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.  بودند  معلولین و جانبازان هایفدراسیون ورزش در حاضر ملی ورزشکاران جسمی است. جامعة آماری تمامی معلول نخبة

  در  .حاضر بودند، است  نیولجانبازان و معل  ونیدر فدراس  یسازآماده   یکه در اردوها  ،ی، شامل ورزشکاران ملیآمار  ةنمون

گرایی،  های فرسودگی، کمالگیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند، پرسشنامه ورزشکار که براساس نمونه109  مجموع 

به نیاز را تکمیل کردند.  تأمین  نیاز و عدم  تأمین  آزمون همبستگی پیرسون و  وتحلیل دادهمنظور تجزیه مشارکت،  از  ها 

 های تالش  اثر  و غیرمعنادار،  نیاز مثبت  تأمین  بر  گرایانهکمال  هایتالش  ها نشان داد اثرفاده شد. یافتهمعادالت ساختاری است

  هاینگرانی   اثر  غیرمعنادار،  و  مثبت  نیاز  تأمین  بر  گرایانهکمال   هاینگرانی  اثر  و معنادار،  نیاز منفی  تأمین  عدم  بر  گرایانهکمال 

معنادار،  مثبت  یازن  ینتأم  عدم  بر  گرایانهکمال  اثر  مثبت  ورزشی  مشارکت  بر  نیاز  تأمین  اثر  و  معنادار،    بر   نیاز  تأمین  و 

  مثبت  فرسودگی بر نیاز تأمین عدم اثر و معنادار، منفی  ورزشی مشارکت بر نیاز تأمین عدم اثر معنادار، و فرسودگی منفی
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 مقدمه

های دور تا به امروز همواره در  اجتماعی واقعیتی انکارناپذیر است که از گذشته  ایعنوان پدیده معلولیت به 

جمعیت جهان معلول هستند  درصد  10زند که حدود بانك جهانی تخمین می. جوامع وجود داشته است

ن را  های معلوالکنند و اگر خانواده این افراد در کشورهای در حال توسعه زندگی میدرصد    80و حدود  

  (. 1)  گیرندطور مستقیم تحت تأثیر معلولیت قرار می مردم جهان به درصد    25حداقل    ،هم در نظر بگیریم

معل به  مربـوط  قوانین  زمان،  با گذشت  و  بـه    چشمگیری  طوربهولیت در سراسر جهان  در حال حاضر 

توجهی بهبود یافته    شایانکیفیت زندگی افراد معلول بـه شکل    رو. ازاین ن توجه داردنـیـازهـای معلوال

هایی که در این زمینه برداشتـه شـده، افـزایـش مشارکت  ترین گام های اخیر یکی از مهمدر سال   .است

 (. 2)  افراد معلول در ورزش بوده است

  حرکتی،   جسمی  نقص  شنیداری،  نقص  بینایی،  نقص  مانند  هاییمعلولیت   دارای  فردی  معلول،  ورزشکار

  و  العالجصعب هایبیماری  گفتاری، اختالالت یادگیری، اختالالت روانی، هایبیماری ذهنی، ماندگیعقب 

مختلفی   تحقیقات (.  3)  دارد  ورزشی  رشتة  یك  در  مستمر  و  منظم  تمرینات  که  است  رفتاری  هایناسازگاری 

داده  سنشان  برای  بسیاری  اهمیت  بدنی  فعالیت  و  ورزش  که  معـلـوال اند  و  دارد  معلول  افراد  ن  المت 

  یرورزشکار دارند غن  التری از زندگی خود نسبت بـه معلویشمندی بمتی بیشتر و رضایت الورزشـکـار س 

(2 .) 

  و   دارند  باالیی  فرسودگی  نخبه،  ورزشکاران  که  دریافتند  تحقیقی  در  نیز(  2006)  1اکلوند   و  کراسول

  های فعالیت در  مشارکت  از  نتیجه  در  و   ببرد  ورزش  از  کمی   بسیار  لذت  ورزشکار  شودمی  سبب  مسئله  این

 . (4) کند  گیریکناره   ورزشی

روان  از  کمال بسیاری  میشناسان  نخبه  ورزشکاران  برجستة  شاخص  را    با  گراییکمال   دانند.گرایی 

  در   بهتر  عملکرد  نیز  و  جوان،  ورزشکاران  در  ذاتی  انگیزة  و  مداری،وظیفه  شامل  سازگار  انگیزشی  هایمؤلفه 

  در   اضطراب  افزایش  همچون  ناسازگاری  پیامدهای  گراییکمال   برعکس،.  است  مرتبط  نوجوان  ورزشکاران

  فوتبال   نخبة  بازیکنان  در  ورزشی  روانی  فرسودگی  و  جوان  ورزشکاران  در  انگیزگیبی   دبیرستانی،  ورزشکاران

گرایی مثبت در پیشگیری از آثار مخرب فرسودگی در ورزشکاران معلول  همچنین کمال   .دارد  در پی  را

  گرایی کمال  متون  در  بحث  منبعهمچنان    متفاوت  ظاهر  به  هاییافته  این  حرکتی مؤثر است.-جسمانی

 
1. Cresswell, & Eklund 
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  های کیفیت  تواندمی  گراییکمال   هرچند  که  اندکرده   استدالل  محققان  طور مشخصبه.  روندمی  شماربه

  وجود این   با(.  7-5)  کندمی  تضعیف  را  شخصیت  جایگاه  نهایت  در  باشد،  داشته  جبرانی  قابل  انگیزشی

 کند، می  فراهم  باال  استانداردهای  استقرار  برای  را  انگیزه  گراییکمال   چون  که   کنندمی  استدالل  دیگران

  کمك   موفقیت  های زمینه  دیگر  و  ورزش  در   موفقیت  بر  تأکید  به  که  باشد  ارزشمند  ای مشخصه   تواندمی

 (. 8،9)  کند

  مثال،   برای  اند؛شده   استفاده  گراییکمال   گستردة  بعد  دو  توصیف  برای  متعددی  مختلف  هایعبارت 

  ناکارامد   و  کارآمد  گراییکمال   (،10ارزشیابی )  هاینگرانی   گراییکمال   و  شخصی  معیارهای  گراییکمال 

  سالم   گراییکمال   (،12،13گرایانه )کمال   هایتالش   و  هانگرانی   (،12)   ناسازگار  و  سازگار  گراییکمال   (،11)

 .(15)  منفی  و  مثبت  گراییکمال   و  (14)  ناسالم  و

  موجود   چندبعدی  هایمدل   از  حاصل  گراییکمال   متعدد  فرعی  ابعاد  است  معتقد(  2011)  استوبر

  مثال،   برای.  روندمی  شماربه  گرایانهکمال   هایتالش   یا  گرایانهکمال   هاینگرانی   برای  خوبی  هایشاخص 

  منفی   واکنش  اجتماع،   توسط  یزشدهتجو  گراییکمال   ها،فعالیت   مورد  در  تردید  و  اشتباهات  مورد   در  نگرانی

  استانداردهای   شخصی،  معیارهای  برعکس،.  هستند  گرایانهکمال   هاینگرانی   هایشاخص   اختالف  نقص و   به

 (.13هستند )  گرایانهکمال   هایتالش   تعالی شاخص  برای  تالش  و  باال

  منفی  ارزیابی  دیگران،  توسطشده  اعمال   استانداردهای  دقیق  پیگیری  عنوانبه  گرایانهکمال   هاینگرانی 

  های تالش   مقابل  در.  شودمی  تعریف   عملکردش  و  فرد  انتظارات  بین   اختالف  و  دیگران  از  شدهدرک

  خودش   از  فرد  شدید  انتقاد  با  همراه  خواستهخود   استانداردهای  و  اهداف   پیگیری  عنوانبه   گرایانهکمال 

 (. 10)  شودمی  تعریف

 کنند می   توصیف  چندبعدی  شناسانةروان   سندروم  را  ورزشکار  فرسودگی  ،(2001)  1اسمیت   و  رادک

  حس   کاهش.  شودمی  ورزش  زداییارزش  و  فیزیکی  و  عاطفی  تحلیل  موفقیت،  حس  کاهش  شامل  که

  یانگر نما  فیزیکی  و  عاطفی  تحلیل  شود.مشخص می   ورزشی  هایتوانایی  و  هامهارت   کاهش  با  موفقیت،

  و   ورزش  به  ورزشکاران  توجهیبی  از  حاکی  ورزش  زداییارزش   و  بوده  رقابت  و  آموزش  به  شدید  تقاضای

 (. 16)  است  خود  عملکرد

 
1. Raedeke, & Smith 
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  - شناختی  مثبت،  ماندگار،  تجربة  عنوانبه   را  ورزشکار  مشارکت  ،(2007)  1جکسون   و  هاج  النسدال،

  اعتماد   و  عملکرد  توانایی  به  باور  واسطةبه  اعتماد.  کنندمی  تعریف  شوق  و  ایثار  شور،  اعتماد،  شامل  عاطفی

  گذاری سرمایه   از  است  عبارت  ایثار   اند.دستیابی  قابل  مطلوب  اهداف  آن   در   که  شودمی  مشخص   نفسی  به

از    شوق  و  است،  ذهنی  و  فیزیکی  بودن  زنده  حس  شور،  مهم.  اهداف  به  دستیابی  منظوربه   تالش  و  زمان

 . (17شود )می  داده  نشان  فراوان  لذت  و  هیجان  طریق

  نظریه،  این  با  مطابق.  است(  2ریان  و  دسی)  خودمختاری  نظریة  انگیزش،   هاینظریه  ترینمهم   از  یکی

 که   کندمی  فرض  نظریه  این.  ارتباط   و  شایستگی  خودمختاری،  :دارد  وجود  اساسی  شناختیروان  نیاز  سه

  و  رشد  برای  و  فطری  آنها.  هستند  انسان  رفتارهای  زیربنای  خودمختاری  و  ارتباط  شایستگی،  برای  نیازها

  انتخاب   احساس  داشتن  و  خودپیروی  برای  نیاز  خودمختاری،  نیاز.  هستند  ضروری  شناختیروان   بهزیستی

  کنند   احساس  افراد  که   افتدمی  اتفاق  هنگامی  خودمختاری.  هاستفعالیت  تنظیم  و  نگهداری  شروع،  در

  مطلوب   عملکرد  به  قادر  و  دارند  هایشانانتخاب  در  مطمئن  ارادة  احساس  یعنی   هستند؛  رفتارشان  علت

  ی افراد در هر اقدام مشترک اتفاق م   گریبه مشارکت با د  لیبه ارتباطات در تما  ازی ن  یری . شکل گهستند

  از   است  عبارت  شایستگی.  بشناسد  احترام  و  عشق  شایسته  و   قابل  و اینکه فرد خود را بعنوان انسانی   افتد

 این  انجام  در  و  هامهارت  و  استعدادها  استفاده از  میل به   بیانگر  که   محیط  با  هاتعامل  در   بودن  مؤثر  به  نیاز

 (. 18آنهاست )  بر  یافتن  تسلط  و  بهینه  هایچالش   دنبال کردن  کار،

  برای   نیاز  مورد  انرژی  تواندمی   گراییکمال   که  اندموافق   نکته  این  با  گسترده  ابعاد  در  معاصر  محققان

  های نگرانی   براساس  انگیزه  افزایش  دالیل  وجود این،  با.  (8)  کند  تأمین  را  ورزش  در  پیشرفت  جهت  در  تالش

  های نگرانی   که  است  این  آفرینمشکل   مسئلة.  دارد  تفاوت  هم  با  گرایانهکمال   هایتالش   و  گرایانهکمال 

انگیزة  گرایانهکمال   هایتالش   و   گرایانهکمال    رسد می نظر  به   زیرا  کنند،می  تأکید  کیفیچندان  نه   بر 

 (. 19سازد )می  پذیریب ورزشکار آس  فرسودگی  شامل  شناسانهروان  پیامدهای  به  نسبت  را  ورزشکاران

انگیزشی،  از  مرحله  هر  در  احتماالً نتایج  .  دارد  اثر  انگیزه  کیفیت  بر  گراییکمال   زنجیرة  براساس 

  های نگرانی   و  گرایانهکمال   هایتالش (  2012)  هیل  و  اپلتون  و(  2008)  3آنتل   و  گوادرو  تحقیقات

دوم  .  (20،21انگیزند )برمی   را  متنوعی  انگیزشی  کیفیت  متفاوت،  انگیزشی  دهینظم   طریق  از  گرایانهکمال 

 
1. Lonsdale, Hodge, & Jackson 

2. Deci, & Ryan 

3. Gaudreau, & Antl 
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  بنیادی   نیازهای  طریق  از  نیز  گرایانهکمال   هایتالش   و  گرایانهکمال   هاینگرانی  رسدمینظر  به  اینکه،

  کنندگان شرکت  از  هیل   و  مالیسنون  هاییافته  طور مشخص،به  دارند.  اثر  انگیزه  کیفیت  بر  شناختیروان 

  نیازهای   از  ممانعت  به  گرایانهکمال   هایتالش   و  گرایانهکمال   هاینگرانی  که  دهدمی   نشان  ورزش  جوان

  اجتماعی  محیط و گراییکمال  گستردة ابعاد بین تعامل نهایت، در. شوند می مرتبط شناختیروان  بنیادی

  شکل   را  ورزش  محیط  از  ورزشکار  برداشت  گراییکمال   زیرا  بگذارد،  اثر  انگیزشی  کیفیت  بر  تواندمی  نیز

  کنترل   یا  پشتیبانی  برداشت  توانندمی  گرایانهکمال   هایتالش   و  گرایانهکمال   هاینگرانی   بنابراین،.  دهدمی

 در .  دهند  قرار  تأثیر  تحت   را  والدینی  سبك  از  ورزشکاران  برداشت  و  معلمان  و  مربیان  سوی  از  استقالل

وروان   بنیادی  نیازهای  انگیزشی،  دهینظم )  خودمختاری  مبانی  نتیجه،   شدة برداشت جو    شناختی 

  ارزشمند  ورزش در گرایانهکمال   هایتالش  و گرایانهکمال  هاینگرانی  اثر توضیح در احتماالً( شناسیروان 

 (.  22بود )  خواهند

  را  خود موفقیت ورزشکار که  روشی بر زیرا کند،می کمك ورزشکار فرسودگی به احتماالً گراییکمال 

  را   خود  دستاوردهای  ندرتبه   گراکمال   ورزشکاران  معتقد است(  2006)  گذارد. هالمی  اثر  کند،می   ارزیابی

  فردی  ارزش بتوانند تا هستند کار  ادامة  به موظف آنها که باورند این بر اما کنند،می  ارزیابی بخشرضایت

افتادگی  دام به و شدن اغفال حس به مسئله این زمان، گذشت با. (6کنند )  حفظ را خود ورزشی هویت و

 تحلیل   دستاورد،  کاهش  موجب  حس  این.  (23شود )منجر می   آلایده   و  واقعی  خود  بین  زیاد  تفاوت  و  (16)

 (. 7است )  فرسودگی  سندروم  عالمت  خود  که  شودمی  ورزش  از  زداییارزش   و  فیزیکی  و  عاطفی

  نکتة   است،  مستقل  ایمؤلفه   حال  عین  در  و  فرسودگی  مقابل  نقطة  ورزشکار  مشارکت  ینکها  فرض  با

  خصوص   در  آگاهی  فقدان  به  و  نگرفته  قرار  توجه  مورد  چندان  ورزش  در  مشارکت  که  است  آن  انگیزشگفت 

  رابطة  بررسی با( 2009) همکاران و  هاج. است   انجامیده  ورزشکار مشارکت احتمالی پیامدهای و مقدمات

  کانادایی،   ورزشکاران  در  آن  یافتن  جریان  و  ورزشکار  مشارکت  شناختی،روان   بنیادی  نیازهای  تأمین  بین

  نیازهای   تأمین  با  مثبتی  ارتباط  ورزشکار  مشارکت  که   دریافتند   و  برآمدند   امر  این  به  پرداختن  درصدد

  ورزشکار   مشارکت  با  عمیقی  رابطة  استقالل  و  شایستگی  تأمین  رسدمی نظر . به دارد  شناختیروان   بنیادی

  تأمین   بین  رابطة  ایاندازه   تا  و  کرده  بینیپیش   را  جریان  خودآرمان  تجربة  همچنین  ورزشکار  مشارکت.  دارد

  عنوان به   ورزشکار  مشارکت  باور  از  هایافته  این.  کرد  تعدیل  را  یافتن  جریان  و  شناختیروان   بنیادی  نیازهای
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  مشخصة  ورزشکار مشارکت که دهندمی  نشان و کنندمی پشتیبانی عاطفی -شناختی مثبت نسبتاً تجربة

 . (24است )  وی  سالمت  مفید

  نخبة   ورزشکاران  در  فرسودگی  و  گراییکمال   »رابطة  عنوان  با  تحقیقی  در(  1391)  بخشنیك   و  عزیزی

 در  مثبت  گراییکمال   هایگرایش  وجود  که  رسیدند  نتیجه  این  حرکتی«، به-جسمانی  هایمعلولیت   دارای

 . (25است )  مؤثر  حرکتی   -جسمانی  معلول  ورزشکاران  در  فرسودگی  مخرب  آثار  از  پیشگیری

در(1397)  1همکاران   و  نیاسمیع    و   فرسودگی،  گراییکمال   مدل  »آزمون  عنوان  با  خود  تحقیق  ، 

 نیاز   تأمین   عدم  با  مثبتی  رابطة  گراییکمال   هایدغدغه   که   رسیدند  نتیجه  این  به  ورزشکاران«  در  مشارکت

  ورزشکار   مشارکت  و  نیاز  تأمین  با  مثبتی  رابطة  گرایانهکمال   تالش  برعکس،.  داشتند  ورزشکار  فرسودگی  و

  فرسودگی   با  مثبت  رابطة  نیاز  تأمین   عدم.  داشت  ورزشکار  فرسودگی  و  نیاز  تأمین  عدم  با  عکس  رابطة  و

  با   مثبت  رابطة  نیاز  تأمین  برعکس،.  داشت  ورزشکار  مشارکت  و  نیاز  تأمین  با  عکس  رابطة  و  ورزشکار

 (. 26داشت )  ورزشکار  فرسودگی  با  عکس  رابطة  و  ورزشکار  مشارکت

  ارتباط   در  را  پیشرفت  گراییهدف   و  هدف  پیشرفت  ادراکات  ایواسطه   نقش  ،(2012)  هیل  و  آپلتون

 بعد  بین   که  داد  نشان  یونرگرس  تحلیل.  کردند  بررسی  ورزشکاران  فرسودگی  و  چندبعدی  گراییکمال  بین

  گرایی کمال   منفی  بعد  بین  کهیدرحال   دارد،  وجود  معکوسی  همبستگی  فرسودگی  ابعاد  و  گراییکمال   مثبت

 . (21شد )  مشاهده  مستقیمی  ارتباط  فرسودگی  ابعاد  و

  عملکرد   در  انگیزش  بر  گرایانهکمال   رفتار  یرتأث»  عنوان  تحقیقی با  در(  2015)  همکاران  و  لئوناردو

  گرایی کمال   رسیدند،  ایحرفه   سطح   به  که  ورزشکارانی  در  رسیدند  نتیجه  این  به  فوتبال«  ورزشکاران  باالی

  گرایی کمال   ایحرفه غیر   ورزشکاران  در  و  است  خودمختاری  انگیزة  توسعة  در  مداخله  عنصر  یك  سازگار

 . (27باشد )به نقل از    گذارتأثیر  رفتاری  تنظیمات  روی  خارجی  عوامل  است از طریق  ممکن  ناسازگار

  ورزشکاران   در  مشارکت  و  فرسودگی  گرایی،»کمال   عنوان  با  تحقیقی  در(  2016)  2همکاران   و  گارت

  و   بنیادی  نیازهای  تأمین   که  رسیدند  نتیجه   این  به  ی«،شناختروان  بنیادی   نیازهای  میانجی  نقش:  جوان

  را   فرسودگی  -  گراییکمال   و  مشارکت   -  گراییکمال   رابطة  شناختی،روان   بنیادی  نیازهای  تأمین  عدم

 (.28کند )می  تعدیل

  یی استرس ادراک شده بر رابطه کمال گرا  ر یتأث   ( در تحقیقی با عنوان2018لیندسی، گاریج و متیو )

 
1. Samienia M, Nikbakhsh R, Safania A.M. 

2. Gareth E. Jowetta, Andrew P. Hilla, Howard K. Halla & Thomas Curranb 
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یر مثبت و مستقیم  تأثگرایانه  های کمال ی ننگرابه این نتیجه رسیدند    ، یدر ورزشکاران دانشگاه  یو فرسودگ

گرایانه رابطة منفی با  ی کمال ها تالشبر فرسودگی دارد که استرس نقش واسطه را در این زمینه داشت. 

 (. 29فرسودگی دارد )

( هنگام بررسی انگیزه و فرسودگی شناگران در طول فصل، دریافتند که  2018هنریك، دنیل و اریك )

 (. 30انگیزه با فرسودگی باالتر در پایان فصل همراه بود )سطح کمتر  

یی در ورزشکاران نوجوان« نشان  گراکمال( با عنوان »توسعة  2019نتایج تحقیق دنیل و همکاران )

گرایی ارتباط مثبت  های کمال ی نگرانگرایانه و ی کمال هاتالش داد که هر دو فشار مربی و فشار والدین با 

گرایانه  ی کمال هاتالش بین افزایش  وتحلیل طولی نشان داد که تنها فشار مربی پیش یه تجزدارند. در مقابل،  

دهد که یمهای ما شواهد اولیه را نشان طور کلی، یافتهگرایانه در طول زمان است. بههای کمال ی نگرانو 

 (.31)اشته باشند  گرایی ورزشکاران خردسال نسبت به والدین د مربیان ممکن است نقش مهمی در رشد کمال 

  بازان گلف  بین   تعهد  و  گراییکمال   ( با عنوان »مقایسة2020نتایج تحقیق جی جون و هیون نام )

  به  نسبت یا حرفه بازانگلف که گروه، نشان داد دو در تعهد و گراییکمال  بین ارتباط و آماتور و یاحرفه 

 در پی  که  بازانیگلف،  مجموع  در  .دارند  باالتری  تعهد  و  کمتر  گراییکمال   سطح  اییرحرفه غ  بازانگلف

  رفتار   کهی درحال  و  بگیرند  نظر  در  را  گلف  ذهنی  جنبة  باید  هستند،  عملکرد  از  باالیی  سطح  به  دستیابی

 . (32بیابند )  تعهد  سطح  رساندن  حداکثر  به  برای  را  ییها، راه رسانندی م  حداقل  به  را  گرایانهکمال 

گرایی و مشارکت ورزشکار به این نتیجه  ( در تحقیقی با عنوان »کمال 2020هیل، مدیگان و جوت )  

 (. 33شود )رسیدند که اگر انگیزش درونی ورزشکار کم باشد، مشارکت ورزشی هم کم می

  سالم  و  معلول  ورزشکاران  انگیزش   سطح  در  اساسی  تفاوت  وجود  بیانگر  که   تحقیقاتی  نتایج  به  توجه  با

  خودمختاری،   تئوری  میانجی  نقش  بررسی  با  مشارکت  و  فرسودگی  گرایی،کمال   رابطة  رسدمی نظر  به   ،است 

  تاکنون   موضوع  این  باشد، که  داشته   متفاوتی  الگوی  سالم،  ورزشکاران  با  مقایسه  در  معلول  ورزشکاران  در

قشـر به هر دلیل در این . اگر بپذیریم که معلولیت از جامعه حذف نخواهد شد و این  است  نشده  بررسی

با فراهم کردن شرایط و  باید  .جامعه زندگی خواهند کرد، پـس ضـروری است به نیازهای آنها توجه شود

  . بنابراین ش کـرد تالر برآوردن نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی آنان  دورزشـی  و  تی  غامکانات مناسب فرا 

 گراییکمال   و  انگیزه  جمله  از  جسمی   معلول  بةنخ  ورزشکاران  روانی  مهم  هایشاخص   شناخت  و  بررسی

  موفقیت   به  دستیابی  عدم  و  سرخوردگی  از  و  باشد  ورزشکاران  و  مربیان   برای  خوبی  راهنمای  تواندمی
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  بر   تواندمی   است،  قهرمان  ورزشکاران  تمام  اصلی  و  مهم  معیار  که  نیز  ورزشی  موفقیت.  کند  جلوگیری

بیفزاید. همچنین نتایج این تحقیق مورد استفادة مربیان و ورزشکاران    تحقیق  این  انجام  ضرورت  و  اهمیت

 گیرد. شناسان ورزشی قرار میو روان 

 
 . چهارچوب مفهومی پژوهش 1شکل 

 

 ی تحقیق شناسروش 

وتحلیل، توصیفی ها و اطالعات و روش تجزیه نظر گردآوری داده   نظر هدف، کاربردی و از  حاضر از  تحقیق

 معادالت ساختاری است. پیمایشی و  

،  آماری  نمونة  .است  معلولین  و  جانبازان  فدراسیون  در  حاضر  ملی  ورزشکاران   تمامی  شامل  آماری  جامعة

  و   است  بودند،  حاضر  معلولین  و  جانبازان   فدراسیون  در  سازیآماده   اردوهای  در  که  ملی،  شامل ورزشکاران

  را   شدند، پرسشنامه  انتخاب  دسترس  در  غیرتصادفی  گیرینمونه   براساس  که  ورزشکار  109  مجموع  در

 کردند.   تکمیل

آوری داده استفاده شد. پرسشنامه شامل یك صفحه اطالعات  های چندبخشی برای جمع پرسشنامه 

با ضریب   (2001  شامل مقیاس فرسودگی ورزشکار با پرسشنامه )رادک و اسمیت،هایی  فردی و مقیاس 

( کرونباخ  نیکبخش،    (82/0آلفای  و  پرسشنام  گراییکمال ،  (1391)عزیزی  با    گراییکمال   ةورزشکار 

، مشارکت ورزشکار با  (94/0با ضریب آلفای کرونباخ )  (2009،  1)گاتوالز و دان  2  ةنسخ  -چندبعدی ورزش

در    بنیادی  ، تأمین نیازهای(0/ 92ضریب آلفای کرونباخ )  (2007  پرسشنامه )النسدال، هاج و جکسون، 

آلفای کرونباخ )  (2011مقیاس ورزش )النسدال و هاج،   نیازهای  ، مقیاس  (90/0با ضریب  عدم تأمین 

 (. 30( است )80/0)  با ضریب آلفای کرونباخ  (2011،  2و همکاران   )بارتولومیوبنیادی  

 
1. Gotwals  & Dunn 
2. Bartholomew, Ntoumanis., Ryan. & Thogersen-Ntoumani. 
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یی، تأمین و عدم تأمین نیازهای بنیادی توسط  گراکمال ی فرسودگی،  هاپرسشنامهروایی محتوایی  

 یید شد. تأنفر از استادان خبره    8تاد راهنما و مشاور و  اس

به  ایران  بار در  اولین  برای  ورزشکار  روایی پرسشنامة مشارکت  و  پرسشنامه توسط  کار رفت  سنجی 

 محقق انجام گرفت. 

قضاوت در مورد آن در رو  ازاین است،    898/0ر با  بمی یر و اوکلین برا  – با توجه به اینکه مقدار کیسر    

  >01/0Pبا توجه به مقدار مجذور کای و سطح معناداری آزمون کرویت بارتلت )  .شدلی گزارش  حد عا

;554/2953=2X کیسر  مقدار اینکه به توجه باکه بین سؤاالت همبستگی وجود دارد. شد ( نتیجه گرفته  

  به  توجه  با.  شد  گزارش  عالی  حد  در  آن مورد در  قضاوت  رواست، ازاین   836/0  با  برابر  اوکلین و  یر  می  –

نتیجه01/0P<  ;587/689=2X)  بارتلت  کرویت  آزمون  معناداری  سطح  و   کای  مجذور  مقدار    گرفته   (، 

 . دارد  وجود  همبستگی  هاعامل   بین  که  شودمی

های پراکندگی  های مرکزی مانند میانگین و همچنین شاخص ها، از شاخص منظور توصیف یافته به

های  های استنباطی و آزمون فرضیه شد. در راستای تحلیل  جدول فراوانی استفاده   مانند انحراف معیار،

  Pls smartافزار  گیری از نرم های آزمون آماری، از معادالت ساختاری با بهره فرضتحقیق، پس از تأیید پیش

 شده است. استفاده  

 

 های تحقیق    یافته

است. توزیع فراوانی مدارک    9/56و    1/43زنان برابر با  یافته به مردان و  توزیع فراوانی جنسیت اختصاص 

،  6/15،  4/29،  4/28ترتیب برابر با  تحصیلی زیر دیپلم، دیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به

درصد از نمونة تحقیق را به خود   6/26  درصد و متأهالن حدود  4/73است. افراد مجرد حدود    3/7و    3/19

داده  ت اختصاص  اختصاص اند.  فراوانی  ورزش وزیع  به  پینگ یافته  با  های  بسکتبال  نشسته،  والیبال  پنگ، 

یافته به است. توزیع فراوانی اختصاص   2/9و    4/17،  9/22،  4/39،  11ترتیب برابر با  ویلچر، شنا و بوچیا به 

است.    8/1و    6/4،  4/39،  7/3،  7/3،  5/38،  3/8ترتیب برابر با  به  10و    7،  6،  5،  4،  3،  2تعداد جلسات  

است. میانگین و انحراف استاندارد    4/6و    6/93یافته به تیم ملی و لیگ برتر برابر با  توزیع فراوانی اختصاص 

میانگین    ،سال  17/8±16/5ورزشی    فعالیت  سال، میانگین و انحراف استاندارد سابقة  06/25±17/8سن  

 سال است.   15/3±84/2قهرمانی    و انحراف استاندارد سابقة
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  اثر   و غیرمعنادار،  مثبت(  ß=  064/0  و=  487/0T-Value)نیاز    تأمین  بر  گرایانهکمال   هایتالش   اثر

  های نگرانی   اثر،  و معنادار   منفی(  ß=  -299/0  و=  218/6T-Value)نیاز    تأمین  عدم  بر  گرایانهکمال   هایتالش 

  گرایانه کمال   هاینگرانی  اثر  غیرمعنادار،  و  مثبت(  ß=  069/0  و=  190/1T-Value)نیاز    تأمین  بر  گرایانهکمال 

ورزشی   مشارکت بر نیاز تأمین اثر، و معنادار مثبت( ß=  524/0 و= 096/12T-Value)نیاز  تأمین عدم بر

(480/12T-Value  =602/0  و  =ß  )معنادار  مثبت   و =  297/6T-Value)فرسودگی    بر  نیاز   تأمین  اثر  ،و 

352/0-  =ß  ) ورزشی    مشارکت  بر   نیاز  تأمین  عدم  اثر  معنادار،  و  منفی(930/8T-Value  =290/0  و-  =ß ) 

 . است  و معنادار  مثبت(  ß=  465/0  و=  436/7T-Value)فرسودگی    بر   نیاز  تأمین  عدم  اثر  و معنادار،  منفی

 بررسی برازش مدل 

( مالک  1981)  دهد. فورنل و الرکرها و پایایی آنها را نشان میواریانس مستخرج از سازه   1  جدول

در نظر    40/0( مالک را باالی  1996)  و مگنر و همکاران  50/0را    (AVE)ها  واریانس مستخرج از سازه 

گلداشتاین( و    –ضریب دیلون  )  ها و همچنین پایایی ترکیبیبنابراین واریانس مستخرج از سازه   گیرند؛می

 قبول است. ها قابل  ضریب آلفای کرونباخ سازه 

 ها و پايايی آنها واريانس مستخرج از سازه. 1 جدول

 ها شاخص          

 متغیرها

 مستخرج واريانس

 هاسازه از

 پايايی

 ترکیبی 

مل

 اک 

 

 

 

70/0 
 

 نتیجه

 

 

 

 قابل

 قبول 

 

 آلفای ضريب

 کرونباخ

 مالک 

 

 
 

70/0 

 

 نتیجه

 

 

 

 قابل

 قبول 

 

 هایتالش 

 گرايانهکمال

45/0 70/0 70/0 

  هاینگرانی

 گرايانهکمال

40/0 70/0 76/0 

 90/0 99/0 1 نیاز  تأمین

 86/0 1 1 نیاز تأمین عدم 

 91/0 90/0 70/0 ورزشی  مشارکت

 

دهد. اعداد در قطر جدول،  ها و همبستگی بین آنها را نشان می واریانس مستخرج از سازه   2  جدول

است. اگر جذر واریانس مستخرج از هر سازه از مقدار رابطة    (1قیدشده در جدول  )  جذر واریانس هر سازه

 هر سازه با سازة دیگر بیشتر باشد، روایی واگرای مدل مورد تأیید است. 
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ها و همبستگی بین آنها. واريانس مستخرج از سازه2  جدول  

 متغیرها

 متغیرها

ی هاتالش 

 گرايانهکمال

ی  هاینگران

 گرايانهکمال

تأمین  

 نیاز

عدم  

 تأمین نیاز 

مشارکت  

 ورزشی
 فرسودگی

ی  هاتالش

 گرایانه کمال

671/0      

ی  هاینگران 

 گرایانه کمال

218/0 - 632/0     

    1 055/0 049/0 تأمین نیاز 

   1 006/0 589/0 - 413/0 عدم تأمین نیاز 

  837/0 - 286/0 600/0 - 066/0 436/0 مشارکت ورزشی 

 849/0 - 575/0 436/0 - 349/0 477/0 - 220/0 فرسودگی 

 

 دهد.آر دو( را نشان می )  های مدلمقدار ضریب تعیین سازه   3  جدول

 آر دو( ) . مقدار ضريب تعیین مدل3 جدول

R2 نتیجه وضعیت  مالک 

( 007/0تأمین نیاز )  

19/0  

33/0  

67/0  

 ضعیف 

 متوسط 

 قوی

   ضعیف   حد در ساختاری  مدل برازش

( 432/0عدم تأمین نیاز ) متوسط رو   حد در ساختاری  مدل برازش 

 به باال 

مشارکت ورزشی  

(444/0 )  

متوسط رو   حد در ساختاری  مدل برازش

   به باال

( 338/0فرسودگی ) متوسط   حد در ساختاری  مدل برازش   

 

 ورزشی  مرتبط با مشارکت  (GOF)برازش مدل ساختاری

  978/0  را(  ورزشی  مشارکت)وابسته    متغیر  اشتراکی  باید مقدار  ابتدا   مدل  برازش  آوردن  دستبه  برای

 زیر گذاشت:   فرمول  در  را   مقادیر  این  سپس  گرفت،  نظر  در  را 444/0تعیین    ضریب  مقدار  سپس  و

GOF=√ ميانگين𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 × 𝑹𝒔𝒒𝒖𝒂𝒓𝒆 = 

GOF=√𝟎. 𝟗𝟕𝟖 × 𝟎. 𝟒𝟒𝟒 = 

GOF=√𝟎. 𝟒𝟑𝟒 = 

GOF=0.659 
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 ( GOF) ساختاری. برازش مدل 4 جدول

GOF نتیجه وضعیت  مالک 

659/0  

01/0  ضعیف  
برازش مدل ساختاری  

 است  قوی
25/0  متوسط  

36/0  قوی 

 

 مرتبط با فرسودگی  (GOF)برازش مدل ساختاری

و سپس    410/0فرسودگی( را  )  دست آوردن برازش مدل ابتدا باید مقدار اشتراکی متغیر وابستهبرای به 

 را در نظر گرفت و سپس این مقادیر را در فرمول زیر گذاشت:   338/0  تعیینمقدار ضریب  

 

GOF=√ ميانگين𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 × 𝑹𝒔𝒒𝒖𝒂𝒓𝒆 = 

 

GOF=√𝟎. 𝟒𝟏𝟎 × 𝟎. 𝟑𝟑𝟖 = 

GOF=√𝟎. 𝟏𝟑𝟗 = 

GOF=0.372 
 

 ( GOF) . برازش مدل ساختاری5 جدول

GOF نتیجه وضعیت  مالک 

372/0  

01/0  ضعیف  
برازش مدل ساختاری  

 قوی است 
25/0  متوسط  

36/0  قوی 
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ها گری تأمین نیاز و عدم تأمین نیاز در رابطة علی تالش آزمون مدل عملیاتی نقش میانجی

 با مشارکت ورزشی و فرسودگی  گرايانههای کمال و نگرانی

 
 حالت استاندارد   . رابطة علی متغیرها در1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 حالت معناداری  رابطة علی متغیرها در. 2شکل 

 

 گیری بحث و نتیجه 

  آنها ی یا عدم تأمین شناختروان بررسی این مسئله بود که آیا تأمین نیازهای بنیادی  هدف از این تحقیق

  گرایانه کمال   هایتالش   یی با فرسودگی و مشارکت باشد. نتایج نشان داد اثرگراکمال تواند میانجی روابط  یم
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است که با نتایج تحقیق گارت جو   و معنادار نیاز منفی تأمین عدم و غیرمعنادار و بر مثبت نیاز تأمین بر

 ( همخوان است.1397بخش و صفانیا )نیا، نیك ( و سمیع 2016و همکاران )

  و   جو  گارت  تحقیق  نتایج  با  بود که  و معنادار  مثبت  نیاز  تأمین  عدم  بر  گرایانهکمال   هایی نگران  اثر

غیرمعنادار بود    و  مثبت  نیاز  تأمین  است، اما بر  همخوان(  1397)همکاران    و  نیاسمیع   و(  2016)  همکاران

 های مذکور ناهمخوان است. یقتحقکه با نتایج  

 نتایج  با  معنادار بود، که  و  فرسودگی منفی  بر  و  و معنادار  ورزشی مثبت  مشارکت  بر  نیاز  تأمین  اثر

  و   هاج  (،2007)  همکاران  ، پریولت و( 1397)همکاران    و  نیاسمیع   و(  2016)  همکاران  و  جو  گارت  تحقیق

 . است  همخوان  (2020( و هیل و همکاران )2011)  همکاران  و  ، جوهان(2008)  النسدال

  با   است که  و معنادار  فرسودگی مثبت  بر  و  و معنادار،  منفی  ورزشی  مشارکت  بر  نیاز  تأمین  عدم  اثر  

  ( 2018و دنیل و همکاران )  (1397)همکاران    و  نیا، سمیع (2016)  همکاران  و  جو  گارت  تحقیق  نتایج

گرایانه رابطة مثبت با فرسودگی ورزشکار )همخوان با نتایج  ی کمال ها دغدغه در مجموع  .  است  همخوان

  رابطة   گرایانهکمال   یهاتالش( و رابطة عکس با مشارکت ورزشکار دارد.  1391تحقیق عزیزی و نیکبخش،  

دارد که با نتایج تحقیق لیندسی و همکاران    ورزشکار  فرسودگی  با  عکس  رابطة  و  مشارکت ورزشکار  با  مثبت

 ( همخوان است. 2018)

 پتانسیل   همچنین بررسی  و  افراد  عملکرد  دست آوردن بینشبنیادی برای به  نیازهای  از  مندیرضایت

  سنی مختلف   هایبرای گروه   نیازها  از  رضایت  که  اندداده   نشان  مختلفتحقیقات    است.  مهم  افراد  انگیزشی

 و  هاج  و(  2007)  همکاران  پریولت و  هایتحقیق  (. در 34)دارد    اهمیت  متنوع  های فرهنگینمونه  در  و

  است   داده  نشان  است. نتایج  شده  گزارش  حالتی نامطلوب  عنوانبه  فرسودگی ورزشکاران(  2008)  لونسدال

راگبی و    رشتة  نخبة  ورزشکاران  با فرسودگی  منفی  ایورزش، رابطه   بنیادی در  مندی نیازهایرضایت  که

 این   به   نیوزیلند  در   تحقیقی   ( در2011)  همکاران  و  جوهان  همچنین،.  (24،35نوجوان دارد )  ورزشکاران

  معنادار   و  نفیم  ایورزشکاران رابطه   فرسودگی  مندی نیازهای بنیادی بارضایت  بین  که  رسیدند  نتیجه

ورزشکاران    رفتار  و  استقالل  بنیادی با  مندی نیازهایرضایت  بین  همبستگی مثبتی  بر این،عالوه   .دارد  وجود

فرسودگی    ارتباط با  عامل  بین  را   معناداری  منفی و  رابطة  نیز(  2007)  همکاران  و  پریولت(.  36)  شد  مشاهده

 با  مثبتی  نیازهای بنیادی رابطة  مندیکه رضایت  دریافتند(  2002)   دسی  و  (. ریان35کردند )  گزارش

  فرصت   کاری،  جو  مانند  هابرخی ویژگی  که  دهدمی  اخیر نشان  تحقیقات  (.37ورزشکاران دارد )  انگیزة

هیل، مدیگان و جوت    (.38)  آوردوجود می بنیادی به   نیازهای  از  رضایت  برای فراهم آوردن  را  بیشتری
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گرایی و مشارکت ورزشکار« به این نتیجه رسیدند که اگر انگیزش  عنوان »کمال ( در تحقیقی با  2020)

 ،(  2000)    ریان  و  دسی  گفتة  (. طبق33شود )درونی ورزشکار کم باشد، مشارکت ورزشی هم کم می

  . آنها شود   بنیادی بین  نیازهای  از   مندیرضایت   که باعث  دارد  را  پتانسیل  این  انسان   و بهبود عملکرد  توسعه

 هنگام   مربی  که  داد محیطی  نشان  کریکت  و  فوتبال  هایو جوان رشته   نوجوان  مردان  روی  دیگر  قیقتح

  هاییافته  بر این،عالوه .  (37است )  آن مؤثر  هایشاخص  و  نیازها  از  در رضایت  آورد،وجود میبه  ورزش

نیازهای    مندی ازرضایت   تواندمی   مربی  هایویژگی  که  بود  از آن  حاکی  ورزشکار  روی دانشجویان  تحقیق

باال   استانداردهای شخصی داشتن با در ورزشکاران مثبت ییگراکمال  (.39)کند  بینیپیش  را ورزشکاران

  رقابتی   ورزشکاران  در  یی مثبتگراکمال سطوح    بودن  باال  رو،گیرد. ازاین می   شکل  آنها  برای تحقق  و تالش

این    تحقق  به  تعهد  و  باالتر  گیری اهدافشکل   به  ورزشکاران  این  پیشرفتبه    میل  زیرا  نیست،  از انتظار  دور

به  برای  و تالش  باال  استانداردهای شخصی  گیریشکل   به  اهداف می   آنها  رسیدن    واقع   در.  شودمنجر 

 (. 40)  است  سازگار  گرایانةهای کمال گرایش   داشتن  ی رقابتیهاورزش در    پیشرفت  الزمة  که  گفت  توانمی

تحقیق این  می  نتایج  که  نشان  کمال هاتالش و    هادغدغه دهد  نتایج ی  در  مهمی  نقش  گرایانه 

تواند موجب  گرایانه می های کمال دهد که نگرانی کند. این مسئله نشان میی می ورزشکاران ایفا  شناختروان 

استقالل، عدم   مورد فقدان  بیشتر در  و تعمق  تعلق تأمل  نیز عدم  و  به محیط  پشایستگی فردی  ذیری 

 اجتماعی ورزشکاران معلول شود. 

روان    بنیادی  نیازهای  ارضای  که  است  این  نظریة خودمختاری  اصلی  اصول  از  برای  یکی  شناختی 

یا   تعلق  )احساس  ارتباط  و  اثربخشی(،  از  )برداشت  استقالل(، شایستگی  و  انتخاب  )اراده،  خودمختاری 

نتایج مثب برای  با دیگران( زمینه را  انگیزة درونی و بهینهت روانارتباط  تر و بهزیستی فراهم  شناختی، 

ارضای،  کند. در مقابل می ،  شناختیروان   منفی  نتایج  برای  را  زمینه  شناختیروان   بنیادی  نیازهای  عدم 

 .کندمی  فراهم  بیماری  و  غیربهینه  و  بیرونی  انگیزة

سالمت ورزشکاران معلول نافع    صورت مشارکت برایگرایانه و تأمین نیاز بههای کمال ترکیب تالش

ها از تحقیق پیشین صورت فرسودگی را کاهش دهد. این یافتهتواند خطر عدم سالمت آنها بهاست و می 

 (.  24کند )در مورد تئوری خودمختاری که تأمین نیاز و مشارکت را بررسی کرد، پشتیبانی می

از نیازهای    دهندینشان م  هایافته در بین ورزشکاران وجود داشته باشد،    بنیادیکه وقتی رضایت 

به  آنها  م  چشمگیریطور  عملکرد  به  بدین  .یابدیبهبود  نیازها  از  است که رضایت  این  بر  اعتقاد  ترتیب، 
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  لحاظ   به  همتراز  قهرمانان  که  بزرگ  میادین  کند. دریعملکرد بهینه و پایدار و تندرستی افراد کمك م

  با   .خواهد زدرقم    طرفین  یکی از  نفع  به  را  روانی، پیروزی  آمادگی  پردازند، در نهایتمی   جسمانی به رقابت

جنگ    سال  هشت  سبببه   خصوصبه   دارد،  وجود  بسیاری  معلوالن  و  جانبازان  ایران  در  اینکه  به  توجه

  ای با اراده   بتوانند  تا  گیرد  قرار  توجه   مورد  گذشته  از  بیش  باید  نیازهایشان  از  آنها  مندیرضایت  تحمیلی،

  دستیابی   و  های موفقیتپله  بتوانند  و  باشند  داشته  ورزش  در  جدی  و   فعال  مشارکت  دهند،می   خرج  به   که

  از   ورزشکار  معلوالن  و  مندی جانبازانرضایت  به  باید  همچنین.  کنند فتح  را  المللیین ب  عناوین  و  اهداف  به

از  قشر  افراد  این  زیرا  شود،  داده  ایویژه   اهمیت  نیازهایشان  به  توجه  با  و  هستند  جامعه  خاصی 

  برای   ورزش  که  آنجا  از  و  دارد  وجود  ساختن نیازهایشان  برآورده  لحاظ  از  آنها  بین  در   که  هاییمحدودیت 

  توجه  باید کنند،می فعالیت زمینه این  در که مربیانی و است، مسئوالن  مفید بسیار افراد گونهین ا سالمت

  و   مستقیم  طوربه  نیازهایشان  بیشتر   هرچه  ساختن  برآورده  برای  و  داشته باشند   افراد  گونهینا  به  خاصی

  و   ورزش  محیط  در  افراد  این  بیشتر  هرچه  مشارکت  موجب  تا  دهند  قرار  حمایت  را مورد  آنها  یرمستقیمغ

 . تندرستی شوند
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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the role of mediator of self-determination 

theory in perfectionism, burnout and engagement in physically disabled elite athletes. 

The statistical population includes all national athletes present in the Sport Federation 

for  the Disabled. The statistical sample includes national athletes who attended 

training camps at the Sport Federation for the Disabled. A total of 109 athletes will be 

selected based on non-random sampling, completed Perfectionism. Burnout. 

Engagement, Psychological Need Thwarting, Basic Need Satisfaction questionnaire. 

Pearson correlation test and structural equations were used to analyze the data. The 

findings showed that perfectionist strivings had positive and non significant effect on 

Basic Need Satisfaction. perfectionist strivings had negative and significant effect on 

Psychological Need Thwarting. perfectionism's concerns had negative and non 

significant effect on Basic Need Satisfaction. perfectionism's concerns had positive 

and significant effect on Psychological Need Thwarting. Basic Need Satisfaction had 

positive and significant effect on athlete engagement. Basic Need Satisfaction had 

negative and significant effect on burnout. Psychological Need Thwarting had 

positive and significant effect on athlete engagement. Psychological Need Thwarting 

had positive and significant effect on burnout. exercise is very beneficial for the health 

of disabled athlete, the officials and coaches who work in this field should pay special 

attention to such people and support them directly and indirectly to meet their needs 

as much as possible. To make these people participate as much as possible in the 

environment of sports and health. 

Keywords 
 Athletes. Burnout. Engagement. Perfectionism. Physically disabled. Self-

determination theory. 

 
 Corresponding Author:Email: nikbakhsh_reza@yahoo.com; Tel: +989123034803 

 

mailto:nikbakhsh_reza@yahoo.com

