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 چکیده

ن، ان، معلوالمشارکت ورزشی جانباز اثرگذار بر توسعۀ طراحی مدل مبتنی بر تحلیل راهبردي عواملاین تحقیق با هدف 
در حوزة ورزش معلوالن  نظرصاحبنفر از افراد  330جامعۀ آماري انجام گرفت.  کشور ن)ن. م، ناشنوایان و نابینایان (ج. 

روایی صوري ساخته بود و نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامۀ محقق 220بود و براساس کفایت نمونۀ تحلیل عاملی 
 منظوربهپس س. شد دییفر) بررسی و تأن 7نفر) و مدیران ( 6مدیریت ورزشی ( تادانتوسط اسپژوهش،  و محتوایی ابزار

 ۀنظران و خبرگان برحسب نموندلفی متشکل از صاحب ۀهاي مختلف پژوهش از تکنیک مطالعغربال و تعیین اعتبار بخش
ایایی پرسشنامه از پسازه استفاده شد.  روایی دییتأ ي نیز برايدییتأآزمون تحلیل عاملی ). نفر 8دسترس استفاده شد ( در

 براي اکتشافی یعامل تحلیل و نمونه کفایت براي نیز بارتلت آزمون شد. از دییتأارزیابی و  90/0طریق آلفاي کرونباخ 
هاي آمار ها شامل آزمونوتحلیل دادههاي آماري و تجزیهروش .شد گرفته بهره کمی ابزار در پنهان، هايمؤلفه تعیین
ها، چهار عامل فردي و . براساس یافتهاستل معادلۀ ساختاري اي، ضریب همبستگی پیرسون و مدنمونهفی، تی تکتوصی

ش در آزمون خانوادگی، ورزشی، مدیریتی و محیطی، عوامل اثرگذار بر توسعۀ ورزش همگانی معلوالن هستند. مدل پژوه
شد.  دییتأان وسعۀ ورزش همگانی جانبازان و معلوالن ایرمدل معادلۀ ساختاري برازشی مطلوب داشت، بنابراین، مدل ت

و چنانچه عوامل محیطی  کنندیمي اقشار خاص را تعیین هانگرش وتوان گفت عوامل فردي و خانوادگی دیدگاه می رونیازا
بروز  ف وبه لحاظ ساختاري و فرهنگی، قابلیت توسعۀ میزان مشارکت ورزشی براي افراد معلول را داشته باشد، کش

 ي بیشتري نیز اتفاق خواهد افتد. استعدادها
 

 يدیکل يهاواژه
 اقشار خاص، توسعه، مشارکت ورزشی، ورزش همگانی.
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 قدمهم

هاي اجتماعی و مسابقات افراد معلول در سطح وسیعی در فعالیت ،امروزه در کشورهاي پیشرفته

مناسب براي احیاي اقشار ویژه  يابزار و بستراند. ورزش شرکت دارند و هویت خود را به جامعه شناسانده

زیرا کارکردهاي متنوعی مانند سالمتی و  ،ن، نابینایان و ناشنوایان در جامعه استمانند جانبازان، معلوال

نهایت مشارکت اجتماعی در اندام و زیبایی و تندرستی، ترمیم و درمان جسمی، نشاط و شادي، تناسب

ن. ن و فدراسیون مربوط با م. هاي متولی ورزش ج. رت دارد که سازمانضرو زمینه. در همین )1دارد (

هاي بدنی و ورزش، اقدامات هدفمند و متناسب با ویژگی تربیت ۀهاي نسبی در زمینمشخص کردن مزیت

کند تا در ن. ن این امکان را ایجاد میم. نند. همچنین توسعۀ ورزش ج. کدهی محیطی خود را سامان

وندهاي پسین و پیشین نیرومند در سازوکارهاي خود، بر رشد خدمات رفاهی و فراغتی به صورت ایجاد پی

اي استفاده عنوان نهاد واسطهها بهزیرا بخش ورزش، از دستاوردهاي سایر بخش ،تأثیرگذار باشد این قشر

هاي حوزه). بنابراین توجه به 2کند (هاي دیگر کمک میکند و از طریق رشد این بخش به رشد بخشمی

پوشی از آن سبب از دست هاي ورزش یک الزام است و چشمن. ن با سایر زمینهم. مشترك ورزش ج. 

ن. ن م. بدنی ج.  مشمول ورزش خواهد شد. پیامدهاي توسعۀ ورزش و تربیت هايها و امتیازرفتن فرصت

یاري از زوایایی پنهان خدمات تواند در بسبر دستاوردهاي آشکار فرهنگی، اجتماعی براي این قشر، میعالوه

سازد. ورزش موجب افزایش سالمت ن. ن را فراهم . م. ج ۀهاي شکوفایی جامعو زمینه اشدبه آنان راهگشا ب

زبانزد  نیز اي ووري و ورزش قهرمانی و حرفههاي انسانی، بهرهوري منابع و سرمایهو نشاط اجتماعی، بهره

 ). 3شود (یم پیروز میهاي فردي، سازمانی و ملی تشدن نام

بعاد مختلف زندگی فردي و اجتماعی انسان و همچنین اامروزه اهمیت ورزش و نقش بسزاي آن در 

ن، نابینایان و خصوص براي عموم جانبازان، معلوالتک افراد جامعه بهپرورش روح، جسم و سالمت تک

برند، عنوان ابزار توانبخشی نام میاز آن به کهيطوربه ،ناشنوایان از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار است

، موجب جلوگیري از پیشرفت معلولیت و نیز بهبودي و شادابی روحیه در بیماران مذکوربر تأثیرات که عالوه

ر عمومی کیک قرن پیش تف تا ،با این حال. شودروانی که دچار افسردگی و اضطراب هستند، می روحی

هاي ورزشی توانند تماشاچی صحنههاي ورزشی ندارند و فقط میی در صحنهچنین بود که افراد معلول جای

نخاعی، نقش  ۀویژه افراد داراي ضایعن بهچشمگیر در ورزش معلوال يهاشرفتیباشند. اما امروزه با پ

عنوان جزء ورزش به کهيطور، بهدهدیافراد بیشتر نشان م گونهنیروز در زندگی اهباارزش خود را روزب

در سراسر دنیا را به  هاي مراکز ضایعات نخاعیاي از فعالیتینفک از زندگی افراد نخاعی، بخش عمدهال
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استوك مندویل در انگلستان امکانات بسیار متنوع را براي  که در بعضی مراکز مثل دادهخود اختصاص 

ن وقردر گذرد. ن میهاي معلوالسال از شروع رسمی ورزش 100اکنون هم). 1اند (این منظور فراهم کرده

درمانی قدم اول براي ابداع ن کامالً شناخته شد. ورزشمیالدي تأثیر ورزش در سالمت معلوال 19و  18

توسعه و پیشرفت واقعی ). 4هاي ورزشی ختم شد (ن بود که سپس به مسابقات و رقابتالهاي معلوورزش

اهمیت تربیت بدنی ). 5( آنها ورزش استترین هاي مختلفی است که یکی از مهمکشورها داراي شاخص

 يهاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادارتباط ورزش با پدیده. روز در حال افزایش استو ورزش روزبه

هاي توسعۀ ملی کشورهاست و در یک نگاه کلی، توسعه حاکی از اهمیت این پدیده و نقش آن در برنامه

شده  سبب. این موضوع )6( و قدرت آن کشور ارتباط نزدیکی داردبا اقتدار ، و پیشرفت ورزش در هر کشور

 . )7د (گیرر کشورها انجام بیشتهنگفتی براي توسعۀ ورزش در  يهايگذارهیکه سرمااست 

ن. ن متأثر از فرایند م. ملی پارالمپیک و فدراسیون ورزش ج.  ۀراهبرد هر سازمان ورزشی مانند کمیت

نقشی اساسی در فرایند موفقیت  ،بینی وضعیت آیندهبنابراین پیش ،تعامل آن با محیط بیرونی است

ها دارد. در این میان شناخت عوامل محیطی و همچنین شناسایی عوامل درونی بسیار مهم است سازمان

یندي است که موجب سازگاري بخش اجرا با ان. ن، فرم. ). تفسیر محیط داخلی و خارجی ورزش ج. 8(

اهداف به  دستیابیمنظور بهن ثبات حرکت مجریان و مدیران ورزشی این حوزه راهبردها شده و امکا

 يهاي دولتی و سازوکارهاسازمان ،در این مسیر طور حتمبه. )9( آوردمی فراهمراهبردي ورزش را 

گام نهادن  ،رونیشده توسط آنها در دستیابی به ثبات موردنظر نقش اصلی و اساسی دارد. ازاکارگرفتهبه

پذیري در برابر سختگیري سازمانی و انعطاف ن. ن مستلزم دوري مدیران ازم. یند توسعۀ ورزش ج. ادر فر

بایست در قالب قوانین ملموس و به دست ن. ن است و این مهم میم. روي ورزش ج.  واقعیات پیش

 . )3( مدیرانی توانمند به انجام برسد

گسترش خدمات به این اقشار منظور به ،آن ةدهندلیهاي تشکن. ن و زیربخشم. کلیت ورزش ج. 

. در داردهاي مختلفی ضعف خاص و دستیابی به هر هدفی در راستاي توسعۀ متوازن ورزش، نقاط قوت و

). در 10ها و عوامل محیط درونی و بیرونی است (ریزي، مستلزم شناخت ویژگیچنین شرایطی امر برنامه

ن. ن موجب م. ها، توانایی تفسیر محیط و تعیین راهبردهاي توسعۀ ورزش ج. ت، شناخت قوزمینههمین 

شود تا این حوزه از ورزش در مواجهه با رویدادهاي محیطی دچار استحاله نشود و متناسب با تحوالت می

اي ن دارتوسعۀ ورزش جانبازان و معلوالبراي ریزي مبحث برنامه ،رونیها به تطابق برسد. ازاگیدو پیچی

زیرا توسعۀ ورزش جریانی است که در خود، تجدید و دگرگونی کل  ،پیچیدگی و گستردگی باالیی است
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ها، فرایندها و رفتارها را در بردارد بر این، بهبود و رشد کمی و کیفی در سازههمراه دارد، عالوهنظام را به

یندهایی اها، بسترها و فرسیستمن. ن مشتمل بر ساختارها، م. توسعۀ ورزش ج.  خصوص). در همین 11(

در رویدادهاي ورزشی، رشد و بهبود تولید و خدمات صنعت  معلول جانباز و است که به مشارکت افراد

هاي ورزشی، ارتقاي سالمت و تندرستی عمومی و ورزش، پویایی و نشاط فرهنگی و اجتماعی محیط

منجر ن معلوال ة جانبازان ولمللی در حوزاهاي ورزشی بینرقابت ۀدستیابی به جایگاه مناسب در عرص

ین وجود دارد. در رویکرد یین به باال و باال به پای). در مبانی نظري توسعۀ ورزش، دو رویکرد پا11د (شومی

ترین سطوح ورزش در هرم توسعۀ ورزش آغاز شود که توسعۀ ورزش باید از پایینین به باال، فرض مییپا

 امارقابتی و قهرمانی جریان و ارتقا پیدا کند. به ورزش مگانی و سپس شود و از آموزش به مشارکت ه

جلب مشارکت  منظوربه کسب قهرمانی ورزشی و سپس استفاده از آن، هدف در ابتدا ین،یرویکرد باال به پا

 ). 3آن است (در مردم و رشد اقتصادي 

 ۀمثابگونه بهر ایران آند (اقشار خاص) با وجود اثبات نقش مهم ورزش در این قشر، هنوز ورزش

شود. ورزش ج. م. ن. ن در منظرهاي مختلف ضرورت و اقدام اساسی در توسعۀ اجتماعی انگاشته نمی

هاي سالمت و نشاط اجتماعی، فضاي ورزشی، مشارکت ورزشی، سهم ورزش در فراغت، شاخص ۀمانند سران

هاي ها و پستسب و کسب کرسیحضور در مسابقات کشوري و جهانی، تولیدات و خدمات ورزشی منا

ایران ورزش اقشار  در ،رونی). ازا12اي برخوردار نیست (از وضعیت شایسته یالمللنیسازمانی ملی و ب

و بهبود وضعیت  هکاهش شکاف توسع منظوربهبا کارایی اجرایی باال  یجامع ۀخاص نیازمند تدوین برنام

 فعلی است. 

ارتباط بودن جهت بودن روند توسعه و بیاساسی از جمله بیهاي بخش ورزش اقشار خاص با چالش

وابستگی بسیاري از ابعاد ورزش  ،روست. از سوي دیگرهاي ذاتی این حوزه از ورزش روبهآن با ویژگی

هاي همکار موجب ضعف پیوندهاي پسین این بخش شده که کمترین ن به سایر بخشجانبازان و معلوال

 ،اینبنابرویدادهاي ورزشی و عدم رشد مشارکت ورزشی اقشار خاص است. تأثیر آن ضعیف ماندن بخش ر

 ۀگرا و به لحاظ عرضبیشتر برون ،به لحاظ تأمین منابع توسعۀ اولیه )ج. م. ن. ناقشار خاص (بخش ورزش 

این یک مسئله و ضرورت اساسی جهت بازنگري  ،). بنابراین13گراست (بیشتر درون ،دستاوردها و رویدادها

 ن است.ورزش جانبازان و معلوال ةهاي توسعه در حوزویکردها و برنامهدر ر

ترین ) معتقدند مهم2015در همین زمینه تحقیقاتی نیز انجام گرفته است. سواري و همکاران (

از: تدوین برنامۀ راهبردي براي  اندراهبردهاي الزم براي توسعه و پیشرفت ورزش همگانی خوزستان عبارت
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) 2013). اسالمی و همکاران (14ها (گانی، توسعه و ترویج فرهنگ ورزش از طریق رسانهتوسعۀ ورزش هم

نشان دادند که بین وضعیت اقتصادي اجتماعی با انگیزة مشارکت رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد 

) نشان داد براي گرایش معلوالن به ورزش، باید عنایت به مشکالت حرکتی این 2013). آقاجانی (15(

هاي خارجی توسط فدراسیون مربوط قشر، اجراي دقیق و منظم مسابقات داخلی و شرکت در تورنومنت

) نشان دادند که مقاصد 2013). عراقی و همکاران (16منظور ایجاد انگیزه در دستور کار قرار گیرد (به

و مراکز ورزشی درصد  27ها درصد، بانک 27شهري، بهزیستی معلوالن در شهر بیرجند در سفرهاي درون

) در همین زمینه معتقدند عوامل سالمتی و 2015). سبحانی و همکاران (17درصد است ( 18فرهنگی 

هاي بدنی و مشارکت ترین عوامل مؤثر در فعالیتتندرستی، لذت و نشاط و تعامل اجتماعی از مهم

ت ورزشی در دو بعد هاي مشارک) نشان دادند بین چالش2015). شعبانی و همکاران (18اند (ورزشی

) نشان داد محیط، مدیریت و ساختار اثر 2016). منافی (19داري وجود دارد (درونی و بیرونی تفاوت معنا

) در خصوص ورزش معلوالن گزارش کرد روابط 2017). آرمندنیا (20داري بر مشارکت ورزشی دارد (معنا

بر پیوند دادن توان عالوهکارگیري آن میبا بهعلت و معلولی بین منظرها و اهداف راهبردي وجود دارد که 

ها، موجب فاصلۀ تدوین و اجراي راهبرد، مسیر تحقق اهداف آرمانی را هموار کرد و با هدفمند کردن برنامه

هاي مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ) زمینه2018پور و همکاران (). جوادي1اجراي بهتر آنها شد (

ت شامل پنج مقولۀ اصلی عوامل انسانی، عوامل ساختاري، عوامل مدیریتی، پیچیدگی ترتیب اولویایران را به

) معتقدند افزایش فعالیت بدنی افراد 2019و همکاران ( 1). لیو21محیطی و عوامل اقتصادي دانستند (

 هاي ورزشی مناسب، امکاناتسالگی در گرو دانش فعالیت بدنی علمی، پروژه 15تا  6داراي ناتوانی در 

) نشان دادند در ورزش افراد 2018و همکاران ( 2اي است. چويهاي توانبخشی حرفهکافی و راهنمایی

معلول نکات مثبت و منفی فراوانی وجود دارد. نگاه بد جامعه به معلولیت، مدیریت افراد ضعیف در بخش 

این نتیجه رسیدند  ) به2017و همکاران ( 3. میترااستمعلوالن از جمله مشکالت موجود در این زمینه 

شدت معلولیت، چرخۀ زندگی و ترکیب خانواده متفاوت است. همچنین  ي معلوالن با توجه بههانهیهزکه 

ها و دهندگان، نامتناسب بودن فعالیتترین عامل عدم مشارکت از نظر پاسخ) دریافت مهم2013( 4دوین

                                                           
1. Liu 
2. Choi 
3. Mitra 
4. Devin 
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. مانع دوم مشارکت، استزگاري امکانات و عالئق شده با نیازهایی مانند بهداشت فردي، ساهاي ارائهبرنامه

 مقیاس فرهنگی کیفیت زندگی عنوان شد. خرده

جانبازان ریزي راهبردي در توسعۀ ورزش، ضرورت توجه به این مهم در ورزش با توجه به اهمیت برنامه

 یافتادگعقبترین دالیل شک از مهمینیز بیش از پیش بر مسئوالن این حوزه الزم است و بو معلوالن 

هاي اخیر سالمهم است. هرچند در  ۀتوجهی مسئوالن به این مقول، کمدر اقشار خاصورزش  ۀعرص

. شک کافی نیست و باید بیشتر به این مهم توجه شودبرداشته شده است که بی زمینههایی در این گام

بازان و معلوالن کشور ضروري ورزش جان راهبردي براي ۀبرنام تدوینو  مناسب هايراهکار ، ارائۀبنابراین

رسد فراهم آوردن نظر مید. بهشو تربه جایگاه مناسب خود نزدیک ،این حوزه با تحقق آن و توسعۀتا  است

عمده و آغازین  یگام جانبازان و معلوالن،راهبردي توسعۀ ورزش  ۀتهیه و تدوین برنام شرایط مطلوب براي

هاي ورزش براي اقشار خاص و ویژه است. هاي گسترده و گوناگون در عرصهبراي سامان بخشیدن به تالش

جانبازان و سو و اهمیت ورزش  با توجه به پیشرفت و توسعۀ جامعه و اقبال عمومی مردم به ورزش از یک

شناخت دقیق و صحیح به ، التزام کشورهاي مناسب و باال در نیز وجود ظرفیت از طرف دیگر، و معلوالن

احساس  توسعۀ مشارکت ورزشی اقشار خاصمنظور به اصولی و علمی هايراهبرد ۀوضع موجود و ارائ

 حساببه جانبازان و معلوالن نیزورزش براي  مدل راهبردي منظورک ضرورت بهیعنوان شود که بهمی

ن. م. ج. ( توسعۀ مشارکت ورزشی اقشار خاص هبرديمدل را ۀپژوهش حاضر بر ارائ رو هدفازاین. آیدمی

 .شده استمتمرکز  )ن

 

 یشناسروش

همبستگی بود. از منظر ماهیت نیز  -تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کمی، و روش تحقیق از نوع توصیفی  

و آگاه در حوزة ورزش  نظرصاحبعنوان جامعۀ آماري افراد . بهاستاین تحقیق در زمرة تحقیقات کاربردي 

نفر بوده و براساس کفایت نمونۀ تحلیل عاملی بر اساس سؤاالت  330معلوالن بررسی شدند که تعداد آنها 

بود که براساس مطالعۀ  و پرسشنامهنفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه  220پرسشنامۀ کمی 

بازنویسی از مطالعات قبلی و شامل  صورتبهي اکتشافی، پرسشنامۀ پژوهش هامصاحبهاي و کتابخانه

 4سؤال و  30در طیف لیکرت ساخته شد. این پرسشنامه داراي  کنندهنییتعمتغیرهاي مربوط به عوامل 

منظور روایی . بهاستمؤلفۀ عوامل فردي و خانوادگی، عوامل ورزشی، عوامل محیطی و عوامل مدیریتی 

نفر) و استادان مدیریت  7حوزة ورزش جانبازان و معلوالن ( ابزار پژوهش ابتدا از مدیران کارشناس در
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هاي مختلف پژوهش از غربال و تعیین اعتبار بخش منظوربهسپس . شد دییبررسی و تأنفر)  6ورزشی (

نفر:  8دسترس استفاده شد ( در ۀنظران و خبرگان برحسب نموندلفی متشکل از صاحب ۀتکنیک مطالع

منظور ارزیابی محتوایی و صوري نظرخواهی شد. همچنین به). د، دو کارشناسدو مدیر، دو مربی، دو استا

 از بیش ضریب به توجه با روایی سازه استفاده شد و دییتأي مرتبۀ اول براي دییتأآزمون تحلیل عاملی 

سپس پایایی پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ در مرحلۀ  .شد دییتأ هاگویه تمامی ها،گویه تمامی در 4/0

 شد. از آزمون دییتأارزیابی و  90/0و  92/0ترتیب مقدماتی (مطالعۀ راهنما) و پایانی ارزیابی با ضرایب به

بهره  کمی ابزار در پنهان، هايمؤلفه تعیین براي اکتشافی عاملی تحلیل و نمونه کفایت نیز براي بارتلت

هاي هاي آمار توصیفی و توصیف ویژگیها شامل آزمونوتحلیل دادههاي آماري و تجزیهروش .گرفته شد

در تحقیق و توصیف متغیرهاي تحقیق بود و سپس با استفاده از  کنندگانشرکتشناختی جمعیت

اي، ضریب همبستگی نمونههاي آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف اسمیرنوف، تی تکآزمون

هاي تحقیق منظور تحلیل دادهوتحلیل شدند. بههاي تحقیق تجزیهو مدل معادالت ساختاري داده پیرسون

 استفاده شد. 24و آموس  25ي آماري پی اس اس افزارهانرماز 

 

 هایافته

ابتدا براي بررسی کفایت نمونه و قابل اعتبار بودن نتایج تحلیل عاملی از ضریب کیسر میر و آزمون بارتلت 

 6/0باالتر از  کهیدرصورت. این ضریب است 971/0استفاده شد. نتایج نشان داد ضریب کیسر میر برابر با 

ري این آزمون در سطح خطاي آلفا داباشد، قابل استناد است و با توجه به نتایج آزمون بارتلت و معنا

 است. ریپذامکانتوان گفت ابزار داراي اعتبار درونی بوده و استناد به نتایج تحلیل عاملی ) می05/0(

 

 . نتایج آزمون بارتلت و آمارة کیسر میر1جدول 
971/0 آمارة کیسر میر  
430/8316 آمارة کاي دو  

داريسطح معنا  001/0  
  

 6/0شود که بارهاي عاملی در تمامی سؤاالت ابزار تحقیق باالتر از مشاهده می 2با توجه به جدول 

 رو تمامی سؤاالت تحقیق براي آزمون تحلیل عاملی اکتشافی داراي اعتبار الزم هستند.و ازاین است
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 . بارهاي عاملی سؤاالت ابزار تحقیق2جدول 

 سؤال
ضریب ابتدایی 

)Initial( 
 عاملیبار 

1 000/1 911/0 
2 000/1 644/0 
3 000/1 695/0 
4 000/1 625/0 
5 000/1 712/0 
6 000/1 729/0 
7 000/1 756/0 
8 000/1 768/0 
9 000/1 664/0 
10 000/1 624/0 
11 000/1 750/0 
12 000/1 757/0 
13 000/1 716/0 
14 000/1 697/0 
15 000/1 784/0 
16 000/1 758/0 
17 000/1 753/0 
18 000/1 680/0 
19 000/1 814/0 
20 000/1 768/0 
21 000/1 741/0 
22 000/1 708/0 
23 000/1 802/0 
24 000/1 838/0 
25 000/1 802/0 
26 000/1 752/0 
27 000/1 784/0 
28 000/1 736/0 
29 000/1 700/0 
30 000/1 758/0 
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 عاملی پس از چرخش. ماتریس عوامل اصلی تحلیل 3جدول 

 1 2 3 4 
1 724/0  496/0  478/0  022/0  
2 009/0  066/0-  029/0  702/0  
3 489/0-  120/0-  863/0  009/0  
4 333/0-  582/0  071/0-  493/0-  

 
هاي تحقیق از بنابراین مشخص شد که چهار عامل از چرخش تحلیل عامل، استخراج شده و گویه

 از: اندعبارتهاي تحقیق و عوامل مشابه این عوامل چهار عامل تشکیل شده است که با توجه به گویه

 عوامل فردي و خانوادگی •

 عوامل ورزشی •

 عوامل مدیریتی •

 عوامل محیطی •
 

 ورزش همگانی جانبازان و معلوالن هاي اثرگذار بر توسعۀاي مؤلفهنمونهتک . نتایج آزمون تی4جدول 

 آماره
 عوامل

 tآمارة 
درجۀ 
 آزادي

انحراف از 
 میانگین

کران 
 باال

کران 
 پایین

 داريمعنا

عوامل فردي و 
 خانوادگی

647/39  219 24/1  31/1  16/1  001/0  

787/38 عوامل ورزشی  219 23/1  29/1  17/1  001/0  
582/39 عوامل مدیریتی  219 92/1  27/1  11/1  001/0  
674/32 عوامل محیطی  219 91/1  26/1  11/1  001/0  

550/36 مجموع  219 29/1  36/1  22/1  001/0  
 

هاي شود که میزان اهمیت تمامی مؤلفهاي مشاهده مینمونهو نتایج آزمون تی تک 4توجه به جدول با 

دار است و اهمیت بسیاري اثرگذار بر توسعۀ ورزش همگانی جانبازان و معلوالن نسبت به حد متوسط معنا

هاي حاصل از مرحلۀ کمی، برازش آموس و داده افزارنرمبراساس مدل خروجی تحقیق با استفاده از دارند. 

 هش ارزیابی شد.مدل مفهومی پژو
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 معلوالنورزش همگانی جانبازان و  توسعۀاثرگذار بر  يهامؤلفه. همبستگی 5جدول 

عوامل فردي و  
 عوامل محیطی عوامل مدیریت عوامل ورزشی خانوادگی

عوامل فردي و 
 خانوادگی

*    

896/0 عوامل ورزشی  *   
876/0 عوامل مدیریتی  884/0  *  
910/0 عوامل محیطی  935/0  901/0  * 

 
ي تحقیق با یکدیگر داراي همبستگی مثبت هامؤلفهتمامی  شودیممشاهده  5با توجه به نتایج جدول 

 .استند و همبستگی در سطح باالیی دارمعناو 

 

 مدل خروجی پژوهش 

 شده است. ارائه 2و  1 هايمدل خروجی پژوهش در شکل

 
 داريمعناآموس در حالت  افزارنرممدل خروجی  .1 شکل
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ورزش همگانی  ۀآموس در حالت استاندارد براي عوامل اثرگذار بر توسع افزارنرم. مدل خروجی 2شکل 

معلوالنجانبازان و   

 
 هاي برازش مدل توسعۀ ورزش همگانی جانبازان و معلوالن ایران. شاخص6جدول 

X2/df GFI CFI AGFI NFI RMSEA PMR NNFI RFI 
41/2  9/0  91/0  94/0  91/0  33/0  01/0  97/0  95/0  

 
دهد که مدل پژوهش در آزمون معادالت ساختاري داراي نشان می 6هاي مطلوبیت در جدول شاخص

 X2/df. بر این اساس استدار برازش است و مدل توسعۀ ورزش همگانی جانبازان و معلوالن ایران معنا

 GFIو قابل قبول است.   41/2که میزان آن  است 3 <که میزان مطلوب آن  استدو نسبی شاخص کاي

نیز  NFIو  CFI ،AGFIي هاشاخصسطح مطلوب آن است.  90/0که باالتر از  استشاخص برازندگی 

که سطح مطلوب آن  ستهایافته و ریشۀ مجذور ماندهترتیب شاخص برازش تطبیقی، برازندگی تعدیلبه

که باالتر  استشده نیز شاخص برازش هنجار NNFI. استبوده و در این تحقیق قابل قبول  90/0باالتر از 
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مطلوب  و  3/0نیز بیش از  RMSEAمطلوب است و در این تحقیق در سطح مطلوب قرار دارد.  90/0از 

PMR استت و در این مدل نیز قابل قبول که نزدیک به صفر قابل قبول اس ستهانیز ریشۀ مجذور مانده 

 . استو مطلوب  95/0مطلوب بوده که در این تحقیق  9/0نیز باالتر از  RFI و

 

 يریگجهینت

ترین عامل اثرگذار بر توسعۀ ورزش همگانی عوامل فردي و خانوادگی هاي تحقیق نشان داد مهمیافته

ي را بر فرد رگذاریتأثتواند بیشترین عامل به فرد، می نیترکینزدعنوان . عوامل فردي و خانوادگی بهاست

معلول داشته باشد. فرد معلول باید در درجۀ اول در درون خود روحیۀ مناسبی ایجاد کند و با مشکالت 

ي انجام دهد. مؤثرروحی ناشی از معلولیت کنار بیاید تا بتواند براي سالمت جسم و روح خود تالش 

اي بهتر و سبک زندگی شادتر و پربارتري ، اغلب روحیهندیآیمه با معلولیت کنار عبارت دیگر، افرادي کبه

تواند در افزایش ي خانواده و همراهی آنها با افراد معلول میهاقیتشوو  هاتیحمادارند. همچنین 

ایش دهد، واقع شود و مشارکت ورزشی آنان را افز مؤثري آنها از خود و دریافت مراقب از خانواده هامراقبت

هاي ورزشی حمایت کرده و در مواردي نیز همراهی کنند، زیرا چنانچه خانوادة فرد معلول او را در فعالیت

هاي ورزشی خواهد داشت و مشارکت بسیار بیشتري را در ورزش او انگیزة بسیار زیادي براي انجام فعالیت

ي، نگرش سازفرهنگشود تا با شنهاد میرو با توجه به مطالب مذکور پیاز خود نشان خواهد داد. ازاین

هاي آنها را ارتقا داد تا به مشارکت در ورزش و حمایت از فرد معلول براي مشارکت افراد معلول و خانواده

) و 2013)، اسالمی و همکاران (2018در ورزش تغییر دیدگاه دهند. در تحقیقات چوي و همکاران (

 شده است. دیتأکنقش خانواده بر توسعۀ ورزش همگانی  ) نیز بر اهمیت2015سبحانی و همکاران (

هاي داري بوده، عامل مدیریتی است. اگرچه انگیزهمعنا ریتأثعامل دیگري که در این زمینه داراي 

هاي ورزشی بپردازند، در هر شرایطی اقدام اند و افراد خاص اگر بخواهند به انجام فعالیتدرونی بسیار مهم

، اما الزم است تا اقدامات مدیریتی و اجرایی مناسبی براي افزایش میزان مشارکت کنندیمها به این فعالیت

تواند تأثیرات چشمگیري ي نیز میسازفرهنگهاي مدیریتی در توسعۀ ورزشی آنها صورت گیرد. فعالیت

ي قانونی هايگذاراستیسدر تمامی ابعاد ساختاري، قانونی و اجتماعی اثرگذار باشد.  مؤثرداشته و مدیریت 

ی، اجبارها و الزامات ارگونومیکی خاصی را براي اقشار خاص تعیین کرده است و مدیران در ساخت المللنیب

؛ بنابراین، الزم است تا تمامی اماکن ورزشی براي انددهبیشتر اماکن ورزشی تنها بخشی از آنها را لحاظ کر

ی از اماکن ورزشی استفاده کنند. همچنین راحتبهي شود تا این افراد بتوانند سازمناسبافراد معلول 
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تواند اثر انکارناپذیري داشته باشد افزایش سرمایه و منابع مالی در توسعۀ تجهیزات مربوط به معلوالن می

هاي تحقیق نیز بسیار حائز اهمیت است. منابع مالی با توسعۀ ارتباطات مدیران و افزایش که براساس یافته

تواند توسعه یابد و زمینۀ توسعۀ هرچه بیشتر مشارکت ورزشی جانبازان باالي کشور می توجه مسئوالن رده

ي مربوط نیز از جمله وظایف مدیران هایهماهنگي و انجام زیربرنامهو معلوالن را فراهم سازد. از طرفی، 

ي هايزیربرنامههاي ورزش اقشار خاص را با هماهنگی و ي موجود در برنامهخألها لهیوسنیبداست تا 

سازمانی مرتفع سازند و یکپارچگی عملکردي را در حوزة ورزش جانبازان و مناسب درون، برون و بین

در تحقیقات متعددي از جمله  همگانی ورزش توسعۀ ي عوامل مدیریتی بررگذاریتأثمعلوالن فراهم کنند. 

)، 2016)، منافی (2017، آرمندنیا ()2016)، پارك و همکاران (2019)، ساکستون (2019لیو و همکاران (

 شده است. دییتأ) نیز 2013) و آقاجانی (2015شعبانی و همکاران (

عوامل مربوط به ورزش بعد اثرگذاري دیگري در عرصۀ توسعۀ ورزش معلوالن است. ورزش 

ربی، ورزشکار، م صورتبهعنوان بخشی از آن است که بودن به بخشلذتي جذاب و ادهیپد خوديخودبه

ي خاص خود را دارد. همچنین توسعۀ مفاهیمی مانند اجتماعی شدن از طریق هاتیجذابمدیر و هوادار 

ورزش، اخالق ورزشی و روح پهلوانی از جمله عواملی است که با فرهنگ دینی و ملی ما قرابت عمیقی 

هاي اوقات فراغت لیتتواند در جذب جانبازان دفاع مقدس به ورزش و مشارکت در فعامی ژهیوبهدارد و 

با سالمتی و نشاط ورزش و اثر انکارناپذیر آن در جلوگیري از بروز سایر  توأمباشد. ماهیت  مؤثرورزشی 

هاي بسیار مهم براي توسعۀ مشارکت ورزشی ي شایع در جانبازان و معلوالن نیز یکی از انگیزههايماریب

ها با نتایج تحقیقات دوین ورزش است. این یافته افراد جانباز و معلول و ناشی از روح سالم و ماهیت

 .ست) نیز همسو1392) و اسالمی و همکاران (1392)، عراقی و همکاران (2013(

است،  رگذاریتأثعامل محیطی نیز عامل دیگري است که بر توسعۀ ورزش همگانی اقشار خاص کشور 

تواند در ابعاد مختلفی ولی این اثرگذاري کمتر از سایر عوامل بود. محیط زندگی افراد جانباز و معلول می

ي محیط براي سازمناسبي و سازسالمتوان به بر مشارکت ورزشی آنان اثرگذار باشد. در درجۀ اول می

و فضاهاي  شده ساختههاي معلوالن هاي شهري منطبق با نیازشود محیطمعلوالن اشاره کرد. پیشنهاد می

ي شود. حضور سازمناسبهاي اجتماعی از جمله ورزشی شهري براي حضور این افراد در تمامی فعالیت

ها توسط سایر افراد معلول در جامعه هاي ورزشی و مشاهدة آن فعالیتتر افراد معلول در فعالیتپررنگ

سعۀ مشارکت ورزشی سایر اقشار خاص خواهد بود. عاملی محیطی اثرگذاري بر تو خوديخودبهنیز 

عمومی و قابل استفادة همگان که براي معلوالن نیز  صورتبههمچنین وجود امکانات مناسب محیطی 
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تري تواند انگیزة معلوالن را در استفاده از این فضاها افزایش دهد و حضور قويي شده باشد، میسازمناسب

اي جامعه .طرفی، رفتار مردم با قشر معلول جامعه نیز بسیار حائز اهمیت است شود. از سازنهیزماز آنها را 

منظور تواند امید و انگیزة بیشتري را بهداراي افراد متمدن و آشنا با فرهنگ نحوة برخورد با معلوالن می

ه فعالیت هاي ورزشی به آنها تزریق کند تا بدون خجالت و با فراغ بال بحضور مستمر و فعال در فعالیت

) 2013) و عراقی و همکاران (2018)، میترا و همکاران (2018بپردازند. در تحقیقات چوي و همکاران (

 شد. دییتأعوامل محیطی  ریتأثنیز 

هاي پژوهش، توسعۀ ورزش همگانی در بین افراد جانباز و معلول در گرو پرداختن به با توجه به یافته

تی، محیطی و ورزشی خواهد بود. عوامل فردي و خانوادگی دیدگاه چهار عامل فردي و خانوادگی، مدیری

کند و تأثیر بسیاري بر توسعۀ ورزش در این افراد خواهد داشت. ي اقشار خاص را تعیین میهانگرشو 

هاي ورزشی خواهند پرداخت. هاي حمایتگرند نیز با قدرت بیشتري به فعالیتافرادي که داراي خانواده

وامل محیطی به لحاظ ساختاري و فرهنگی داراي قابلیت و پتانسیل توسعۀ مشارکت همچنین چنانچه ع

دهند و در ورزشی اقشار خاص باشد، این افراد تمایل بیشتري به مشارکت در ورزش از خود نشان می

هاي نتیجه افراد مستعد بیشتري در این قشر پرورش خواهند یافت. عوامل مرتبط با ورزش نیز داراي جاذبه

واقع شود.  مؤثرتواند در جذب افراد خاص (جانباز و معلول) به ورزش خصوص به خود است که میم

تواند هاي اجتماعی در حوزة ورزش نیز میو همچنین جاذبه اندامتناسبهاي مربوط به سالمتی و جاذبه

بسزایی  ریأثتمشارکت اقشار خاص را در ورزش در پی داشته باشد. عامل دیگر، عامل مدیریتی است که 

، اگر ساختار و منابع در اختیار مدیران درست مدیریت رونیازابر توسعۀ مشارکت ورزشی این افراد دارد؛ 

هاي تحقیقات سواري و تواند اقدامات مناسبی را براي توسعۀ ورزش معلوالن فراهم سازد. یافتهشود، می

کرد.  دیتأک) نیز براي توسعۀ مشارکت ورزشی بر عوامل محیطی، مدیریتی و رفتاري 2015همکاران (

کردند که با  دیتأک) نیز بر عوامل ساختاري، مدیریتی، محیطی و اقتصادي 1397پور و همکاران (جوادي

) نیز بر 2016و پارك و همکاران ( 2019. همچنین در تحقیقات ساکستون (ستها همسواین یافته

 .ستهاي تحقیق همسوشد که با یافته دیتأکي مشابه هامؤلفه
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 Abstract 
The aim of this study was to develop a model based on strategic analysis of 
factors affecting the development of sport participation of veterans, disabled, 
deaf and blind in Iran. The statistical population consisted of 330 experts in 
the disabled sport and 220 subjects were selected based on the adequacy of 
factor analysis sample. A researcher-made questionnaire was used to collect 
data, and the face and content validity were evaluated and approved by sport 
management professors (n = 6) and managers (n = 7). Then, Delphi 
technique consisting of experts based on convenience sampling method (8 
subjects) was used to screen and validate different parts of the research. 
Confirmatory factor analysis test was also used to confirm the construct 
validity. The reliability of the questionnaire was assessed and confirmed by 
Cronbach's alpha (0.90). Bartlett test was used for sample adequacy and 
exploratory factor analysis was applied to determine hidden components in 
the quantitative tool. Statistical methods of data analysis included descriptive 
statistics, one-sample t test, Pearson correlation coefficient and structural 
equation modeling. According to the findings, personal and family, sport, 
managerial and environmental factors were those influencing the 
development of sport for all for the disabled. The research model had a good 
fit in the structural equation modeling (SEM) test; therefore, the model of the 
development of sport for all for veterans and the disabled in Iran was 
approved. It can therefore be argued that personal and family factors 
determine the attitudes of specific strata; if environmental factors are 
structurally and culturally capable of developing sport participation for the 
disabled, more talent identification will occur. 
Keywords 

Development, specific strata, sport for all, sport participation.  
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