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Abstract 
The present study identifies the psychological and social factors 
influencing the development of sports for athletes with 
disabilities in Tajikistan. The present study employed the 
correlation method and structural equation modeling. Three 
hundred athletes with disabilities were selected using 
convenience sampling, and each one completed a researcher-
made questionnaire. With 56 questions in the psychological 
and social fields, this questionnaire was designed based on 
theoretical foundations, interviews with athletes with 
disabilities, and experts, and five academic experts confirmed 
its face-content validity. The results of exploratory factor 
analysis identified ten factors: media, family, social support, 
social interaction, respect, motivation, joy and happiness, fear, 
self-confidence, and self-efficacy; confirmatory factor analysis 
in LISREL confirmed these factors. This study showed that social 
factors, including respect, social support, media, family, and 
social interaction, are the most critical barriers to the 
development of sports for athletes with disabilities, 
respectively. The psychological factors of participation 
motivation, self-esteem, fear, self-efficacy, pleasure, and 
vitality, respectively, were also found to be most critical .  
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Disability as a social phenomenon and 
undeniable fact has always existed in 
societies from the distant past to the  
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present. Due to the negative attitudes 
that society has towards disability, 
people with disabilities experience a 
series of challenges. Today and over 
time, the disability laws around the 
world are paying close attention to the 
needs of people with disabilities. 
Therefore, the quality of life of 
individuals with disabilities has 
improved significantly. In recent years, 
one of the most important measures 
taken in this field is to develop the 
participation of people with disabilities 
in sports (Murphy, 2018). 
Today, athletes with disabilities have 
been able to achieve the necessary self-
confidence to enjoy a quality of life with 
their success in sports. In many 
countries, there are opportunities for 
people with disabilities to demonstrate 
their abilities in sports and physical 
activity at the grassroots level. 
However, this participation is not the 
same all over the world, and people 
with disabilities face major barriers in 
developing countries that limit access 
to the participation in sports and 
physical activity. One of the areas in 
which people with disabilities 
participate in social activities and 
prevent their isolation in society is 
participation in sports competitions 
(Jaarsma, Dijkstra, Geertzen & Dekker, 
2014). In the current situation, doing 
sports activities for the disabled has 
become particularly important and is 
considered not only as a means of 
recreation and treatment but also as a 
factor in the development of their 
physical and mental disabilities 
(Shojaei, 2002). In this regard, there are 
some obstacles and opportunities that 

can reduce or increase the participation 
of people with disabilities in sports 
activities. Verschuren, Wiart, Hermans 
& Ketelaar (2012) consider 
environmental factors (transportation 
and so on) and personal factors as the 
most important barriers to the 
participation of this group in physical 
activities. Environmental factors, 
transportation, facilities and equipment 
as well as socio-cultural and economic 
factors are the most important 
deterrents, and the enjoyment of 
vitality, health and social interaction 
are the most important factors driving 
participation in the physical activities of 
the disabled. 
Bragaru, Dekker, Geertzen & Dijkstra 
(2013) examined the barriers to sports 
participation of people with lower 
extremity amputations in the 
Netherlands and presented technical, 
social and personal factors in their 
model. In Tajikistan, 39% of the 
population live below the poverty line. 
Disability and poverty reinforce each 
other. Tajikistan's health system is 
transitioning from traditional to new 
health systems with new management, 
financial and operational mechanisms. 
In Tajik society, the rights of people 
with disabilities and access to services 
are not known to them, and people 
with disabilities do not always have 
access to facilities in their city, and 
cultural poverty in dealing with people 
with disabilities is another problem in 
this society (Mishra et al., 2018). 
Therefore, due to the change in the 
health system of the Tajik society and 
the lack of research on sports for the 
disabled in this community, it seems 
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that identifying psychological and social 
factors affecting the development of 
sports for the disabled in Tajikistan is 
important and necessary to exercise 
and do physical activity. Identifying the 
effective factors on the development of 
sports for the disabled can significantly 
help to eliminate them and provide 
effective solutions to increase 
participation in sports activities. 

Materials and Methods 
  The present study was a structural 
equation in terms of practical purpose 
and correlation in terms of content. 
Participants 
The statistical population of the current 
study was an unlimited number of all 
physically disabled people in Dushanbe, 
Tajikistan. From this community, 300 
disabled people were selected as the 
available sample. 
Data collection tools and methods 
First, based on the theoretical 
foundations, the interviews with 
disabled athletes and experts were 

designed with 56 questions in the 
psychological and social fields, and its 
face/content validity was confirmed by 
5 academic experts. 
Next, 5 Likert options were set based on 
the spectrum then, ten components 
including social components such as 
media, family, social support, social 
interaction and respect-compassion as 
well as psychological components 
comprising motivation to participate, 
pleasure and cheerfulness, fear of 
harm, self-confidence and self-efficacy 
were selected. The scoring method was 
from 1 to 5, respectively. 

Data Processing Method 
  Exploratory factor analysis was used in 
SPSS 26 to explore psychological and 
social factors, and structural equation 
analysis in Lisrel 9.3 was used to 
confirm the components in the 
measurement model. 
Findings 
 

 

Table 1- Fit indicators Goodness of fit 
Indicators value Acceptable values Interpretation 

X2 P=0.000 
X2 Is significant < 0.05 (so it is significant) 

DF/2χ 1.9 Values between 1 and 3 acceptable 
RMSEA 0.056 Values less than 0.06 acceptable 

NFI 0.92 
Values between 0.90 

and 0.95 
acceptable 

NNFI 0.90 
Values between 0.90 

and 0.95 
acceptable 

CFI 0.90 
Values between 0.90 

and 0.95 
acceptable 

IFI 0.90 
Values between 0.90 

and 0.95 
acceptable 

SRMR 0.054 below 0.08 acceptable 

X2:  Chi-Square, DF: Degree of Freedom, 
RMSEA: Root Mean Square Error of 

Approximation, NFI: Normed Fit Index, 
NNFI: Non-normed Fit Index, CFI: 
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Comparative Fit Index, IFI: Increment 
Fit Index, SRMR: Standardized Root 
Mean Square Residual. 
Table 1 shows the goodness indicators 
of RMSEA fit, Chi-square to freedom 
ratio (2/dfχ), NFI, NNFI, CFI, IFI, SRMR, 
and most of the indicators are 
acceptable; therefore, the confirmatory 
factor analysis of fit supports the 
proposed model.  

Discussion and Conclusion 
The aim of this study was to identify the 
psychological and social factors 
affecting the development of sports for 
the disabled in Tajikistan, in which 10 
categories of factors were identified as 
the main factors. The results of the 
ongoing study showed that in social 
factors, respectively, the respect, social 
support, media, family and social 
interaction factors were the most 
important barriers. In terms of 
psychological factors, the motivation to 
participate, self-esteem, fear, self-
efficacy and pleasure and vitality were 
the most important factors, 
respectively. In general, it should be 
said that the disabled like other 
members of society have the right to 
use sports and welfare facilities, and 
according to their physical condition, 
the environment should be 
psychologically appropriate for their 
presence. For example, Vakili et al. 
(2019) indicated that the resilience, 
optimism, self-efficacy and hope had a 
significant effect on the development of 
participation in public sports for 
veterans and disabled persons. Keep in 
mind that 2% of the population of 
Tajikistan is disabled and it is their 
natural right to use sports facilities. 

Sport has a broader meaning for the 
disabled. A disability person can reduce 
his mobility limitations through 
exercise, gain independence and be 
useful to his community. One of the 
effective factors is self-esteem 
interacting with social support. 
According to the Dohrnvand's model, 
good situations and mental adjustment 
are useful coping strategies for people 
with disabilities (Steinhardt, Ullenhag, 
Jahnsen & Dolva, 2020); another factor 
influencing the development and sports 
participation of the disabled is their 
family. These results are in line with 
those of Naderian and Hashemi (2009). 
According to Crawford's pyramid 
barrier model, the family barriers seem 
to be one of the factors influencing 
individuals' non-participation in sports 
activities; hence, it seems that the 
association of other family members 
with disabled people in sports activities, 
encouragement as well as spiritual and 
financial support of the family can play 
a decisive role in the development and 
participation of sports for the disabled. 
Moreover, the behavior and family 
conditions should be such as to 
motivate the disabled so that these 
people are interested in sports 
activities and participate in it regularly 
and continuously (Zirdast and Sharifian, 
2016). Public media like radio and 
television can be very influential due to 
their large audiences, pervasiveness 
and high penetration rate, and 
publications will certainly do so by 
following other media. Increasing 
media support leads to a significant 
increase in the motivation of women 
with physical disabilities to participate. 
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The most important goal of mass sports 
media, in line with national goals in 
each country, can be the development 
of sports with different dimensions and 
axes, and mass media in most cases can 
be effective (Ghasemi, 2007). Fear of 
being ridiculed and fear of injury are 
other important psychological factors in 
the development of Tajik sports for the 
disabled. The compassionate view that 
treating people with disabilities as a 
disabled person deprives them of self-
confidence and reduces their 
motivation to participate. 
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 مقالة پژوهشی

 یکستانیتاجمعلوالن ورزش  ةدر توسع مؤثر یو اجتماع شناختیروانعوامل 
 

  2زین العابدین کابالیوفو ، 1علی علیزاده
 

 مسئول( ۀنویسند) دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، آکادمی علوم تاجیکستان. 1
 آکادمی علوم تاجیکستاناستاد مدیریت و تکنولوژی، . 2
 

 چکیده

ورزش  ةدر توسع مؤثر یو اجتماع شناختیروانعوامل  حاضر شناسایی پژوهشهدف از 
 حاضر همبستگی از نوع معادالت ساختاری پژوهشروش  ی بود.کستانیمعلوالن تاج

محقق ساخته  ةنامنمونه در دسترس انتخاب و پرسش صورتبهمعلول  300عداد ت است.
بر اساس مبانی نظری، مصاحبه با ورزشکاران معلول  نامهپرسشاین  را تکمیل کردند.

 .و اجتماعی طراحی شد شناختیروان هایحیطهدر  سئوال 56و کارشناسان با تعداد 
نتایج تحلیل  شد. تأییددانشگاهی  نظرصاحب پنجمحتوای آن توسط -روایی صوری

رسانه، خانواده، حمایت اجتماعی، تعامل اجتماعی،  عامل شامل 10عاملی اکتشافی 
، خودکارآمدی را شناسایی و انجام نفساعتمادبهاحترام، انگیزه، لذت و نشاط، ترس، 

 نشان داد پژوهشنتایج این  کرد. تأییددر لیزرل، این عوامل را  یدیتأیتحلیل عاملی 
در عوامل اجتماعی، به ترتیب، احترام گذاشتن، حمایت اجتماعی، رسانه، خانواده و تعامل 

 ۀانگیز، ، به ترتیبشناختیروان عوامل طهیدر ح. هستندموانع  ترینمهماجتماعی 
 هستند. عوامل ترینمهممشارکت، عزت نفس، ترس، خودکارآمدی و لذت و نشاط 

 

 مقدمه
جوامع وجود دارند و جزء الینفک  در تماممعلولین 

شوند. طبق آمار منتشر شده توسط جامعه محسوب می
تعداد افراد  2011در سال  1سازمان بهداشت جهانی

معلول در سراسر جهان یک میلیارد نفر تخمین زده 
 درصد جمعیت جهان 15تا  10بین  اند کهشده

 

                                                                                 

1. World Health Organization 

 ۸0سازمان، بر اساس گزارش این دهند. را تشکیل می 
درصد افراد معلول در کشورهای در حال توسعه زندگی 

در زمینة وضعیت  شدهانجامهای . پژوهشکنندمی
زندگی معلولین، حاکی از این است که در کشورهای 
مختلف، این گروه نسبت به سایر افراد جامعه از امکانات 

مند اولیة زندگی همانند بهداشت، مسکن و آموزش بهره
در معرض  کهاینافراد معلول، عالوه بر نیستند. 

خطرهای ناشی از مشکل اصلی خود هستند، در سایر 
موارد مربوط به تهدید سالمتی نسبت به افراد غیر 

، 2و همکاران )اولیور معلول خطرپذیری بیشتری دارند
 یتیواقع ییک پدیده اجتماع عنوان به تیمعلول. (201۸
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دور تا به امروز  هایگذشتهانکارناپذیر است که از 
 هایدیدگاه لیبه دل .همواره در جوامع وجود داشته است

 علولافراد م ،دارد تیکه جامعه نسبـت به معلول یمنف
در حال حاضر  .کنندمیرا تجربه  هاچالشاز  ییک سر

در سراسر  تیمربـوط به معلول نیگذشت زمان، قوان و با
توجه  نیمعلول یـازهـایبـه نـ یتوجهقابل طوربهجهان 
افراد معلول بـه شکل  یزندگ تیفیک رو نیا ازدارد. 
توصیه سازمان جهانی در . بهبود یافته است یتوجهقابل

مورد ضرورت مشارکت کامل و تضمین برابری 
مستلزم  «جامعه برای همه»برای تحقق شعار  هافرصت

و دگرگونی جدی در شرایط معلولین  یطیمحتغییرات 
که این افراد بتوانند خود را با شرایط  یاگونهبهاست 

محیط وفق دهند و به یک زندگی عادی دست پیدا 
یک ویژگی و  تواندنمیاین اساس معلولیت  بر .کنند

 است ، بلکه محدودیتی از طرف جامعهرد باشدمشکل ف
 شودمیزندگی اجتماعی  ین افراد درکه مانع مشارکت ا

 قادرسازی، نتیجه در. (2017موسوی و شمس، )واعظ
رفع موانع فیزیکی، اجتماعی،  به بستگیمعلولین 

 رفع این موانع هر صورت در و داردفرهنگی نگرشی 
 تواندمی خود، هایتواناییو  هاویژگیکس به فراخور 

 .و امکانات موجود در جامعه استفاده نماید هافرصتاز 
که در این  هاییگام ترینمهماز  ییک ریاخ هایسالدر 
برداشتـه شـده، توسعه مشارکت افراد معلول در  نهیزم

امروزه ورزشکاران  .(201۸، 1)مورفی ورزش بوده است
هایی که در ورزش کسب اند با موفقیتمعلول توانسته

الزم برای برخورداری از یک  نفساعتمادبهاند، به کرده
 از کشورهازندگی با کیفیت دست یابند. در بسیاری 

هایی در سطح همگانی تا قهرمانی برای افراد فرصت
 ۀدر حوز آنهاهای معلول جهت نشان دادن توانایی

بدنی وجود دارد. با این حال این  هایفعالیتزش و ور
مشارکت در سراسر جهان یکسان نیست و افراد معلول 

                                                                                 

1. Murphy  

2. Jaarsma, Dijkstra, Geertzen & 

Dekker  

ای مواجه در کشورهای در حال توسعه با موانع عمده
که دسترسی و مشارکت در ورزش و فعالیت  هستند

 یهازمینهاز این  ییک .کندمیبدنی را محدود 
و  یاجتماع هایفعالیتدر  معلوالنمشـارکـت دادن 

در  کتآنان در جامعه، شر یاز انـزوا یریجلوگ
، دیجکستارا، گیرتزن جارمااسـت ) یورزشـ هایرقابت
 هایفعالیتانجام  ،یشرایط کنون در .(2014، 2و دکر
کرده  دایپ یبه خصوص ـتیاهمـ معلوالن یبرا یورزش

بلکه  یو درمان یتفریحـ لهییک وس عنوان بهتنها نهو 
 یهاینارسائدر جهت تکـامـل  یعامل عنوان به

گرفته شده است آنان مدنظر قرار  یو روان یجسمان
موانع و  یبرخ ـنـه،یزمـ یندر ا(. 2002شجاعی، )

موجب کاهش یا  توانندیموجود دارد که  هافرصت
د. نشو یورزش هایفعالیتدر  معلوالنافزایش مشارکت 

عوامل  (2012) 3، ویارت، هرمانس و کتالرورشون
را  یو عوامل شخص (غیره و ونقلحمل) یطیمح

 یبدن هایفعالیتموانع مشارکت این قشر در  ترینمهم
، امکانات و ونقلحمل ،یطیعوامل مح. انددانسته

 یو اقتصاد یفرهنگ یعـوامـل اجتماع ـزات،یتجه
و  سالمتیعوامل بازدارنده و لـذت نشاط،  ترینمهم

عـوامـل  ترینمهم یو تعامل اجتماع یتندرست
 نیمعلول یبدن هایفعالیتمشارکت در  دهندهسوق
نشان  (201۸و دیگران ) 4سندنتایج پژوهش تاون .است

جامعه، افزایش  جهت حضور در ایجاد آمادگی بیشتر داد
، نفساعتمادبهشادابی و امید به زندگی، باال رفتن میزان 

ورزش در  دیفواجلوگیری از افسردگی و کسالت، از 
 عنوان بهورزش  دلیل زندگی معلـولین است. به همین

معلولین زندگی روزمرۀ  هایفعالیت ن مهمیکی از ارکا
 هایفعالیتمعرفی شده است و مشارکت در ورزش و 

تواند بهترین راه کاهش مشکالت این قشر مانی میجس

3. Verschuren, Wiart, Hermans & 

Ketelaar  

4. Ownsend  
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و نظرات  هادیدگاه نیز (2012) 1رنکین. از جامعه باشد
افراد معلول ورزشکار و غیر ورزشکار را در پژوهشی با 
عنوان درک موانع مشارکت در ورزش در کشور 

عوامل  شدهارائهانگلستان را بررسی کرد و در مدل 
. را شناسایی کرد شناختیروانساختاری، تدارکاتی و 

 ( موانع2013) 2، دکر، گیرتزن و دیکستارابراگارو
مشارکت ورزشی افراد معلول قطع عضو اندام تحتانی 
را در کشور هلند بررسی کرد و در مدل خود عوامل 

در همین راستا، فنی، اجتماعی و شخصی را ارائه کرد. 
بـه این  (2015) ، اندام و ظریفسبحانیدر ایران نیز 

و  سالمتینتیجه رسیدند که به ترتیب اهمیت، عوامـل 
 ترینمهمتعامل اجتماعی  و تندرستی، لذت و نشاط

مل . بدنی است هایفعالیتمشارکت در  مؤثرعوامل 
ادراکات والدیـن از  به بررسیی پژوهشدر ( 2010)ویل 

عـوامـل افزایش انگیزه و موانع فعالیت بدنی برای 
عوامل آنها ، پرداخت کودکان دارای معلولیت ذهنی

 هایمندیعالقهافزایش انگیزه در کودکان را خانواده، 
و امکانـات مـوجـود، انگیزه اجتماعی  هابرنامهکودک، 

همچنین  .ندو تجربیات جسمانی از فعالیت بدنی نام برد
والدین نقش مـهـمـی در نشان داد  پژوهشنتایج این 

ی ـعقل اختالالتبه  مبتالحمایت از فعالیت کودکان 
 هاخانوادهبه  الزمو آموزش  مطالعاتافزایش  دارند.

انگیزه جهت  مهم افزایش هایروشیکی از  تواندمی
، مکگری) ین کودکان باشدا شرکت در فعالیت ورزشـی

 (201۸، 3ملویلکریاگ و 
نشان  ایمطالعه( در 2019وکیلی تنها و همکاران )

پایگاه تندرستی و نشاط و کسب ، دادند انگیزه سالمتی
اجتماعی و موفقیت و سرگرمی نقش مهمی در تمایل 

( 2020)به ورزش معلولین دارند. مهدی نژاد و همکاران 
شناختی را در توسعه مشارکت روانهای  مؤلفهنیز نقش 

 کستانیاکنون در تاجدانست.  معلولین در ایران مفید

                                                                                 

1. Rankin  

2. Bragaru, Dekker, Geertzen & 

Dijkstra  

 را آنهادرصد  27هزار معلول وجود دارد که  132
از دو درصد  شیب. دهندمیمعلوالن مادرزادی تشکیل 

 دهندیم لیتشک یرا معلوالن جسم کستانیتاج تیجمع
. کیفیت زندگی را ندارند نیاز موردآنان امکانات  شتریو ب

پایین است و با موانع محیطی و پیش داوری ها آنها 
درصد افراد جامعه زیر  39روبرو هستند. در تاجیکستان 

. معلولیت و فقر همدیگر را زندگی می کنندخط فقر 
. سیستم سالمت تاجیکستان در حال تقویت می کنند

انتقال از سیستم های سنتی به سیستم سالمت جدید 
مالی و عملیاتی است.  ،با مکانیزم های جدید مدیریتی

در جامعه تاجیکستان حقوق افراد معلول و خدمات در 
و افراد معلول  دسترسی برای آنها شناخته شده نیست

همیشه به امکانات در شهر خود دسترسی ندارند و فقر 
فرهنگی در برخورد با افراد معلول مشکل دیگری در 

با بنابراین، . (201۸ ،)میشرا و همکاران این جامعه است
و  تغییر در سیستم سالمتی جامعه تاجیکستانتوجه به 

ورزش معلولین در این  ةات در زمینمطالععدم انجام 
و  شناختیروانعوامل  رسد شناساییبه نظر می جامعه

با تاجیکستان  ورزش معلولین ةبر توسع مؤثراجتماعی 
 هایفعالیتاز ورزش و  تا بتوان باشد یرو ضرو اهمیت

بر  مؤثرعوامل . شناسایی شودفیزیکی مناسب استفاده 
کمک  تواندمیمعلوالن  ورزش توسعهسـر راه 

 در مؤثرو ارائه راهکارهای  آنهابه رفع  توجهیقابل
 ورزشی نماید. هایفعالیتمشارکت در  افزایشزمینه 

 

 پژوهش شناسیروش
و  شناختیروانعوامل شناسایی  باهدفحاضر  پژوهش
 انجام شد. یکستانیتاج ورزش ةدر توسع مؤثر یاجتماع

محتوا  نظر ازکاربردی و هدف  نظر ازتحقیق حاضر 
 .است از نوع معادالت ساختاری همبستگی

 

3. McGarty, Craig & Melville  
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 کنندگانشرکت
-جسمی معلوالنحاضر کلیه  پژوهشآماری  ةجامع

 این جامعه که است تاجیکستانشهر دوشنبه در حرکتی 
معلول  300نامحدود است. از این جامعه، تعداد 

 .نمونه در دسترس انتخاب شدند صورتبه

 هاگردآوری داده ةابزار و شیو
ابتدا بر اساس مبانی نظری، مصاحبه با ورزشکاران 

 هایحیطهدر  سئوال 56معلول و کارشناسان تعداد 
-صوریروایی  .و اجتماعی طراحی شد شناختیروان

 شد. تأییددانشگاهی  نظرصاحب 5محتوای آن توسط 
 کامالً هایگزینهلیکرت ) گزینه 5طیف  بر اساس

 (مموافق کامالً، م، موافق، بدون نظرم، مخالفممخالف
اجتماعی  هایمؤلفهشامل  مؤلفه ده .تنظیم گردید

خانواده، حمایت اجتماعی، تعامل ، رسانه شامل
شامل  شناختیروان هایمؤلفهترحم؛ -اجتماعی، احترام

انگیزه مشارکت، لذت و نشاط، ترس از آسیب، 
 ۀانتخاب شد. شیو و خودکارآمدی نفساعتمادبه

 .است 5تا  1امتیازگذاری به ترتیب 
-جسمیبعد از انتخاب نمونه، به مراکز ویژه معلولین 

-حرکتی شهر دوشنبه مراجعه شد. نحوه تکمیل پرسش
خواسته شد،  آنهااز  .توضیح داده شد آنهانامه برای 

 آنهابه  .نامه پاسخ دهندپرسش تسئواالصادقانه به 
محرمانه باقی خواهد  آنها هایپاسخاطمینان داده شد 

 جیتدربه نامه هاماند. در نهایت، بعد از تکمیل، پرسش
 شدند. یآورجمع

 هاروش پردازش داده
استفاده  هادادهاز فراوانی و فراوانی نسبی برای توصیف  

و اجتماعی از  شناختیروانبرای کشف عوامل  شد.
 1اس پی اس اس افزارنرمتحلیل عاملی اکتشافی در 

-در قالب مدل اندازه هامؤلفه تأییدو برای  26نسخه 
 2لیزرل افزارنرماز تحلیل معادالت ساختاری در  گیری

 استفاده شد. 9.3نسخه 

 

 هایافته
درصد  52جمعیت شناختی نشان داد  یهادادهتحلیل  

درصد  39 بودند. درصد زن 4۸مرد و  کنندگانشرکت
 31درصد بین  35سال؛  30تا  21بین  کنندگانشرکت

سال سن داشتند.  40درصد باالی  26سال و  40تا 
اس پی اس  افزارنرمنتایج تحلیل عاملی اکتشافی با 

است که  ۸3/0نشان داد مقدار آماره کمو برابر با اس 
بنابراین، اندازه نمونه  .است 5/0باالتر از معیار حداقل 

برای تحلیل عاملی کافی است. همچنین، آزمون بارتلت 
( یعنی، p ،02/12531=2χ=000/0است ) معنادارنیز 

ی از صفر متفاوت معنادار طوربههمبستگی بین متغیرها 
آیتم با واریماکس  65است. نتایج تحلیل عاملی روی 

( 1نشان داد بر اساس معیار کایزر )مقادیر ویژه باالتر از 
درکل عامل منطقی است و  10حفظ  1در جدول شماره 

 .دهندمی حیرا توض انسیدرصد از وار 6/71

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

1. SPSS 2. Lisrel 
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 مقادیر ویژه -1جدول 

 واریانس تراکمی واریانس نسبی کل عامل
1 ۸1/6 9/13 9/13 
2 56/5 3/11 2/25 
3 69/4 57/9 ۸/34 
4 ۸6/3 ۸۸/7 7/42 
5 1۸/3 5/6 2/49 
6 65/2 42/5 65/54 
7 60/2 6/59 9/59 
۸ 29/2 6/64 64/64 
9 77/1 62/3 2/6۸ 
10 63/1 34/3 6/71 

ماتریس بارهای عاملی چرخش یافته  2جدول شماره 
دارای بار باال روی یک  هایآیتم .دهدمیرا نشان 

عامل اول )رسانه(؛  5تا  1 تسئواال دهدمینشان  مؤلفه
تا  10 تسئواالعامل دوم )خانواده(؛  9تا  6 تسئواال

 20تا  15 تسئواالعامل سوم )حمایت اجتماعی(؛  14
 25تا  21 تسئواالعامل چهارم )تعامل اجتماعی(؛ 

عامل ششم )انگیزه  30تا  26عامل پنجم )احترام(؛ 
عامل هفتم )لذت  35تا  31 تسئواالمشارکت ورزشی(؛ 

(؛ هشتم )ترس عامل 39تا  36 تسئواالو نشاط(؛ 
 تسئواال(؛ نفساعتمادبهعامل نهم ) 43تا  40 تسئواال

 .دهندمی لیتشکرا ( عامل دهم )خودکارآمدی 49تا  44
نتایج در  حذف شدند. هاسئوالشایان ذکر است بقیه 

در عوامل اجتماعی، به ترتیب،  نشان داداین تحقیق 
احترام گذاشتن، حمایت اجتماعی، رسانه، خانواده و 

 طهیدر ح. هستندموانع  ترینمهمتعامل اجتماعی 
انگیزه مشارکت، عزت ، ، به ترتیبشناختیروان عوامل

 ترینمهمنفس، ترس، خودکارآمدی و لذت و نشاط 
 75/0 برابر بامقدار آلفای کل  . در نهایتهستند عوامل

باالتر  1در جدول  ها مؤلفهاست و همچنین مقادیر آلفا 
 است. 7/0از معیار 

 

 نامهبارهای عاملی هر آیتم پرسش -2جدول 

 سئوال
 عامل

1 

عامل 

2 

 عامل

3 

 عامل

4 

 عامل

5 

 عامل

6 

عامل 

7 

عامل 

8 

عامل 

9 

عامل 

10 

1 90/0 - - - - - - - - - 
2 90/0 - - - - - - - - - 
3 ۸9/0 - - - - - - - - - 
4 ۸6/0 - - - - - - - - - 
5 ۸3/0 - - - - - - - - - 
6 - 70/0 - - - - - - - - 
7 - 77/0 - - - - - - - - 
۸ - ۸3/0 - - - - - - - - 
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 نامهبارهای عاملی هر آیتم پرسش -2جدول ادامة 

 سئوال
 عامل

1 

عامل 

2 

عامل 

3 

عامل 

4 

عامل 

5 

 عامل

6 

عامل 

7 

عامل 

8 

عامل 

9 

عامل 

10 

9 - 76/0 - - - - - - - - 
10 - - 71/0 - - - - - - - 
11 - - 7۸/0 - - - - - - - 
12 - - 90/0 - - - - - - - 
13 - - 7۸/0 - - - - - - - 
14 - - 74/0 - - - - - - - 
15 - - - 73/0 - - - - - - 
16 - - - ۸5/0 - - - - - - 
17 - - - ۸5/0 - - - - - - 
1۸ - - - ۸4/0 - - - - - - 
19 - - - 79/0 - - - - - - 
20 - - - 7۸/0 - - - - - - 
21 - - - - 77/0 - - - - - 
22 - - - - ۸6/0 - - - - - 
23 - - - - ۸5/0 - - - - - 
24 - - - - ۸6/0 - - - - - 
25 - - - - ۸1/0 - - - - - 
26 - - - - - 65/0 - - - - 
27 - - - - - 74/0 - - - - 
2۸ - - - - - 79/0 - - - - 
29 - - - - - ۸0/0 - - - - 
30 - - - - - ۸6/0 - - - - 
31 - - - - - - 76/0 - - - 
32 - - - - - - ۸5/0 - - - 
33 - - - - - - ۸9/0 - - - 
34 - - - - - - 75/0 - - - 
35 - - - - - - 75/0 - - - 
36 - - - - - - - 77/0 - - 
37 - - - - - - - 91/0 - - 
3۸ - - - - - - - 7۸/0 - - 
39 - - - - - - - ۸7/0 - - 
40 - - - - - - - - ۸2/0 - 
41 - - - - - - - - ۸2/0 - 
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 نامهبارهای عاملی هر آیتم پرسش -2جدول ادامة 

 سئوال
 عامل

1 

عامل 

2 

عامل 

3 

عامل 

4 

عامل 

5 

 عامل

6 

عامل 

7 

عامل 

8 

عامل 

9 

عامل 

10 

42 - - - - - - - - 72/0 - 
43 - - - - - - - - 62/0 - 
44 - - - - - - - - - 91/0 
45 - - - - - - - - - 94/0 
46 - - - - - - - - - 92/0 
47 - - - - - - - - - 93/0 
4۸ - - - - - - - - - ۸3/0 
49 - - - - - - - - - 76/0 

  77/0 ۸9/0 ۸2/0 70/0 90/0 75/0 94/0 ۸6/0 93/0 آلفا

 افزارنرماولیه با  تأییدیدر نهایت، نتایج تحلیل عاملی 
 تسئوااللیزرل نشان داد مقادیر بارهای عاملی همه 

 افزارنرمبا  تأییدی یعامل لیتحل جینتا. معنادار است
همه  یعامل یبارها ریداد مقاد نشان 1شکل در  زرلیل

این هست  دهندهنشانه ک است 5/0باالتر از  تسئواال

ن خوبی برخوردار هستند یکه همه بارهای از قدرت تبی
که  دهستن 96/1باالتر از  تی-ادیرو قدر مطلق مق

مربوطه قادر به  سئوالاین است که  دهندهنشان
 متغیرش است. معنادارسنجش 
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 مدل تیو  بیمقادیر  -1شکل 

، RMSEAنیکویی برازش  یهاشاخص 3جدول 
، NFI(، dfχ/2نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی )

NNFI ،CFI ،IFI ،SRMR  دهدمیرا نشان. 

ها ، بیشتر شاخصکنیدمیکه مشاهده  گونههمان
از  تأییدیهستند و بنابراین، تحلیل عاملی  قبولقابل

 برازش مناسب مدل پیشنهادی حمایت کرد.
 

 برازش نیکویی برازش هایشاخص -3جدول 

 تفسیر قبولقابلمقدار  مقدار هاشاخص

 دو-خی
000/0=P 

1/2102=2χ 
 باشد معنادار

 معناداراست پس  05/0کمتر از 
 باشدمی

df/2χ 9/1  است قبولقابل 3تا  1مقادیر بین 

RMSEA 056/0  است قبولقابل 06/0مقادیر کمتر از 

NFI 92/0  است قبولقابل 95/0تا  90/0مقادیر بین 

NNFI 90/0  است قبولقابل 95/0تا  90/0مقادیر بین  

CFI 90/0  است قبولقابل 95/0تا  90/0مقادیر بین  

 IFI 90/0  است قبولقابل 95/0تا  90/0مقادیر بین  

SRMR 054/0  است قبولقابل 0۸/0زیر  
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 گیرینتیجهبحث و 
و  شناختیروانعوامل هدف از این پژوهش، شناسایی 

ی کستانیورزش معلوالن تاج ةدر توسع مؤثر یاجتماع
اصلی شناسایی  عوامل عنوان بهدسته  عامل 10بود که 

در عوامل اجتماعی،  نشان داد پژوهشگردید. نتایج این 
به ترتیب، احترام گذاشتن، حمایت اجتماعی، رسانه، 

در  .دنباشمیموانع  ترینمهمخانواده و تعامل اجتماعی 
مشارکت،  ۀانگیز، ترتیب، به شناختیروان عوامل ةطیح

، خودکارآمدی و لذت و نشاط ترسنفس،  عزت
و  شناختیروان ةاز جنب هستند. عوامل ترینمهم

دهقاندار  پژوهشحاضر با  پژوهشاجتماعی نتایج 
و وکیلی  (2015) ( و سبحانی و همکاران2011)
کلی باید گفت معلولین طوربه .همخوانی دارد (2019)

 تسهیالتنیز مانند سایر افراد جامعه حق استفاده از 
دارند و با توجه به شرایط جسمی  ورزشی و رفاهی را

روانی شرایط حضورشان  لحاظ ازمحیط  بایستمین آنا
( 2019برای مثال وکیلی و همکارن ) .را داشته باشند

و  یخودکارآمد ،ینیبخوش ،یآورکه تابنشان دادند 
 یبر توسعة مشارکت در ورزش همگان یدواریام

به نظر می رسد دارد.  یدارمعنا ریجانبازان و معلوالن تأث
امید به آینده در کنار اعتقاد به توانایی های خود و 

پیشروی معلولین در سرسختی در برابر چالش های 
جامعه کلید موفقیت فرد در برابر موانع مشارکت آنها در 

 یبه منظور آماده ساز تواندیم جینتا نیازش باشد. ور
 تیدر فعال داریحضور پا یمعلوالن و جانبازان برا

 دوداشته باشیم که  در نظر مثمر ثمر واقع شود. یورزش
تشکیل معلولین را تاجیکستان  درصد از افراد جامعه

ورزشی حق طبیعی آنان  تسهیالتو استفاده از  دهندمی
دارد. فرد  تریوسیعورزش برای معلولین مفهوم  .است

حرکتی خود را  هایمحدودیتبا ورزش  تواندمیمعلول 
آورد و فرد  به دستخود را  استقاللنماید،  رنگکم

                                                                                 

 

 مؤثریکی از عوامل  .جامعه خود باشد یمفیدی برا
 هایحمایتبا  رسدمیعزت نفس است که به نظر 

کامرانی، )شمس و اکبری اجتماعی در تعامل است
خوب و  هایموقعیتاساس مدل دوهرنوند،  بر .(2015

 یبرا یدیمف کنار آمدن یراهکارها ،یذهن میتنظ
)استین  شوندمیروبرو  یاست که با ناتوان یافراد

 معنا نی؛ بد(2020، 1، اولنهاگ، جانسن و دولواهاردت
هستند  یو عزت نفس عوامل مهم یاجتماع تیکه حما
 عنوان بهمعلوالن دارد.  یبرا یمثبت جیکه نتا
 یدارا اداز افر یکاف یاجتماع تی، حماگیرینتیجه
را بهبود  آنهاممکن است عزت نفس  یجسم تیمعلول

گذارد. یم ریدرک شده تأث ضیبر تبع نیبخشد، بنابرا
ممکن  هامحلهو  هاخانوادهدر  یاجتماع تیبهبود حما

 .کند تیرا تقو دیو ام هددرا کاهش  یاست ناراحت
 تیمعلول یرااز افراد داحمایت  منظور بهبنابراین، 

 یبانیشبکه جامع پشت کی جادیبه ا ازی، ما نیجسم
 یافراد دارا یهاخانواده. میدار آنها یبرا یاجتماع

 دیبا زین یاجتماع هایسازمان، جوامع و یجسم تیمعلول
بهبود  یمناسب برا یزندگ طیمح کی جادیا یبرا

 شوند. ریدرگ یجسم تیلمعلو یافراد دارا یزندگ
بر توسعه و مشارکت ورزشی  مؤثریکی دیگر از عوامل 

و  نادریان پژوهش این نتایج بامعلولین، خانواده بود. 
مدل بر اساس در یک راستا قرار دارند. ( 2009) هاشمی

موانع خانوادگی از  رسدمیبه نظر هرمی موانع کرافورد 
 هایفعالیتجمله عوامل اثرگذار بر عدم شرکت افراد در 

شدن  همراه رسدمیبنابراین، به نظر  .باشندورزشی 
 هایفعالیتدر  معلول دیگر افراد خانواده با افراد

معنوی و مالی خانواده  هایحمایت، تشویق و ورزشی
در توسعه و مشارکت ورزش  کنندهتعییننقش  توانندمی

همچنین رفتار و شرایط خانواده معلولین داشته باشد. 

1. Steinhardt, Ullenhag, Jahnsen & 

Dolva  
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 معلولینباشد که باعث ایجاد انگیزه در  ایگونهبهباید 
 وندش مندعالقهورزشی  هایفعالیتشود تا این افراد به 

زیردست ) م و مستمر در آن شرکت کنندمنظ طوربهو 
 (.2016، شریفیانو 

تلویزیون به دلیل پر  رسانه های عمومی مانند رادیو و
توانند فوذ باال می، فراگیر بودن و درصد نمخاطب بودن

از  کردن تبعیتبسیار تأثیر گذار باشند و نشریات نیز با 
 شیافزا .به این امر خواهند پرداختاَ دیگر رسانه ها قطع

 زهیانگ زانیم معنادار شیمنجر به افزا ایرسانه تیحما
. شودمی یحرکت–یمشارکت زنان معلول جسم

های گروهی ورزش، در راستای هدف رسانه ترینمهم
ورزش باشد  توسعهتواند اهداف ملی در هر کشور، می

های گروهی مختلفی دارد و رسانه حورهایکه ابعاد و م
(. 2007 ،یتوانند مؤثر باشند )قاسمدر بیشتر موارد می

( 2015)، حیدری نژاد و خطیبی انیمانیپژوهش ا جینتا
کشور در  یروزنامه ورزش اتینشر ینشان داد محتوا

نود و نه درصد را به ورزش  1393ماهه دوم سال  شش
ن یدرصد را به ورزش معلول کیافراد سالم و فقط 

 یهاتیو موفق هاتیاختصاص داده بودند. هرگاه فعال
منعکس شود  یریو تصو ینوشتار یهامعلول در رسانه

بپردازد،  نیبه ورزش معلول یاختصاص ییهاو برنامه
. شوندیم بیترغ یورزش تیافراد معلول به فعال

پرداختن  یچگونگ یافراد برا یاز سردرگم یرساناطالع
مشارکت  زهیو انگ کندیم یریجلوگ نیبه ورزش معلول

 نیا از. دهدیم شیرا افزا یحرکت-یزنان معلول جسم
 توانندیم نیمعلول به ورزش شتریمطبوعات با توجه ب رو
 به ورزش را فراهم کنند. آنها شتریجذب هر چه ب نهیزم

از عوامل مهم  یکی یاجتماع یهادر نظر گرفتن جنبه
هستند  یجسمان هایفعالیتمشارکت افراد معلول در 

به شکل  تواندیم یاجتماع تی(. حما2016، 1نیوای)د
 دادن به تیاستقبال مردم از مسابقات افراد معلول، اهم

 طور بهورزشکاران معلول و  ینیافتخارات و افتخارآفر

                                                                                 

 

 از ورزشکاران معلول باشد. جانبههمه تیحما کلی
اجتماعی که توسط فدراسیون و  هایحمایتهمچنین 
، دوستان و همکاران انجام گیرندهتصمیممدیران 

سعه و مشارکت در تو مؤثریعامل  تواندمینیز ، شودمی
 دیمسئوالن متخصص با نیبنابرا .ورزش معلولین باشد

 یورزش هایفعالیتمشارکت در  یرا برا معلوالن
برای مثال با برگزاری مسابقات ورزشی کنند.  قیتشو

ورزشکاران  توانندمیویژه معلولین در سطوح مختلف 
. در مسیر تجلیل کنند آنهابرتر را شناسایی و از 

تصویری و شنیداری و  هارسانهاجتماعی  هایحمایت
نقش  توانندمیه فضای مجازی نیز انوشتاری به همر

که از  یگریدارزنده و مهمی داشته باشند. عامل 
 مثبت تأثیرات شودمیحاصل  یمشارکت در امور ورزش

فعالیت در است.  ایحرفه ای یتخصص اقیو اشت یتیترب
 و رقابت شرفتیپ زهیانگی ورزشی، هازمینه

 کندمیحداقل کمک  ای دهدمی شیرا افزا کنندهشرکت
 اتیخصوص نیو ا ندآورددست  را به اتیخصوص نیتا ا

 هایمحیطبه  یورزش هایمحیط را از التیتما ای
 هایفعالیتشرکت در  نیبنابرا؛ دنانتقال ده یرورزشیغ

وجود  به شدن یاجتماع یرا برا یمناسب نهیزم ،یورزش
 .آوردمی

به تأثیر عوامل محیطی و ( 2011همکاران )بادیا و 
معلول در  بزرگساالنشخصی بر مشارکت جوانان و 

به این نتایج دست  .اوقات فراغت پرداختند هایفعالیت
یافتند که عوامل محیطی و عوامل اجتماعی و فرهنگی 
مثل نیاز به کمک دیگران برای مشارکت در 

عواملی نظیر  طورهمیناوقات فراغت و  هایفعالیت
موانع عدم  ترینمهم ،ترس از تمسخر از سوی دیگران

بنابراین،  است.اوقات فراغت  هایفعالیتحضور در 
نیز از  دیدگیآسیبو ترس از  ندترس از مسخره ش

مهم در توسعه ورزش  شناختیرواندیگر عوامل 
 کهاینو  آمیزترحم دگاهید. استمعلولین تاجیکستانی 

1. Devine  
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 شود،یفرد ناتوان برخورد م کی عنوان بهبه افراد معلول 
مشارکت  زهیو انگ کندمیسلب  آنهارا از  نفساعتمادبه

 ، یپژوهش محمد یهاافتهی .دهدیرا در آنان کاهش م
و  ی( مانع اجتماع2017)فیروزجا، ندایی و احمدی 

چهارم موانع مشارکت بانوان معلول  رتبهرا در  یفرهنگ
نشان داد و  یورزش هایفعالیتدر  یحرکت-یجسم

 یهاجمله مؤلفه جامعه را، از در سطح یمنف یهانگرش
 طور بهبنابراین،  .حوزه برشمرد نیاثرگذار در ا یمنف

گیران در تصمیمشود مدیران و کلی پیشنهاد می
شناختی معلولین ی روانهایژگیوتاجیکستان باید به 

نفس و خودکارآمدی و کاهش مانند بهبود اعتمادبه
ی ورزشی یا ترس از هاطیمحترس از شکست در 

و فراهم کردن محیطی شاد و پرنشاط  دیدگیآسیب
تا میزان مشارکت ورزشی  توجه ویژه داشته باشند
ورزش برای این  ةهای توسعمعلولین افزایش و زمینه

ها و . همچنین با آموزش خانوادهنمایندفراهم  افراد را

ها، زمینه حمایت اجتماعی، احترام جامعه از طریق رسانه
گذاشتن به معلولین و دوری از حس ترحم را برای 
معلولین فراهم کنند تا معلولین در محیط اجتماعی 
احساس امنیت کنند و انگیزه کافی برای شرکت در 

 ورزش را داشته باشند.
توان پژوهش میهای این ترین محدودیتاز جمله مهم

آماری، محدود بودن حجم نمونه با  ةبه گستردگی جامع
 هانامهپرسش تکمیلعدم توانایی و کنترل متغیر سن، 

. در نهایت به در افراد دارای نقص عضو اشاره کرد
در سایر کشورهای  مطالعاتیشود میمحققین پیشنهاد 

و نتایج آنها با نتایج این  تازه استقالل یافته انجام شود
در زمینه مقایسه  پژوهشیعالوه ه. بمقایسه شودمطالعه 

کیفیت زندگی معلوالن تاجیک ورزشکار و غیر ورزشکار 
 انجام شود. 
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