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Abstracct 
The purpose of this study was to Presenting the Model of 
Psychological Components Affecting the Participation of 
Veterans and Disabled in Sport Activities. The present 
research in terms of purpose is applied and In terms of data 
collection method is Descriptive-survey. In the first part 
(qualitative) for conducting field interviews, the statistical 
community of the study consisted of academics Professors 
aware of the issue of disabled sports, some of the managers of 
the sports field of the disabled (Veterans and Disabled Sports 
Federation), as well as disabled and veteran athletes, 
Objectives were selected for qualitative interviews on the 
topic of research (12 interviews with 12 people and continued 
to theoretical saturation). In the second part (quantitatively), 
after collecting the data from the qualitative research, a 
questionnaire on social-cultural components affecting the 
participation of the disabled in physical activity was performed 
and this questionnaire (18 items in the form of 3 components) 
among the athlete's Veterans and Disabled (386 people) were 
distributed. The validity and reliability of both measuring 
instruments (interview and questionnaire) were confirmed. 
The elongation and skidding indices are used to investigate 
the distribution of data (normal or abnormal) and to 
investigate and answer the research questions, compilation of 
the model and structural model of SPSS software version 24, 
Smart PLS Version 2.0 and Pro Max QDA Pro version were 
used. The results of this study showed that 18 conceptual 
codes and 3 main categories are the psychological 
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components that affect the participation of disabled people in 
sport activities. 

Extended Abstract  
Abstract 

Disability means having any long-term 

illness or health problem that restricts 

one's daily activities or activities that 

one can perform. In addition to the 

physical limitations of the 

handicapped, personal and social 

attitudes lead to greater barriers to 

their participation in sport. The 

purpose of the present study was to 

model psychological factors affecting 

the participation of veterans and the 

disabled in sport activities. 

The present research in terms of 
purpose is applied and In terms of data 
collection method is Descriptive-
survey. In the first part (qualitative) for 
conducting field interviews, the 
statistical community of the study 
consisted of academics Professors 
aware of the issue of disabled sports, 
some of the managers of the sports 
field of the disabled (Veterans and 
Disabled Sports Federation), as well as 
disabled and veteran athletes, 
Objectives were selected for 
qualitative interviews on the topic of 
research (12 interviews with 12 people 
and continued to theoretical 
saturation). In the second part 
(quantitatively), after collecting the 
data from the qualitative research, a 
questionnaire on social-cultural 
components affecting the participation 
of the disabled in physical activity was 
performed and this questionnaire (18 
items in the form of 3 components) 
among the athlete's Veterans and 

Disabled (386 people) were 
distributed. The validity and reliability 
of both measuring instruments 
(interview and questionnaire) were 
confirmed. The elongation and 
skidding indices are used to investigate 
the distribution of data (normal or 
abnormal) and to investigate and 
answer the research questions, 
compilation of the model and 
structural model of SPSS software 
version 24, Smart PLS Version 2.0 and 
Pro Max QDA Pro version were used.  
The results of the present study 

showed that 18 conceptual codes 

(desire for group belonging, health, 

pleasure, enjoyment, value, 

extraversion, perfectionism, hardiness, 

optimism, hope, confidence, mental 

fitness, goal setting, Concentration, 

Relief from Worry, Self-Control, Coach 

acceptance, Commitment, and 

Calmness) and the 3 main categories 

(personality traits, personal 

motivations, and psychological skills) of 

psychological components affecting 

the participation of persons with 

disabilities in the activity. Were sports. 

For disabled and disabled people to be 
mainstream of life, they should enjoy 
all the educational, recreational and 
sporting opportunities as healthy 
people and maybe participation in 
sports activities could be one of the 
best roles in this field will play. 
Through sports communication, the 
social distance between healthy and 
disabled people is reduced, thereby 
creating opportunities for expressing 
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positive and effective abilities and 
characteristics, especially in relation to 
society. Therefore, based on the 
results and picture obtained from 
participation in sports activities and 
the status of psychological factors of 
the studied community (personality 
traits, psychological skills and 
individual motivations), the necessity 
of formulating a new and renewed 
program the review and review of 
current programs is specified in order 
to coordinate. Also, given the specific 
sensitivities of the study population, 
participation in sports activities of this 
group should be considered very 
important and should be taken into 
account that not paying attention to 
them will have significant 
consequences. Therefore, it is 
suggested that trustee organizations of  

veterans and the disabled, such as the 
Welfare Organization of Iran, be aware 
of the psychological problems of these 
people by providing counseling 
sessions as well as providing them with 
conditions for their participation in 
sports activities. Provide sports 
facilities and sports classes as exercise 
serves, because exercise acts as a 
medicine for the elderly and the 
disabled. 
Keywords: Personality traits, Individual 

motivations, Psychological skills, 

Disabled sport.
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 مقالة پژوهشی

فعالیتمعلولین در جانبازان و مؤثر بر مشارکت  شناختیروان هایمؤلفه مدل

 ی ورزشیها
 

 2نیما ماجدی و  ،3مهدی نادری نسب، 9مریم کیال
 

 ،گروه تربیت بدنی  و علوم ورزشی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی ، قزوین ،ایران دانشجوی دکتری . 1

ه نویسند) ،گروه تربیت بدنی  و علوم ورزشی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی ، قزوین ،ایراناستادیار . 2 

 (مسئول

 تربیت بدنی  و علوم ورزشی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی ، قزوین ،ایران،گروه استادیار . 3

 

 چکیده

جانبازان و  مؤثر بر مشارکت شناختیروانهای مؤلفه ارائة مدلهدف از پژوهش حاضر 
پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه این . بودی ورزشی هافعالیتمعلولین در 

 ة)کیفی( برای انجام مصاحب در بخش اولپیمایشی بود. -ها توصیفیگردآوری داده
و  ورزش معلولین ةلاساتید دانشگاهی آگاه به مسئآماری پژوهش را  ةمیدانی، جامع

های جانبازان و )فدراسیون ورزش ورزش معلولین ة، برخی مدیران حوزجانبازان
این افراد، به صورت  .تشکیل دادند معلولین( و همچنین ورزشکاران معلول و جانباز

 21مصاحبه با  21) شدندهای کیفی در موضوع پژوهش انتخاب هدفمند برای مصاحبه
بعد از گردآوری اطالعات  در بخش دوم )کمی( .نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت(

ؤثر بر م شناخیروانهای مؤلفه ةنامحاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسش
گویه و  21) نامهپرسشاین  شد.ی ورزشی هافعالیتدر  و جانبازانمعلولین مشارکت 
روایی و پایایی هر دو . گردیدتوزیع  نفر( 313معلولین ورزشکار )بین  (مؤلفه 3در قالب 

برای بررسی و پاسخ  ( مورد تأیید قرار گرفت.نامهپرسش)مصاحبه و  گیریابزار اندازه
افزارهای گیری و مدل ساختاری از نرمبه سؤاالت پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه

 پرو نسخة دیکیوآیمکسو نرم افزار  1.2 ةنسخاس الپی ، 12 ةنسخ اساسپیاس
-مؤلفه اصلی، از ةمقول 3کد مفهومی و  21نتایج پژوهش حاضر نشان داد استفاده شد. 

 .بودندی ورزشی هافعالیتؤثر بر مشارکت معلولین در م شناختیروانهای 
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ی و اجتماع یروان ،یاز آن بر فشارهای جسم استفاده
نشان داده است افرادی که به  هاژوهشپ. ندیآ قیفا

دچار  گرانیپردازند، کمتر از دیورزش م به طور منظم
 یشده، فشارهای عصب یعروقی های قلبیناراحت

 شترییبه نفس ب اعتماد کنند و ازیکمتری را تحمل م
و کمتر  ندترنیخوشبی برخوردارند، آنها نسبت به زندگ

، 1222و همکاران،  2)وریکر شوندیم یدچار افسردگ
 یاجتماع های دهیاز پد یکیورزش در واقع، (. 323

 آمده تا افراد معلولوجود هب شیهای پبوده که از سال
 .ندیایبهتر کنار ب تیبا مشکالت مربوط به معلول بتوانند
افراد معلول  نهیدر زم قاتشیبه تحق توجه با 1گاتمن

دارد یم انیب نیگروه را چن نیا هدف از ورزش برای
 رییو جلوگ رییشگیپ ری،یپذتحرك و جنبش جادیا"

و  مارستانیب در از اوقات بستری یناش مارییاز ب
 با دوباره ةرابط جادیکمک به افراد معلول جهت ا

 .(22، 1222)سبحانی و همکاران،  یاجتماع طیمح
 یمیبا گروه عظ زیکشور ما ن یلیبه دنبال جنگ تحم

از  شیکه تا پ یمواجه شد. گروه یجنگ معلوالن از
شرکت داشتند،  یروزمره زندگ انیجر در جنگ فعاالنه

 یهافعالیتاز  ارییانجام بس به قادر گریامروز د یول
آن کودکان،  کنار د. دریستنن شیگذشته خو

 موقتاً که یمارانیب ریسالخوردگان، زنان باردار و سا
 بخش نیقرار دارند، بنابرا زیباشند نیم تیدچار معلول

افراد  گونهنیاز مردم کشورمان را ا یتوجه قابل
هزار  322و  ونیلیم کیدر حدود  .دهندیم لیتشک

هستند که از  یستیمعلول تحت پوشش خدمات بهز
 22شنوا هستند، کم ایدرصد ناشنوا  22تعداد  نیا

 یجسم تیدرصد معلول 21 نا،یکم ب ای نایدرصد ناب
درصد هم  3تا  2و  یدرصد معلول ذهن 12 ،یحرکت

اگر ورزش برای همگان در واقع،  .هستند یمعلول روان
است و عدم  مطرح روزانه یدر زندگ یبه طور جنب

                                                 
1. Vereceer 

2. Guttmann 

 یزندگ در یاختالل چندان یورزش یهافعالیت جادیا
 ضروری و یجزئ نیکند، برای معلولینم جادیروزمره ا

صورت  شود و دریم یروزانه تلق یهافعالیتاز  یاتیح
 ایبهبودی  ریدر مس یوقفه و اختالل بدان، نپرداختن

)جاللی  خواهد آورد وجودهبی کنون طیحفظ شرا
، مطالعات علولدر مورد افراد م (.22، 1221فراهانی، 

 یورزش تیفعال یجیتدر شیمختلف سبب ظهور و افزا
، 1222و همکاران،  3فرز)شد  برای معلولین یکیزیو ف
 (. 22، 1221، 2مارسلینی ؛1

-متخصصان آموزش ن،یوالد یهانجمندر گذشته، ا

سازمان نیو همچن یبدنتیپرورش و متخصصان تربو
برای حضور معلولین ذهنی فعالیت  هیریخ یها

ای انجام دادند و موفق شدند امکان حضور گسترده
ی ورزشی مهیا هافعالیتاین قشر از جامعه را در 

، 1221، 3النتس و مارسلینی ؛23، 1221، 2)برنز نمایند
332.) 

 میالدی، حضور افراد معلول 2232تا قبل از دهه 
به صورت انجام )حرکتی، بینایی و ذهنی( بیشتر 

های بازتوانی ها و مکانحرکات ورزشی در بیمارستان
ن تاریخ، معلولین به گرفت اما بعد از ایصورت می

 شدندیافته در میادین ورزشی حاضر میصورت ساختار
در واقع، برای هر ورزشی که (. 21، 1223، 2)جرارد

یافته حضور ون معلوالن در آن به صورت ساختاراکن
ای وجود دارد. برای مثال حضور خچهدارند، تاری

ته در دهه اسکیت نشس ةرزشکاران معلول در رشتو
، 1221و همکاران،  1)ویولینگ میالدی رخ داد 2212
332 .) 

                                                 
3. Ferez 

4. Marcellini 

5. Burns 

6. Lantz & Marcellini 

7. Gérard 

8. Villoing 



 9299، تابستان 23، شماره 9شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                        54

 

 

                                                                        

 
                                                                        

 

 یطوالن یماریداشتن هرگونه ب یبه معنا تیمعلولاما 
روزمره  یهافعالیتاست که  یمشکل بهداشت ایمدت 
تواند انجام دهد، محدود یرا که فرد م ییکارها ایفرد 

عالوه بر . (2، 1222، 2)کانگ و تیلر کندیم
 یشخص یهانگرش ،ی معلولینکیزیف یهاتیمحدود

مشارکت در  یبرا یشتریمنجر به موانع ب ،یو اجتماع
توانند یم تیافراد با معلول .شودیماز سوی آنها ورزش 
، خود یناتوان لیبه دل امارو شوند ت روبهالبا مشک

 یشغل یهافرصتو  التیاجتماع، کار، تحص حضور در
علوم  یالمللنیب یشورا .هنددمی خود را کاهش

 موانع نیترعی( شا1222) 1یبدن تیو ترب یورزش
نموده  عنوانرا  ی ورزشیهافعالیتحضور معلولین در 

 :است
 و به حمل یمانند عدم دسترس ،یکیزیموانع ف 

 ای یعموم یدر فضاها فیضع یینقل، روشنا
افراد  یمحدود، برا یهاارتباط در قالب یبرقرار

 کند.یمشکل م جادیمعلول ا

 که منجر به  یدر کنار ناتوان ،یموانع روح
سالمت تواند به شدت یشود، میمی نینشهیحاش

امر  نیکند. ا فیافراد معلول را تضعروانی 
آنها را در معرض خطر  ییو کارآ یتوانمندساز

 .دهد،یقرار م

 سازمانی مانند فقدان خدمات، مشکالت  موانع
ده از استانداردها و موجود در بودجه یا عدم استفا

ها و انتخاب تواند بر فرصتها میسیاست
تأثیر  در جامعه، مبتال به معلولیت افرادمشارکت 

  .دبگذار

)و یا  های مختلفی به بررسی عوامل مؤثردر پژوهش
ی ورزشی معلولین هافعالیتبازدارنده( بر مشارکت در 

 3گرالدو رودریگرزپرداخته شده است. از جمله: 

                                                 
9. Kung & Taylor 

1. International Council of Sport 

Science and Physical Education 

2. Giraldo-Rodríguez 

( در پژوهشی به بررسی موانع 1222) همکاران
فعالیتمحیطی برای مشارکت معلوالن مکزیکی در 

دریافتند  پرداختند و )از جمله ورزش( ی مختلفها
درون خانه، عوامل مربوط به عواملی محیطی همچون 

وجود و حضور زن در خانه، محل زندگی در شهر یا 
روستا، نوع معلولیت فردی و ... از عوامل محیطی 

( به بررسی 1222کانگ و تیلر )تأثیرگذار بودند. 
امکانات ورزشی انگستان در خصوص معلوالن 

استفاده از  و شنا کردنپرداختند. ایشان دریافتند 
 یورزش یهافعالیت نیمهمتر، تناسب اندام زاتیتجه

شده است.  انیاست که اغلب توسط معلوالن ب
 یهافعالیتدر  شتریب ی کهنیمعلول یبرا نیهمچن

 عضویتکارت  کیداشتند،  شارکتم افتهیسازمان 
از  شتریب زیافراد معلول ن ن،یعالوه بر ا صادر شده بود

به  یحمل و نقل عموم لهیمعلول به وس ریافراد غ
( در 1221)2براون و پاپوس. کنندیممرکز مراجعه 

های المپیک بعد از بازی ندپژوهش خود عنوان نمود
ی ورزشی هافعالیتلندن، معلولین کمتری در  1221

کنند و عوامل ظهور این پدیده را بررسی شرکت می
به عنوان یک  هاکردند و دریافتند پوشش منفی رسانه

ورزشکاران معلول ارتباط کمتر و همچنین  عامل
به عنوان عامل بعدی قدیمی و موفق با سایر معلوالن 

( 1222) پورسلطانی زرندی و همکاران شود.رح میمط
موانع مشارکت  ییشناسادر پژوهشی با عنوان 

، دریافتند ورزش در استان البرز نیجانبازان و معلول
، خانوادگی ،  یامکاناتی و اماکنی، فردعوامل 

. دهستنی، از مهمترین موانع فرهنگی اجتماعی و شهر
( در پژوهشی خود با 1222) سبحانی و همکاران

بندی عوامل مؤثر و موانع اولویتبررسی و عنوان 
به دریافتند که  مشارکت ورزشی معلولین شهر اهواز

، لذت و یو تندرست یعوامل سالمت ت،یاهم بیترت
عوامل مؤثر  نیمهمتر یاجتماع تعامل نشاط و

                                                 
3. Brown & Pappous 



 54                                           9299، تابستان 23، شماره 9ورزشی، دوره شناسی :  مطالعات روانیالک

 

 

موانع  نیو در ب یبدن یهافعالیتمشارکت در 
 یطیمح عوامل اقتصادی، نیمعلول یمشارکت ورزش

ی و عوامل اجتماع زاتی)حمل و نقل(، امکانات و تجه
 و همکاران 2پیات .ندهستموانع  نیمهمتر یفرهنگ

ورزش برای  ند( در پژوهش خود عنوان نمود1221)
معلولین نوجوان، به عنوان عاملی برای تغییر هویت 

( در 1222)1شاپیرو ومارتینکند. عمل می فردی
ی هافعالیتپژوهش خود دریافتند معلولینی که در 

کنند، از هویت فردی باالتر و ورزشی شرکت می
-تری برخوردارند و احساس تنهایی کمتری میقوی

 شناختیبررسی عوامل روانه به اما پژوهشی ککنند. 
جانبازان و ی ورزشی هافعالیتمؤثر بر مشارکت در 

معلولین پرداخته باشد، مشاهده نگردید. بنابراین انجام 
. چرا که با شناسایی استاین پژوهش الزم و ضروری 

ی را برای توان شرایط( میشناختیروان) این عوامل
سوی شناختی و از غلبه بر فاکتورهای منفی روان

ایجاد شناختی دیگر، تقویت فاکتورهای مثبت روان
مدل  طراحیانجام پژوهشی با عنوان  بنابرایننمود. 
جانبازان و مشارکت  بر مؤثر شناختیروان هایمؤلفه

از اهمیت باالیی ی ورزشی هافعالیتمعلولین در 
 . استبرخوردار 

 

 پژوهش شناسیروش
 ةنظر شیوپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از 

-چون هیچ .پیمایشی بود-ها توصیفیگردآوری داده

گونه دستکاری بر روی متغیرها و عوامل صورت 
، آمیخته بود و پژوهشنگرفت و بر اساس رویکرد 

معلولین کشور در نظر جانبازان و ، پژوهشبستر این 
در مرحله اول، برای ساخت مدل از گرفته شده بود. 

برای آزمون مدل از روش روش کیفی تحلیل محتوا و 

                                                 
4. Piatt 
 

5. Shapiro & Martin 

تحلیلی و از نوع همبستگی مبتنی بر -کمی توصیفی
 مدل معادالت ساختاری استفاده گردید.

سؤاالت بخش بدین صورت بود که  هفرایند مصاحب
 سؤاالت .سؤال اصلی( تدوین گردید 2) مصاحبه
ها، به سه صورت با هماهنگی قبلی با نمونه ،پژوهش

 دهیپرس ،یحضور و یتلفن ،(لیمیا قیطر از) ینترنتیا
 و میتنظ مکتوب صورت به هاپاسخ یتمام سپس .شد

 قیطر سه به. گرفت قرار یبررس و کنکاش مورد
 تاً ینها و کدها ،یانتخاب و یمحور باز، یکدگذار
 . دیگرد استخراج پژوهش مقوالت
 .آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود پژوهشروش 

یعنی ابتدا کیفی و سپس کمی بود. ابزار مورد استفاده 
در این پژوهش بعد از انجام مصاحبه و رسیدن به 

گویه و در قالب  21اشباع نظری تدوین شد که شامل 
های فردی و های شخصیتی، انگیزهویژگی ةمؤلف 3

 ای لیکرت، به صورت پنج گزینههای روانیمهارت
امتیاز(  2 مخالفم، کامالًامتیاز تا  2، موافقم کامالً)

آماری بخش کیفی این پژوهش را  ةجامع تدوین شد.
له ورزش معلولین، برخی ئاساتید دانشگاهی آگاه به مس

های ورزشفدراسیون ) مدیران حوزه ورزش معلولین
جانبازان و معلولین( و همچنین ورزشکاران معلول و 

 نظری ادامه یافتتشکیل دادند و تا حد اشباع جانباز 
نفر صورت گرفته  21مصاحبه با  21)در این پژوهش، 

تمامی شامل  ز،ین یپژوهش کم یآمار ةجامعاست(. 
های ورزشی معلولین ورزشکار کل کشور که در هیئت

تعداد کل . بودند، شتو سازمان بهزیستی حضور دا
و با  استهزار نفر  322معلولین کشور، یک میلیون و 

)بر طبق آمار منتشر شده از توجه به تعداد زیاد آنها 
 212 ن،یمعلول و جانبازان یهاسوی فدراسیون ورزش

از  ،(دارد وجود کشور در معلول و جانباز ورزشکار هزار
نفر معادل حداکثر تعداد نمونه آماری در  312تعداد 

های زنان، جدول مورگان استفاده شد. همه گروه
)به جز  معلول و جانباز و کهنساالنِ مردان، جوانان
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( در فرایند پژوهش و معلولین ذهنی سال 22افراد زیر 
 شرکت داده شدند. 

تصادفی –ایگیری پژوهش حاضر، خوشهروش نمونه
اول پس از تقسیم کشور به پنج ناحیه  ة. در مرحلاست

شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز به حکم قرعه دو 
 تعداد .از هر ناحیه انتخاب شده استمرکز استان 

 ناحیه( حدوداً 2تقسیم بر  312) معلولین از هر شهر
ونه های نم. جدول ذیل معرف الیهاستنفر  23

که  )الزم به ذکر استبرداری از جامعه معلولین است 
تعداد 

های نیز برای جلوگیری از ریزش نمونه نفر 12
مورد بررسی قرار گرفتند که تعداد کل  پژوهش

ها از سپس آزمودنی (.نفر رسید 222معلولین به
کردند مرکزی که معلولین به آنجا رفت و آمد می

به صورت  مراکز بهزیستی( ،های ورزشی)هیئت
ند.تصادفی انتخاب شد

 پژوهش نمونةجامعه و  -9جدول 

 
 
 
 
 
 
 

نفر توزیع  222بین  نامهپرسش 222بنابراین تعداد 
مورد تحلیل آماری  نامهپرسش 313، گردید و نهایتاً

 قرار گرفت. 
کدگذاری،  ندیفرا قیکیفی پژوهش از طر هایداده

کدگذاری  قیها از طرداده لیتحلیل شد. مراحل تحل
 میانجام و به عرضه پاراداکدگذاری محوری و  باز

 نیدر حال تکو هیاز نظر یتجسم ریتصو ای یمنطق
  .یافتپایان 

در بخش کمی از دو روش آمار توصیفی و آمار 
توصیفی از استنباطی استفاده شد. در بخش آمار 

های و درصد فراوانی برای بیان ویژگی میانگین
از همچنین دموگرافیک پژوهش استفاده شد. 

های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی شاخص
 )طبیعی و یا غیر طبیعی بودن( استفاده هاتوزیع داده

برای بررسی و پاسخ به سؤاالت پژوهش و رسم  شد.
-ساختاری از نرمگیری و مدل و تدوین مدل اندازه

اس الپیو  12 ةنسخ اساسپیاسافزارهای 
 استفاده شد. 1.2 ةنسخ اسمارت

 افزار واریانس محور پی ال اس: دالیل استفاده از نرم

 درصد تعداد شهر ناحیه
 12 12 گیالن، مازندران شمال
 12 12 بندرعباس، بوشهر جنوب
 12 12 خراسان جنوبی خراسان رضوی، شرق
 12 12 قزوین، کرمانشاه غرب
 12 12 اصفهان، شهرکرد مرکز

 222 222 کل
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خود عنوان  در پژوهش( 1223)و همکاران  2سیوجار
 ،یفیو ک یاکتشاف هایپژوهش یبهتر است برا ندنمود

پژوهش  هایسؤال یبررس یبرا اسالپیاول از 
چرا که هنوز مدل پژوهش در مرحله  ؛استفاده شود

-که مدل پژوهش با نرم یدر صورت .بلوغ قرار ندارد

شد، در  دیی( تأاسالپی) محور انسریاو افزارهای
محور  انسیکوار افزارهایاز نرم یبعد هایپژوهش

که مدل آن لیبه دل زیپژوهش ن نیاستفاده شود. در ا
به  یول ،نمود دییتأ ینظر یچند مبان پژوهش را هر

 دهیو هنوز به بلوغ نرس است یدیکه مدل جدآن لیدل
 پی ال اس محور انسیوار افزارهایاست، از نرم

  .دشاستفاده 
 سنجیده بخش دو در اسالپی در روایی و پایایی 

گیری، اندازه هایمدل به مربوط بخش الف(: شودمی

اندازه مدل پایایی .ساختاری مدل به مربوط بخش ب(
 کرونباخ آلفای عاملی، بارهای ضرایب وسیلههب گیری

 بارعاملی .گیردمی ارزیابی قرار مورد ترکیبی پایایی و
 یک هایشاخص همبستگی مقدار محاسبه طریق از

 مقدار اگر این که شودمی محاسبه سازه آن با سازه
ترین حالت گیرانهسخت) 2/2 مقدار از بیشتر یا و برابر

 یدؤم به دلیل استفاده از نرم افزار واریانس محور( شود
 هایو شاخص سازه بین واریانس که است مطلب این
 بوده بیشتر سازه آن گیریاندازه خطای واریانس از آن
قابل قبول است. همچنین  سازه آن مورد در پایایی و

های از فرمدر خصوص روایی محتوی نیز با استفاده 
 ابزار دو هر روایی CVR و CVIروایی سنجی 

 قرار تأیید مورد ،(نامهپرسش و مصاحبه سؤاالت)
 به توجه با مصاحبه، سؤاالت CVR مقدار. گرفت
 مقدار و( 22/2) 22/2 از بیشتر ،(نفر 22) اساتید تعداد

CVI مقدار .آمد دست به( 12/2) 22/2 از بیشتر 
CVR  با توجه به تعداد  نیز، نامهپرسشسؤاالت

                                                 
 

1. Jarvic 

 CVI( و مقدار 22/2) 22/2نفر(، بیشتر از  22اساتید )
 روایی بنابراین .آمد دست به( 11/2) 22/2 ازبیشتر 
 .گرفت قرار تأیید مورد پژوهش هایابزار محتوی

روایی واگرا و همگرا که مربوط به معادالت ساختاری 
است، مورد سنجش قرار گرفت. همچنین در بخش 

 21 ةنسخکیو آی دی افزار ها از نرمتحلیل مصاحبه
 استفاده شد.

 

 هایافته
های جمعیت نتایج بخش توصیفی مربوط به ویژگی

نفر  2شوندگان پژوهش نشان داد شناختی مصاحبه
نفر مدیران  2نفر استاد دانشگاه و  3ورزشکار، 

های ورزشی فدراسیون جانبازان و فدراسیون و هیئت
 نفر مرد بودند.  2نفر زن و  3ند. هستمعلولین 

های اصلی ها، هر یک از مقولهدرگام اولِ کدگذاری
مؤثر بر مشارکت  شناختیروانهای مؤلفه مربوط به

استخراج شد که ، معلولین در فعالیت بدنیجانبازان و 
های پژوهش در قالب پاسخگویی به یکی از سؤال

های مؤلفهانجام شد و آن پاسخ به این سؤال بود که 
معلولین در جانبازان و مؤثر بر مشارکت شناختی روان

 کدام است؟. فعالیت بدنی 
که کدها به کدهای اولیه بر اساس رویدادها بعد از این

و واقعیات، برچسب زده شد، کدهای اولیه شکل 
گرفتند. سپس سه نفر از خبرگان، کدهای اولیه را 
بررسی و مورد تغییر و تعدیل قرار دادند. بنابراین در 

سنجی کدهای اولیه از روش تثلیث یا کیفیتبخش 
ید بر اساس سازی بهره گرفته شده است. حال بامثلث

(، ارتباط بین 1223) نظریه اشتراوس و کوربین
هایی ایجاد شوند که کدهای اولیه بررسی و دسته

شود.مقوله خوانده می
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 هاشوندهخالصه کدگذاری باز و محوری مصاحبه  -3جدول 
 شوندگانکد مصاحبه کدهای مفهومی ها )کد محوری(مقوله

 های فردیانگیزه

 P2, P4, P9 تمایل به تعلق گروهی
 P1, P4, P6, P10 مربوط به سالمتی

 P2, P5, P6, P7, P10 کسب لذت
 P1, P4, P6, P10, P11 احساس ارزشمندی

 های شخصیتیویژگی

 P1, P2, P4, P11, P12 گراییبرون
 P2, P3, P5, P7, P10 کمال گرایی
 P1, P2, P3, P5, P7 سرسختی
 P1, P3, P4, P7, P9 خوش بینی
 P1, P2, P11, P11, P13 امیدواری

 P1, P3, P7, P8, P9, P11 اعتماد به نفس

 های روانیمهارت

 P2, P3, P5, P6, P9 آمادگی روانی

 P3, P4, P7, P9, P10 هدف گزینی

 P1, P2, P3, P9, P12 تمرکز

 P2, P4, P5, P6, P9 رهایی از نگرانی

 P1, P2, P4, P7, P8 خودکنترلی

 P2, P3, P5, P7, P11 پذیریمربی 

 P1, P2, P6, P9, P9 تعهد
 P2, P5, P6, P7 آرمیدگی

 پیوند هابه زیرمقوله را مقوله یک باز کدگذاری فرآیند
 روابط که هاییعبارت طریق ازرا  کار این .دهدمی
شامل  و دهدمی انجام کند،می تشریح را آنها بین

-می نشان که هاستداده در هاییسرنخ جستجوی

 در هم با چگونه اساسی هایمقوله دهند
 (. فرآیند1221، 2استراوس و ارتباطند)کوربین

 از به دست آمده هایداده محوری، کدگذاری
را  هاداده تکنیک این. کندمی ترکیب را باز کدگذاری

 ارتباط هازیرمقوله و هامقوله بین و کندمی بندیطبقه
ها همان کدهای ها نشان داد مقولهیافته .کندمی ایجاد

 محوری هستند. 
مصاحبه انجام شده، از  21بنابراین نتایج حاصل از 

)با ل محتوا و کدگذاری باز و محوری طریق تحلی
(، کیوآی دی ماکس نسخة پرواستفاده از نرم افزار 

                                                 
 

1. Corbin & Strauss 

های های شخصیتی، انگیزهویژگیمقوله  3نشان داد 
 شناختیروانعوامل  های روانی، ازفردی و مهارت

معلولین در ورزش کشور جانبازان و مؤثر بر مشارکت 
-اسپیاس  افزار(. در ادامه از طریق نرم2)شکل است

 هایشناختی نمونههای جمعیتبه تحلیل ویژگی اس
نتایج حاصل از  سپس .پژوهش پرداخته خواهد شد

-اسالپیافزار ها با استفاده از نرمنامهپرسش تحلیل

داده خواهد شد.  گزارش اسمارت
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فعالیتمعلولین در جانبازان و مؤثر بر مشارکت  شناختیروانعوامل های استخراج شده مؤلفه -9شکل 

 نسخة پرو(ای کیو دی مکس )نمودار درختی نرم افزار  ی ورزشیها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پژوهشی هایسؤال
های فردی و های شخصیتی، انگیزهویژگیآیا 

شناختی مؤثر بر عوامل روان های روانی، ازمهارت

-میمشارکت جانبازان و معلولین در ورزش کشور 

 ؟ باشند

های جمعیت نتایج بخش توصیفی مربوط به ویژگی
معلولین جانبازان و ) های آماریشناختی نمونه

 22درصد زن و  23ورزشکار( پژوهش نشان داد 
درصد متأهل؛  2/32درصد مجرد و  2/32درصد مرد ؛ 

پژوهش دارای معلولیت  هایاز نمونهدرصد  31
های تعداد اعضای خانواده بیشتر نمونه .جسمانی بودند

درصد  21. بیش از بوددرصد(  3/22) پژوهش، دو نفر
میلیون برخوردار  1تا  2های پژوهش از درآمد از نمونه

 بودند. سطح تحصیالت بیشتر افراد، دیپلم و زیردیپلم
های پژوهش درصد از نمونه 22 .درصد( بود 23)

 ند. بودشاغل ن
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( برای تعیین 1221و همکاران ) 2بنابرگفته هیر
ها از چولگی و کشیدگی استفاده شد. نرمالیته داده

 2و کشیدگی بین  -3و  3نتایج نشان داد چولگی بین 
ها از توزیع نرمال قرار دارد. بنابراین داده -2و 

به دلیل جدید بودن مدل برخوردارند. ولی با این وجود 
پی ال  افزار واریانس محورپژوهش بهتر است از نرم

 استفاده نمود. اس اسمارت
 معیار سه ،گیریاندازه هایبرازش مدل بررسی برای

 .شودمی استفاده واگرا روایی و همگرا روایی پایایی،
 عاملی،بارهای ضرایب بررسی طریق سه از پایایی خود

ترکیبی و پایایی  پایایی کرونباخ،آلفای ضرایب
 مناسب برای مالك پذیرد. مقدارمی صورت اشتراکی

تمامی  برای. است 2/2عاملی،  بارهای ضرایب بودن
 بیشتر 2/2 از االتؤس عاملی بارهای ها، ضرایبالؤس

 دارد. در معیار این بودن مناسب از نشان که است
 مربوط مقدارها حذف نگردید. هیچ یک از سؤال جااین
 سه هر در متغیرها ترکیبی و پایایی کرونباخ آلفای به

 مناسب پایایی از حاکی که است 2/2 از باالتر متغیر،
 در این .(222 ،1221 همکاران، و )هیر دارد مدل

 از .دارد قرار مطلوب حد در متغیرها پایایی پژوهش
 بررسی به توانمی شودمی ییدأت پایایی که جاآن

 و نتیجه پرداخت ساختاری معادالت توسط فرضیات
 از دوم معیار .است نظر مورد جامعه کل به تعمیم قابل

 که است همگرا روایی ،گیریاندازه هایمدل بررسی
ها( شاخصاالت )ؤبا س متغیر هر همبستگی بررسی به

 که الرکر و فورنل روش به توجه باپردازد. می خود
 را AVE برای مناسب مقدار

 متغیر، سه تمامی برای. اندکرده معرفی باال به 2 /2 
 واگرا روایی .است 2/2 مساوی یا بیشتر AVE مقدار

 گیریاندازه هایمدل برازش بررسی معیار سومین
که در این پژوهش در هر دو بخش روش اول  است

                                                 
 

1. Hair 

متغیر  آن خود به نسبت هرمتغیر به مربوط االتؤ)س
دیگر(  متغیرهای به نسبت تا دارند بیشتری همبستگی

 مشخص واگرا روایی با که دیگری مهم و دوم )معیار
 در االتشؤس با یک متغیر رابطه میزان گردد،می

 طوری به متغیرهاست، سایر با متغیر آن رابطه مقایسه
 آن از حاکی مدل یک قبول واگرای قابل روایی که

 االتؤس با بیشتری تعامل مدل در متغیر یک که است
 در وقتی واگرا روایی .دیگر هایمتغیر با تا دارد خود

 برای هر AVE میزان که است قابل قبول سطح
 و متغیر آن بین اشتراکی واریانس از بیشتر متغیر

باشد( مورد تأیید قرار گرفت.  مدل در دیگر متغیرهای
 به نوبت گیریاندازه هایمدل برازش بررسی از بعد

 مدل بخش. رسدمی پژوهش ساختاری مدل برازش
 االتؤس به ،گیریاندازه هایمدل خالف بر ساختاری

 پنهان متغیرهای تنها و ندارد )متغیرهای آشکار( کاری
 .گرددمی بررسی آنها میان روابط با همراه
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 گیریمدل اندازه -3شکل 

 
 چندین از پژوهش ساختاری مدل برازش بررسی برای
 ، معیارترین  اساسی و اولین که شودمی استفاده معیار

 در .است t مقادیر همان یا t داریمعنا ضرایب
 نشان شود، بیشتر 22/2 از اعداد این مقدار که صورتی

 روابط ییدأت در نتیجه و متغیرها بین ةرابط صحت از
 داشت توجه باید البته. است 23/2 اطمینان سطح در
 شدت و دهندمی نشان را رابطه فقط صحت اعداد که

.سنجید آن با تواننمی را متغیرها بین رابطه

 

 
 داریمعنا ضرایب -2شکل 
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 برابر مستقل یا زا برون متغیرهای برای R2 مقدار
در این قسمت، همه متغیرهای درون زا،  .است صفر

و برابر  33/2متغیر بیشتر از  هر سه برای  R2مقدار 
هر  یبرا اریمع نیا:  Q2با مقدار متوسط است. مقدار

نشان  نیکه ا است 22/2از  شتریب درون زا ریمتغ 3
 ینیب شی)مستقل( در پ زابرون ریدهد متغمی
 مناسب برازش ووابسته، متوسط هستند های ریمتغ

 ییدأت تا حدودی بار دیگر را پژوهش ساختاری مدل
 .سازدمی

 مدل بخش دو هر شامل کلی برازش مدل کلی: مدل
 آن، برازش ییدأت با و شودمی ساختاری و گیریاندازه

با توجه به  .شودمی کامل مدل یک در بررسی برازش
 ریکه به عنوان مقاد 33/2و  12/2، 22/2 سه مقدار

شده  یمعرف GOF یبرا ی، متوسط و قو فیضع
ه ب 12/2 شترازیب GOF مقدار ر،یمتغ 3 هر است، در

مدل دارد. متوسط ینشان از برازش کلدست آمد که 

 
 های پژوهشبررسی سؤال -2جدول

 شیهسؤال پژو
ضرب 
 مسیر

ضریب 
 معناداری

 نتیجه

شناختی مؤثر بر مشارکت عوامل روان های شخصیتی، ازویژگیآیا 
 ؟باشندجانبازان و معلولین در ورزش کشور می

 تأیید 233/32 112/2

شناختی مؤثر بر مشارکت جانبازان و عوامل روان های فردی، ازانگیزهآیا 
 ؟باشندمعلولین در ورزش کشور می

 تأیید 132/2 321/2

شناختی مؤثر بر مشارکت جانبازان و عوامل روان های روانی، ازمهارتآیا 
 ؟باشندمعلولین در ورزش کشور می

 تأیید 213/22 311/2

با توجه به T-Value  فوق، مقدار جدول به توجه با
ند بنابراین در سطح هست 21/1که همگی بیشتر از این
 شناختیروانپژوهش از عوامل  ةمؤلف 3تمامی ، 22/2

معلولین در فعالیت جانبازان و مؤثر بر مشارکت 
  هستند.ورزشی 

 گیریبحث و نتیجه
 جانبازان و شیعوامل مؤثر بر گرا ییدرك و شناسا

ی ورزش یهافعالیت یسو قشر جامعه، به نیا ن،یمعلول
 توانیعوامل م نیاله است. از جم یتوجه جد ازمندین

لذا هدف از انجام  اشاره کرد. شناختیعوامل روان به
 شناختیهای روانمؤلفه ارائة مدلپژوهش حاضر، 

بدنی کت جانبازان و معلولین در فعالیتمؤثر بر مشار
های داد به ترتیب مؤلفه. نتایج پژوهش نشان است

-های روانی و انگیزههای شخصیتی، مهارتویژگی

مؤثر بر  شناختیهای روانهای فردی، از مؤلفه
 . دهستنمشارکت جانبازان معلولین در فعالیت بدنی 

ای از توان گفت شخصیت مجموعهطور کلی میبه
کند. صفات و رفتارهایی است که فرد را توصیف می

زمان از تعامل عوامل وراثتی و شخصیت در طی 
(. شولتز 1223)رضاییان، گیرد محیطی شکل می

همتاست. ( معتقد است شخصیت هر فردی بی1222)
هایی که بین مردم وجود دارد، یعنی گذشته از شباهت

فردی برخوردار به های منحصرهر کسی از ویژگی
ترتیب در کند. بدیناست که او را از دیگران متمایز می

ندگی روزمره، شخصیت را به عنوان مجموعه ز
گیریم که همتایی در نظر میهای پایدار و بیویژگی

های مختلف البته ممکن است در پاسخ به موقعیت
-توان به کمالهای شخصیتی میاز ویژگی تغییر کند.

گرایی اشاره نمود که بر عملکرد ورزشی ورزشکاران 
همچنین سرسختی نیز بر  داری دارداتأثیر مثبت و معن
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)سبحانی و  داردعملکرد ورزشکاران تأثیر مثبتی 
های که در اکثر پژوهش ییگرابرون (.1222همکاران، 

های شخصیتی از ابعاد اصلی آن مربوط به ویژگی
های است، در این پژوهش نیز به عنوان یکی از مؤلفه

های شخصیتی مؤثر بر مشارکت در فعالیت ویژگی
( 1223)رضاییان  وورزشی معلولین عنوان شده است 

نیز این ویژگی را مورد بررسی قرار داده است. 
 ،آن اساسای است که بر یافتهانتظار تعمیم ،خوشبینی

)مک  دهدزندگی فرد رخ می خوب در سراسر اتفاقات
پیشرفت ورزشی این متغیر نیز بر (. 1222، 2دونالد

های و از مؤلفه داری دارداورزشکاران تأثیر معن
امیدواری . استهای شخصیتی در این پژوهش ویژگی

های شخصیتیِ مؤثر بر های ویژگینیز از دیگر مؤلفه
که در  استی ورزشی معلولین هافعالیتمشارکت در 

این مورد ( 1222)سبحانی و همکاران، پژوهش 
مشخص گردید اعتماد به  نهایتاًبررسی شده است. 

 . استنفس از دیگر فاکتورهای مؤثر 
از دیگر فاکتورهای مؤثر بر مشارکت معلولین و 

های فردی ی ورزشی، انگیزههافعالیتجانبازان در 
 های انگیزش در چند دهة گذشته بهنظریهاست. 

فعالیتدر  افرادمنظور بررسی تطبیق نوع رفتارهای 
ی بدنی هر روزه در حال به روز رسانی هستند ها
های انگیزشی با تئوری(. 1222و همکاران،  1جویسار)

های فاکتورهای زمینة اجتماعی مانند توجه به ویژگی
های و هوا و... همچنین انگیزه بمربیگری، آفرهنگ 

خودتنظیمی،  اك شده،ادرتگی درونی مانند شایس
عمومی علت و معلولی ل و عوامده ش كل ادراالاستق

فعالیتبه بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه افراد در شروع 
، 3چادزیسارانتیزهاگر و ) پردازندی ورزشی میها

های فردی که در این های انگیزهاز مؤلفه(. 1222

                                                 
1. Mc. donald 

2. Jõesaar 
3. Hagger & Chatzisarantis 

به تعلق  لیتماتوان به پژوهش مشخص گردید، می
 احساسو  لذت کسبی، به سالمت مربوطی، گروه

های مختلفی به اشاره نمود. در پژوهشی ارزشمند
میزان تأثیر انگیزه بر عملکرد ورزشی و شرکت در 

نما و ی ورزشی اشاره شده است. قدرتهافعالیت
 نددو( در پژوهش خود عنوان نم1223) حیدری نژاد
های لذت و شادابی، سالمت جسمانی و بین انگیزه

بدنی دانشجویان  تعامل اجتماعی با میزان فعالیت
همچنین مشخص شد دار یافت شد. ارابطه مثبت معن

جسمانی به های لذت و شادابی و سالمت انگیزه
بدنی ها برای فعالیتکنندهبینیترین پیشترتیب قوی

  .استها آزمودنی
متغیرهای . استهای روانی آخر، مهارت ةمؤلف

های روانی شامل تمرکز، انگیزش، اعتماد به مهارت
نفس، تصویرسازی ذهنی و کنترل حاالت روانی و 

ی فراوانی کاربرد هافعالیتهدفمندی است که در 
ها و ای از تکنیکهای روانی مجموعهمهارت .دارند
که در جهت آمادگی روانی و در  استهایی روش

انات، نهایت باال بردن عملکرد ورزشکار و تعدیل هیج
افزایش تمرکز، توسعه اعتماد به نفس و باال بردن 

« مهارت»رود. وجود کلمه میزان یادگیری به کار می
های روانی نشان دهنده اکتسابی بودن در واژه مهارت

های روانی است. بدین معنا که ورزشکاران با مهارت
توانند اجرای ورزشی خود را ها میفراگیری این مهارت

(.  1222و همکاران،  نژادکجباف) بهبود بخشند
 2نجاه و بن رجب( و 1222) و همکاران 2هوالند

های روانی در گرایش عنوان نمودند مهارت (1223)
 . استبه ورزش از اهمیت بسیاری برخوردار 

 هایمؤلفهبنابراین به صورت کلی مشخص گردید 
-انگیزه و روانی هایمهارت شخصیتی، هایویژگی

 بر مؤثر شناختیروان هایمؤلفه از فردی، های

                                                 
4. Holland 
5. Najah & Benrejeb 
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 در. ندهست بدنی فعالیت در معلولین جانبازان مشارکت
که افراد برای این گفت توانمی مطلب این تبیین

ند، جانباز و معلول در جریان اصلی زندگی قرار گیر
ت آموزشی، امکانامه باید همانند افراد سالم از ه

تفریحی و ورزشی بهره جویند و شاید مشارکت در 
ها را ی ورزشی بتواند یکی از بهترین نقشهافعالیت

ند. از طریق ارتباطات ورزشی، در این زمینه ایفا ک
ی بین افراد سالم و افراد معلول کمتر اجتماعله فاص

زم برای ابراز الهای شده و بدین ترتیب فرصت
خصوص در  های مثبت و کارا، بهها و ویژگیتوانایی

اساس  رو، براین شود. ازارتباط با جامعه ایجاد می
فعالیتآمده از مشارکت در  دست نتایج و تصویر به

 شناختیفاکتورهای روانی ورزشی و وضعیت ها
-های شخصیتی، مهارتویژگی) مورد مطالعه معهجا

مه ، لزوم تدوین برنا(های فردیهای روانی و انگیزه
 های جاری بهو بازنگری در برنامه نظر تجدید و جدید

شود. همچنین با توجه منظور هماهنگی مشخص می
  به

منابع

های خاص قشر مورد مطالعه، باید مشارکت حساسیت 
ی ورزشی این گروه را بسیار بااهمیت و هافعالیتدر 

در نظر داشت که عدم جدی تلقی کرد و این نکته را 
توجه به آن عواقب شایان توجهی را در بر خواهد 

های متولی سازمان شودرو پیشنهاد میاین داشت. از
امر جانبازان و معلولین نظیر سازمان بهزیستی کشور، 

ای، از مشکالت روانی این با برگزاری جلسات مشاوره
همچنین شرایط حضور آنها در  .افراد آگاه گردند

 فراهم کردن امکانات ورزشیی ورزشی را با هایتفعال
ورزش چرا که  ؛ورزشی، مهیا نمایندهای سالکو 

معلولین به عنوان یک دارو عمل برای سالمندان و 
(. 1221و همکاران،  2)وارنر کندمی

                                                 
 

1. Warner 
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