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خودکارامدي با ارتباط حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان و 
 بدنی يهاتیفعال در جانباز و معلول میزان مشارکت ورزشکاران
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 چکیده

عی دوستان و خودکارامدي با مشارکت هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتما
 است همبستگی -توصیفی نوع بدنی است. این پژوهش از هايیتفعال استان خراسان رضوي در جانباز و معلول ورزشکاران

دهند. نمونۀ پژوهش یمتشکیل  1395آن را ورزشکاران جانباز و معلول استان خراسان رضوي در سال  آماري جامعۀ و
ي هاپرسشنامه، از هادادهي آورجمعي انتخاب شدند. براي اخوشهصورت تصادفی بودند که به ورزشکار معلول 244

شناختی، پرسشنامۀ میزان مشارکت ورزشی، پرسشنامۀ خودکارامدي، پرسشنامۀ حمایت اجتماعی یتجمعهاي یژگیو
ي پژوهش با روش هاداده) استفاده شد. 2010خانواده و پرسشنامۀ حمایت اجتماعی خانواده (لی، پترسون و دیکسون، 

وتحلیل یهتجز 21نسخۀ  SPSS افزارنرماز  استفاده با پیرسون و رگرسیون و آزمون فریدمن همبستگی آماري ضریب
) و همچنین بین حمایت اجتماعی r=201/0بین خودکارامدي با میزان مشارکت ورزشکاران (نشان داد  هاشدند. یافته

هاي یتفعال) جانباز و معلول در r)(221/0=r=156/0خانواده و حمایت اجتماعی دوستان با میزان مشارکت ورزشکاران (
وجود دارد، اما خودکارامدي، حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان  و معناداريبدنی ارتباط مثبت 

داد بین  نشان نتایج یست.نبدنی  هايیتفعال کنندهۀ معناداري براي مشارکت ورزشکاران جانباز و معلول دربینییشپ
 اجتماعی حمایت و خانواده اجتماعی مایتح ی با خودکارامدي،بدن هايیتمشارکت ورزشکاران جانباز و معلول در فعال

بیشترین حمایت را از طریق فراهم  معلوالن ورزشکارجانبازان و  همچنین دارد. وجود معناداري و مثبت ارتباط دوستان
و کمترین حمایت از طرف خانواده و بازخورد مثبت کردن  یقتشوي تمرین و مسابقه و هامحلبه  وآمدرفتآوردن شرایط 

 کنند.یمدر نمایش نحوة درست و چگونگی حرکات ورزشی از طرف خانواده دریافت را نیز 
  

 يدیکل يهاواژه
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 مقدمه
فرد معلول را ناتوان  اغلببشر دارد و  توان در جامعه قدمتی به بلنداي پیدایشو کم 1وجود افراد معلول

ما،  ۀله جامعمج ر جوامع و ازبیشت. اما در کندیزوماً او را ناتوان نملفرد  2یتلمعلو آنکه، حالشمارندیم

. بنابراین مردم کنندیعنوان افرادي فرودست رفتار مبا آنان به و اغلب نگرندیدید منفی م افراد معلول را با

 کنندیتر ممثبتشان، آنان را ناتوان هاييتوانمند معلوالن و نادیده گرفتنت به ببرخورد منفی خود، نس با

عنوان هویت به یو ازکارافتادگ شوندیم و ناتوان یرگمعلول نیز خود با پذیرفتن این نگرش گوشه و افراد

 .)1(شود یرده ممآنان ش

ه افراد بي تفریحی توسط معلوالن از اهمیت بیشتري حتی نسبت هاورزشگذراندن اوقات فراغت با 

ی و نبد یتتربصصان آشنا با خصوصیات معلوالن و نیز متخصصان غیرمعلول برخوردار است، زیرا متخ

تقدند مع آنهاورزش معلوالن معتقدند که اگر ورزش براي غیرمعلوالن مستحب است، براي واجب است. 

هاي یتفعالریق ورزش براي افراد غیرمعلول بسیار نیکو و پسندیده است، اگر به آن نپردازند، از ط اگرچه

کنند، اما معلوالن باید این نیازها را با انجام مرتب یمروزانه تا حدودي نیازهاي حرکتی خود را برطرف 

 . )2(هاي ورزشی برطرف کنند یتفعال

شود. یمي طبیعی و اجتماعی است که در جوامع مختلف به صور گوناگون دیده اعارضهمعلولیت 

ردن نباشد و کیی که قابل معالجه یا برطرف نارسایا معلولیت عبارت است از هر نوع ناتوانی، ناهنجاري 

ردن نباشد. کمعلول کسی است که داراي ناتوانی، ناهنجاري یا نارسایی باشد که قابل معالجه یا برطرف 

هاي مختلف جسمی، حسی یا ینهزمهاي دائمی در یتمحدوددر تعریفی دیگر معلولیت عبارت است از 

ن را در زندگی روزمره در مقایسه با سایر افراد جامعه دچار مشکل یا آروانی که شخص مبتال به  -ذهنی

هاي ذهنی یا سالمتی ییتوانایی هستند که عملکرد جسمانی، هاانسانمحدودیت سازد. اشخاص معلول، 

، انحراف دارد آنهاستاستاندارد سن  از آنچهیقین به مدت بیش از شش ماه بهبه احتمال قریب  آنهاروانی 

 . )2(آید یموجود ین دلیل براي آنان در زندگی روزمره مشکالتی بهو به هم

 قشر این. دارد اجتماعی جنبۀ که است ايیدهپد باشد، داشته پزشکی جنبۀآنکه  از بیش معلولیت

 شرایط از ناشی الزاماًآنها  فرا روي مشکالتهرچند  اند،یبانگر به دست زیادي مشکالت با پذیریبآس

 در را آنان مشارکت امر اجتماعی حمایت عدم و جامعه غلط تلقی طرز بلکه نیست، شانیجسم و ذهنی

                                                           
1. Disabled 
2. Disability 
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 نگاه معلول، به سنتی نگاه که علتبدین. است ساخته مختل دیگران به اتکا بدون زیستن و اجتماعی امور

 در معلوالن حقوق گرفتن نادیده اصلی عامل رسدیم نظربه. آنان هايییتوانا نه است آنان هايیناتوان به

 .)3(باشد  معلولیت و معلول به نسبت جامعه آن افراد نادرست و منفی نگرش مختلف، جوامع

 جسمی سالمت حفظ در ايکنندهیینتع فعال، نقش نوع از فراغتی هايیتفعال از یکی عنوانهب ورزش

 ورزش ناست. همچنی هاي جسمییتفعال و تحرك مستلزم سالم زندگی دارد. داشتن انسان روحی و

 ایفاي منظوربه جامعه جسمی و سالمت روحی و بقا حفظ ضمن اجتماعی، و فردي مظاهر از عنوان یکیبه

هایی که یتمحدودسبب . معلوالن به)4(است  اهمیت حائز اجتماعی و فردي، خانوادگی يهانقش صحیح

که در مورد گونههماندفمند، نیازهاي حرکتی خود را برطرف سازند. البته دارند، باید با ورزش کردن ه

ز بهترین و افراد غیرمعلول نیز صادق است، هدف از ورزش تنها اهداف فیزیولوژیکی نیست، بلکه ورزش ا

 نجاما کنونی شرایط ین امکانات براي جلوگیري از منزوي شدن معلوالن در جامعه است. درترمهم

 پاي درمانی و یحیتفر وسیلۀ و از کرده پیدا ايیژهو اهمیت معلوالن و جانبازان براي ورزشی هايیتفعال

گیرد. یم قرار مدنظر انآن روانی و جسمانی هايیینارسا تکامل جهت در عاملی عنوانبه گذاشته است و فراتر

 هاییتوانا حد کنند،یم یداپ اعتماد خود به پذیرند،یم را دیگران ورزشی هايیتفعالطول  در معلوالن اصوالً

 خود درس خطاهاي و اشتباهات از کنند،یم کوشش بیشتر یادگیري براي شناسند،یم را خود هايیناتوان و

 .)2(برند یم بهره تجربیات این از اجتماعی زندگی در و گیرندیم

 راه سر بر نگرشی و حمایتی مانعی را محیط و فرد بیندر تعامل  ناتوانی معلوالن، جهانی سازمان

 دچار نباشد، اربرخورد کافی اجتماعی تأمین و اجتماعی حمایت از معلول اگرچراکه  داند،یم معلوالن

 و سازدمی رمتأث را جامعه و خانواده اعضاي امر، این شود؛یم روان سالمت عدم و استرس افسردگی،

 ندگیز شدن بهتر معلوالن، از اجتماعی حمایت هدف. دهدیم قرار خطر معرض در را جامعه سالمت

 حمایت کلی، عریفت در. است جامعه انسانی نیروي از بخشی عنوانبه آنان توانمندسازي وآنها  اجتماعی

 کنند،یم فراهم را حمایتی منابع نیاز، موقع در که افرادي با ارتباط کیفیت و بودن دسترس در بر اجتماعی

 مراقبت، شدن، داشته دوست احساس شخص آن طی که آوردیم را پدید متقابلی تعهدات و دارد یدتأک

 .)3(کند یم بودن ارزشمند و نفس عزت
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 طرف از کافی 1حمایت ورزشی، هايیتدر فعالمشارکت معلوالن و جانبازان  بر یرگذارتأث عوامل از

هایی است که از جانبازان و معلوالن براي انجام یتحمااز انواع  2.حمایت اجتماعی)5( است دیگران

 و طرح مادي، يهاکمکاطالعات،  کسب از است عبارت اجتماعی حمایت شود.یمهاي بدنی یتفعال

 ارزشمند فرد یا براي استمند آنها عالقه به فرد که دیگران سوي از حمایت عاطفی و بهداشتی توصیۀ

و  همسر بستگان، دوستان، والدین، مانند روند،یم شماربه فرد شبکۀ اجتماعی از بخشی و شوندیم تلقی

 را آن فرد که شوندیم محسوب حمایت اجتماعی روابطی که باورند این بر پردازانیهنظر. )6(سایر افراد 

 . )7(ارزیابی کند  نیازهایش رفع براي مناسب و دسترس در منبع  عنوانبه

 اجتماعی حمایت رابطۀ. است روان سالمت ارتقاي ی،اجتماع حمایت مهم تأثیرات از یکی ی،طور کلبه

 برخورداري که دارد آن از نشان بسیاري تحقیقات و است شده بررسی ياگسترده صورتبه روان و سالمت

 بهزیستی .)8( کندیم هدایت اجتماعی بهزیستی و روان سالمت به را فرد مطلوب، اجتماعی حمایت از

 زندگی در آن که يامحله دیگر، افراد با روابطش کیفیت مورد در فرد خود گزارش ۀمثاببه اجتماعی،

 یشناختروان عامل یک ۀمثاببه اجتماعی حمایت ،دیگر طرف از. )9( شودیم تعریفاش جامعه و کندیم

 رفتارهاي ودبهب به و است شده شناخته سالمتی رفتار کنندةیلتسه عنوانبه کهاست  اجتماعی

 يادهسازن کمک استرس کاهش و توانمندسازي افزایش زندگی، به امید انگیزه، افزایش خودمراقبتی،

 .)9( دارد ندگیز کیفیت بهبود و روانی يهاتنش کنترل در مهمی نقش اجتماعی حمایت واقع در. کندیم

 مثال، براي. است شده تعریف مختلفی طرق و اشکال به که است يچندبعد ومیمفه اجتماعی حمایت

 یا استرس، با مقابله براي امکاناتی عنوانبه دیگران، توسطشده فراهم منبع یک عنوانبه را آن توانیم

 محل اولین خانواده، محیط اند،متنوع بسیار اجتماعی حمایت منابع .)10( کرد تعریف منابع از يامبادله

 دوستان، به همساالن، توانیم اجتماعی حمایت منابع دیگر از است. حمایت اجتماعی تجارب کسب

 انداجتماعی حمایت اصلی منابع دوستان و خانواده اعضاي .کرد اشاره همکاران و هایههمسا خویشاوندان،

 توجه احترام، مراقبت، همراهی، محبت، از برخورداري را میزان اجتماعی )، حمایت1998( 3. سارافینو)11(

سایر افراد  و دوستان خانواده، اعضاي مانند دیگر يهاگروه یا افراد سوي از توسط فرد شدهدریافت کمک و

 توجه دیگران مورد شخص که احساس این یعنی اجتماعی تعریف کرده است. حمایت مهم در زندگی فرد

                                                           
1.  Support 
2.  Social Support 
3.  Sarafino 
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 .)12(است  متعلق اجتماعی شبکۀ یک به او اینکه و اندقائل ارزش او براي دیگران و است

 تعددي بررسیم تحقیقات در و شده معرفی پژوهشگران توسط که اجتماعی حمایت ترین انواعیجرا

 در معنی هب عاطفی . حمایتاستاطالعاتی  و ابزاري عاطفی، اجتماعی حمایت مقولۀ سه شامل اند،شده

 اطفیع اجتماعی . حمایتاست نیاز هنگام وي به داشتن اعتماد و کردن تکیه فردي براي داشتن دسترس

 شخص تواندیم حمایت نوع است. این شخص به یک عالقه و توجه و مراقبت همدلی، ة احساسدربردارند

 و فشار هنگامبه گرفتن قرار محبت مورد و داشتن تعلق اطمینان، راحتی، آسایش، احساس داشتن به را

 حمایت ار دیگران با ي اجتماعیهاتعامل طریق از ضروري اطالعات آوردن دستمجهز کند. به تنش

 ها،یريگجهت ها،یهتوص دادن شامل اطالعاتی حمایت دیگر، عبارت. بهاندکرده تعریف اطالعاتی

 يهامکک به ابزاري حمایت است. عملکردش چگونگی در خصوص فرد یک به بازخوردهایا  ها،یشنهادپ

افراد  به حمایت نوع این. شودیم اطالق دیگران سوي از فرد یک توسط شدهواقعی دریافت و عینی مادي،

 مانند و عینی مادي يهاکمک از عناصري شامل و کنند تأمین را خود روزانۀ نیازهاي تا کندیم کمک

 کردن رانندگی و رفتن کردن، حمام حرکت و ییجاجابه منزل، نظافت در کردن کمک پول، دادن قرض

 .)13(است 

هاي اجتماعی که از طرف خانواده و دوستان بر ورزشکاران جانباز و معلول یتحمادر پژوهش حاضر 

هاي بدنی همراه با ورزشکار، نمایش یتفعالورزشی، انجام  شود، شامل یادآوري کردن فعالیتیماعمال 

هاي بدنی یتفعالیزي ربرنامهنحوة درست و چگونگی حرکات ورزشی، تشویق ورزشکاران و بازخورد مثبت، 

 .)14(شوند یمي تمرین و مسابقه هامحلورزشکاران به  وآمدرفتورزشکاران و فراهم آوردن شرایط 

 دیگر یکی، است یرگذارآنها تأث مشارکت ورزشیکه بر  یستافراد معلول ن حمایت اجتماعی ازاما تنها 

 یجنتا. )15(است  1خودکارامدي جانبازان و معلوالن، ورزشی هايیتفعال در مشارکت بر یرگذارتأث عوامل از

از عوامل مرتبط یشتر ب ي،مدامثل خودکار ینشان داد عوامل نگرش) 2012و همکاران ( 2یجسریاوۀ مطالع

فرد در به انجام یات چراکه خودکارامدي به اعتقادات و ذهن ،)16(گذارد یم یرتأث یبر زندگ یت،با معلول

 .)17(شود یمرساندن اهدافش مربوط 

 یا درك صورتبه و است مطلوب یا نتیجۀ اثر یک ایجاد براي فرد توانایی معناي به خودکارامدي

 تعریف خود پیرامون عوامل با کنترل آمیزیتطور موفقبهخاص  عمل یک انجام توانایی در مورد فرد قضاوت

                                                           
1. Self-Efficacy 
2. Wijesuriya  
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 . افراد)18(شود یممحسوب  افراد در توانایی این ایجاد منظوربه عملی راهکارتوانمندسازي،  و شودیم

شرایط  بر یافتن تسلط براي ییهاچالش عنوانبه را وظایف سختمعموالً  خودکارامدي، باالي سطح داراي

 .)19(کنند ینم اجتناب نآ از و شناسندیم آمدهیشپ

 عنوان ویژه هايیتوضع در شایستگی سطح دربارة اعتقاد و باور و ویژه ساختار عنوانبه خودکارآمدي

 تکلیف در و فعالیت است انجام شایستۀ او اینکه و ایمان شخص به باور یعنی . خودکارآمدي)20(است  شده

 ايشدهاثبات متغیر  خودکارآمدي که داردیم اظهار ،)1995( 1 . بندورا)21(شدن را دارد  موفق توانایی ویژه

 در خود هايقابلیت به نفر یک خودکارآمدي اعتقاد بندورا، گفتۀ اجراست. به بر گذاشتن اثر براي

مختلف است؛  هايوضعیت و شرایط مدیریت براي نیاز مورد هايفعالیت رشته یک انجام و یدهسازمان

. است خاص وضعیت در شدن موفق منظوربه خود توانایی به فرد یک اعتقاد خودکارآمدي دیگر، عبارتبه

. بندورا )22(است  افراد احساس و رفتار تفکر، چگونگی کنندةیینتع عامل اعتقاد، بندورا این عقیدة به

 توانایی دربارة ذهنی قضاوت یک که داندیم افراد در ادراکی فرایند یک عنوانبه را احساس خودکارآمدي

 توانندینم ،اندنکرده باور را خود ورزشکاران وقتی نتیجه کند. دریم ایجاد تقاضاهاي محیطی با مطابق آنها

 که دالیلی ترینمهم از  کرد. نخواهند تالش کافی اندازة به یا کنند مهارت آماده درست اجراي براي را خود

 در فیزیکی هايیفیتک بهبود به ازحدیشب توجه دارد،یبازمشان یذات نیروهاي به رسیدن از را ورزشکاران

 نیست، جسم تنها انسان که را حقیقت این دیگر آنان عبارتبه است، ورزشی عملکردهاي و هامهارت توسعۀ

 است ياسازنده توان خودکارآمدي، که کندیممطرح  خودکارامدي خصوص در بندورا .اندگرفته کمدست

 ايگونهبه مختلف اهداف تحقق براي رفتاري انسان و عاطفی اجتماعی، شناختی، هايمهارت یلهوسبدان که

 افراد قبلی و دستاوردهاي هامهارت دانش، داشتن وي نظر به. شودیم اثربخش ساماندهی

 در خود هايییتوانادربارة  انسان باور بلکه نیستند، افراد آیندة عملکرد مناسبی براي يهاکنندهبینیپیش

 .)22(است  خویش مؤثر عملکرد چگونگی بر آنها انجام

عی با منابع اطالعاتی و تحقیقات اندکی وجود دارد که ارتباط بین خودکارامدي و حمایت اجتما

توان براي یمرو ینازاهاي بدنی بررسی کرده باشد. یتفعالمشارکت ورزشکاران معلول و جانباز را در 

 ۀ پژوهش به تحقیقات زیر اشاره کرد.بررسی پیشین

                                                           
1. Bandura 
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شکالت م) در پژوهش خود موانع اصلی در گذران اوقات فراغت را شامل 1379علیزاده و قراخانلو (

ردند. آنها ورزش ، مشکالت جسمانی و حرکتی و نبود اماکن مناسب عنوان کوآمدرفتمالی، نبود امکانات 

) در تحقیق خود 1388. خالقی ()23(ي گذران اوقات فراغت عنوان کردند هاروشترین یجراکردن را از 

هاي ورزشی تفریحی در افراد جانباز و معلول فعال و غیرفعال نشان داد که یتفعالدربارة مشارکت در 

. سبحانی، اندام )24(کلی کیفیت زندگی در جانبازان و معلوالن جسمی فعال بهتر از غیرفعال است  طوربه

 عوامل اقتصادي،هاي ورزشی را یتفعالدر  نمعلوال یموانع مشارکت ورزش ینترمهم) 1394و ظریفی (

 .)4(کردند  ذکر فرهنگی یو عوامل اجتماع یزاتونقل)، امکانات و تجه(حمل محیطی

) در نتایج تحقیق خود عنوان کردند که براي ادامۀ ورزش،حمایت 2007( 1رابرت، تریسور و کنوري

. )25(، مهم است دارند یازاز افراد توانمند ن یشترب یتبه حمایژه ورزشکاران معلول که به وبراي ورزشکاران 

 یورزش تینوع فعال هرکه شرکت در  افتندیدست  جهینت نیبه ا یقی)، در تحق2007( 2جانسوناسمیت و 

 تواندیها مقوي دوستان و خانواده تیدارد. حما یبستگ گرانیروابط با د وها یتوسط افراد معلول، به دوست

ونقل از که حمل افتندیدر طورین. همشود طور منظمبه یورزش هايیتسبب مشارکت آنان در فعال

و همکاران  3عمرفوزي .)26( استی ورزش هايیتافراد معلول براي پرداختن به فعال مشکالتترین یاساس

)، در نتایج تحقیق خود عنوان کردند که پنج عامل سرگرمی، حمایت، تناسب اندام، پاداش و کاهش 2010(

 هايیزهکه دارند، انگ یتیمعلول یر دارد. همچنین این افراد با وجودتأثاسترس بر مشارکت ورزشی معلوالن 

)، در پژوهشی به 2014( 4استاپلتون .)27( ندارند یتاست که معلول يدر ورزش مشابه افراد آنها مشارکت

هاي جسمی یتمعلولات فراغت بین افراد با بررسی سیستماتیک، نقش نفوذ اجتماعی در فعالیت بدنی اوق

کنندة سطح مشارکت ورزشی در بین بینییشپحمایت همساالن  کهپرداخت و به این نتیجه رسید 

) بیان کردند فعالیت جسمانی هدفمند سبب 2018( 5ویکمن، نوردلند و هولم. )28(ورزشکاران معلول بود 

) در تحقیق خود 2018و همکاران ( 6تولده. )29(شود افزایش خودکارامدي در کودکان داراي معلولیت می

 یتمعلول يکودکان و نوجوانان دارا یو اجتماع یسالمت روان يمشارکت در ورزش براعنوان کردند که 

. )30(آوردند  دستورزش به يمشارکت ورزش و خودکارآمد یانم يقو ۀرابط، همچنین است یدمف

                                                           
1. Roberts, Treasure and Conroy 
2. Smith and Johnson. 
3. Omar-Fauzee  
4. Stapleton 
5. Wickman, Nordlund and Holm 
6. Te Velde  
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سطح فعالیت  ارتباط مثبتی باخودکارآمدي ورزشی دارند که یمعنوان  )2019و همکاران ( 1ییمانزکو

 .)31( دارد بدنی در افراد مبتال به آسیب نخاعی

ید تأکی بدن هايیتورزشکاران جانباز و معلول در فعالبا توجه به مطالب ذکرشده، بر اهمیت مشارکت 

یی که با ورزشکاران جانباز و معلول در هاسازمانتواند در یمرو نتایج تحقیق حاضر ینازاشده است، 

 یتۀکمیرمجموعۀ آن، زت ورزش و جوانان و ادارات اریی مانند بهزیستی، وزهاسازمانکار رود. اند، بهارتباط

توانند از این نتایج در راستاي افزایش مشارکت جانبازان و معلوالن یم هاسازمانیک و سایر پارالمپ یمل

هاي اجتماعی و سایر عوامل درگیر در ورزش براي این یتحمادر فعالیت ورزشی با فراهم کردن نیازها و 

، اهمیت نجانبازان و معلوالمچنین با توجه به تحقیقات اندك در خصوص ورزش افراد استفاده کنند. ه

هاي یتفعالخودکارامدي و نیاز به حمایت اجتماعی براي مشارکت هرچه بیشتر این افراد به ورزش و 

نواده و خا یاجتماع یتحمابدنی، تحقیق حاضر در پی این است که به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین 

 هايیتلمشارکت ورزشکاران جانباز و معلول در فعا یزاندوستان و خودکارامدي با م یاجتماع یتحما

رزشکاران هایی بودند؟ وتیحماها شامل چه یتحماین ترمهمی ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد؟ بدن

 ریافت کردند؟ ها را بیشتر از طرف چه کسانی دیتحمااین 

 

 شناسی پژوهشروش

 ماريآ است. جامعۀشده  اجرا پیمایشی صورتبه همبستگی است و –ر از نوع توصیفی پژوهش حاض

علوالن استان ) بودند که زیر نظر هیأت جانبازان و م=800Nمعلوالن ورزشکار ( تمامی جانبازان و تحقیق

عنوان نمونه تعیین ورزشکار به 260جدول مورگان  براساسخراسان رضوي مشغول به فعالیت بودند. 

پرسشنامۀ بازگشت  260ورزشکار توزیع شد که از  300ساده بین  -با روش تصادفی هاپرسشنامهشدند. 

 وتحلیل شد. یهتجزپرسشنامه  244 ي ناقصهاپرسشنامهپس از کنار گذاشتن  شدهداده

سؤال و مشارکت ورزشی  7شناختی شامل جمعیت از پرسشنامۀ اطالعات هادادهي آورجمع منظوربه

ي خودکارامدي لی و هاپرسشنامهجلسه) و  هر در تمرین مدت و هفته در جلسات (تعداد سؤال 2شامل 

سؤال و  6) شامل 2010سؤال، حمایت اجتماعی خانواده لی و همکاران ( 6) شامل 2010همکاران (

                                                           
1. Kooijmans 
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سؤال استفاده شد. پرسشنامۀ لی و همکاران  5مل ) شا2010حمایت اجتماعی دوستان لی و همکاران (

  .)14(طراحی شده بود  )همیشه( 5 تا) هرگز( 1 از پیوستاري در لیکرت ارزشیپنج مقیاس براساس) 2010(

شامل استادان، مدیران ورزش،  نظرانصاحبتن از  10یري از نظرهاي گبهرهبا  هاپرسشنامهروایی 

ي خودکارامدي، حمایت اجتماعی خانواده و حمایت هاپرسشنامهمربیان و ورزشکاران تعیین شد. پایایی 

نفري از جانبازان و معلوالن ورزشکار استان  30اجتماعی دوستان با اجراي مطالعۀ مقدماتی بر روي نمونۀ 

 منظوربهدست آمد. به 731/0و  877/0،  748/0ترتیب هخراسان رضوي با استفاده از آلفاي کرونباخ ب

ي آلفاي هاآزمون هادادهوتحلیل یهتجزو براي  اسمیرنوف-کولموگروفاز آزمون  هادادهبررسی نرمال بودن 

 21نسخه  SPSS افزارنرمي فریدمن در بندرتبهکرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و آزمون 

 استفاده شد.

 

 هاي پژوهشیافته

 نشان داده شده است. 1ي آماري در جدول هانمونههاي توصیفی مربوط به یافته

 هایآزمودنشناختی هاي جمعیتیژگیو. 1جدول 
 جنسیت

 مرد
 درصد 77

 زن
 درصد 23

 میانگین سنی
 سال 15زیر 

 درصد 3/14
 سال 30تا  16
 درصد 2/40

 سال 45تا  31
 درصد 3/28

 سال 60تا  46
 درصد 4/16

 سال 61باالي 
 درصد 8/0

 تحصیالت
 زیر دیپلم

 درصد 4/32
 دیپلم

 درصد 5/27
 پلمیدفوق

 درصد 4/16
 لیسانس

 درصد 2/19
 و باالتر سانسیلفوق

 درصد 5/4

 نوع ورزش
 انفرادي

 درصد 6/42
 تیمی

 درصد 4/57

 در طول هفته فعالیت زمان مدت
 ساعت 3:45-1

 درصد 3/5
 ساعت 5:45-4

 درصد 8/52
 ساعت 7:45-6

 درصد 4/41
 ساعت 9:45-8

 درصد 4/0
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ها مرد بودند. یآزمودندرصد  77شناختی، جمعیت سؤاالتها و نتایج یآزمودنهاي یژگیوبا توجه به 

درصد  9/59سال قرار داشتند.  30تا  16درصد) در دامنۀ سنی  2/40همچنین بیشتر ورزشکاران (

ي تیمی مشغول هاورزشدرصد ورزشکاران در  4/57ورزشکاران داراي تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم بودند، 

 لیت ورزشی داشتند.ساعت فعا 8تا  4درصد آنها در طول هفته بین  2/94به فعالیت بودند و 

است، بنابراین  ≤05/0Pیرهاي تحقیق متغنشان داد که در تمامی  اسمیرنوف-کولموگروفآزمون نتایج 

 رگرسیون و ي پارامتریک پیرسونهاآزمون). بنابراین از 2از توزیع نرمال برخوردار بودند (جدول  هاداده

 وتحلیل متغیرهاي پژوهش استفاده شد.یهتجزمنظور به

 
 اسمیرنوف-کولموگروفآزمون  از استفاده با تحقیق يهاداده توزیع . بررسی2ل جدو

 سطح معناداري انحراف معیار میانگین تعداد متغیر
 059/0 83/0 45/3 244 خودکارامدي

 053/0 80/0 09/3 244 خانواده اجتماعی حمایت
 056/0 87/0 12/3 244 دوستان اجتماعی حمایت
 109/0 92/7 91/43 244 مشارکت میزان

 
نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین خودکارامدي، حمایت اجتماعی خانواده و حمایت 

هاي بدنی ارتباط مثبت و معناداري یتفعالاجتماعی دوستان با مشارکت ورزشکاران جانباز و معلول در 

 ).3وجود دارد (جدول 
 

حمایت اجتماعی دوستان با  حمایت اجتماعی خانواده وو  خودکارامدي نیب یهمبستگ . ضریب3جدول 
 بدنی هايیتفعالمشارکت ورزشکاران جانباز و معلول در 

 متغیر
ضریب همبستگی 

 پیرسون
 يسطح معنادار

مشارکت 
جانباز و  ورزشکاران

 معلول

 002/0 201/0 خودکارامدي
 015/0 156/0 حمایت اجتماعی خانواده

 001/0 221/0 حمایت اجتماعی دوستان
 

دهد که مقدار دوربین واتسون در فاصلۀ استاندارد یم نشان همزمان به روش رگرسیون تحلیل نتایج

شده یلتعد تعیین ضریب گیریم. همچنینیمها را نتیجه یماندهباققرار دارد، در نتیجه استقالل  5/2تا  5/1

که خودکارامدي، حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی  است آن معناي است و به 045/0برابر 
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کنند یم تبیین هاي بدنی رایتفعالدرصد واریانس مشارکت ورزشکاران جانباز و معلول در  4دوستان 

 ).4(جدول 
 

. نتایج رگرسیون خودکارامدي و حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان و 4 جدول
 هاي بدنییتفعالباز و معلول در جان ورزشکاران مشارکت

 متغیر
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب 

تعیین 

 شدهیلتعد

 انحراف

 معیار

 خطا

دوربین 

 مالك پیش بین واتسون

مشارکت  خودکارامدي

ورزشکاران جانباز 

 و معلول

 حمایت خانواده 894/1 738/7 045/0 056/0 237/0

 حمایت دوستان

 
 ) حاصل از رابطه بین خودکارامدي و حمایت اجتماعی خانواده وANOVA. تحلیل واریانس (5 جدول

 بدنی هايیتفعال جانباز و معلول در ورزشکاران حمایت اجتماعی دوستان و مشارکت

 مدل
مجموع 

 مربعات

درجۀ 

 آزادي

 مجموع میانگین

 مربعات
F 

سطح 

 معناداري

 370/286 3 110/859 رگرسیون

 883/59 240 994/14371 باقیمانده 003/0 782/4

  243 104/15231 کل

 
) ناشی از =782/4Fدهد که اثر رگرسیون (یم) نشان ANOVAنتایج آزمون تحلیل واریانس (

خودکارامدي و حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان از نظر آماري معنادار است (جدول 

ورزشکاران معلول از طریق خودکارامدي و حمایت  بینی مشارکتیشپ توان که گفت توانیم ). بنابراین5

رو خودکارامدي و حمایت اجتماعی خانواده ینازااجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان وجود دارد. 

هاي یتفعالمشارکت ورزشکاران جانباز و معلول در  بینییشپ شرایط و حمایت اجتماعی دوستان واجد

 ستند.بدنی ه
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جانباز و  ورزشکاران ارتباط خودکارامدي و حمایت اجتماعی و مشارکت رگرسیون . ضرایب6 جدول
 بدنی هايیتفعال در معلول

 متغیر
 ضرایب غیراستاندارد

ضریب 
 استاندارد

T 
سطح 

 معناداري
B 

خطاي 
 Beta استاندارد

 001/0 257/15  342/2 731/35 مقدار ثابت
 307/0 023/1 092/0 858/0 877/0 خودکارامدي

 754/0 314/0 026/0 808/0 254/0 حمایت خانواده
 055/0 928/1 153/0 727/0 401/1 حمایت دوستان

 
یک از متغیرهاي یچهتوان نتیجه گرفت که یم) t) و مقادیر (Beta( با توجه به مقادیر ضریب رگرسیون

نیستند هاي بدنی یتفعالکنندة معنادار مشارکت ورزشکاران جانباز و معلول در بینییشپبین، یشپ

 ).6(جدول

 
 فریدمن يارتبه. نتایج آزمون 7جدول 

 رتبه منابع حمایت اجتماعی
میانگین 

 رتبه

 32/7 1 )(خانواده ي تمرین و مسابقههامحلورزشکاران به  وآمدرفتفراهم آوردن شرایط 
 85/6 2 )خانواده( ورزشکاران و بازخورد مثبتتشویق 

 58/6 3 )دوستان(یادآوري کردن فعالیت ورزشی 
 55/6 4 )دوستان( تشویق ورزشکاران و بازخورد مثبت

 33/6 5 )دوستان(ي بدنی همراه با ورزشکار هاتیفعالانجام 
 27/6 6 )خانواده( یادآوري کردن فعالیت ورزشی

 60/5 7 )خانواده(ي بدنی همراه با ورزشکار هاتیفعالانجام 
 43/5 8 )دوستان(ي بدنی ورزشکاران هاتیفعالي زیربرنامه
 42/5 9 )خانواده(ي بدنی ورزشکاران هاتیفعالي زیربرنامه

 27/5 10 )دوستان(نمایش نحوة درست و چگونگی حرکات ورزشی 
 38/4 11 )خانواده(نمایش نحوة درست و چگونگی حرکات ورزشی 

N Chi-Square df Sig 
244 553/188 10 001/0 
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نشان داده شده است، جانبازان و معلوالن ورزشکار  7با توجه به نتایج آزمون فریدمن که در جدول 

ي تمرین و مسابقه از هامحلورزشکاران به  وآمدرفتها را از طریق فراهم آوردن شرایط یتحمابیشترین 

طرف خانواده، تشویق ورزشکاران و بازخورد مثبت از طرف خانواده و یادآوري کردن فعالیت ورزشی از 

ها را در نمایش نحوة درست و چگونگی حرکات ورزشی از طرف خانواده، یتحماطرف دوستان و کمترین 

هاي بدنی ورزشکاران یتفعالیزي رهبرنامنمایش نحوة درست و چگونگی حرکات ورزشی از طرف دوستان و 

 از طرف خانواده دریافت کردند. 

 

 گیريبحث و نتیجه

تعیین ارتباط بین خودکارامدي، حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی  پژوهش حاضر از هدف

 تحقیقاتهاي بدنی بود. یتفعالورزشکاران جانباز و معلول استان خراسان رضوي در  با مشارکت دوستان

اهمیت  .است هگرفت انجام آنهابر ورزش  اثرگذارمعلوالن و عوامل  مشارکت جانبازان و زمینۀ در محدودي

رو تحقیق حاضر به حمایت اجتماعی و خودکارامدي ینازاورزش براي معلوالن بر کسی پوشیده نیست، 

کرده و ارتباط بین این متغیرها در ورزشکاران جانباز و معلول پرداخته، منابع حمایت اجتماعی را مشخص 

 هاي بدنی را مورد سنجش و بحث قرار داده است.یتفعالیر آن بر مشارکت جانبازان و معلوالن در تأثو 

بین خودکارامدي و مشارکت ورزشکاران  داد نشان پژوهش این فرضیۀ اول وتحلیلیهتجز از حاصل نتایج

) وجود دارد. نتایج =01/0P≤  ،201/0rمثبت و معناداري (هاي بدنی ارتباط یتفعالجانباز و معلول در 

تولده و همکاران و ) 2018و همکاران ( یکمنو ،)2019و همکاران ( ییمانزکواین پژوهش با نتایج تحقیقات 

 همخوانی دارد. ) 2018(

زندگی  مندي بیشتري ازو احساس رضایت کنندیافراد با خودکارآمدي باال روابط بهتري برقرار م

از  يترمعموالً درك درستهاي ورزشی تمایل بیشتري دارند و یتفعال. این افراد به ورزش و دارند

 عواطف منفی را توانندیم یآسانبه ؛ترنددر برقراري ارتباط با دیگران راحت ؛روانی خود دارندهاي یژگیو

کند تا . محیط ورزشی به این افراد کمک میمندي باالتري در زندگی برخوردارندکنترل کنند و از رضایت

توان به این نتایج در ورزشکاران یمبتوانند این ارتباط را با سایرین برقرار کنند. با توجه به نتایج تحقیق نیز 

 جانباز و معلول پی برد.

هاي پژوهش نشان داد که بین حمایت اجتماعی خانواده وتحلیل فرضیۀ دوم و یافتههمچنین تجزیه

)01/0P≤  ،156/0r= ( و حمایت اجتماعی دوستان)01/0P≤  ،221/0r=( ورزشکاران جانباز  با مشارکت
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ی و سبحان . نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقاتبدنی ارتباط معناداري وجود دارد هايیتفعال در معلول و

و همکاران  يوزفعمر )،2007جانسون (اسمیت و  ،)2007( يو کنور یسوررابرت، تر، )1394(همکاران 

 همخوانی دارد. )2014استاپلتون (و  )2010(

که خودکارامدي، حمایت اجتماعی پژوهش نشان داد  سوم یۀفرض وتحلیلیهحاصل از تجز یجنتا

هاي یتفعالمشارکت ورزشکاران جانباز و معلول در کنندة بینییشپحمایت اجتماعی دوستان خانواده و 

توان به مواردي یمیست. از دالیل اختالف نتایج نکه با نتایج تحقیقات پیشین در یک راستا  یستندنبدنی 

مانند تفاوت جامعه و نمونۀ تحقیقات قبلی و تحقیق فعلی اشاره کرد، که تفاوت این تحقیق با تحقیقات 

ان به تفاوت تویم. از دالیل دیگر تفاوت در نتایج تحقیقات استمذکور وجود معلوالن در این پژوهش 

جوامع گوناگون از نظر فرهنگی و نوع برخورد با این افراد اشاره کرد؛ نوع برخورد و توجهی که جامعه باید 

ین نیازهاي تأمعنوان سازوکار ورود این افراد به جامعه که اهداف فراوانی مانند براي ورزش معلوالن به

 د. کریمروحی و حرکتی این افراد از طریق ورزش را دنبال 

ي ورزشکاران سازآمادههاي بدنی منظم و داشتن برنامۀ تمرینی براي یتفعالبرخوردار بودن معلوالن از 

شود. اینکه معلوالن یمبراي شرکت در مسابقات آینده نیز از عوامل دیگر تفاوت در نتایج محسوب 

اشد که خودکارامدي و تواند از دالیل این امر بیمدر این پژوهش خود ورزشکار بودند،  کنندهشرکت

کنندة مشارکت در فعالیت بدنی نبود؛ اما موارد مهم بینییشپحمایت اجتماعی از طرف خانواده و دوستان 

تر یرگذار دیگري نیز وجود دارد که شکاف بین ورزش در ورزشکاران معلول و غیرمعلول را مشخصتأثو 

کند. اگر یمید تأکهاي اجتماعی که باید از معلوالن انجام گیرد، یتحماکند. این عوامل بر ضرورت یم

هاي یتحماها نیز امکان پرداختن به فعالیت بدنی را دارند، وجود این یتحمایرمعلوالن بدون وجود این غ

هاي ابزاري و یتحمارسد. یمنظر اجتماعی و افزایش خودکارامدي براي معلوالن ضروري و حساس به

منظور سهولت این افراد براي برخورداري از به ونقلحملها، ایجاد شرایط ینههزنند پرداخت ملموس ما

یرملموس که در جاي خود اهمیت بسیاري براي غهاي اطالعاتی و عاطفی یا یتحماورزش، همچنین 

 رسد.یممشارکت این افراد در ورزش دارد، ضروري به نظر 

هایی یشگاهآسامورد پژوهش در مراکزي خارج از محیط خانواده و از آنجا که تعدادي از معلوالن جامعۀ 

هایی که از طرف خانواده دریافت یتحماکردند، تصوري از یمشدند و زندگی یممنظور نگهداري بدین

پذیرفت. در یمشود، نداشتند. بنابراین مشارکت ورزشی این افراد بدون وجود این نوع حمایت انجام یم

دانستند و با سایر افراد یمتان نیز معلوالن، دوستان خود را محدود به محیط ورزش زمینۀ حمایت دوس
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هاي ورزشی که داشتند، به یتفعالشدند، در مورد یمخارج از این محیط که دوست ورزشکاران شناخته 

آنها  پرداختند، حتی تعدادي از این ورزشکاران عنوان کردند که دوستانشان اطالعی از ورزشینموگو گفت

هاي خود دنبال یمیتندارند. به همین دلیل هر نوع انتظاري را که از حمایت دوستان داشتند، در هم

 .شوندن مندبهرهکه باید از این نوع حمایت نیز  طورآنکردند که امکان داشت یم

و نتایج آزمون فریدمن، مشخص شد که جانبازان و معلوالن  چهارم یۀفرض وتحلیلیهتجز یجنتابراساس 

هایی را تحت عنوان حمایت اجتماعی دریافت یتحماحاضر در پژوهش از طرف خانواده و دوستان 

ي تمرین و هامحلورزشکاران به  وآمدرفتفراهم آوردن شرایط ترتیب اولویت ها بهیتحماکردند؛ این یم

یق ورزشکاران و بازخورد مثبت از طرف خانواده و یادآوري کردن فعالیت مسابقه از طرف خانواده، تشو

ها نیز در نمایش نحوة یتحماها را دریافت کردند. کمترین یتحماورزشی از طرف دوستان بیشترین 

درست و چگونگی حرکات ورزشی از طرف خانواده، نمایش نحوة درست و چگونگی حرکات ورزشی از 

 هاي بدنی ورزشکاران از طرف خانواده بود.یتفعالیزي ربرنامهطرف دوستان و 

ي حمایت اجتماعی چه از هاحالتنتایج نشان داد که جانبازان و معلوالن مطالعۀ حاضر به تمامی 

گیرد، یمطرف خانواده و چه از طرف دوستان نیاز دارند و در مواقعی این نیاز شکل وابستگی به خود 

اند، این است که وستان و سایر افرادي که با جانبازان و معلوالن در ارتباط، دهاخانوادهرو وظیفۀ ینازا

نباشند.  خألهاي بدنی دچار کمبود و یتفعالشرایطی را مهیا کنند تا این ورزشکاران براي پرداختن به 

شکار، تواند کارهایی مانند رساندن ورزشکار به محل انجام ورزش، تشویق ورزیمها یتحمااین شرایط و این 

یزي ورزشی براي ورزشکار و سایر ربرنامهي تمرین، انجام ورزش همراه با ورزشکار، هازمانیادآوري کردن 

توان براي خانواده و دوستان، اما بزرگ براي جانبازان و یمموارد باشد.  با همین کارهاي کوچک و ساده 

شود که جانبازان و معلوالن با یم معلوالن ورزشکار، به تداوم ورزش آنها کمک کرد و همین مهم سبب

 افزایش فعالیت بدنی و سالمت خود از وابستگی به دیگران براي انجام کارهایشان بکاهند.
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the relationship of family and 
friends social support and self-efficacy with the participation of veterans and 
disabled athletes in physical activities in Khorasan Razavi province. This 
study was descriptive-correlation and the statistical population consisted of 
veteran and disabled athletes in Khorasan Razavi province in 2017. The 
sample consisted of 244 disabled athletes who were selected by cluster 
random sampling method. To collect data, demographic characteristics 
questionnaire, amount of sport partnership questionnaire, self-efficacy 
questionnaire, family social support questionnaire and social support from 
friends questionnaire (Lee, Peterson and Dixon, 2010) were used. Data were 
analyzed by Pearson correlation coefficient, regression analysis and 
Friedman test using SPSS software version 21. The results showed a positive 
and significant relationship between self-efficacy and the veteran and 
disabled athletes’ participation in physical activities (r=0.201) and also 
between social support of family and friends and athletes’ participation 
(r=0.156) (r=0.221). But self-efficacy and social support of the family and 
friends were not significant predictors of the participation of veteran and 
disabled athletes in physical activities. There was a positive and significant 
relationship between the participation of veteran and disabled athletes in 
physical activities and self-efficacy, family social support and social support 
from friends. Also, veteran and disabled athletes receive the most support 
from the family by providing conditions for travel to training and 
competition venues and encouraging and positive feedback. They also 
receive the least support from the family by showing how to exercise 
correctly. 
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