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  ارتباط بین انگیزه های مشارکت و تعهد ورزشی در بین ورزشکاران جانباز و معلول

  

   33نیانیا  سیدرضا حسینیسیدرضا حسینی  ––  22  حسن بحرالعلومحسن بحرالعلوم    ––  1حسینیحسینی  علیعلی  بهناز بهناز 

. دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه شاهرود، 2نشگاه شاهرود، شاهرود، ایران .کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دا1

 . استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران3شاهرود، ایران 
 (1394/  03 / 17، تاریخ تصویب :   1393/ 11/  21)تاریخ دریافت :  

 

 چکیده

های مشارکت ورزشی و تعهد ورزشی ورزشکاران جانبااز و معلاول باود. جامعاا یمااری      هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین انگیزه

 122تشکیل دادناد کا     نفر( در مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور جانبازان و معلوالن 250کننده ) کلیا ورزشکاران شرکترا پژوهش 

هاای  شناختی، انگیزه های جمعیتهای ویژگی العات از پرسشنام یوری اطمنظور جمع عنوان نمونا یماری تصادفی انتخاب شدند. ب  نفر ب 

 یزمون ضریب از ها داده تحلیل ( استفاده شد. برای1993( و تعهد ورزشی اسکانلن و همکاران )1983مشارکت ورزشی گیل و همکاران )

مدلساازی معاادالت    از علّای  مادل قالاب   در متغیرهاا  باین  روابط تعیین برای مستقل و tپیرسون، رگرسیون چندمتغیره،  همبستگی

های مشاارکت ورزشای و تعهاد ورزشای ارتبااط م بات و        های انگیزهها نشان داد ک  بین تمام زیرمقیاسشد. یافت  استفاده ساختاری

ت هاای مشاارک  اند. همچناین انگیازه   تعهد ورزشی کنندةبینی ترین پیش های کسب سالمتی و شهرت قویمعناداری وجود دارد و انگیزه

ها نیز درصد از واریانس تعهد ورزشی را تبیین کنند. کلیا شاخص 34اند ورزشی دارند و توانست   ورزشی تأثیر م بت و معناداری بر تعهد

منظاور تقویات تعهاد ورزشای در      کند ک  مسئوالن و مربیان بایاد با   طور کلی نتایج بیان می دهندة برازش مطلوب مدل بودند. ب  نشان

 ویژه انگیزة کسب سالمتی توج  بیشتری داشت  باشند. های ینها ب علوالن ب  انگیزهجانبازان و م

 

 

  های کلیدی واژه

 انگیزه، تعهد ورزشی، جانبازان و معلوالن، سالمتی، شهرت.

 
 

                                                           

  -  : 09198542548نویسنده مسئول : تلفن Email:alihosseini_b@yahoo.com                                                                                 
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 مقدم 

 (، فعالیت2004براساس گزارش بهداشت جهانی )

 هاییای مرتبط با سالمت عمومی است و یافتهبدنی مسئله

 ینۀ آثار مفید آن بر رشد جسمانی، روانی و اجتماعیدر زم

 (. شرکت منظم در فعالیت30افراد گزارش شده است )

 تواند به افزایش های جسمانی می بدنی افراد با معلولیت

 پذیری، چگالی مواد معدنی استخوان، قدرت عضله، انعطاف

 سالمت عملکردی )افزایش سرعت راه رفتن، تعادل و

 عروقی و -کرد( و کاهش خطرهای قلبیاستقالل در عمل

 مانند درد و خستگی، ارتقای 1کاهش عالئم شرایط ثانویه

 مندی و ادراک از سالمت روانی همچون بهزیستی، رضایت

 (2009و همکاران ) 2(. النم26کیفیت زندگی منجر شود )

گزارش کردند که افراد با معلولیت جسمانی نسبت به  

 (. 22ز زندگی دارند )افراد سالم، رضایت کمتری ا

 ( نیز بیانگر2006) 3باسالو و اندرسون  پژوهش نتایج

 های بدنیکه شرکت منظم این افراد در فعالیت آن است

 شده و تواند بر سالمت جسمانی، بهزیستی روانی ادراکمی

 کیفیت زندگی آنان تأثیرگذار باشد؛ با وجود این میزان

 ی کمتر از افرادهای بدنشرکت افراد معلول در فعالیت

 (. در شرایط کنونی اجرای12سالم گزارش شده است )

 های ورزشی برای جانبازان و معلوالن اهمیت فعالیت

 ای پیدا کرده و از یک وسیلۀ تفریحی و درمانی پا ویژه

 عنوان عاملی در جهت تکامل فراتر گذاشته و به

 های جسمانی و روانی آنان مدنظر قرار گرفته نارسایی

 های ورزشی از جمله عواملی هستند که فعالیت است.

 ای در انتقال معلول به دورۀکننده نقش بسیار تعیین

 سازگاری دارند و به آنان چگونه زندگی کردن و چگونگی

 آموزند. اصوالً معلوالن درمقابله با شرایط گوناگون را می

 پذیرند، به خود اعتماد طول فعالیت ورزشی دیگران را می

                                                           

1 . Secondary Conditions 

2 . Lannem  
3 . Boslaugh, and Andresen 

 شناسند، می را  های خود کنند، حد توانایی و ناتوانیپیدا می

 کنند، از اشتباهات وبرای یادگیری بیشتر تالش می

 گیرند و در زندگی اجتماعی از اینخطاهای خود درس می

 (.6برند ) تجربیات بهره می

 ( نشان داد که1999) 4نتایج پژوهش بالیند و تاب

 عنوان یک شود که معلوالن به فعالیت بدنی موجب می

 های شهروند احساس شایستگی کنند، دستیابی به هدف

 اجتماعی در آنها تسهیل شود و از لحاظ بدنی و

 (.11شناختی تقویت شوند ) روان

 ای از معلولیت، ناخواستهافراد معلول با هر نوع و درجه

 شوند که شاید بتوان آن رادچار نوعی از سبک زندگی می

 در این سبک زندگی بدن از سبک زندگی غیرفعال نامید.

 تحرک الزم برخوردار نیست و طبیعی است که سالمتی

 رسد سطح پایین نظر می گیرد. بهتحت تأثیر قرار می

 ها و موانعآمادگی جسمانی معلوالن مرتبط با محدودیت

 (، سبک زندگی غیرفعال، شانس کمتر18رشد حرکتی )

 ( و17های تفریحی و اجتماعی )برای شرکت در فعالیت

 .(16کمبود انگیزش برای حداکثر تالش در حین تمرین باشد )

 ورزش و فعالیت بدنی اهمیت بسیاری برای سالمتی

 که تحقیقات نشان داده است طوری افراد معلول دارد به

 مندی باالتری از معلوالن ورزشکار سالمتی بیشتر و رضایت

 (. 31زندگی خود نسبت به معلوالن غیرورزشکار دارند )

 ها وجود دارد کهاین زمینه، برخی موانع و فرصت در

 توانند موجب کاهش یا افزایش مشارکت معلوالن درمی

 (2014و همکاران  ) 5های ورزشی شوند؛ جارسمافعالیت

 با بررسی این موضوع نشان دادند که موانع محیطی

نقل،  و  مشارکت ورزشی شامل فقدان امکانات حمل

اکن ورزشی، معلولیت و فقدان در دستیابی به ام مشکل

کنندۀ مشارکت شامل  است و شرایط تسهیل سالمتی

                                                           

4 . Blind and Taub 

5 . Jaarsma  
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کسب سالمتی و روابط متقابل اجتماعی است  سرگرمی،

شمار ورزش،  وجود این، دستیابی به فواید بی (. با20)

مستلزم مشارکت و تمرینات مستمر و منظم است. در این 

مستمر در راستا یکی از عواملی که موجب تداوم و حضور 

شود تعهد است. تعهد نقش مهمی های ورزشی میفعالیت

کوشی و عملکرد ورزشکار دارد و در میزان تالش، سخت

تواند دستیابی به اهداف فردی و تیمی را تحت تأثیر می

 (. 3قرار دهد )

1اسکانلن تعریف بنابر
 عهدت (،1993) همکاران و 

2ورزشی
 که شود می تعریف روانی ساختار یک عنوان  به 

 ورزشی مشارکت ادامۀ به تصمیم و تمایل دهندۀنشان

 تواند مشارکتاست و تعهد یکی از عواملی است که می

 های ورزشی را تحت تأثیر قرارمستمر در فعالیت

 ( با بررسی تعهد ورزشی در بین2012(. الوینگ )27دهد)

 بازیکنان بسکتبال با ویلچر نشان داد که لذت از ورزش،

 شده از فاکتورهای اصلی تماعی و توانایی ادراکحمایت اج

 (. تحقیقات23تعهد ورزشی در این معلوالن هستند )

 شخصیتی هایویژگی بر بلندمدت اند که ورزش نشان داده

 مشکالت با رویارویی برای را فرد گذارد و تأثیر می فرد

 منظم، ورزش تأثیرات جمله کند. ازمی آماده اجتماعی

  گیری است. تصمیم قدرت گی و افزایشزند کیفیت بهبود

د تر بایشاداب و بهتر اجتماعی داشتن برای بنابراین

 داد، برای ترویج مختلف اقشار بین در را مشارکت ورزشی

 فعالیت در شرکت برای افراد هایانگیزه به باید امر این

 ورزش در شرکت برای توجه شود زیرا هر فردی بدنی

 (.1) دارد را ودخ های خاصانگیزه و دالیل

 نوع در افراد بین زیاد بسیار های تفاوت وجود با

 این آنها مشترک فصل ها، تنوع انگیزه و هایشان انگیزه

 یا یک کاری هر به دست زدن برای ها انسان همۀ که است

                                                           

1 . Scanlan  

2 . Sport commitment 

 رفتارها محرک همۀ انگیزه، واقع، در و دارند انگیزه چند

 در ورزشکار هر فعالیت و تالش رود و میزانمی شمار به

 (.9) دارد وی بستگی انگیزۀ میزان به موفقیت مسیر

 و 3های مشارکت ورزشی در تحقیق گیلانگیزه

 ،4های سالمتی و تندرستی( شامل مؤلفه1983همکاران )

 ، رویدادهای7، پایگاه اجتماعی6، شهرت5فعالیت با دوستان

 (.15است ) 9و کسب آرامش از طریق ورزش 8ورزشی

های (، در تحقیقی انگیزه2013کاران )و هم 10سیدعصری

 های ورزشی را کسب شادیشرکت دانشجویان در فعالیت

 های تداوم فعالیت ورزشی را تناسب اندام،و نشاط و انگیزه

  (.28کنترل وزن و کاهش استرس بیان کردند )

 های همگانی در فضای باز،کنندگان در ورزش شرکت

 آمادگی جسمانی،عوامل انگیزش خود را کسب سالمتی و 

 لذت و نشاط، بهبود روابط شغلی، پیشگیری و درمان

 در (،5)اند  ها و تعامل اجتماعی گزارش کردهبیماری

 های لذت و شادابی و سالمت تحقیق دیگری انگیزه

 های تعهدکننده بینیترین پیشجسمانی به ترتیب قوی

 (. 7اند ) ورزشی بوده

 نندگان در ورزشک شرکت های در همین راستا، انگیزه

 تنیس، داشتن ظاهر خوب، تناسب اندام، سالمتی و انجام

 (.13است ) کارهایی که توانایی آن را دارند گزارش شده 

 (،1392(، حسینی و همکاران )2014) 11هیردن

 ( و کرینانثی و همکاران2010گارسیا و همکاران )

 ( بیان کردند که بین انگیزش درونی و بیرونی با2010)

ت ورزشی ارتباط مثبتی وجود دارد و عدم انگیزش، مشارک

                                                           

3 . Gill  
4 . Fitness and health 

5 . Action with friends 
6 . Popularity 

7 . Social status 

8 . Sport events 

9 . Relaxation through sport 

10 . Seyyed Asri  

11. Heerden  
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(. 14،4، 19، 21ارتباط منفی با مشارکت ورزشی دارد )

های انگیزه ( با مقایسۀ2013و همکاران ) 1سوارس

مشارکت در ورزش مدارس در بین دختران و پسران بیان 

های بیرونی های درونی بیشتر از انگیزهکردند که انگیزه

شود و باید آموزان در ورزش می شموجب مشارکت دان

های سرگرمی، لذت بردن از بازی و بودن با دوستان انگیزه

 (.29جزء اهداف ورزش مدارس باشد )

در حوزۀ ورزش جانبازان و معلوالن، ورزشکاران  

پارالمپیکی دالیل عمدۀ مشارکت در ورزش را سرگرمی، 

حمایت، تناسب اندام، پاداش و کاهش استرس گزارش 

(، 2014و همکاران ) 2(؛ نتایج تحقیق میرا25اند )هکرد

های مشارکت ورزشی ورزشکاران ویلچری بررسی انگیزه

مداری،  نشان داد که در بین پنج فاکتور انگیزشی وظیفه

-مداری و انگیزه یکپارچگی اجتماعی، تناسب اندام، هدف

تر های محرک اجتماعی، انگیزۀ یکپارچگی اجتماعی مهم

( نشان 1391(. کیانی و همکاران )24مل بود )از سایر عوا

دادند که کسب نشاط و لذت، آثار مثبت ورزش و حفظ 

تندرستی از عوامل اصلی گرایش جانبازان و معلوالن به 

(. با اینکه ورزش نقش بسیار 8های ورزشی است )فعالیت

مهمی در بهبود سالمت عمومی و تعامل اجتماعی معلوالن 

های بسیاری تأکید شده  پژوهش دارد و این موضوع در

(، شواهد موجود، مشارکت اندک آنان در 31،2) است

 دهد. های ورزشی را نشان میفعالیت

ای در ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی توجه ویژه

به ورزش جانبازان و معلوالن شده است و این ورزشکاران 

نی اند افتخارات بسیاری را در سطح جهاتاکنون توانسته

که امروزه ورزشکاران جانباز و معلول  طوری کسب کنند، به

ایران از رقبای سرسخت میادین ورزشی جهان هستند. با 

های مشارکت و وجود این افتخارات بزرگ، در حوزۀ انگیزه

                                                           

1 . Soares  

2 . Meera Abdullah  

های بسیار اندکی تعهد ورزشی جانبازان و معلوالن پژوهش

انجام گرفته است و شاهد مشارکت کمرنگ آنها در 

های گوناگون هستیم. با توجه به اهمیت مشارکت شورز

های ورزشی و نقش  مستمر این قشر از جامعه در فعالیت

عوامل انگیزشی در این راستا، این پژوهش درصدد است تا 

های مشارکت ورزشی و تعهد با بررسی ارتباط بین انگیزه

ورزشی گامی هرچند کوچک در زمینۀ ارتقای دانش و 

اندرکاران جهت جذب و حفظ  و دستاطالعات مدیران 

 های ورزشی بردارد.معلوالن در فعالیت

 

 روش تحقیق

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و طرح آن توصیفی 

و از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام گرفته 

است. جامعۀ آماری پژوهش، کلیۀ ورزشکاران معلول 

قات دو کننده در مساب نفر( شرکت 250حرکتی )-جسمی

( بودند. نمونۀ 1393و میدانی قهرمانی کشور )تابستان 

نفر برآورد شد که  148آماری با استفاده از جدول مورگان 

پرسشنامه برگشت داده شد و در  134پس از توزیع، 

پرسشنامه  122نهایت پس از حذف موارد مخدوش، 

آوری اطالعات از منظور جمع وتحلیل آماری شد. به تجزیه

شناختی، تعهد ورزشی های جمعیتهای ویژگیهپرسشنام

های مشارکت ورزشی گیل و ( و انگیزه1993اسکانلن )

(. روایی صوری و 15، 27( استفاده شد )1983همکاران )

ها با استفاده از نظرهای نه تن از محتوایی پرسشنامه

استادان و کارشناسان تربیت بدنی تأیید شد و پایایی آنها 

نفر از ورزشکاران و با  30دماتی روی در یک مطالعۀ مق

( و α= 76/0استفاده از آلفای کرونباخ برای تعهد ورزشی )

  دست آمد. ( بهα= 91/0های مشارکت ورزشی )برای انگیزه

 تحلیل برای و توصیفی آمار از ها داده توصیف برای

 ضریب کرونباخ، آزمون آلفای از ها داده استنباطی

 چندمتغیره به روش پیرسون، رگرسیون همبستگی
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 روابط تعیین برای همچنین مستقل و tهمزمان، آزمون 

 مدلسازی معادالت از علّی قالب مدل در متغیرها بین

  است. شده گرفته بهره ساختاری

 افزارهای آماری نرم از مذکور های  آزمون انجام در

SPSS ver19  و AMOS ver 22 .استفاده شد 

 

 های تحقیقنتایج و یافت 

 های کشیدگی وها از شاخصای بررسی توزیع دادهبر

 ها نشان داد کهاستفاده شد. بررسی این شاخص 1چولگی

 قرار دارند، بنابراین ±2ها بین کشیدگی و چولگی داده

  (.10شد )ها رد فرض عدم طبیعی بودن توزیع داده

3و عامل تورم واریانس 2همچنین نتایج آمارۀ تولرانس
 

 ی چندگانه بین متغیرهای مستقلنشان داد که همخط

 وجود ندارد. 

 ها نشانشناختی آزمودنی های جمعیتبررسی ویژگی

 درصد 6/42کنندگان مرد و   درصد شرکت 4/57داد که 

 درصد( در ردۀ سنی 5/61ها )زن بودند و غالب آزمودنی

 2درصد(  1/63سال قرار داشتند. بیشتر آنان ) 32تا  21

 ورزشی داشتند و بیشتر آنان سال سابقۀ فعالیت 7تا 

 درصد( کسب مقام قهرمانی کشوری را در سوابق 5/61)

 هایها دارای مقامدرصد آزمودنی 2/17خود داشتند و 

 آسیایی و جهانی بودند.

 های معادالت ساختاریاز آنجا که زیربنای اصلی مدل

 میانگین، انحراف 1ماتریس همبستگی است، در جدول 

 س همبستگی بین متغیرهای تحقیقاستاندارد و ماتری

 های کسبآورده شده است. با توجه به نتایج، انگیزه

 ترتیب سالمتی، کسب شهرت و فعالیت با دوستان، به

 اند. بررسیبیشترین میانگین را به خود اختصاص داده

 روابط بین متغیرهای تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و

                                                           

1 . Skewness and Kurtosis 

2 . Tolerance 

3 . Variance Inflation Factor 

 ۀ مشارکت ورزشی باهای انگیزمقیاس معناداری بین خرده

 نشان 1طورکه در جدول  تعهد ورزشی وجود دارد. همان

 (r= 50/0مقیاس کسب سالمتی ) داده شده است، خرده

  مقیاس شرکت در رویدادهای ورزشی بیشترین و خرده

(24/0 =rکمترین ارتباط را با تعهد ورزشی ورزشکاران ) 

 است.جانباز و معلول داشته 

( 3و  2های  گرسیون )جدولوتحلیل ر نتایج تجزیه

های مشارکت های انگیزهمقیاس نشان داد که از بین خرده

های کسب سالمتی و کسب شهرت ورزشی، تنها انگیزه

بینی  طور معناداری پیش اند تعهد ورزشی را بهتوانسته

  کنند.

از  ها تعهد ورزشی آزمودنی ، به منظور  مقایسۀ4در جدول 

نداشته ه تجانس واریانس وجود مستقل در حالتی ک tآزمون 

نتایج نشان داد که تفاوت معناداری باشد، استفاده شد. 

که بررسی  طوری بین زنان و مردان ورزشکار وجود دارد، به

های تعهد ورزشی در بین زنان و مردان  میانگین نمره

 دهندۀ میانگین باالتر در بین زنان است.نشان

ه است، برای نشان داده شد 5طورکه در جدول  همان

ها از های مشارکت ورزشی در بین آزمودنیمقایسۀ انگیزه

مستقل )در حالتی که تجانس وجود نداشته  tآزمون 

باشد( استفاده شد، با توجه به نتایج، تفاوت معناداری بین 

های های انگیزهزنان و مردان ورزشکار در تمام زیرمقیاس

ادهای جز انگیزۀ شرکت در روید مشارکت ورزشی، به

تر از مردان ها در زنان قویورزشی وجود دارد و این انگیزه

های مشارکت های انگیزه بوده است. بررسی میانگین نمره

دهندۀ اختالف بسیار کمی ورزشی در زنان و مردان نشان

 در بین آنان است.
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 . ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش1جدول 

 معنادار است. P ≤ 01/0*روابط در سطح   
 

 های انگیزة مشارکت ورزشی با تعهد ورزشی. نتایج همبستگی چندگان  بین مؤلف 2جدول 

 ضریب تعیین همبستگی تعداد نمون  *مدل
ضریب تعیین 

 شده تعدیل

انحراف 
استاندارد 
 بریورد

های مشارکت انگیزه
 ورزشی

122 556/0 309/0 273/0 545/0 

 

 مشارکت ورزشی با تعهد ورزشی های انگیزةرگرسیون بین مؤلف  . نتایج تحلیل3جدول 

 بین متغیرهای پیش
 ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد

 سطح معناداری tیمارة 
B S.E β 

 585/0 548/0 061/0 165/0 090/0 فعالیت با دوستان

 038/0 098/2 211/0 129/0 272/0 کسب شهرت

 019/0 372/0 304/0 158/0 375/0 کسب سالمتی

 528/0 632/0 081/0 149/0 094/0 کسب پایگاه اجتماعی

 183/0 -338/1 -143/0 091/0 -122/0 شرکت در رویدادهای ورزشی

 343/0 952/0 099/0 091/0 086/0 کسب آرامش از طریق ورزش

 
 . مقایسا میزان تعهد ورزشی براساس جنسیت4جدول 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

        1 .تعهد ورزشی1

      1 40/0* . فعالیت با دوستان2
 

 46/0* . شهرت3
*53/0 1      

 50/0* . سالمتی4
*64/0 

*57/0 1     

 42/0* . شأن اجتماعی5
*61/0 

*55/0 
*74/0 1    

 24/0* . شرکت در رویدادهای ورزشی6
*53/0 

*35/0 
*56/0 

*62/0 1     

 36/0* . کسب آرامش از طریق ورزش7
*57/0 

*45/0 
*56/0 

*55/0 
*55/0 1  

 1 71/0* 70/0* 88/0* 87/0* 75/0* 81/0* 52/0* . انگیزۀ کلی مشارکت  8

 32/4 10/4 26/4 18/4 47/4 40/4 40/4 24/4 میانگین

 425/0 73/0 74/0 55/0 51/0 49/0 43/0 64/0 انحراف استاندارد

 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 دامن 

 نداردانحراف استا میانگین تعداد جنسیت 
 مستقل Tیزمون 

T سطح معناداری درجا یزادی 

 تعهد ورزشی
 71/0 039/4 70 مرد

727/4- 115/110 000/0 
 38/0 515/4 52 زن
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 زه های مشارکت ورزشی بر اساس جنسیت. مقایسا انگی5جدول 

 
(، انگیزۀ کلی مشارکت 1شده )شکل  در مدل ارائه

زا و متغیر تعهد ورزشی عنوان متغیر برون ورزشی به

 است. برای زا در نظر گرفته شده عنوان متغیر درون به

 هایشاخص و هاآماره مدل، برازش کفایت سنجش

 و عمومی توافق عدم به توجه است، با شده عرضه مختلفی

 بر ساختاری معادالت یابیمدل پژوهشگران بین در کلی

پیشنهاد  برآورد، بنابر برازندگی های شاخص بهترین روی

بین  از حاضر تحقیق ( در2004کالین و تامسون )

نسبی  و  خی شاخص مطلق، برازندگی های شاخص

(CMIN/DF)1  و شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآورد

2(RMSEAتقریب )
 برازندگی های شاخص بین و از 

3(CFIبرازندگی تطبیقی ) شاخص تطبیقی،
 و شاخص  

 (.10استفاده شد ) 4(NFIهنجارشده ) برازش

تر از  از آنجا که مقادیر بحرانی مربوط به مسیرها بزرگ

توان گفت همۀ مسیرها از  است، می ±96/1قدر مطلق 

بررسی ضرایب (. 6و جدول 1دارند )شکل  نظر آماری معنا
                                                           

1 . Chi-Square 

2 . Root Mean Square Error of Approximation 

3 . Comparative Fit Index 

4 . Normed Fit Index 

دهد که متغیر انگیزۀ نشان می 6استاندارد در جدول 

طور کلی توانسته است بر متغیر تعهد ورزشی  مشارکت به

(. از بین β=59/0باشد )   داری داشته تأثیر معنا

های  مشارکت ورزشی نیز، زیرمقیاس های انگیزۀ زیرمقیاس

ورزشی با  کسب سالمتی، پایگاه اجتماعی و فعالیت 

ترتیب بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص  ستان، بهدو

ترین انگیزۀ ورزشکاران  توان گفت قوی اند. بنابراین می داده

های ورزشی کسب جانباز و معلول از شرکت در فعالیت

ورزشی  دست آوردن پایگاه اجتماعی و فعالیت  سالمتی، به

های طورکه در قسمت شاخص با دوستان است. همان

تر از  بزرگ CFIشان داده شده است، شاخص آماری ن

 CMIN/DFو  08/0تر از  کوچک RMSEAو  90/0

نشان از برازش خوب و قابل قبول مدل   2تر از  کوچک

 دارند.

 انحراف استاندارد میانگین تعداد جنسیت انگیزش
 مستقل Tیزمون 

T سطح معناداری درجا یزادی 

 فعالیت با دوستان
 47/0 32/4 70 مرد

60/2- 94/119 01/0 
 34/0 51/4 52 زن

 کسب شهرت
 56/0 29/4 70 مرد

23/3- 65/115 002/0 
 34/0 56/4 52 زن

 کسب سالمتی
 59/0 36/4 70 مرد

25/3- 19/114 002/0 
 34/0 64/4 52 زن

 پایگاه اجتماعی
 59/0 03/4 70 مرد

91/3- 87/119  000/0 
 42/0 40/4 52 زن

شرکت در 

 رویدادهای ورزشی

 81/0 17/4 70 مرد
64/1- 62/119  103/0 

 63/0 39/4 52 زن

کسب آرامش از 

 طریق ورزش

 75/0 89/3 70 مرد
29/4- 83/119  000/0 

 58/0 41/4 52 زن

کلی  ۀانگیز

 مشارکت ورزشی

 46/0 20/4 70 مرد
08/4- 84/118 000/0 

 30/0 49/4 52 زن
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 . ضرایب استاندارد تأثیر متغیر انگیزة مشارکت ورزشی بر تعهد ورزشی1شکل 

 

 . ضرایب استاندارد و مقادیر بحرانی مربوط ب  کلیا مسیرها6جدول
 مقادیر بحرانی انحراف استاندارد ضریب استاندارد مسیرها

 93/4 15/0 59/0 تعهد ورزشی < ----     مشارکت انگیزۀ   

 51/7 09/0 75/0 فعالیت ورزشی با دوستان < ---- مشارکت انگیزۀ

 26/8 11/0 84/0 پایگاه اجتماعی < ---- مشارکت انگیزۀ

مشارکت انگیزۀ  41/8 10/0 86/0 کسب سالمتی < ---- 

مشارکت انگیزۀ  67/6 10/0 66/0 کسب شهرت < ---- 

مشارکت انگیزۀ  --- --- 68/0 کسب آرامش از طریق ورزش < ---- 

شارکتم انگیزۀ  82/6 15/0 67/0 شرکت در رویدادهای ورزشی < ---- 

 

 گیری بحث و نتیج 

های هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین انگیزه

ورزشی در بین جانبازان و   ورزشی و تعهد  مشارکت

کننده در مسابقات قهرمانی کشور بود.  معلوالن شرکت

ی بین انگیزۀ دار ها نشان داد که ارتباط مثبت و معنایافته

مشارکت و تعهد ورزشی ورزشکاران وجود دارد. حسینی و 

( در تأیید 2010( و گارسیا و همکاران )1392همکاران )

( که انگیزش ارتباط 4،14اند )این موضوع دریافته

توان از انگیزۀ داری با تعهد ورزشی دارد. بنابراین می معنا

-راهبرد عنوان راهنما در طراحی مشارکت ورزشکاران به

(. انگیزه، 21های جذب و نگهداری آنها استفاده کرد )

رود و  شمار می کلید آغاز انجام هر کار و فعالیتی به

تواند رفتارهای افراد را تحریک، تقویت و هدایت کند.  می

های  با توجه به اینکه مشارکت منظم و مستمر در فعالیت

ری ورزشی برای دستیابی به مزایای کامل تندرستی ضرو

واسطۀ آن افراد  ها اهمیت است تا به است توجه به انگیزه

های زندگی خود قرار  مشارکت در ورزش را جزو برنامه

 دو نسبی خی برازش هنجارشده  برازندگی تطبیقی 

ریشا میانگین 
مجذور بریورد 

 تقریب
 سطح معناداری

941/0 874/0 747/1 079/0 002/0 
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 یافته مند شوند. این دهند و از فواید آن تا آخر عمر بهره

 تأسیسات و امکانات وجود صورت در که دهدمی نشان

 موانع از برخی رفع همچنین و معلوالن مخصوص ورزشی

برای پیشرفت ورزش  آنان انگیزۀ از توانها میدودیتمح و

 و تندرست و سالم ایجامعه حفظ قهرمانی و همچنین

 سود جست. ورزش فرهنگ توسعۀ

ها نشان داد که انگیزۀ کسب سالمتی باالترین  یافته

ضریب همبستگی را با تعهد ورزشی دارد؛ این یافته با 

-( و قدرت1388نژاد و همکاران ) نتایج تحقیقات رمضانی

(. وجود 5، 7( همخوان است )1392نژاد )نما و حیدری

های حرکتی در معلوالن، آنان را به سمت محدودیت

تحرکی از عوامل  دهد؛ کمتحرک سوق می زندگی کم

تواند فرد را دچار تهدیدکنندۀ سالمتی است که می

ها و مشکالت متعددی کند. این مشکالت و بیماری

 -های جسمیدلیل محدودیت الن بهها در معلوبیماری

حرکتی بیشتر از سایر افراد نمود پیدا خواهد کرد. بنابراین 

رود، شمار می ورزش کردن برای معلوالن از ضروریات به

هایی از جمله تحقیق بخشایش و که در پژوهش طوری به

( بر این 2012( و یازیسیگلو و همکاران )1391همکاران )

ها نشان  (. همچنین یافته2، 31موضوع تأکید شده است )

های ترتیب انگیزه داد که پس از انگیزۀ کسب سالمتی، به

کسب شهرت و پایگاه اجتماعی بیشترین ارتباط را با تعهد 

اند. این یافته با نتایج  تحقیق جارسما و ورزشی داشته

دهد ( و نشان می20( همخوانی دارد )2014همکاران )

د تعهد ورزشی را تقویت کند، توانیکی از عواملی که می

انگیزۀ ورزشکاران جانباز و معلول برای شناساندن و نشان 

دست آوردن پایگاه  های خود به جامعه و بهدادن توانایی

 اجتماعی در میان اعضای جامعه است. 

های نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که انگیزه

تعهد کنندۀ  بینیترین پیش کسب سالمتی و شهرت، قوی

-رو مربیان و مسئوالن مربوط می ورزشی هستند. ازاین

رسانی بیشتر دربارۀ فواید ورزش و  توانند با تأکید و اطالع

تأثیر آن بر سالمت عمومی این قشر از جامعه و همچنین 

فراهم نمودن شرایط درخشش این ورزشکاران در میادین 

ورزشی، موجب افزایش تعهد و مشارکت بیشتر آنان در 

 های ورزشی شوند. الیتفع

افراد معموالً وضعیتشان در جامعه را خوب، بد، باال یا 

کنند، پایگاه اجتماعی، وضعیت یا پایین توصیف می

موقعیتی است که فرد در اجتماع دارد و هویت او را تعیین 

های های ورزشی یکی از راهکند. مشارکت در فعالیتمی

راین یک فرد معلول دست آوردن این پایگاه است، بناب به

های کند تا با تداوم فعالیت ورزشی و کسب مقامتالش می

ای را برای خود کسب و قهرمانی، پایگاه اجتماعی شایسته

آن را تثبیت کند و در عین حال به استقالل نسبی دست 

یابد، این امر بیانگر انگیزش درونی برای ارضای نیاز به 

ی خودمختاری شایستگی و استقالل است که در تئور

 دسی و رایان به آن اشاره شده است.

با توجه به ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق، 

انگیزۀ فعالیت ورزشی با دوستان ارتباط معناداری با تعهد 

های ورزشی داشته است. این یافته با نتایج پژوهش

(، زیرا 5( همخوان است )1388نژاد و همکاران )رمضانی

بودن با دوستان و روابط  ذکور انگیزۀهای م در پژوهش

متقابل اجتماعی از جمله دالیل افراد برای شرکت در 

-های ورزشی بوده است. در توجیه این یافته میفعالیت

توان گفت که اگرچه رشتۀ دو و میدانی یک ورزش 

انفرادی است و کار تیمی در آن نقش چندانی ندارد و در 

تنهایی یا فقط با مربی خود  بسیاری از موارد ورزشکاران به

پردازند، تعامالت اجتماعی و بودن با به تمرین می

 دوستان، در ایجاد انگیزه نقش شایان توجهی دارد.

های کسب آرامش ها نشان داد که انگیزه در ادامه یافته

( و شرکت در رویدادهای ورزشی r=36/0از طریق ورزش )

(24/0=rارتباط ضعیف اما معناداری با ت ) عهد ورزشی
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کنندۀ تعهد ورزشی  توانند تاحدودی تقویتاند و میداشته

توان توضیح داد که نمونۀ  گونه می باشند. این یافته را این

اند که دارای سابقۀ ورزشی و  آماری تحقیق از جمله افرادی

رو لذت شرکت در رویداد  اند، ازاین حتی قهرمانی بوده

اند و  تجربه کرده ورزشی و کسب آرامش از طریق ورزش را

این امر موجب افزایش معناداری تعهد ورزشی در آنها 

شده است؛ البته این ارتباط ممکن است در افرادی که 

کنند در سطح باالتری باشد.  صورت تفریحی ورزش می به

پذیر  های جسمانی و روانی انسان از یکدیگر تفکیک ویژگی

کنند و  صورت یک کل واحد عمل می نیستند و همیشه به

تواند بر کل بدن تأثیر بگذارد.  تغییر در هر بخش آن می

مشارکت در فعالیت بدنی نیز از این قاعده مستثنا نیست و 

شود و  کننده می موجب ایجاد آرامش روانی افراد شرکت

 عنوان یک عامل انگیزاننده مطرح است. به

های مشارکت ورزشی مقایسۀ میزان تعهد و انگیزه

ورزشکاران نشان داد که تفاوت معناداری براساس جنسیت 

بین زنان و مردان وجود دارد و تنها در زیرمقیاس انگیزۀ 

شرکت در رویدادهای ورزشی بین زنان و مردان تفاوت 

معناداری وجود نداشت. این یافته با نتایج پژوهش 

-(. یافته5( همخوان است )1388نژاد و همکاران )رمضانی

نسبت به مردان در دو متغیر تعهد ها نشان دادند که زنان 

از میانگین باالتری برخوردارند و این نشان  و انگیزه

دهد که زنان برای مشارکت در ورزش از انگیزه و تعهد  می

باالتری برخوردارند و به کسب سالمتی و تناسب اندام 

 دهند. اهمیت بیشتری می

داد که ها در مدل معادالت ساختاری نشان  یافته

طور  مشارکت ورزشی توانسته است مستقیماً و به ۀ انگیز

درصد بر تعهد ورزشی داشته  59کلی تأثیری با ضریب 

درصد از واریانس آن را تبیین کند. مالحظه  34باشد و  

درصد از واریانس متغیر تعهد ورزشی تحت  66شود که  می

رو به  تأثیر متغیرهای خارج از تحقیق قرار دارد، ازاین

گردد در تحقیقات آتی عوامل  پیشنهاد میپژوهشگران 

کنندۀ مقدار واریانس  دیگری را نیز بررسی کنند که تبیین

طور خالصه، انگیزۀ عمدۀ ورزشکاران  باقیمانده باشد. به

دست آوردن شهرت و  جانباز و معلول، کسب سالمتی و به

های خود در پایگاه اجتماعی از طریق ثابت کردن توانایی

کنندۀ تعهد  ها تقویتاست و این انگیزهمیادین ورزشی 

 در فرد بر ماندگاری عالوه ورزشی در آنان است. تعهد

 عملکرد بهبود و تالش افزایش موجب های ورزشیفعالیت

های تحقیق شد. بنابراین با توجه به یافته خواهد نیز وی

رسانی  شود با اطالع ها پیشنهاد میبه مسئوالن و رسانه

-أثیر ورزش بر سالمتی و بهبود تواناییبیشتر در زمینۀ ت

های حرکتی جانبازان و معلوالن، آنان را به ورزش مستمر 

شود که فضای تشویق کنند. به مربیان نیز پیشنهاد می

های جانبازان و مناسبی برای بروز استعدادها و توانایی

معلوالن فراهم آورند و از این طریق شرایط را برای 

 راهم کنند. مشارکت مستمر آنان ف
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