۀ بهینه  بر بهزیستی جدید نهضت

 کیدأت روحی و جسمی سالمت در آن نقش و فراغت

 دهدمی اهمیت درمان از پیش پیشگیری به و کندمی

 و بررسی راستا این (. در2015موسوی راد و کشاورز، )
 اوقات گذران جیرا یالگوها یبازنگر لزوم صورت در

 یبرا یبررس نیا چه اگر .است یضرور یامر فراغت
 سالمت اما است، یاساس ازین کی جامعه اقشار تمام

 در اوقات نیا گذران یچگونگ و معلوالن و جانبازان

 .است برخوردار یاژهیو تیاهم از هاآن انیم
 یطلبانزوا معلول، افراد بارز مشکالت از یکی
 که است یاجتماع و یورزش یهاتیفعال از یریگکنارهو

. شودیم بدن یعموم تحرک کاهش باعث خود نیا
 یهاتیوضع به منجر است ممکن زین تحرک کاهش

 و نشستن نامناسب عادات شامل یبدن نامطلوب
 مشکالت ریسا و فقرات ستون یهایناهنجار دن،یخواب

 نیا (.2017مشهدلو و همکاران،  یبخش) شود یبدن

 با توانیم را آن از یناش عوارض و تحرک کاهش
 نیا جمله از که نمود جبران مناسب یهایزیربرنامه
 و ورزش در مشارکت یهازهیانگ شناخت هابرنامه

 جانباز افراد .است معلول و جانباز افراد در یبدن تیفعال

 دارند را حق نیا جامعه از یعضو عنوان به معلول و

 فرصت یبدن تیفعال و ورزش به پرداختن یبرا که

 نیهمچن .باشند داشته را عهجام افراد گرید با یبرابر
 یورزش یفضاها و امکانات یتمام از بتوانند دیبا هاآن
 .ندینما استفاده یحیتفر و

 ،یحیتفر لهیوس کی از فراتر ورزش و یبدن تیفعال
 یروان و یجسم یهایینارسا تکامل جهت در یعامل

 در یاتیح بخش یبدن تیفعال .است معلوالن و جانبازان

 و یسالمت شیافزا یبرا تنها نه و است آنان یزندگ
-هیثانو عوارض کاهش یبرا بلکه ،یماریب از یریجلوگ

 است یضرور شودیم یناش آنان تیمعلول از که یا
 نمودن باور(. 2017و همکاران،  یزرند یپورسلطان)

 از تیحما و تیتقو و توسعه و معلول و جانباز افراد
 نشاط سالمت، نیتأم منظور به یورزش یهاتیفعال

 اهداف نیمهمتر جمله از آنان یجسم یبازتوان و یروح

و  عظمی) است معلول و جانباز افراد بدنی تربیت
 .(2016همکاران، 

 قرار زندگی اصلی جریان در معلول افراد خواهیممی اگر

 امکانات همه از سالم افراد همانند بایستی گیرند،
 شاید و شوند مندبهره ورزشی و تفریحی آموزشی،

 بهترین تواندهب فراغت اوقات در ورزشی هایفعالیت

از  (.2015موسوی راد و کشاورز، نماید ) ایفأ را نقش
 سالم افراد بین اجتماعی ۀفاصل ورزشی، ارتباطات طریق

 هایفرصت ترتیب بدین و شودمی کمتر معلول افراد و

 کارا، و مثبت هایویژگی و هاابراز توانایی برای الزم

میریوسفی شود )می ایجاد جامعه با ارتباط در خصوص به
 (.2017، و رحیمی

 جانبازان، سالمت تأمین در اساسی هایگام از یکی

 ابعاد به پرداختن و روان و جسم بهداشت گسترش

 این در است. المللیبین و ملی سطوح درها آن مختلف
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 تواندمی خوب غذایی عادت و منظم بدنی فعالیت میان

 هابیماری از بسیاری از و داده أارتق را جانبازان سالمت

 روانی و جسمی اختالالت ۀعمد علت که حاالت و
 طول در جانبازان اصوالً نماید. پیشگیری است، جانبازان
 اعتماد خود به پذیرند،می را دیگران ورزشی هایفعالیت

 زندگی در و شناسندمی را خود توانایی حد کنند،می

موسوی جویند )می بهرهها آن از خود اجتماعی و فردی
  (.2015راد و کشاورز، 

 در که هستند افرادی جمله از معلوالن و جانبازان

ی ورزش هایفعالیت به توانندمی مطلوب جامعه شرایط
ببرند  را بهره نیشتربی فراغت خویش اوقات از و بپردازند

 لولمع و جانباز افراد(. 2014حمایت طلب و همکاران، )

 به ابتال خطر در عادی افراد همانند کهاین ینعِ در

 به ابتال خطر در هستند، عروقی و قلبی هایبیماری

 از ناشی که هستند ایثانویه عوارض و هابیماری

 اجتماعی، انزوای نظیر مشکالتی است. آنان معلولیت

 مشکالت استرس، خوابی، کم درد، چاقی، افسردگی،

 غیره و یابیدوست در مشکل عضالنی، گرفتگی تنفسی،
 کمک به که هستند ثانویه عوارض این از هایینمونه

 نای از بسیاری توانندمی منظم بدنی فعالیت و ورزش
 ظمیع)بردارند  میان از حتی یا بهبود بخشند را شرایط

 (.2016و همکاران، 
 سالمت بهبود در بسیار مهمی نقش ورزش کهاین با

 موضوع این و معلوالن دارد اجتماعی تعامل و عمومی

و  احمدی) شده است تأکید بسیاری هایدر پژوهش
 ،(2012و همکاران،  11یازک اوغلو و 2018همکاران، 

 هایفعالیت در آنان اندک مشارکت موجود، شواهد

  .دهدمی نشان را ورزشی
 ورزشکارانو  معلوالن ،جانبازان ،ورزش حوزۀ در

 سرگرمی، را ورزش در مشارکت عمدۀ دالیل پارالمپیکی
گزارش  استرس کاهش و پاداش اندام، تناسب حمایت،

                                                           
1. Yazicioglu  

2. Omar-Fauzee  

 پژوهش نتایج(. 2010، 22عمر فاز و همکاران) اندکرده
 عامل پنج بین در داد نشان (2014) همکاران و 33امیر

 تناسب اجتماعی، یکپارچگی ،مداریوظیفه انگیزشی

 اجتماعی، محرک هایانگیزه و مداریهدف اندام،

 .بود عوامل سایر از مهمتر اجتماعی یکپارچگی انگیزۀ
 کسبدر پژوهش خود بیان کرد  (2017) محمودی

 از حفظ تندرستی و ورزش مثبت آثار لذت، و نشاط

 هایبه فعالیت معلوالن و جانبازان گرایش اصلی عوامل

 و امکانات دنیا پیشرفته کشورهای در. است ورزشی
 نظر در معلول افراد ۀیژو بسیاری ورزشی هایفعالیت

 معلوالن، رایج هایورزش بر عالوه است. شده گرفته

 اسکی، فوتبال، نظیرر دیگ هایورزش از بسیاری

 معلول افراد استفاده برای نیز غیره و اسنوبورد

 وجود رغمعلی ایران است. در شده بسترسازی

 گرفتن نظر در و معلوالن و جانبازان ورزش فدراسیون
 دلیل به معلول و جانباز افراد قشر، این ورزشی امکانات

 هایفعالیت در کمتر خود، خاص مشکالت و شرایط

 موانع این رسدمی نظر به که نمایندمی شرکت ورزشی

 دیگر، سوی شوند. از مرتفع و شناسایی باید مشکالت و

 هایبرنامه در شرکت به فراوانی اشتیاق افراد این

 راه این در سفانهأمت که ورزشی دارند و تفریحی
 باعث خود که دارد وجود آنان برای موانعی و مشکالت

 دادن دست از و ورزشی هایفعالیت شرکت در عدم

 افراد زندگی مختلف در ابعاد آن مثبت اتتأثیر و منافع

(. 2017، عظمی و همکارانشود )می معلول و جانباز
بود که  سؤالپاسخ به این  ،پژوهش این از اجرای هدف

توانند در مشارکت می چه عواملی به عنوان انگیزه
ورزشی افراد جانباز و معلول موثر باشند؟ همچنین 

 مشارکت هایانگیزهمیزان تأثیر هر یک از این  بررسی

و و طراحی  جانبازان و معلولین های ورزشیدر فعالیت
 .بود مدلی جامعارائه 

3. Meera  
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 انکارناپذیر ضرورت یک عنوان به ورزش ۀپدید امروزه،

 جامعه، افراد همۀ برای زیربنایی و اساسی نیاز یک و

 خاص طور به معلولینجانبازان و  برای و عام طور به

 برای ورزش اگراست.  گرفتهر قرا همگان توجه مورد

 و است مطرح روزانه زندگی در جنبی طور به همگان
 در چندانی اختالل ورزشی هایفعالیت ایجاد عدم

 جزئی معلولین برای کند،نمی ایجاد روزمره زندگی

 و شودیم تلقی روزانه هایفعالیت از حیاتی و ضروری
 مسیر در اختاللی و وقفه ن،ه آب نپرداختن صورت در

 آورد خواهد وجوده ب کنونی شرایط حفظ یا بهبودی
تحرک  عدم . مسئلۀ(2015)موسوی راد و کشاورز، 

 مشکالت به توجه با معلول و جانباز افراد در بدنی

 از ناشی مشکالت و وجودی پیکرۀ در جسمی موجود

 این است. بررسی قابل دیگر گونۀ به و جامعه محیط

 محدودیت جسمی دلیل معلولیت به طرف یک از افراد

 از را آنان معلولیت، نوع دیگر، طرف و از دارند حرکتی

 دارد.می باز ورزشی هایفعالیت از بعضی به پرداختن

 و جانباز افراد برای ورزشی هایفعالیت مقولۀ بنابراین
 سالمتی تأمین آن هدف که درمانی جنبۀ دو از معلول

 هایبیماری به شدن مبتال از پیشگیری دیگری و است

 تحوالت به توجه با رو از این اهمیت است. حائز ثانویه

 رایج الگوهای بازنگری لزوم ضرورت کشور، جانبۀ همه

 رسد.می نظر به ضروری ورزشی فعالیت در مشارکت

 هایگروه و اقشار کلیۀ برای بررسی این اگر چه

 مشارکت چگونگی است، اساسی نیاز یک اجتماعی
 اهمیت معلوالن و جانبازان میان در ورزشی فعالیت

 وقایع و حوادث دلیل به تعداد جانبازان دارد. ایویژه

 و ایران میان ساله هشت جنگ بروز و انقالب دوران
بنابراین  است. برخوردار شایان توجهی میزان از عراق

 آن نتایج که است این حاضر تحقیق انجام ضرورت

جانبازان و معلولین در ورزش  حضورهای تواند انگیزهمی

                                                           
 

 برای کشور ورزش مسئوالن به و کرده شناسایی را

  .کند ککم موانع این کردن برطرفایجاد انگیزه و 
های سئوالبنابراین محقق به دنبال پافتن پاسخی برای 

 زیر است:
ن های مشارکت ورزشی جانبازان و معلولیانگیزه. 1

 کدامند؟  استان همدان

و معلول  ها بر میزان مشارکت افراد جانبازانگیزه تأثیر
 در ورزش چگونه است؟ 

 

 پژوهششناسی روش
-رحط نوع آمیخته یا ترکیبی و از روش به مطالعه این

 ۀمرحل دو در اکتشافی بود که متوالی پژوهش های
ست اروش ترکیبی، مجموعه اقداماتی انجام شد.  پیاپی

آوری، تحلیل و ترکیب اطالعات کیفی و جمعبرای 
کمّی در یک مطالعۀ واحد به منظور شناخت مسألۀ 

 و یهای کیفی گردآورداده ابتدا طرح این در .پژوهش
 کمی هایدوم داده ۀمرحل در سپس شوند،می تحلیل

 یلتحل دو هر نهایت، در شوند ومی تحلیل و گردآوری
گیرند می قرار تفسیر مورد جایک کمی و کیفی

 شپژوه(. در پژوهش حاضر نیز ابتدا 2009محمدپور، )
های کیفی کیفی پیش رفت و سپس یافته ۀمرحلدر 

  اد.کمی تشکیل د ۀمرحلها و تحلیل را در اساس داده
 نظریه روش به و مطالعۀ کیفی )فاز کیفی(مرحلۀ اول 

 هدفمند و گلوله گیرینمونه روش .بود 11ایزمینه

 آوریجمعابزار  عنوان بهمصاحبۀ عمیق  از و برفی

در این مرحله با استفاده از  .استفاده شد اطالعات
های مشارکت در انگیزه ۀکلیها، با نمونهمصاحبۀ عمیق 

ورزش جانبازان و معلولین شناسایی، کدگذاری و 
 مطالعۀ کیفیدر این بخش از روش  .بندی شددسته

. 1: که شامل مراحل گلیزر و اشتروس بهره گرفته شد
ها همراه . گردآوری داده2های پژوهش پرسشتئوری 

. 3رسیم با تحلیل تا جایی که به مرحلۀ اشباع می

1. Grounded Theory 
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در سه مرحله برای یافتن مفاهیم در ها کدگذاری داده
 -کدگذاری محوری ج -کدگذاری آزاد ب -ها )الفداده

. نگارش و 5برداری یادداشت. 4کدگذاری گزینشی( 
. (2004دانایی فرد و همکاران، به نقل از تدوین تئوری )

 ۀهای مصاحبه با استفاده از مبانی نظری، پیشینپرسش
های ورزشی موجود در سایر کشورها و مدل پژوهش

تدوین شد و با توجه به گستردگی جامعه و نمونۀ تحقیق 
و تنوع سالیق و تجارب آنان برای پاالیش و رسیدن 

استفاده  از تکنیک دلفی هاپرسشبه اجماع در مورد 
نفر  12با استفاده از تکنیک دلفی، در سه مرحله از  .شد

مدیریت ورزشی خواسته شد تا بر  ۀمتخصص رشت
ها را مورد بررسی قرار دهند اساس مدل فاز اول، سؤال

و نظر خود را به صورت کتبی بیان کنند. در نهایت با 
توجه به نظر متخصصان، تعدادی از عوامل شناخته شده 
به دلیل شباهت با عوامل قبلی حذف و یا مورد ادغام 

  .قرار گرفت
به صورت مصاحبه  پژوهشخست در بخش میدانی فاز ن

و  هاپژوهشهای پاسخ باز که بر اساس با قالب پرسش
در فاز دوم  .اند انجام شدطراحی شده پژوهش ۀپیشین

های انجام شده ای که بر اساس کد گذارینامهپرسش
 توزیعآماری  ۀبین جامع ه بوددر فاز نخست تشکیل شد

 شد تا میزان اهمیت عوامل شناسایی شده مشخص
 شود.

نخست  مرحلهدر  پژوهش این نظر موردجامعۀ آماری 
در ورزش جانبازان و معلولین کار اندرستد افراد کلیۀ

شامل مدیران، مربیان، اساتید دانشگاهی آگاه به ورزش 
جانبازان و معلولین و ورزشکاران نخبه ورزش جانبازان 

. بودنامحدود ها آنتعداد  و بود استان همدان و معلولین
 .به روش هدفمند و گلوله برفی انجام گرفتگیری نمونه

عمیق به عنوان ابزار گردآوری اطالعات  مصاحبۀاز 
و  پژوهشاستفاده شد. حجم نمونه در فاز اول در ادامه 

های انجام شده و زمان رسیدن به بر حسب مصاحبه
نفر  25کفایت مصاحبه مشخص شد که در مجموع با 

از مصاحبۀ پانزدهم به  .شداز خبرگان مصاحبه انجام 

بعد، میزان تکرار در اطالعات دریافتی افزایش یافت و 
ها کامالً تکراری و بیست و یکم به بعد داده ۀمصاحباز 

اما برای اطمینان تا مصاحبه بیستم  .به اشباع رسیده بود
  و پنجم ادامه یافت.

 به و کمی صورت به مطالعه )فاز کمی( مرحلۀ دوم

در جامعۀ آماری  .ساختاری بود ۀمعادل سازیمدل روش
 کم و حرکتی-جسمی) معلولین جانبازان و ۀکلیاین فاز 

 غیر)ورزشکار و  ناشنوایان و نابینایان ،(ذهنی توان
 55473) شدند گرفته نظر در همدان استان (ورزشکار

 384حجم نمونه مطابق با جدول مورگان تعیین ) .نفر(
)به نسبت  نسبی صورتبه  گیرینمونه نفر( و روش

جمعیت جانباز و معلول هر شهرستان استان همدان که 
 نامهپرسش از بود و شهرستان( 8در مجموع شامل 

 اطالعاتآوری جمع ابزار عنوان به ساخته محقق

نامۀ مورد استفاده بر اساس پرسش. گردید استفاده
پژوهش تنظیم و مرحلۀ اول عوامل شناسایی شده در 

موارد  ۀپاالیش شد و بر اساس کلیبه روش دلفی 
به  مرحلۀ دومپژوهش، در مرحلۀ اول شناسایی شده در 

دنبال سنجش میزان اهمیت هر عامل، چگونگی روابط 
 ثرؤمتغیرهای م ۀبین عوامل شناسایی شده و تحلیل کلی

 بر مشارکت ورزشی این افراد بود.
 /فراوانی)توصیفی  آماری هایروش مرحلۀ دوم در

 قرار استفاده مورد( استاندارد انحراف /انگینمی /درصد
 شامل استنباطی آمار هایروش از با استفاده .گرفت

 عاملی ساختار بررسی و نامهپرسش سازه اعتبار محاسبه
و مرحلۀ اول اکتشافی در  عاملی تحلیل اساس بر آن

و بررسی  مسیر تحلیلاز طریق ) مرحلۀ دومی در تأیید
تجزیه و  (و متغییر مکنون هاضریب عاملی بین پرسش

افزار نرم از استفاده باهمچنین  .تحلیل انجام شد
-مقیاس خرده و هامقیاس محاسبۀ پایایی پی.ال.اس

 محاسبه کرونباخ، آلفای روش با نامهپرسش های
 ترتیب به تیو نمرات  مسیر آماری ضرایب معناداری

 رگرسیون تحلیل از استفاده با گذاریتأثیر اهمیت
 پی.ال.اس افزاراز طریق نرم مراتبی،سلسله چندگانه
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-مشاهده می 1روند کلی پژوهش در شکل  شد. انجام

 شود.
 

مدل عملیاتی اجرای تحقیق -1شکل 

 پژوهشهای یافته
های دادهمراحل تجزیه و تحلیل : کیفی ۀمرحل ،اولفاز 

ول: اگام  .شدکیفی در قالب سه مرحله کد گذاری ارائه 
 سوم:گام ، گام دوم: کدگذاری محوری، کدگذاری باز

 .)کدگذاری انتخابی( پردازی نظریه ۀمرحل
شده  ها به صورت یادتمامی داده کهاینپس از 

بندی نوبت به گروه و کدگذاری باز و محوری شدند
پردازی بنیادی، تولید  در واقع هدف نظریه .دیرسها آن

 نظریه است نه توصیف صرف پدیده. برای تبدیل

به طور منظم به ها باید ها به نظریه، طبقهتحلیل
یکدیگر مربوط شوند. کدگذاری انتخابی بر اساس نتایج 

پردازی  دو مرحلۀ قبلی کدگذاری، مرحلۀ اصلی نظریه
-است. به این ترتیب که طبقۀ محوری را به شکل نظام

ها ربط داد و آن روابط را در چارچوب مند به دیگر طبقه
و هایی را که به بهبود کرد و طبقهارائه یک روایت 

 دانایی فرد و) کنددارند اصالح می توسعه بیشتری نیاز
 (.2004همکاران، 
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 کیفی( -)مدل فاز اول های مشارکت جانبازان و معلولین استان همدان در ورزشانگیزهمدل  -2 شکل

جانبازان و ثر بر گرایش ؤم هایانگیزهمدل 

در فاز  همدانورزش در استان  به معلولین

 )بخش کیفی( اول

ها و ادبیات نظری، بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل داده
 مدل اساس . براقدام به استخراج و طراحی مدل شد

توان در سه سطح را می نظریه هر 1سه شاخگی
 نمود تحلیل و تجزیه ای، ساختاری و رفتاری()زمینه

برای طراحی مدل  .(2004)دانایی فرد و همکاران، 
ورزش  به جانبازان و معلولینبر گرایش  ثرؤم هایانگیزه

ستفاده گردید. همدان نیز از این سه سطح ادر استان 
مشخص شده است، در واقع  2طور که در شکل همان

دو سطح ساختاری و رفتاری )که با هاشور کم رنگ 
ای )که با هاشور اند(، ریشه در سطح زمینهمشخص شده

 است( دارند.پر رنگ مشخص شده

 مرحلة اول: مرحلة کیفی

                                                           
 

 روش به هامصاحبه تحلیل و تجزیه اساس بر 
 هایداده بنیاد، در بخش مربوط به انگیزه سازینظریه

عامل مؤثر بر تمایل مشارکت  28مشارکت در ورزش 
جانبازان و معلولین در ورزش استان همدان، در قالب 

ای، ساختاری و رفتاری شناسایی شد. سه سطح زمینه
سالمتی، تندرستی، »ای دارای دو مؤلفۀ سطح زمینه

، سطح ساختاری «کسب پایگاه اجتماعی»و « نشاط
آموزش و کسب »و « عوامل موقعیتی»دارای دو مؤلفۀ 

کسب »و سطح رفتاری نیز دارای دو مؤلفۀ « مهارت
 بود.« تخلیه انرژی و سرگرمی»و « موفقیت و آمادگی

 کمی ة: مرحلمرحلة دوم

 تأییدبررسی و در این قسمت به : نباطیتاس هاییافته
تا  ؛شودکیفی پرداخته می ۀعوامل مستخرج از مرحل

آیا مدل برآمده از فاز کیفی مطالعه مورد  مشخص شود
گیرد یا خیر؟ همچنین به روابط بین قرار می تأیید

1. Trilogy model 
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شده در فاز کیفی پژوهش از طریق  سطوح مدل مطرح
 .پرداخته خواهد شدسازی معادالت ساختاری مدل

 ارائه مدل تحقیق

افزار طراحی از نرم پژوهشبرای بررسی برازش مدل 
 1سه ۀسخی.ال.اس ناسمارت پمعادالت ساختاری 

 خروجی نرم تصویراین بررسی در  ۀاستفاده شد. نتیج
 است. آمده 3افزار و شکل 

 

  مشارکت هایانگیزه، ، ضریب مسیرپژوهش ۀشدمدل برازش  -2 شکل

 

 پژوهش مدل ارزیابی

 رو،نای از است. ناپارامتری ی.ال.اس،پ در برآورد روش

  همگی سی.ال.اپ آمده در دست به هایشاخص
 

                                                           
 

 
)داوری و رضازاده،  دهندمی نشان را برازش کیفیت
 روایی هایشاخص های مهم،شاخص جملهاز . (2014

1. Smart PLS (3) 
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-همچنین برآورد مستقل بودن شاخص مدل وپایایی  و

 مشاهده  1 مجذور همبستگی است که در جدولها و 
 .شودمی

 های مشارکتانگیزه های گزارش شده مدل طراحی شدهشاخص -1جدول 
 شاخص

 متغیر

آلفای 

 کرونباخ

میانگین واریانس 

 استخراج شده 

هم خطی بین 

 شاخص ها 

 همبستگیمجذور 

 )2Rیا (

 90/0 40/0 76/0 84/0  ورزشدر انگیزۀ مشارکت 
 78/0 48/0 53/0 76/0  آموزش و کسب مهارت

 0 32/0 50/0 73/0 انرژی و سرگرمی ۀتخلی
 70/0 34/0 67/0 78/0 سالمتی، تندرستی و نشاط

 0 37/0 53/0 81/0 عوامل موقعیتی
 81/0 41/0 59/0 74/0 کسب موفقیت و آمادگی

 76/0 32/0 75/0 78/0 کسب پایگاه اجتماعی

میانگین واریانس  ضریب، آلفای کرونباخ

هم خطی بین  ضریب، 11استخراج شده

 همبستگیضریب و  2 2هاشاخص

گیری سازگاری درونی که آلفای کرونباخ آن را اندازه
 کند به معنای این است که تا چه حدی تمام اجزا درمی

 و نشان کندمییک آزمون، یک مفهوم یکسان را بیان 
است. ضریب آلفای  ارتباط درونی این اجز ۀدهند

 همچنین با توجه .محاسبه شد 84/0 کرونباخ مجموع
پس ، است (6/0نیز بیشتر از ) ملعوادر سایر  کهاینبه 

 .استمورد قبول  در همه متغیرهای
، یکی دیگر از معیارهای مناسب پی.ال.اسیابی در مدل

برای ارزیابی مدل بیرونی این است که سازه باید 
بیشترین واریانس مشترک را با نشانگرهایش نسبت به 

های دیگر در یک مدل معین داشته اشتراک آن با سازه
شده  باشد. محققین مقادیر میانگین واریانس استخراج

کنند و این امر به معنای آن و بیشتر را توصیه می 5/0
درصد و یا بیشتر  50نظر حدود  است که سازه مورد

کند و اگر ضریب های نشانگر خود را تبیین میواریانس
( باشد، 5/0بیش از ) میانگین واریانس استخراج شده

                                                           
1. Average Variance Extracted 

داوری و رضازاده، ) گرددمید تأییروایی مدل نیز 
میانگین واریانس ضریب  فوقبا توجه به جدول  .(2014

برآورد شده است و  76/0 در مجموع استخراج شده
 ،است 5/0همچنین برای تک تک متغیرها بیش از 

 .است تأییدبنابراین روایی مدل مورد 
یا عامل تورم واریانس،  هاهم خطی بین شاخصضریب 

چندگانه را در تحلیل رگرسیون معمولی  خطیشدت هم
دارد چه کند. در واقع این شاخص بیان میارزیابی می

مقدار از تغییرات مربوط به ضرایب برآورد شده بابت 
چه  ، هردیگر به عبارتی خطی افزایش یافته است.هم

شود واریانس مقدار این ضریب افزایش یابد، باعث می
نتیجه مدل رگرسیون را برای ضرایب افزایش یافته و در 

، فوقنامناسب جلوه دهد. مطابق جدول  ،بینیپیش
، در همۀ موارد هاخطی بین شاخصهممقادیر ضریب 

های تشکیل دهد شاخصکه نشان می است 1کمتر از 
 .خطی بیش از اندازه با همدیگر ندارندسازه هم ۀدهند

های به دست آمده از مدل قابل بینیبنابراین پیش
 هستند.عتماد ا

2. Variance Inflation Factor  
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ارتباط بین مقدار واریانس  همبستگیضریب تعیین 
اریانس شرح داده شده یک متغیر نهفته را با مقدار کل و

 1تا  0ز از نماید. مقدار این ضریب نیآن سنجش می
قان محقتر است. تر، مطلوببزرگ متغیر است که مقادیر

ه را مطلوب، نزدیک ب 67/0مقادیر نزدیک به  در کل
بی را ضعیف ارزیا 19/0را معمولی و نزدیک به  33/0
 تگیهمبس. هر چه (2014)داوری و رضازاده،  دننمایمی

، زای یک مدل بیشتر باشدهای درونمربوط به سازه
 ولطور که در جدنشان از برازش بهتر مدل است. همان

 همهبرای  همبستگیکنیم مقدار ضریب مشاهده می 1
زا درون هایمتغیر همهزا صفر و برای برون هایمتغیر

ه بکه نشان از برازش خوب مدل  است 70/0باالتر از 
  .استدست آمده 

 کلی مدل برازش

بخش  ،مدل بخش دو هر شامل مدل کلی برازش
 برازش تأییدبا . شودمی ساختاریبخش  و گیریاندازه

 کامل مدل یک در برازش بررسی این دو بخش

 ییمعیارها از مدل کلی برازش بررسی . برایشودمی
میانگین مربعات باقی مانده استاندارد  ۀریش همچون

شاخص نکویی و  22یشده برازندگ شاخص نرم، 11هشد
شاخص  ۀبرای محاسب. شد استفاده 33برازش کلی

 شود. نکویی برازش کلی از فرمول زیر استفاده می

 

 

 های مشارکتانگیزه کلی مدل برازش نیکویی معیارهای -2جدول 

 قابل قبول ۀمحدود متغیرها
مقدار مشاهده 

 شده
 نتیجه

 هد شدمیانگین مربعات باقی مانده استاندار ۀریش
)داوری و ، 08/0کمتر از 

 (2014رضازاده، 
061/0 

برازش 
 ناسبم

 یشده برازندگ شاخص نرم
)داوری و  ،5/0 بیشتر از

 (2014رضازاده، 
734/0 

برازش 
 ناسبم

 شاخص نکویی برازش کلی
)داوری و  ،25/0 بیش از

 ( 2014رضازاده، 
688/0 

برازش 
 ناسبم

 ایهداده ،(2جدول ) آمده دسته ب مقادیر به توجه با

 زا پنهان متغیرهای برای اندازه گیری شده آوریجمع
 یجنتا نتیجه، در برخوردارند و و برازش الزم کفایت

 دمورد اعتما و اتکا قابل کلی مدل برآورد از حاصل
 .است

های ارائه های تحقیق در مدلسئوالبررسی مسیرها و 
آزمون معناداری پی.ال.اس،  های مسیریدر مدل شده

سازی یا بوت مسیرها از طریق روش خودگردان
گیری است، آزمون نمونه که روش باز 44استراپ

-سئوالتوان آزمون شوند. بر اساس بوت استراپ میمی

، این آزمونهای مربوطه را انجام داد. در خروجی های
 تیشده استخراج هایآمارهیب مسیر به همراه اضر

مقادیر ضرایب مسیر و  3 . جدولشودنمایش داده می
 دهد.را نمایش میتی  آماره

 

                                                           
1. SRMR  

2. NFI 

3. GOF  

4. Bootstrap  
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 های مشارکت در ورزشمسیرهای مدل انگیزه -3جدول

 مسیرها
ضریب 

 مسیر
 تی آماره

سطح 

 معناداری
 نتیجه

128/0 مشارکت در ورزش ۀانگیز <-آموزش و کسب مهارت   482/2  015/0  √ 

066/0 کسب پایگاه اجتماعی <-آموزش و کسب مهارت   014/1  156/0  × 
224/0 مشارکت در ورزش ۀانگیز <-انرژی و سرگرمی  ۀتخلی  228/4  000/0  √ 

519/0 کسب موفقیت و آمادگی <-انرژی و سرگرمی  ۀتخلی  546/10  000/0  √ 

265/0 کسب پایگاه اجتماعی <-انرژی و سرگرمی  ۀتخلی  342/4  000/0  √ 

266/0 مشارکت در ورزش ۀانگیز <-سالمتی، تندرستی و نشاط   437/2  016/0  √ 

320/0 آموزش و کسب مهارت <-عوامل موقعیتی   128/5  000/0  √ 

108/0 مشارکت در ورزش ۀانگیز <-عوامل موقعیتی   798/1  036/0  √ 

443/0 سالمتی، تندرستی و نشاط <-عوامل موقعیتی   042/7  000/0  √ 

207/0 مشارکت در ورزش ۀانگیز <-کسب موفقیت و آمادگی   006/3  001/0  √ 

175/0 تندرستی و نشاط سالمتی، <-کسب موفقیت و آمادگی   023/3  001/0  √ 

186/0 مشارکت در ورزش ۀانگیز <-کسب پایگاه اجتماعی   302/3  001/0  √ 

بر اساس اطالعات جدول فوق همه مسیرهای ترسیم 
آموزش و کسب شده در مدل به غیر از یک مسیر )

به لحاظ آماری ( کسب پایگاه اجتماعی <-مهارت 
ترین مسیر موجود در معنادار هستند. همچنین قوی

کسب  <-تخلیه انرژی و سرگرمی مدل مسیر ارتباطی 
ترین مسیر نیز متعلق و ضعیف است موفقیت و آمادگی

 است. در ورزشانگیزۀ مشارکت  <-عوامل موقعیتی به 

 

 هابررسی یافتهبحث و 

تدوین الگوی هدف از انجام این پژوهش شناسایی و 
های مشارکت ورزشی جانبازان و معلولین استان انگیزه

 همدان بود. 
سالمتی، تندرستی و نشاط  ۀانگیز بین داد نشان نتایج

 و مثبت ۀرابط جانبازان و معلولین در ورزش شرکت و
سالمتی،  منافع افزایش با یعنی .دارد وجودمعناداری 

. یابدمی افزایش نیز ورزشی مشارکت تندرستی و نشاط،
 پژوهشی (2018) همکاران و احمدی راستا همیندر 

 خواب کیفیت بر ایحرفه ورزش نقش بررسی عنوان با

 و جانبازان هایتیم سواراندوچرخه زندگی کیفیت و
 داد نشان مطالعه این هاییافته دادند. انجاممعلولین 

 معلول ورزشکاران غیر و ورزشکاران روان سالمت بین

جهانگیری و  همچنین. دارد وجودمعناداری  تفاوت
 دادند تمرینات نشان پژوهشی در (2014همکاران )

 بخشد.بهبود می ورزشکاران در را خو و خلق مقاومتی،

 بدنی هایفعالیت دارند روانی اختالالت که افرادی در

 خصوص به شود،می روانی اختالالت کاهش موجب

 هایفعالیت در داشتند. شرکت افسردگی که افرادی در

 و ارتباط ارزیابی، خود فرصت ایجاد باعث ورزشی
 به خود نوبه به که شودمی رقابت و دیگران با مقایسه

 ورزش کند.می کمک خودپنداره و نفس عزت رشد
 بهتر درک و استعدادها بروز برای ایزمینه

 نفس، به اعتماد مثل هاییشاخص و هاستتوانایی

 جانبازان کند.می تقویت را روان سالمت و نفس عزت

 روان سالمتی احساس و مداوم منظم ورزش با نیز

 داشت.  خواهند بیشتری
 هایفعالیت در شرکت رسدمی نظر به که جاییآن از

 زندگی کیفیت و خواب کیفیت بر سودمندی اثر ورزشی
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 در معنادار تفاوت وجود به توجه با نیز و دارد معلولین

 گروه بین آورخواب داروهای از استفاده مقیاس

 گرمداخله عامل این باید غیر ورزشکار، و ورزشکار

 جهت مکمل روشی عنوان به ورزشی فعالیت یعنی

 معلولین زندگی کیفیت أارتق و خواب اختالت بهبود

 شودمی پیشنهاد بنابراین. گیرد قرار توجه مورد

 هایفعالیت در شرکت جهت شرایط و هازیرساخت

گردد )احمدی و  فراهم جامعه از قشر این برای ورزشی
 (. 2018همکاران، 

 و کسب پایگاه اجتماعی انگیزه بین داد نشان نتایج
 و مثبت ۀرابط شرکت جانبازان و معلولین در ورزش

 منافع اجتماعی، افزایش با یعنی .دارد وجود معناداری

 معموالً افرادیابد. می افزایش نیز ورزشی مشارکت

 پایین یا باال بد، خوب، را جامعه در شانوضعیت

 موقعیتی یا وضعیت اجتماعی، پایگاه .کنندمی توصیف

-می تعیین را او هویت و دارد اجتماع در فرد که است

 هایراه از یکی ورزشی هایفعالیت در مشارکت .کند
 فرد یک بنابراین .است پایگاه این آوردن دست به

 و ورزشی فعالیت تداوم با تا کندمی تالش معلول
 ایشایسته اجتماعی پایگاه قهرمانی، هایمقام کسب

 حال عین در و کند تثبیت را آن و کسب خود برای را

 انگیزش بیانگر امر این .یابد دست نسبی استقالل به

 است استقالل و شایستگی به نیاز ارضای برای درونی

 اشاره آن به رایان و دسی خودمختاری نظریه در که

به عبارتی، . (2014)جهانگیری و همکاران،  است شده
با افزایش مشارکت ورزشی جانبازان و معلوالن سرمایه 

یابد )میریوسفی و نیز افزایش میها آناجتماعی 
اجتماعی را از طریق  ۀ(. افراد سرمای2017رحیمی، 

های مختلف و در برقراری رابطه با دیگران در محیط
دست ه های اجتماعی بو پذیرفتن هنجارپی تعامالت 

آورند. از سویی با توجه به ماهیت ورزش و ساختار می
تعاملی آن و قوانین و مقررات و هنجارهای مورد 
پذیرش عموم در ورزش، به نوعی ورزش و سرمایه 
اجتماعی دارای ابعاد مشترک هستند. افرادی که در 

های ورزشی قرار دارند شانس خارج از جریان فعالیت
تحصیالت و حتی رشد  ارتقأجتماعی شدن، ارزشمند ا

 و عظمی راستا همین دردهند. ای را از دست میحرفه
 کیفیت ۀسمقای عنوان با پژوهشی (2016)همکاران 

 استان ورزشکار غیر و ورزشکار جانبازان زندگی
 پژوهش از حاصل هاییافته دادند. انجام کردستان

 بودن اجتماعی و زندگی داد کیفیت نشانایشان 

 به نسبت ورزش کننده در شرکت معلوالن و جانبازان

 کننده معلوالن غیر شرکت و جانبازان زندگی کیفیت

 دارد. احتماالً قرار باالتری سطح در ورزش در

 در مخصوصاً  شودمی عاید اغلب که سودی نیرتمهم

 عالوه است. شخصیت رشد تر،جوان مورد ورزشکاران

 به ورزش که رودمی انتظار دادن شخصیت، شکل بر

 فرد شخصیت اجتماعی ۀجنب تحول در ثریؤم طور

 از که عمومی دیگری ۀفاید باشد. داشته مشارکت نیز

مثبت  اتتأثیرشود می حاصل ورزشی امور در مشارکت
ذات نهفته  است. ایحرفه یا تخصصی اشتیاق و تربیتی

 انگیزه ورزش با کار داشتن و سر و در فعالیت بدنی

 یا دهدمی افزایش را کننده رقابت شرکت و پیشرفت

 دست به را این خصوصیات تا کندمی کمک حداقل

 هایاز محیط را تمایالت یا خصوصیات این و آورده

نتیجه  در دهد. انتقال ورزشی غیر هایمحیط به ورزشی
 سطح در باید ورزشکاران تربیتی هایپیشرفت اشتیاق

 باشد. گرفته قرار ورزشکار غیر افراد به باالتری نسبت

 مناسبی ورزشی، زمینه هایفعالیت در شرکت بنابراین

 آورد. می وجود به شدن اجتماعی برای را
 و عوامل موقعیتی هایانگیزه بین داد نشان نتایج

 ورابطۀ مثبت و معلولین در ورزش  جانبازان شرکت
عوامل  منافع افزایش با یعنی .دارد وجود یدارمعنا

 اً یابد. قطعمی افزایش نیز ورزشی مشارکت موقعیتی،
و حضور مربیان  هوجود امکانات و تجهیزات ورزشی ویژ

متخصص و با دانش در خصوص ورزش و آموزش افراد 
را افزایش دهد. انگیزۀ مشارکت تواند جانباز و معلول می
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خود به این مورد پژوهش در ( 2018و همکاران ) 1برنت
افراد معلول  لیدال نیمهمتر ازاشاره کردند که یکی 

 انیفقدان مرب یورزش ناتیعدم مشارکت در تمر یبرا
ارتباط با افراد جانباز و  یدر برقرار که استمتخصص 

از ورزش  یمعقول ریو انتظارات غ ستندیمعلول موفق ن
 یبرا یورزش یهاتیفعال در شرکتافراد دارند.  نیا

 مشکالت از یاریبس تواندیم نیمعلول و جانبازان
 هدد کاهش را نیمعلول یفرهنگ و اقتصادی ،یاجتماع

 یعموم رفاه جهت در مهم عامل کی عنوان به و
 قرار استفاده مورد معلول افراد یروان آرامش و بهبود

 هایمارییب از تواندیم نیهمچن یبدن تیفعال. ردیگ

 ریتأث و کرده رییجلوگ معلول افراد در یچاق با مرتبط
 باشد داشته هاآن یاجتماع یزندگ بهبود بر یمثبت

 (. 2017و همکاران،  یی)پارسا
 و مهارت کسب و یآموزش ۀزیانگ نیب داد نشان جینتا

 ومثبت  ۀرابطدر ورزش  نیمعلول و جانبازان شرکت
 و یشآموز منافع شیافزا با یعنی .دارد وجود یمعنادار
 .ابدییم شیافزا زین یورزش مشارکت مهارت، کسب

 یتعداد که داد حیتوض توانیم گونه نیا را افتهی نیا
 که هستند یافراد جمله از قیتحق یآمار ۀنمون از

 نیا از اند،بوده یقهرمان یحت و یورزش ۀسابق یدارا
 و مهارت کسب و یورزش دادیرو در شرکت لذت رو

 تجربه را ورزش قیطر از آرامش نیهمچن و آموزش

 به لیتما یمعنادار شیافزا موجب امر نیا و اندکرده
 .است شده هاآن انیم در ورزش در شتریب مشارکت

 صورت به که یافراد در است ممکن ارتباط نیا البته

. چون باشد یباالتر سطح در کنندیم ورزش یحیتفر
 یفیضعدر سطح  یو آموزش یافراد به لحاظ مهارت نیا

 در شرفتیپ نیترکوچک یحت نیقرار دارند، بنابرا
 توجه قابل و مالحظه قابل افراد نیا یمهارت سطوح

 گریکدی از انسان یروان و یجسمان یهایژگیو .است

 واحد کل کی صورت به شهیهم و ستندین ریپذ کیتفک

                                                           
 

1. Brent 

 کل بر تواندمی آن بخش هر در تغییر و کنندمی عمل

 این از نیز بدنی فعالیت در مشارکت بگذارد. تأثیر بدن

و  روانی آرامش ایجاد موجب و نیست مستثنا قاعده
 و شودمی کننده شرکت افراد های بدنیکسب مهارت

 وجود است. مطرح انگیزاننده عامل یک عنوان به

 شادکامی و روانی استحکام بین معنادار و مثبت ارتباط

 در شادکامی و روانی استحکام میزان بودن باال نیز و
 این بیانگر تواندمی ورزشکار معلولین و جانبازان

 و بدنی هایفعالیت در منظم شرکت که باشد موضوع
 بر عالوه روزمره، زندگی طی در کافی تحرک داشتن

 تواندمی جسمانی، غیرقابل انکار مؤثر و مفید اثرات

به طور  و شادکامی و روانی استحکام افزایش موجب
 معلولین و جانبازان بین در روانی سالمت بهبود کلی

 .(2015گردد )سبحانی و همکاران، 
 و کسب موفقیت و آمادگی ۀانگیز بین داد نشان نتایج

 ورابطۀ مثبت و معلولین در ورزش  جانبازان شرکت
کسب  منافع افزایش با یعنی .دارد وجودمعناداری 

 افزایش نیز ورزشی مشارکت موفقیت و آمادگی،

ن عوامل انگیزاننده برای این قشر در یمهمتر. از یابدمی
داشتن . استورزشی حفظ تناسب اندام  جهت مشارکت

تناسب جسمانی هم به لحاظ ایجاد اعتماد به نفس و 
را در جامعه ها آنحضور  ،هم به لحاظ شرایط ظاهری

داشتن  تأثیرتسهیل خواهد کرد. احساس مهم بودن و 
در فرایند یک بازی یا کار گروهی، کسب موفقیت و 

ها قرار گرفتن و در مشهور شدن و مورد توجه رسانه
ن و کسب موفقیت از دیگر عوامل نهایت پیروز شد

( 2017و همکاران ) 2. آلیسوناست مؤلفهانگیزاننده این 
در تحقیق خود به این مورد اشاره کردند که افراد جانباز 
و معلول عالقه دارند در انجام کارهای که مهارت دارند 

 گذار داشته باشند.  تأثیردیده شوند و نقش 
 و تخلیه انرژی و سرگرمی ۀانگیز بین داد نشان نتایج

 ورابطۀ مثبت و معلولین در ورزش  جانبازان شرکت

2. Alyson 
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تخلیه انرژی  منافع افزایش با یعنی .دارد وجودمعناداری 
 . دریابدمی افزایش نیز ورزشی مشارکت و سرگرمی،

 در (2014همکاران ) و طلب حمایت راستا همین

 بندیاولویت و بندیطبقه شناسایی، عنوان با پژوهشی

 با تهران شهر جوانان ورزشی مشارکت بر ثرؤم عوامل

 منافع بین داشتند اذعان گروهی مراتبی سلسله روش

معناداری  رابطه ورزشی مشارکت میزان و سرگرمی
 به ویژه به را منظم ورزش افراد از بسیاری دارد. وجود

 آرامش برای همچنین و آن بخششادی طبیعت علت

 مانند روزانه زندگی سطوح ۀهم دهند.می انجام ذهنی

 هایفعالیت حتی و اجتماعی هایارتباط مدرسه، کار،

 در شود که روانی فشار باعث تواندمی فراغت اوقات
 این در کاهش را ثرتریؤم نقش ورزش میان این

 موارد از را شخص توجه واقع، در کند.می ایفأ فشارها

 .نمایدمی معطوف دهنده آرامش و مثبت موارد به منفی
 انواع انجام است داده نشان مختلف تحقیقات نتایج

 مقابله در جسمانی، فواید بر عالوه ،هانرمش مختلف

 دارد. مفیدی آثار نیز روانی و عصبی مشکالت با
 استانفورد دانشگاه در سال 50 طول در که تحقیقی

 57 بر را مختلف نرمش نوع چهار اثر گرفت، انجام

 نشان تحقیق نتایج داد. قرار بررسی مورد مرد 65 و زن

 عصبی، فشارهای میزان نرمش، تفاوت وجود با داد

 کاهش % 30 تقریباً هاگروه تمام در افسردگی و هیجان
 (. 2010، و همکاران 1جیمزاست ) یافته

تخلیه انرژی و سرگرمی  ۀمولف، تیمقادیر با توجه به 
گذار در مشارکت جانبازان  تأثیرهای مؤلفهدر بین تمام 

را دارد. همچنین  تأثیرو معلولین در ورزش بیشترین 
های کسب پایگاه مؤلفهپس از آن به ترتیب اولویت 

اجتماعی، کسب موفقیت و آمادگی، آموزش و کسب 
مهارت، سالمتی، تندرستی و نشاط و عوامل موقعیتی 

و مدل ارائه  تیقرار دارند. همچنین بر اساس مقادیر 
دو  تأثیرلفه سالمتی، تندرستی و نشاط تحت ؤشده م

                                                           
 

عوامل موقعیتی و کسب موفقیت و آمادگی قرار  مؤلفه
آموزش و کسب مهارت  ۀلفؤدارد. عوامل موقعیتی بر م

 مؤلفۀتخلیه انرژی نیز دو  مؤلفۀمثبتی دارد.  تأثیرنیز 
کسب موفقیت و آمادگی و کسب پایگاه اجتماعی را 

است. تنها مسیری که به لحاظ  قرار داده تأثیرتحت 
آموزش و کسب  مؤلفۀ تأثیرآماری قابل قبول نبود مسیر 

در این  کسب پایگاه اجتماعی بود.مؤلفۀ مهارت بر 
توان این برداشت را کرد که آموزش دیدن خصوص می

تواند در کسب پایگاه و کسب مهارت به تنهایی نمی
کسب زمانی آموزش به  .داشته باشد تأثیراجتماعی 

های کند که همراه با شرکت در رقابتجایگاه کمک می
مختلف و به منصه ظهور رسیدن مهارت فراگرفته در 

 مقابل دیدگان اطرافیان باشد.
 ثر برؤاساسی و م هایساخت برآمده از پژوهش، لمد

 های مشارکت جانبازان و معلولین در ورزشانگیزه
 قادر خود، سطح در و کندمشخص می را استان همدان

 است. در واقع، آن ارائۀ کارکردهای وها آن تبیین به
 پدیدۀ شدۀ کوچک بازسازی یا کوچک جزء مدل، این

ان و های مشارکت جانبازانگیزه یعنی ترواقعی و بزرگ
 لحاظ از که است استان همدان معلولین در ورزش

 هک شرایطی در ترتیب بدین. است یکسان آن با کارکرد
 هاهپدید روابط و جزئیات امور تمام به دسترسی امکان

 ضر،حا مدل است، گیروقت پرهزینه و ها،حوزه این در
 امکان زا برخورداری و با کندمی آسان و سهل راها آن

 . دنمایمی ممکن را نتایج بینیپیش تحلیل، و تجزیه

 

 گیری نهایینتیجه
 مشارکت برای مدیران این پژوهش، نتایج اساس بر

-و فعالیت هابرنامه در جانبازان و معلولین بیشتر چه هر

 هم به عوامل از ایمجموعه بایستمی ورزشی های

فرهنگی  و اجتماعی تندرستی، عوامل قبیل پیوسته از
 قرار توجه مورد دارند را دخالت ورزشی مشارکت در که

1. Jimes 
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این عوامل  از کدام هر اثرگذاری میزان البته دهند.
 این نیز سیستمی است. نگرش بیشتر تحقیقات نیازمند

 به مربوط و مسئوالن مدیران کند.می تأیید را موضوع

 خود نگرش در بایستو معلولین می جانبازان امور

 مربوط هایبرنامه ویژه به ورزش کارکردهای نسبت به

حوزه ورزش  در تفریحی و های آموزشیورزش به
 هایبرنامه از و نمایند بازنگری جانبازان و معلولین

 مصوب قوانین کنند. حمایت ورزش جانبازان و معلولین

 به مواقع بسیاری اما در دارد، وجود زمینه این در

 با تدارک توانندمی مدیران شود.نمی اجرا درستی

 تشویقی، فرآیندهای و همچنین امکانات و وسایل

 هایبرنامه در و معلولین را جانبازان مشارکت ۀزمین

 توان گفت که بادر نهایت می نمایند. فراهم ورزشی

سالمتی  منافع ویژه به ورزشی مشارکت منافع افزایش
 مشارکت موانع نمودن برطرف همچنین با و و تفریحی

جانبازان  امکاناتی، مشارکت و اجتماعی موانع ویژه به
 افزایش ورزشی و حرکتی هایفعالیت در و معلولین

 یابد. می
 اصلی جریان در معلول و جانباز افراد کهاین برای 

 همۀ از سالم افراد همانند باید گیرند، قرار زندگی

 و جویند بهره ورزشی و تفریحی آموزشی، امکانات
 از یکی بتواند ورزشی هایفعالیت در مشارکت شاید

طریق  کند. از أایف زمینه این در را هانقش بهترین
 و سالم افراد بین اجتماعی فاصلۀ ورزشی، ارتباطات

 الزم هایفرصت ترتیب بدین و شده کمتر معلول افراد

 به کارا و مثبت هایویژگی و هاتوانایی ابراز برای

 از این رو، شود.می ایجاد جامعه با ارتباط در خصوص
 در مشارکت از آمده دست به تصویر و نتایج بر اساس

 اقتصادی -اجتماعی وضعیت و ورزشی هایفعالیت

 تجدید و جدید برنامۀ تدوین لزوم مطالعه، مورد جامعۀ

 منظور به جاری هایبرنامه در بازنگری و نظر

 به توجه با شود. همچنینمی مشخص هماهنگی

 مشارکت باید مطالعه، مورد قشر خاص هایحساسیت

 و با اهمیت بسیار را گروه این ورزشی هایفعالیت در
 عدم که داشت نظر در را نکته ایند. کر تلقی جدی

 انتقادی و اجتماعی -فرهنگی عواقب آن به توجه

 پیشنهاد رو داشت. از این خواهد بر در را توجهی شایان

 ورزشی، امکانات کردن فراهم بر عالوه شودمی
 درک افزایش منظور به نیز آموزشی هایکالس

 جانبازان برای ورزشی فعالیت در شرکت مثبت اتتأثیر

 ورزش که اهمیتی به توجه با .شود برگزار معلوالن و

 اجتماعی، هایزمینه از بسیاری در معلولین برای

 همه که شود فراهم امکاناتی باید دارد، ... و فرهنگی

 یا فرد هر با کجا، هر در زمان، هر در بتوانند معلولین

 هر به و باشند مایل که شدتی هر با دلخواه، گروه

 نشاط، و بپردازند هستند، مندعالقه که ورزشی رشته

 و سهولت به را خود روانی و جسمی سالمتی
 هایظرفیت آن کنار در کنند و تأمین قیمت ترینارزان

 رشد را شانعاطفی و اجتماعی و رفتاری اخالقی،

 .دهند
 سایر مانند نیز معلولین و جانبازان تگف باید به طور کلی

 رفاهی و تسهیالت ورزشی از استفاده حق جامعه افراد
 بایستمی آنان جسمی شرایط به توجه با و را دارند
 را حضورشان شرایط روانیامکاناتی و  لحاظ از محیط
 افراد از درصد ده که باشیم داشته در نظر. باشند داشته
 استفاده و دهندمی تشکیل جانبازان و را معلولین جامعه

 برای ورزش .است آنان طبیعی حق ورزشی تسهیالت از
 با تواندمی معلول فرد. دارد تریوسیع مفهوم معلولین
 نماید، رنگ کم را خود های حرکتیمحدودیت ورزش

 جامعه برای مفیدی فرد و آورد دسته ب را خود استقالل
 برطرف با بایستمی جامعه جهت همین باشد. به خود

های مشارکت و همچنین ایجاد انگیزه موانع نمودن
 فراهمرا ورزش  در آنان حضور برای را الزم شرایط
 .نماید
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Abstract 
The purpose of this study was to identify and design a motivations model for sports 

participation of veterans and disabled people in Hamadan province. In this cross-

sectional study, the researcher, by referring to decision-makers and influencers sports 

of veterans and disabled people in Hamedan province, collected information from them 

through in-depth interviews and data from 25 interviews by method the database theory 

was coded and analyzed. then a questionnaire was designed according to the obtained 

codes. Validity of the questionnaire by Delphi technique and by a number of professors 

and experts was confirmed and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. 

Regarding the widespread community of research and referring to Morgan's table by 

proportional stratified random sampling, a questionnaire was distributed among 384 

veterans and disabled people in the province and using the software S.P. SS & PLS 

was analyzed. According to the findings of the study and discussing the motivations 

for participation in sports for veterans and the disabled, such as health motivations, 

health and vitality and social base motivation, situational factors and motivation for 

education and skill acquisition, motivation for success and discharge of energy and 

entertainment were recognized, that affect the tendency of veterans and the disabled to 

exercise in Hamadan province. 
 

Keywords: Hamedan Province, Sport Motives, Sports Participation, Veterans and 

Disabled Sports 
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