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 تقدیم هب

 پدر و مارد زعزی و مهربانم

 اند. و ابیتشپنی محکم و مطمئن ربایم بوده دلسوز و فداکار اهی زندگی همواره یاوری  ی اه و دشوار سختیهک رد 

 تقدیم هب و

 ن اریان زمینجانبازان و معلوال

 مقدس. رد این رعهصامی زحمتکشان مت  و



 ب

 تقدری و تشکر

 یتتدآ یاکتت  و نتتون رب متت  یتتا رود ممتتد    یهک فتترو متت  یره نفستت  نعمتت  یتتدانتتدرم    را زعوجتتهک هک عتتاموج  ورتت  سر تتهب اکتت  و هب  تتکر یختتدا منتت  

 وار . یدو نعم   وجود اک  و رب ره نعم   کر  یمفرح ذا . پس رد ره نفس 

 یدربآ از دک  و زبان هک

 یجخو یر نده همان هب هک ز تقص 

 یجورهن سزاوار خداوند

 کز عهده  کرم هب ردآید

 عذر هب ردگاه خدا آورد

 کس نتواند هک بجا آورد

گتتتتاهدون کش جابتتت تتتهک از آن اکتتتت  هک رد مقتتتتا   تتتدردان  ی  یتتتتزی اوا بتتتتا زبتتتان ستتتتتر و دکتتت    تتتتوانا    ی تتتتا     یاز زحمتتتتا   تتت  یو منزلتتتهب مع تتتتما اجن

جل  ییاز آنجتتا امتتا .یتتماگنبر
ت
را هک هب دستتوج  یتتیکنتتد و متتام  امانتتهب اه یمتت  ینرا اتمتت  ینجآفتتر یتتهباکتت  هک فتتدغ و  ا یاز مع تتما اتتااس از ا  تتان  یتتهکهک 

 ین؛سپرده اندا تضم 

وَجَهکَن  ”و از باب  یف رب حس  وظ  
ن
 ” :مَن لَم یَشکُرِ المُنعِمَ مِنَ المَخلوقینَ لَم یَشکُرِ اهللَ زعََ

 ی   یاوری و  یار یزندگ  ید و رد تما  رعهص اهگذشت  ان یماز کنار غفلهب اه یماهنو کر یدهمنا ق م عفو کش  یو ردشت  کواتهی رب همواره هکدو مع م زبرگوار   ینا زی و مارد زع ازپدر

 من بوده اند؛ یچشم داش  ربا 

 ننمودنتتد و زحمتت  یتت رعهص رب متن رد یتتنرد ا یکمکتت  از چیه فروت تیا و خلتت  حستتن بتتا صتدرا ستت    ل رد هک نیتتا اتتید ر تتا ح تت  یدکتتتر  یجنتاب آس یستتت ؛ااتااد بتتا  ال  و  ا از

 رماهل را رب عهده گردنتف؛ ینا ییراهنما

متقبتتتهک دتتتتدند هک بتتتدون م تتتتاعد  ا یرمتتتاهل را رد  تتتتا   یتتتتنهک زحمتتت  مشتتتاوره ا احستتتتن بعرامعلتتتتو  دکتتتتر  یااتتتااد رتتتبور و بتتتتا ت تتتوا ا جنتتتتاب آس از
 رپوژه هب هجیتن یتتتتنا یشتتتانا

 ید؛را  یمطلوب نم 

متقبتهک دتدند؛  ل تشتکر و  تدردان  یتنا داوری  زحمت  هک دکتتر اهدی بتاسری و ر تا انتدا دکتتر  یفرزاهن و دلسوز؛ جنتاب آس اناز ااااد و
هک  بادتد را دار  یرمتاهل را 

 .یداز زحما  آ ن را اااس گو یبخش  یناخردرت ینا



 ج
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 هیچ یافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای در

 جا ارائه نشده است.

   صنعتی دانشگاه »و مقاالت مستخرج با نام  باشد یمشاهرود صنعتی کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه
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 مالکیت نتایج و حق نشر

 ،اثر و محصوالت آن )مقاالت مستخرج، کتاب امهکلیه حقوق معنوی این  یانه ای، ها برن ی را

. این باشد یممتعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود  (و تجهیزات ساخته شده است افزارهانرم 

اید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.  مطلب ب

 امه بدون ذکر مرجع مجاز ایان ن و نتایج موجود در پ  .باشد ینماستفاده از اطالعات 

 تعهد نامه



 د

 چکیده

اگرچه ورزش برای افراد غیر معلول بسیار نیکو و پسندیده است اما اگر به آن نپردازند از طریق 

کنند، اما معلوالن باید این نیازها را با های روزانه تا حدودی نیازهای حرکتی خود را برطرف میفعالیت

تواند بر مشارکت برطرف نمایند. حمایت اجتماعی و خودکارآمدی میهای ورزشی فعالیت منظمانجام 
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 و کلیه جانبازان را مطالعه این جامعه آماریهمبستگی و به روش میدانی انجام شده است. -توصیفی

 تشکیل دادند (=088N) رضوی خراسان استان جانبازان و معلولین یئتهنظر  زیرورزشکار  معلوالن

 تحلیل قرار گرفتند.به عنوان نمونه مورد تجزیه و  یاخوشه ینفر به روش تصادف 422 هاکه از بین آن

 (4808)خودکارآمدی لی و همکاران پرسشنامه و  پرسشنامه مشارکت ورزشیها از  برای گردآوری داده

حمایت اجتماعی لی و همکاران پرسشنامه  زبرای سنجش حمایت اجتماعی خانواده و دوستان ا و

نفر از  08ی در اختیار ها برای تأیید روایی صوری و محتوایتمامی پرسشنامهاستفاده شد. ( 4808)

های سپس به منظور تعیین پایایی )ثبات درونی( پرسشنامه ،صاحب نظران در این حوزه قرار گرفت

در نهایت میزان آن با استفاده از  و پرسشنامه توزیع گردید 08تحقیق، در یک مطالعه مقدماتی تعداد 

اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی های خودکارآمدی، حمایت ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه

محاسبه  40( نسخه (SPSSبا استفاده از نرم افزار  800/8و  088/8،  820/8دوستان به ترتیب 

ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که  برای آزمون فرضیه گردید.

 مشارکت ورزشی اعی دوستان باخودکارآمدی، حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتمبین 

حمایت و ارتباط معناداری وجود دارد، همچنین بین حمایت اجتماعی خانواده ورزشکاران معلول 

های براساس یافته دارد.ارتباط معناداری وجود ورزشکاران معلول اجتماعی دوستان با خودکارآمدی 

شود که با ارتباط هستند پیشنهاد میتحقیق به خانواده، دوستان و سایر افرادی که با معلوالن در 

های ها در فعالیتهای خود و افزایش خودکارآمدی در معلوالن موجب افزایش مشارکت آنحمایت

 بدنی شوند.
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 مقدمه 4-4

گونتاگون   هتای  تمتدن  و اعصار طی در خانواده و فرد زندگی از مکملی جزء همواره 0بدنی فعالیت

بستزایی   ستهم  اجتمتاعی  زنتدگی  گونتاگون  هایفعالیت و خانوادگی ارتباطات هست، در و بوده انسان

 بترای اعضتای   ،چنتدمنظوره  آیینتی  و مراستم  فراغتت  اوقات و تفریحی هایرهگذر فعالیت از و داشته

 و امنیتت  ایجتاد  بترای بدنی  فعالیت همچنین است. آورده ارمغان به شادی و لذت و خرسندی خانواده

 ایارزنده تأثیر سالم زندگی و سالمتی و بهداشت تأمین و جوامع و افراد برای اجتماعی و آسایش روانی

 ارزیتابی  مفیتد  و مثبتت  ارزشمند، فعالیتی نفسهفی جامعه افراد از بسیاری نزد در ورزش .است داشته

 عملتی  در بعتد  نظتری،  بعد در ورزش تأیید ضمن جامعه اعضاء که رودمی انتظار شود. بدین لحاظ،می

 و نظتر  میتان  فاصتله  و گتذارده  صحه نظریه این بر فیزیکی هایفعالیت انجام و مشارکت ورزشی با نیز

 از تعتدادی  ستاالنه  کته  هستتیم  آن شاهد جامعه در .(0000فتحی، حداقل برسانند ) به را عمل ورطه

طبیعی و اجتماعی است کته در جوامتع مختلتف بته      ای عارضهشوند. معلولیت می معلولیت دچار افراد

از افتراد هتر جامعته را     تتوجهی  قابتل دهد که درصتد  شود. آمار نشان میگوناگون دیده می های صورت

از طرف سازمان بهداشت جهانی وابستته بته ستازمان    دهند. طبق آماری که اخیراً معلوالن تشکیل می

معلولیت عبتارت استت از    .درصد از مردم در جهان به نوعی معلول هستند 08ملل منتشر شده است، 

معلتول   دیگر عبارت بهکردن و یا معالجه نباشد.  برطرفهر نوع ناتوانی، ناهنجاری و یا نارسایی که قابل 

. کسی است که دارای ناتوانی، ناهنجاری و یا نارسایی بوده که قابل برطرف کردن و یتا معالجته نباشتد   

 یتا  جستمی، حستی   مختلف های زمینه در دائمی هایمحدودیت از است عبارت معلولیت دیگر تعریفی

 مشکل دچار جامعه افراد سایر با مقایسه در روزمره زندگی در را آن مبتال به شخص که روانی - ذهنی

هتای پزشتکی، اجتمتاعی و اقتصتادی اگرچته از      (. پیشرفت0098، فراهانیجاللی )سازد  محدودیت یا

هتای  آوردن شرایط درمان بیماران بتا مراقبتت   وجود بهبا  بلکهها کم نکرده است، میزان بروز معلولیت

ن ها برای جمعیت زیادی از معلوالناتوانیخاص و ویژه، امکان بقا و ادامه زندگی را به همراه بسیاری از 
                                                 

1. Physical Activity 
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که دارند حتمتاً بایتد بتا ورزش کتردن بتا هتدف،        هایی محدودیتبه خاطر ن معلوال. است کردهفراهم 

نیز صتادق استت،    معلول غیرکه در مورد افراد  گونه همانسازند. البته  طرفبرنیازهای حرکتی خود را 

 جهتت  هتا راهتترین  بلکه ورزش یکی از بهترین و مهتم هدف از ورزش تنها اهداف فیزیولوژیکی نیست 

 کنونی در شرایط ،رو ینازا(. 0098، فراهانیجاللی جامعه است ) جلوگیری از منزوی شدن معلوالن در

 تفریحی ییک وسیله و از کرده پیدا ایویژه اهمیت معلوالن و جانبازان برای ورزشی هایفعالیت انجام

 متدنظر  آنان روانی و جسمانی هاینارسایی تکامل جهت عاملی عنوان به و گذاشته فراتر پای درمانی و

 انتقتال  در ایکننتده  تعیتین  بستیار  نقتش  کهاست  راهکارهایی جمله از ورزشی فعالیت. گیردمی قرار

 را گوناگون شرایط با مقابله چگونگی و کردن چگونه زندگی آنان به و داشته سازگاری یدوره به معلول

-متی  پیتدا  اعتمتاد  خود به پذیرند،می را دیگران ورزشی هایطول فعالیت در معلوالن اصوالً. آموزدمی

 از کننتد، متی  کوشتش  بیشتتر  یتادگیری  بترای  شناستند، می را خود های یناتوان و هاتوانایی حد کنند،

برنتد  متی  بهتره  تجربیتات  ایتن  از اجتمتاعی  زنتدگی  در و گیرنتد متی  خود درس خطاهای و اشتباهات

  (.0004شجاعی، )

 است دیگران طرف از کافی حمایت ورزشی های فعالیت در مشارکت بر تأثیرگذار عوامل از یکی

ارتباط  در متقابالً آن افراد و جامعه با که است اجتماعی موجودی انسان (.0009قائدی و همکاران، )

 ودشوار مراحل  در و است دیگران حمایت و کمک نیازمند او گیرد.می محیط از تأثیراتی همواره و است

 او ازکنند،  همراهی را او دارد که شرکایی به نیاز شادمانی و خوشی دوران در حتی و زندگی سخت

 در ناتوانی ن،معلوال جهانی سازمان (.0000عسگری و همکاران، باشند ) او با زندگی در و کنند حمایت

 اگر چراکه داند؛می معلوالن راه سر بر نگرشی و حمایتی مانعی عنوان به را محیط و فرد بین تعامل

 عدم و استرس افسردگی، دچار نباشد، برخوردار کافی اجتماعی تأمین و 0اجتماعی حمایت از معلول

 در را جامعه سالمت و ساخته متأثر را جامعه و خانواده اعضای امر، این که شود؛می روان سالمت

 و ها آن اجتماعی زندگی شدن بهتر معلوالن، از اجتماعی حمایت هدف. دهدمی قرار خطر معرض

                                                 
1. Social Support 
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 اجتماعی حمایت کلی، تعریف یک در. است جامعه انسانی نیروی از بخشی عنوان به آنان توانمندسازی

 کنندمی فراهم را حمایتی منابع نیاز، موقع در که افرادی با ارتباط کیفیت و بودن دسترس در بر

 شدن، داشته دوست احساس شخص آن طی که آوردمی پدید را متقابلی تعهدات و دارد تأکید

 اطمینان آسودگی و اجتماعی (. حمایت0008زکی، کند )می بودن ارزشمند و نفس عزت مراقبت،

 فراهم فرد برای مهم افراد سایر و همکاران دوستان، سوی خانواده، از که است هیجانی و جسمی خاطر

 (.0098فرقانی و فتاحی، ) شودمی

، 4مکالیاست ) 0خودکارآمدی ورزشی هایفعالیت در مشارکت بر تأثیرگذار عوامل از دیگر یکی

 سطح درباره اعتقاد و باور و ویژه ساختار عنوان به (. خودکارآمدی0994، 0؛ مکالی و کورنیا0990

 و باور یعنی خودکارآمدی. (4880، 2همکارانو  گراواست ) شده عنوان ویژه هایوضعیت در شایستگی

 دارد را شدن موفق توانایی ویژه تکلیف در و بوده فعالیت انجام شایسته او اینکه به شخص ایمان

 شده اثبات متغیر یک خودکارآمدی که داردمی اظهار( 0995) 6بندورا. (0990، 5و همکاران کوکس)

 در خود های قابلیت به نفر یک اعتقاد خودکارآمدی بندورا، گفته به. است اجرا بر گذاشتن اثر برای

 است؛ مختلف های وضعیت و شرایط مدیریت برای موردنیاز های فعالیت رشته یک انجام و دهی سازمان

 خاص وضعیت یک در شدن موفق جهت خود توانایی به فرد یک اعتقاد خودکارآمدی ،دیگر عبارت به

 است افراد احساس و رفتار تفکر، چگونگی کننده تعیین عامل اعتقاد، این بندورا عقیده به. است

 (.0998بندورا، )

 مسئله بیان 4-2

 ها آن روانی سالمتی یا و ذهنی توانائی جسمانی، عملکرد که هستند هاییانسان معلول، اشخاص

 و داشته انحراف ستا ها آن سن استاندارد ازآنچه ماه شش از بیش مدت به یقین به قریب احتمالبه 

                                                 
1. Self-efficacy 

2. McAuley 

3. McAuley & Courneya 

4. Grau et al. 

5. Cox et al. 

6. Bandura 
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 دامنه ها،معلولیت این .آیدمی وجود به مشکالتی روزمره زندگی در آنان برای دلیل همین به

 را حرکتی جسمی معلولیت و ذهنی توانی کم ناشنوایی، نابینایی، مانند بارز، هایمعلولیت از ای گسترده

جاللی ) گیرد برمیدر  روانی هایناهنجاری و بدن مختلف اعضای ضعف مانند بارز غیر هایمعلولیت تا

 افزایش باعث آیدمی وجود به افراد این برای تحرکی بی اثر در که ناتوانی و بیماری (.0098، فراهانی

 بسیار بدنی نقش فعالیت و ورزش .رساندمی آسیب آنان زندگی کیفیت به و شودمی ها آنرنجش 

 این بدنی وضعیت به توجه با و دارد نمعلوال و جانبازان ازجمله جامعه مردم عمومی سالمت در مهمی

 و نماید کمک افراد این به روانی سالمت لحاظ از چه و جسمانی سالمت از لحاظ چه تواندافراد می

 چندبعدی مفهومی اجتماعی حمایت .گردد شان زندگی کیفیت باعث افزایش و باشد گشاراه ها آن برای

 (، حمایت4882) 0اسکولز و اسکوارزر مثال، برای. است شده تعریف مختلفی طرق و اشکال به که است

 یا استرس، با مقابله برای راهکاری عنوان به و دیگران توسط شده فراهم منبع یک عنوان به را اجتماعی

 از برخورداری را میزان اجتماعی (، حمایت0990) 4سارافینو .نمود تعریف منابع از ایمبادله یک

 دیگر هایهگرو یا افراد سوی از توسط فرد شده دریافت کمک و توجه احترام، مراقبت، همراهی، محبت،

 که احساس این یعنی اجتماعی . حمایتستا تعریف کرد 0مهم دیگران و دوستان خانواده، اعضای نظیر

 اجتماعی شبکه یک به او اینکه و اند قائل ارزش او برای دیگران و است توجه دیگران مورد شخص

 (.0009ریاحی و همکاران، است ) متعلق
 تأمین بیشتر کل جامعه و افراد یک یک روانی سالمت باشد، تر گسترده اجتماعی حمایت چه هر

 و کرد خواهد روبهرو مختلف مسائل و مشکالت با را انسان اجتماعی حمایت عدم ،شد. برعکس خواهد

 اجتماعی اغلب (. حمایت0008مهرابی زاده، ساخت ) خواهد وارد او بر را ناپذیری جبران هایضربه

 و خانواده اعضای قبیل عمده از افراد ی وسیله به آشفته نفر یک برای شده انجام اعمال به معمول طور به

                                                 
1. Schulz U & Schwarzer R 

2. Sarafino 

3. Significant Others 
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 کمک ابزاری، کمک معموالً اعمال این و شودمی اطالق همسایگان و خویشاوندان همکاران، دوستان،

 (.0098نادری و همکاران، گردد )می را شامل اطالعاتی کمک و هیجانی اجتماعی
 تواند برمی طریق دو از اجتماعی حمایت کنند که داشتن( بیان می4808) 0همکارانلیون و 

 بر اجتماعى حمایت عمومى تأثیر مستقیم یا تأثیر روش اولین باشد. تأثیرگذار افراد زندگی از رضایت

 رضایت بر فرد، جانب از شده تجربه پریشانى میزان نظر گرفتن در بدون که است این زندگى از رضایت

 مقابل در افراد از که است میانجى تأثیر یا غیرمستقیم تأثیر شامل دوم روش .گذاردمى تأثیر زندگی از

 هاانسان که است (. بدیهی4808لیون و همکاران، کند )مى محافظت زا استرس شرایط در اثرات منفى

 هرچه لذا. کنند امنیت احساس تا دارند نیاز خود دوستان و اطرافیان حمایت به هاگرفتاری هنگام در

 (.0098نادری و همکاران، است ) بیشتر نیز شانزندگی از رضایت باشد بیشتر افراد اجتماعی حمایت

دادند  گزارش تمرین یا جسمانی فعالیت و خودکارآمدی بین را قوی ارتباطات مطالعه چندین

 اغلب عملکرد، بینیپیش در که است شده گفته (، همچنین0994؛ مکالی و کورنیا، 0990مکالی، )

 خصوص در باندورا (.4880، همکارانگراو و است ) جسمانی توانایی بیشتر از نقش خودکارآمدی

 های مهارت وسیلهبدان که است ایسازنده توان خودکارآمدی، که کندمطرح می خودکارآمدی

 اثربخش ساماندهی ای گونه به مختلف اهداف تحقق برای رفتاری انسان و عاطفی اجتماعی، شناختی،

مناسبی  هایکننده بینی پیش افراد قبلی و دستاوردهای هامهارت دانش، داشتن وی نظر به. شودمی

 چگونگی بر ها آن انجام در خود هاییدرباره توانای انسان باور بلکه نیستند، افراد آینده عملکرد برای

 که دریافتند( 4882) 4همکاران و باری (. همچنین0998بندورا، است ) خویش مؤثر عملکرد

 صورت به خودکارآمدی که کردند اظهار ها آن دارد، رابطه اجرا درجات با مثبت طور به خودکارآمدی

 (.4882باری و همکاران، باشد )می مربیان و ورزشکاران مختلف اجراهای کننده بینیپیش معناداری

شود و این افراد به معلول جامعه افزوده میکه روز به روز بر تعداد افراد مسئله  این به توجه با

دالیل مشکالت ناشی از کمبود فعالیت بدنی و اهمیت حضور در اجتماع نیاز مبرمی به انجام فعالیت 

                                                 
1. Leeuwen et al. 
2. Bary et al. 
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دارند؛ الزم است شرایطی مهیا شود که این افراد به  -حتی بیش از سایر افرادی بدون معلولیت -بدنی 

های انجام شده و رزشی ترغیب شوند. اما، بر مبنای استداللانجام فعالیت بدنی و مشارکت بیشتر و

همچون  –شناختی و متغیرهای جامعه -همچون خودکارآمدی –اهمیت متغیرهای روانشناختی 

رسد که این متغیرها بتوانند زمینه مشارکت بیشتر افراد معلول به نظر می -حمایت خانواده و دوستان

زند. بر همین اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال های ورزشی را فراهم سادر فعالیت

است که چه ارتباطی بین خودکارآمدی و حمایت اجتماعی خانواده و دوستان با مشارکت ورزشکاران 

 های بدنی وجود دارد؟معلول در فعالیت

 تحقیق اهمیت و ضرورت 4-9

 در مهمی نقش و است روانی و جسمانی تسالم بهبود و حفظ در مهم عوامل از بدنی فعالیت

اگر بپذیریم که معلولیت از جامعه حذف  (.0098قاسم نژاد، ند )کمی ایفاء زندگی کیفیت بهبود

نخواهد شد و این قشر به هر دلیل در این جامعه زندگی خواهند کرد، پس ضروری است به نیازهای 

 درمانی، فعالیت یک مثابه به توجه شود، یکی از این نیازها پرداختن به ورزش است. ورزش ها آن

 در را اجتماعی و روانی جسمانی، متفاوت های جنبه تواند می فراغت اوقات کردن پر بر عالوه تفریحی،

  .کند درمان یا کاهش را عارضه این ثانویه عوارض و آثار و نماید تقویت معلول فرد

معلوالن از اهمیت بیشتری حتی نسبت به  وسیله بهتفریحی  های ورزشگذراندن اوقات فراغت با 

خصوصیات معلوالن و نیز متخصصان  خوردار است، زیرا متخصصان آشنا بهافراد غیرمعلول بر

و ورزش معلوالن معتقدند، که اگر ورزش برای غیر معلوالن امری مستحب است، برای  بدنی تربیت

معلول بسیار نیکو و پسندیده ی افراد غیرورزش برا اگرچهمعتقدند که  ها آنمعلوالن امری واجب است. 

های روزانه تا حدودی نیازهای حرکتی خود را برطرف اگر هم به آن نپردازند از طریق فعالیتاست، 

جاللی های ورزشی برطرف نمایند )کنند، اما معلوالن باید این نیازها را با انجام مرتب فعالیتمی

 (.0098، فراهانی
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 خانواده محیط. متنوع هستند بسیار اجتماعی حمایت کند که منابع(، بیان می0999) 0کاسیدی

 به همساالن، توانمی اجتماعی حمایت منابع دیگر از. است تجارب حمایت اجتماعی کسب محل اولین

 اصلی منابع دوستان و خانواده اعضایکه  کرد اشاره همکاران و هاهمسایه خویشاوندان، دوستان،

 که دارد متفاوتی انواع اجتماعی های(. همچنین حمایت0999کاسیدی، هستند ) اجتماعی حمایت

اطالعاتی و  حمایت مالی، حمایت خدماتی، حمایت حمایت عاطفی، مصاحبتی، حمایت از اند عبارت

 یدر زمینه را اجتماعی (، حمایت4888) 4هاردی و رس(. 0009قائدی و همکاران، مشورتی ) حمایت

که  سمت این به فرد هدایت و ایمنی و دلداری منظور به هیجانی )حمایت بعد چهار از ورزش متشکل

 نفس عزت و شایستگی احساس تقویت(حرمت  (،شود می حمایت و شده داشته دوست کند احساس

 عینی( و ملموس )فراهم کردن همراهی ابزاری و راهنمایی( و مشاوره کردن فرد(، اطالعاتی )فراهم

 عاطفی، حمایت شامل اجتماعی را (. در نهایت محققین حمایت0098فرقانی و فتاحی، کردند ) معرفی

 فرد، به ورزیدن عشق و داشتن دوست شامل حمایت عاطفی که کنندبیان می ابزاری و اطالعاتی

 عنوان تحت نیز خدماتی، یا و کاالیی ملموس کمک ،است او گذاشتن به احترام و فرد پذیرفتن

و  جسمی هایاسترس بروز های زمان در افراد به آگاهی و اطالعات دادن و نامیده شده ابزاری حمایت

 (. 0009قائدی و همکاران، اطالعاتی گویند ) حمایت را روانی،

 ذهنی قضاوت یک که داندمی افراد در ادراکی فرآیند یک عنوان به را بندورا احساس خودکارآمدی

 را خود ورزشکاران وقتی نتیجه کند. درمی ایجاد را تقاضاهای محیطی با مطابق ها آن توانایی درباره

 تالش کافی اندازه به یا و کنند مهارت آماده درست اجرای برای را خود توانندنمی ند،اهنکرد باور

 دارد،می شان بازذاتی نیروهای به رسیدن از را ورزشکاران که دالیلی ترین مهم از یکی کرد. نخواهند

 به است، ورزشی عملکردهای و هامهارت توسعه در فیزیکی هایکیفیت بهبود به حد از بیش توجه

 در .(0906بندورا، اند )گرفته کم دست را نیست جسم تنها انسان که را حقیقت این دیگر آنان عبارت

. است فعالیت از عاطفی هایبا جنبه ارتباط در فرد انتظارهای و باورها از ایمجموعه خودکارآمدی واقع

                                                 
1. Cassidy 

2. Rees & Hardy 
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 و الزم هایمهارت که زمانی خودکارآمدی که است این بندورا نظریه پایه بر اساسی فرض پیش

 .(0906بندورا، کند )می بینیپیش را واقعی اجرای باشند، داشته حضور مناسب های انگیزه

تاثیرات احتمالی با توجه به نقش و اهمیت ورزش برای افراد معلول و همچنین با توجه به 

حمایت اجتماعی و خودکارآمدی بر مشارکت ورزشی معلوالن، محققان کمتر فعالیت بدنی و عوامل 

اند و تحقیقات کمی در این زمینه انجام گرفته موثر بر آن را در بین این افراد مورد بررسی قرار داده

 با خودکارآمدی و جتماعیا حمایت است. از این رو تحقیق حاضر برآن است تا به بررسی ارتباط

های توان هم برای پژوهشبدنی بپردازد. بدین ترتیب، می هایفعالیت در معلول ورزشکاران مشارکت

ریزان حوزه ورزش معلوالن ارائه آینده ادبیات مناسبی را فراهم کرد و هم اطالعات مفیدی را به برنامه

 ها را مهیا سازند.افراد و بهبود سالمت آننمود تا بتوانند زمینه مشارکت ورزشی بیشتر این 

 تحقیق اهداف 4-1

 هدف کلی 4-1-4

 معلول ورزشکاران مشارکت با خودکارآمدی و اجتماعی حمایت هدف کلی تحقیق بررسی ارتباط

 بدنی است. هایفعالیت در

 اهداف اختصاصی 4-1-2

 بدنی هایفعالیت در معلول ورزشکاران مشارکت خودکارآمدی و بینارتباط  تعیین .0

 بدنی هایفعالیت در معلول ورزشکاران مشارکت و اجتماعی خانواده حمایت بینارتباط  تعیین .4

 بدنی  هایفعالیت در معلول ورزشکاران مشارکت اجتماعی دوستان حمایت بینارتباط  تعیین .0

 معلول اجتماعی خانواده و خودکارآمدی ورزشکاران بین حمایتارتباط تعیین  .2

 معلول و خودکارآمدی ورزشکاران اجتماعی دوستانبین حمایت ارتباط تعیین  .5

 و خانواده اجتماعی براساس حمایتبدنی  هایفعالیت در معلول ورزشکاران مشارکتبینی پیش .6

 خودکارآمدی و دوستان
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 تحقیق فرضیات 4-5

 وجود داریمعنیارتباط بدنی  هایفعالیت در معلول ورزشکاران مشارکت و خودکارآمدی بین .0

 .دارد

-معنیارتباط  بدنی هایفعالیت در معلول ورزشکاران مشارکت و اجتماعی خانواده حمایتبین  .4

 .دارد وجود داری

-معنیارتباط  بدنی هایفعالیت در معلول ورزشکاران مشارکت و اجتماعی دوستان بین حمایت .0

 .دارد وجود داری

 .دارد وجود داریمعنیارتباط  معلول خودکارآمدی ورزشکارانو  اجتماعی خانواده حمایت بین .2

 .دارد وجود داریمعنیارتباط  معلول خودکارآمدی ورزشکارانو  بین حمایت اجتماعی دوستان .5

 ورزشکاران مشارکتبینی کننده حمایت اجتماعی خانواده و دوستان و خودکارآمدی پیش .6

 .هستند بدنی هایفعالیت در معلول

 تحقیق هایمحدودیت 4-6

 کنترل قابل هایمحدودیت 4-6-4

تنها ورزشکارانی که دارای معلولیت جسمی یا حرکتی بودند به عنوان نمونه در این پژوهش  .8

 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  ت جانبازان و معلولین استان خراسان رضوی بودند.ئها شامل ورزشکاران زیر نظر هیآزمودنی .0

 کنترل غیرقابل هایمحدودیت 4-6-2

 .نداشتها وجود به تمام نمونه به علت گستردگی جامعه مورد مطالعه امکان دسترسی مستقیم .0

ها در هنگام پاسخ ها و همچنین وضعیت روانی آنعدم آگاهی از میزان تمایل و دقت آزمودنی .4

 به سؤاالت.

 عدم توانایی جسمانی بعضی از ورزشکاران در پاسخ به سواالت. .0
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 .پرسشنامه تکمیل هنگام هاآزمودنی تمام برای یکسان شرایط ایجاد عدم .2

 تحقیق هایفرضپیش 4-9

 .سنجدمی دقت به را اهداف پژوهش این در استفاده مورد هایپرسشنامه .0

 بودند.سواالت واضح و قابل درک تمامی  .4

 .است برخوردار باالیی اعتبار و روایی از استفاده مورد هایپرسشنامه .0

 تحقیق اصطالحات و هاواژه تعریف 4-7

 نظری واژگان تعاریف 4-7-4

 کردن برطرف یا معالجه قابل که باشد نارسایی یا ناهنجاری ناتوانی، داری که است کسی معلول:

 (.0098جاللی فراهانی، ) نباشد

 دریافت و کمک توجه احترام، مراقبت، همراهی، محبت، از برخورداری میزان حمایت اجتماعی:

 احساس به اجتماعی حمایت ؛(4884سارافینو، ) دوستان خانواده و اعضای سوی از فرد، توسط شده

 اجتماعی حمایت گرد.می گرفتن اطالق قرار محبت و عشق مورد و شدن پذیرفته داشتن، تعلق ذهنی

 آن اصلی هایویژگی از و نزدیکی صمیمیت احساس که آوردمی وجود به را امن رابطه یک فرد هر برای

 (.0996)ابراهیمی،  است

 مورد هایفعالیت رشته یک انجام و دهیسازمان خود در هایقابلیت به فرد اعتقاد آمدی:خودکار

 به فرد اعتقاد خودکارآمدی دیگر، عبارت به است. مختلف هایوضعیت و شرایط مدیریت برای نیاز

 تفکر، چگونگی کننده تعیین عامل این و باشدمی خاص یک وضعیت در شدن موفق جهت خود توانایی

 (.0998)بندورا،  اوست احساس و رفتار
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 واژگان عملیاتی تعاریف 4-7-2

منظور از معلوالن در این تحقیق معلوالن جسمی یا حرکتی هستند که شامل سه دسته  :معلول

 -4دیده سیستم اعصاب مرکزی یا محیطی  معلوالن آسیب -0شوند، که عبارتنداز : از معلوالن می

 (.0098جاللی فراهانی، )های داخلی دیده ارگان معلوالن آسیب -0معلوالن قطع و نقص عضو 

 پرسشنامه از که است اینمره پژوهش این در اجتماعی حمایت از منظور اجتماعی: حمایت

 سوی از حمایت اجتماعی مطالعه این درآید. به دست می (4808لی و همکاران، )اجتماعی  حمایت

-05-04-9-6-0) سوال 6حمایت خانواده با  که ،مورد سنجش قرار گرفته دوستان خانواده و اعضای

در پرسشنامه حمایت اجتماعی )لی و همکاران،  (02-00-0-5-4) سوال 5دوستان با و حمایت ( 08

 ( سنجیده شده است.4808

 پرسشنامه از که است اینمره پژوهش این در خودکارآمدی از منظور خودکارآمدی:

 سوال 6توسط  مطالعه خودکارآمدی این درآید. به دست می (4808لی و همکاران، )خودکارآمدی 

 شده است. ( سنجیده4808پرسشنامه خودکارآمدی )لی و همکاران،  اساس بر (0-2-8-08-00-06)

میزان ساعات فعالیت  منظور از مشارکت ورزشی در این تحقیق ن:مشارکت ورزشی معلوال

 -سوال )تعداد جلسات تمرین در هفته 4توسط  که ؛است در طول یک هفته نمعلوال فعالیت بدنی

که با ضرب کردن این دو عدد در یکدیگر میزان  مدت زمان هر جلسه تمرین( سنجیده شده است

 .(0000، اد و همکارانژرمضانی ن) آیدمیبدست  های بدنی در طول هفتهدر فعالیت هامشارکت آن
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 مقدمه 2-4

 گرفته قرار بررسی مورد تحقیق پیشینه و نظری مبانی بخش دو قالب در مطالب فصل، این در

 در زمینه حمایت اجتماعی و خودکارآمدی مطرح شده است. در اطالعاتی نظری مبانی بحث در .است

حمایت ن، ورزش معلوال زمینه در خارجی تحقیقات  و داخلی تحقیقات به تحقیق پیشینه بحث

 اشاره شده است. خودکارآمدیو  اجتماعی

 حمایت اجتماعی 2-2

 برای. است شده تعریف مختلفی طرق و اشکال به که است بعدی چند مفهومی اجتماعی حمایت

 با مقابله برای امکاناتی عنوان به دیگران، توسط شده فراهم منبع یک عنوان به راآن توانمی مثال،

 پژوهشگران، از برخی (.4882اسکولز و اسکوارزر، )نمود  تعریف منابع از اییک مبادله یا استرس،

 شده دریافت کمک و توجه احترام، مراقبت، همراهی،محبت،  از برخورداری میزان را اجتماعی حمایت

اند کرده تعریف مهم دیگران و دوستان اعضای خانواده، نظیر دیگر هایگروه یا افراد سوی از فرد توسط

 و عشق مورد و پذیرفته شدن داشتن، تعلق ذهنی احساس به اجتماعی حمایت (.4884سارافینو، )

 در آوردمی بوجود را امن رابطه یک فرد هر برای اجتماعی حمایت. گرددمی اطالق گرفتن قرار محبت

 اجتماعی حمایت (.0996ابراهیمی، است ) آن اصلی هایویژگی از نزدیکی و صمیمیت احساس آن

و  عشق احساس خود، پذیرش خود، از مثبت تصور خلق موجب که است دو جانبه کمک یک

 (.0996)ابراهیمی،  دهدمی رشد و شکوفایی فرصت فرد به هااین تمام و گرددمی ارزشمندی

 مورد و شدن داشته دوست احساس با مرتبط مزایای برحسب را اجتماعی ( حمایت0986) 0کوب

 بودن ارتباطی یشبکه یک عضو گرفتن، قرار احترام مورد و بودن ارزش با گرفتن، محبت قرار و توجه

 شودمی موجب اجتماعی حمایت کوب نظر از. کندمی تعریف جانبه دو و تعهد آن به تعلق احساس و

 با برخورد هنگام در که کنند کسب خانواده و دوستان از احساس اطمینانی و تایید ترغیب، افراد که

                                                 
1. Cobb 
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 حمایت که نمودند ( اظهار0908) 0آنتونیسی و کهن (.0986کوب، کند )می ترمقاوم را ها آن استرس

 و است محبت و عشق ابراز شامل عاطفه .است یاری و تصدیق عاطفه، عنصر سه از ترکیبی اجتماعی

 مانند است مستقیم شامل مساعدت کمک و باشدمی مناسب بازخوردهای و رفتار در آگاهی تصدیق،

 که است فرد دو حداقل بین منابع تبادل اجتماعی حمایت کارها، انجام در دادن دادن، یاری قرض پول

 کننده فرد دریافت سعادت و خیر افزایش منظور به امر این که باشدمی آن کننده دریافت هاآن از یکی

 (.0996)ابراهیمی، پذیرد می انجام

و  رفاقت که کرده توصیف ارتباطات از ای شبکه عنوان به را اجتماعی حمایت 4کوان و کونگ

 ارایه بازخورد و کرده تسهیل را سالمت ارتقای رفتارهای اجتماعی حمایت .آوردمی فراهم را همکاری

 (.4882و کوان،  کونگ)کند می تشویق را شودمی شخصی اهداف به منتهی که را هاییو فعالیت داده

دانند می فرد تصور و ادراک از ناشی را آن دیگر، برخی و واقعیتی اجتماعی را اجتماعی حمایت برخی،

 و واقعی بعد دو هر که داندمی بعدی چند را مفهومی اجتماعی . ساراسون حمایت(0900ساراسون، )

 که احساس این یعنی اجتماعی که حمایت گفت بتوان شاید مجموع، در. گیردمی بر در را تصوری

 اجتماعی شبکه یک به که او این و نداقائل ارزش او برای دیگران و است دیگران توجه مورد شخص

دارد  وجود داری ارتباط معنی سالمتی و اجتماعی حمایت بین که اندداده نشان هابررسی .است متعلق

 (.4889پور و همکاران، علی)

 اجتماعی حمایت انواع 2-2-4

است. این  آمده عمل به اجتماعی حمایت مفهوم از پژوهشگران توسط گوناگونی هایبندیدسته

 برای را چیزی چه ویژه طور به اجتماعی، حمایت که است بوده سئوال این به پاسخ در هابندی دسته

 حمایت بندیدسته به پژوهشگران از برخی نظرات بندی جمع با آورد. سارافینومی فراهم شخصیک 

 2ای و شبکه 0، اطالعاتی4ملموس یا ، ابزاری0ارزشیابانه ،0عاطفی حمایت مقوله پنج اجتماعی در

                                                 
1. Kahm & Anotnisy 

2. Kwong & Kwan  
3. Emotional 
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5درنتا و همکاران (.0990 )سارافینو، پرداخت
 حمایت (0905) ویلز بندی طبقه اساس بر (4886) 

اند )رحیمی و همکاران، کرده تقسیم بندی اطالعاتی و ابزاری عاطفی، دسته سه به را اجتماعی

 مفهوم .اندبرده نام 8کارکردی و 6ساختاری اجتماعی حمایت از( 0002)همکاران  و دیویسون (.4808

 ارتباطات وجود عنوان به و دارد اشاره حمایت عینی جنبه به معموال ساختاری حمایت اجتماعی

 و هانقش رسمی، هایسازمان در عضویت زناشویی، وضعیت. گرددمی اولیه تعریف و اساسی اجتماعی

 هاینشانه از پیوندها همخوانی و افراد تعداد مانند ارتباطی های شبکهویژگی سایر و ها دلبستگی

 است اجتماعی ارتباطات کیفی جنبه کارکردی حمایت اجتماعی. هستند ساختاری اجتماعی حمایت

 شامل کارکردی اجتماعی حمایت. گرددبر می استرس به مربوط های پاسخ به زیادی تاحدود که

 اجتماعی، ارتباطات در فرد، صمیمیت شمردن محترم و ابزاری اطالعاتی، حمایت چون کارکردهایی

 حمایت اجتماعی، نوع حمایت دو مقایسه در .است اجتماعی حمایت دریافت زمان و دسترسی میزان

 بوده تعامالت توأم با بیشتر کارکردی اجتماعی حمایت و است اساسی اثرات دارای ساختاری اجتماعی

 ترهماهنگ ضمن و مجموع در( 0900) (. هاوس0996ابراهیمی، )است  محافظتی نقش دارای و

 اعمال) هیجانی حمایت. کندمی را مطرح اساسی حمایت نوع چهار دیگر محققین نظریات ساختن

 نصیحت) اطالعاتی حمایت ،(دیدگاه فرد و رفتار درباره پسخوراند) کننده ارزیابی حمایت ،(آمیز احترام

 ارتباط حمایت چهار نوع هر البته که ابزاری حمایت و( مساله حل در موثر اطالعات آوری جمع و

 و به همدردی نیازمند ها بحران با مواجه در فرد مثال عنوان به. دارند یکدیگر به نزدیکی و متقابل

به  نیاز صرفاً گیریتصمیم مرحله در دیگر فرد که حالی در است، هیجانی و مالی هایمساعدت

 بهداشت جهانی سازمان اروپایی دفتر (.0996ابراهیمی، )دارد  ابزاری های مساعدت و صحیح اطالعات

 کرده بندیدسته ارزشیابانه و ابزاری اطالعاتی، عاطفی، مقوله چهار در را اجتماعی حمایت (0008)

                                                                                                                                               
1. Esteem 

2. Tangible 
3. Informational 
4. Network 

5. Drentea et al. 

6. Structural 
7. Functional 
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 و 0اجتماعی همراهی اطالعاتی، حمایت ارزشیابانه، به اجتماعی حمایت دیگر بندیطبقه در .تاس

  (.4808رحیمی و همکاران، ) عنوان شده است ابزاری

 تحقیقات در و شده معرفی پژوهشگران توسط که حمایت اجتماعی انواع ترینمجموع، رایج در

 اطالعاتی و ابزاری عاطفی، اجتماعی حمایت سه مقوله شامل اند، گرفته قرار بررسی مورد متعددی

 :باشدمی

 و کردن تکیه برای فردی داشتن دسترس در معنی به عاطفی حمایت :عاطفی حمایت الف(

 در عاطفی اجتماعی حمایت(. 4886درنتا و همکاران،) باشدمی نیاز هنگام به وی، به اعتماد داشتن

-می حمایت از نوع این. است شخص یک به نسبت عالقه و مراقبت، توجه همدلی، احساس بردارنده

 داشتن قرار محبت مورد و داشتن تعلق اطمینان، آسایش، راحتی و احساس داشتن به را شخص تواند

 (.0990 سارافینو،)مجهز نماید  تنش و فشار هنگام به

 یک توسط شده دریافت واقعی و عینی مادی، های کمک به ابزاری حمایت :ابزاری حمایت ب(

 را خود روزانه نیازهای تا کندمی کمک افراد به حمایت نوع این .گرددمی اطالق دیگران سوی فرد از

 در کردن کمک پول، دادن قرض نظیر عینی و مادی های کمک از عناصری شامل نمایند و تأمین

 (.4886درنتا و همکاران،) است کردن رانندگی رفتن و حمام کردن، و حرکت جاییبهجا منزل، نظافت

با  اجتماعی هایتعامل طریق از ضروری اطالعات آوردن دست به گاچل :اطالعاتی ج( حمایت

 حمایت دیگر، عبارتی به .(0990و همکاران،  )گاچل است کرده تعریف اطالعاتی حمایت را دیگران

 چگونگی به راجع فرد یک به بازخوردها یا پیشنهادات ها،گیریجهت ها،توصیه دادن شامل اطالعاتی

 (.0990 سارافینو،)باشد می عملکردش

                                                 
1. Social Companionship 
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 اجتماعی حمایت منابع 2-2-2

 دوستان و اعضای خانواده( 0980) بالبی جان .است گسترده بسیار اجتماعی حمایت منابع دامنه

منابع  عنوان به را افراد سایر هندرسون چون ای دیگرعده و دانندمی اجتماعی حمایت اصلی منابع را

 مشاوران که و درمانگران مانند دیگری منابع پژوهشگران برخی نهایت در. کنندمی تلقی حمایت مهم

 (.0996ابراهیمی، )کنند می محسوب اجتماعی حمایت منابع جز را نیز موثرند فرد وضعیت در بهبود

 بودن، اثرات گسترده ضمن منابع این که داده نشان حمایت اجتماعی به مربوط مختلف مطالعات

 خانواده افراد باشد، داشته نیاز هیجانی حمایت به اگر فرد مثال؛ دارد مختلف مشکالت رفع در متنوعی

 فرد اگر اما دهند،می انجام را کارکرد خودیاری این هایگروه اعضای و غریبه افراد از بهتر دوستان و

 افراد باشد هاآن مقابله و راهبردهای اطالعات و افراد گذشته تجارب خود نیازمند مشکل حل برای

 منبع نوع و تاثیر میزانرسانند.  یاری مشکل دارای فرد به توانندمی آشنایان خوبی همان به غریبه

 بسیار خانواده حمایت شاغل زنان برای مثالً. دارد بستگی نیز افراد اجتماعی زمینه به اجتماعی حمایت

-می محسوب حمایت منبع بهترین سرپرستان و همکاران شاغل، مردان برای که حالی در. است موثر

 (.0996ابراهیمی، ) شوند

گفت  بتوان شاید که دارند وجود اجتماعی حمایت دریافت برای گوناگون دیگری منابع همچنین،

 جنسیت معنی، بدین. باشندمی حمایت کسب منابع ترین مهم از اجتماعی طبقه و مذهب جنسیت،

 نقش بر منطبق اجتماعی انتظارات مطابق رفتارهای و جامعه در زنانه یا مردانه اجتماعی ایفای نقش

 سالمت بر نهایت در و گردیده اجتماعی حمایت از متفاوتی های میزان از سبب برخورداری تواند می

 (.4808رحیمی و همکاران، )باشد  تأثیرگذار روان

 در و بخشندمی وسعت مردان از بیش را خود اجتماعی شبکه زنان که دهندمی نشان هاپژوهش

 این به شاید .گیرندمی نیز بیشتری سود آن از و دارندمی دریافت تری بیش اجتماعی نتیجه حمایت

 که دارند تریوسیع اجتماعی شبکه که برندمی سود اجتماعی حمایت از مردان از زنان بیش دلیل

 (.0986کوب، ) است زنان دیگر از بسیاری شامل
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 مخاطرات اجتماعی، حمایت میزان و فردی مشترک هایداشته یافتن افزایش با ترتیب بدین

 یا ادراک در مؤثری عامل تواندمی نیز اجتماعی طبقه نهایت، در .یابدمی کاهش به حداقل بهداشتی

 علیت نظریه طبق بر. گردد روان سالمت بهبود یا افزایش به منجر و بوده حمایت اجتماعی دریافت

 کار شرایط شدید، روانی فشارهای جمله از هاآن زندگی شرایط و اجتماعی افراد طبقه اجتماعی،

 موجب هاارزش خانوادگی انتقال و تحصیالت پایین محیط، سطح بر کنترل وجود عدم نامناسب،

 وجود به شرایطی تواندمی اجتماعی پایین به طبقات تعلق .گرددمی روانی بیماری به ها آن ابتالی

 به متعلق افراد که داشت انتظار توانمی .یابد افزایش روانی هایبیماری به پذیری آسیب که آورد

 در خود همتایان از وکمیاب، بیشتر ارزشمند منابع از برخورداری علت به اجتماعی، باالتر طبقات

رحیمی و )نمایند کسب می بیشتری اجتماعی حمایت و گرفته قرار توجه مورد تر پایین طبقات

 (.4808همکاران، 

 اجتماعی مدل های تاثیر حمایت 2-2-9

 نظری مدل دو سالمتی، بر اجتماعی حمایت تأثیر چگونگی توضیح و تبیین برای مجموع، در

 یا 0غیرمستقیم تأثیر مدل و اجتماعی حمایت 4تأثیرکلی یا 0مستقیم تأثیر مدل: گردیده است مطرح

 اجتماعی حمایت 2گیر ضربه فرضیه

 اجتماعی حمایت مستقیم تأثیر مدل 2-2-9-4

 حمایت. است مفید سالمتی اجتماعی برای حمایت از برخورداری نظری، مدل این مطابق

 فرد شودمی باعث نه، باشد یا روانی فشارهای و استرس تأثیر تحت فرد که این از نظر صرف اجتماعی،

 حمایت اثرات سودمند. دارد سالمتی بر سودمندی اثرات امر، این کند و پرهیز زندگی منفی تجارب از

 و استرس، یکسان کم و آرام یا و پرتنش هایموقعیت و شرایط تحت افراد، سالمتی برای اجتماعی

                                                 
1. Direct effect 

2. Main effect 

3. Indirect effect 

4. Buffering hypothesis 
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 هایشبکه در که افرادی کنندمی عنوان مدل، متأثر از این مطالعات (.0986کوب، ) باشندمی مشابه

 هایشبکه چنین فاقد افراد به نسبت را بهتری روانی سالمت و اندافسرده کمتر دارند، حمایتی قرار

 منافع هادارایی فرضیه درقالب همچنین اجتماعی، حمایت مستقیم تأثیر مدل .دهندمی حمایتی نشان

 است زااسترس و آور زیان نفسهفی اجتماعی، حمایت فقدان فرضیه، این طبق. شده است مطرح

 (.4880قدسی، )

 افراد سالمتی بر اجتماعی، حمایت مستقیم اثرات هاآن از طریق که دارند مختلفی وجود هایراه

 است ممکن هستند، اجتماعی حمایت از باالتری سطوح دارای که برای مثال، افرادی .گذارندمی تأثیر

 وضعیت، این. نیستند مزیتی چنین دارای که باشد کسانی از ها، باالترآن نفس عزت و تعلق احساس

 تجربه استرس میزان از نظر صرف تواندمی که گرددبینانه می خوش و مثبت انداز چشم یک منجربه

 برابر در هاآن مقاومت افزایش طریق از باشد، مثال سودمند هاآن سالمتی برای افراد، توسط شده

 تواندمی اجتماعی، حمایت باالی که سطوح دهندمی نشان هاپژوهش از برخی همچنین، ها.عفونت

 فرد مثال، برای. نمایند زندگی سالم سبک یک اتخاذ و بهداشتی رفتارهای انجام به تشویق را افراد

 باید رو این از نیاز دارند؛ وی به دیگران که کنند احساس است ممکن اجتماعی، حمایت از برخوردار

 به شود اش شدید روحی یا جسمی مشکالت که آن از قبلو  باشد، داشته مناسب تغذیه کرده، ورزش

 (.0986کوب، )نماید  مراجعه پزشک

 گیر ضربه فرضیه یا غیرمستقیم تأثیر مدل 2-2-9-2

 و روانی فشار تحت که است مؤثر و مفید برای افرادی صرفا اجتماعی حمایت مدل، این اساس بر

 استرس از ناشی ضربات مقابل سپری در همانند اجتماعی حالت، حمایت این در دارند. قرار استرس

 بر سالمت باال است استرس سطح که هنگامی عمدتاً دیگر حمایت اجتماعی، تعبیری کند. بهمی عمل

 شرایط تحت لذا آید،نمی حساب به زااسترس ضرورتا این مدل، در حمایت فقدان .ذارد تأثیر روانی
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 حمایت و باال استرس شرایط تا در یابدمی روانی افزایش پریشانی و آسیب کم، حمایت و باال استرس

 (.4880قدسی، )زیاد 

 قوی زایتنش عامل یک با فرد که دهدمی رخ تنها زمانی اجتماعی، حمایت کارکرد حفاظتی این

 کم بسیار یا اجتماعی حمایت گیریضربه اثر کم استرس، هایموقعیت و شرایط تحت .گرددمی روبرو

 یک کند؛می عمل روش دو از حداقل اجتماعی،حمایت  گیری ضربه اثر. کندنمی عمل اصال یا است

 بحران نظیر شدید زایتنش عامل یک با افراد که زمانی .است شناختی ارزیابی فرآیند شامل روش

 در هستند، اجتماعی حمایت از باالتری دارای سطح که افرادی از دسته آن شوند،می مواجه مالی

 کمتر را آمده وجود به مشکل دارد که احتمال برخوردارند، پایین تری ازسطوح که کسانی با مقایسه

 سپری عنوان به توانداجتماعی می حمایت که راهی دومین. نمایند تفسیر ارزیابی و وفشار آور زاتنش

-می زاعامل تنش یک به افراد های پاسخ کردن تعدیل طریق از کند، عمل استرس اثرات مقابل در

که  بشناسند را فردی است ممکن اجتماعی، حمایت باالی سطوح از برخوردار افراد مثال، باشد. برای

 خیلی آمده وجود به موقعیت که نماید متقاعد را هاآن کند، ارائه هاآن مشکل برای حلی راه بتواند

 اقبال و شانس روی یا کنند، فکر لیوان پر نیمه به که سازد امیدوار را هاآن نیست، ساز و مشکل جدی

 بسیار احتمال به برخوردارند، اجتماعی حمایت از تریپایین سطوح از که کنند. افرادی تکیه خود

 هایموقعیت و استرس منفی اثرات رو این از باشند،می امتیازات مزایا و این از برخوردار کمتری

 (.0990سارافینو، )باشد می باالتر اجتماعی حمایت از دارندگان شدیدتر و بیشتر آنان، برای زااسترس

 حمایت اجتماعی در کاهش یا مستقیم، فقدان تأثیر مدل در که گفت توانمی مدل، دو مقایسه با

 تأثیر یا گیر ضربه در مدل که حالی در شود،می روانی و جسمی اختالالت و هاآسیب موجب

 موجب که استآن  افزایش و استرس اضافه حضور به اجتماعی حمایت کاهش یا فقدان غیرمستقیم،

پور و )علی باشدمی مدل دو هر تأیید دهنده نشان موجود شواهد .گرددمی اختالالتی چنین بروز

 (.4889همکاران، 
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 آن، بر اساس که است شده استفاده اجتماعی حمایت مستقیم تأثیر مدل از حاضر، پژوهش در

 سالمت بر مثبتی اثرات تواندتصوری، می و ذهنی شکل به اجتماعی حتی حمایت وجود و حضور نفس

 .باشد داشته روان

 

 خودکارآمدی 2-9

 این با هاانسان نوع برخورد. شوندمی مواجه موانعی و مشکالت با زندگی مسیر در افراد یهمه

-می سازمان را هاآن دنیای افراد باورهای .گرددمی ها بازآن شخصیتی هایویژگی به مشکالت و موانع

 در افراد را روانشناختی دنیای تواندمی باورها این چگونه اینکه .بخشدمی معناتجربیاتشان  به و دهد

 موضوعی کند، هدایت عمل متفاوتی و احساس تفکر، به مشابه هایموقعیت در را هاآن و کند ایجاد

 (.0000 است )غالمی، مهم بسیار

 افراد سوی از وظایف انجام. انسان است شایستگی یسازنده نظام در مهم عاملی خودکارآمدی

 یا توسط و قوی یا و متوسط ضعیف، صورت به متفاوت هایموقعیت مشابه در هایمهارت با مختلف

 دلیل، همین به .است وابسته خودکارآمدی آنان باورهای تغییرات به متفاوت شرایط در فرد یک

 کارهای فوق موانع برخورد با در هامهارت از استفاده با تا کندمی را قادر افراد خودکارآمدی، احساس

 هامهارت آن انجام توانایی در باور به و هم هامهارت داشتن به هم مؤثر، عملکرد. دهند انجام ایالعاده

 زا، مستلزماسترس و بینیپیش مبهم، غیرقابل دائم التغییر، هایاداره کردن موقعیت. است نیازمند

 (.0005است )عبداللهی،  چندگانه هایمهارت داشتن

 سری یک اجرای و سازماندهی در های فردتوانایی به عقیده عنوان به را خودکارآمدی باندورا

(. 4886، 0همکاران و کند )کوربانگلومی تعریف هدف یک به برای رسیدن نیاز مورد اعمال

 براینیاز  مورد هایروش تواندمی خوب یک نفر چقدر اینکه مورد در هاییقضاوت به خودکارآمدی

 همچنین شده (. خودکارآمدی ادراک0904پردازد )باندورا، می ببرد، کار به را شرایط آینده با رویارویی

                                                 
1. Kurbanoglou et al. 
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 زمینه این در فرد بلکه باور نیست، حوزه یک در های یک فردمهارت میزان سنجش برای ایپیمانه

بر  دستش از کاری چه شرایط مختلف تحت و هامهارت از ایمجموعه داشتن اختیار در با است که

 داشتن که با مسأله این و است دارا را هاییمهارت چه فرد که این موضوع بین دیگر عبارت آید. بهمی

 است ممکن فرد یعنی. دارد تفاوت اقدامی انجام خواهد داد، چه مختلف شرایط تحت و هامهارت این

 به عمل، آن انجام نحوه بر اشرافعلیرغم  و عمل یک انجام برای الزم هایمهارت بودن علیرغم دارا

از  نقل ؛ به0998باشد )باندورا،  داشته ناموفقی عملکرد ضعیف، باورهای خودکارآمدی داشتن دلیل

 (.0000فراهانی،  و ارجنگی گنجی

 مقابله دارند؛ در خود تالش به افزایش تمایل و کار به ذاتی یعالقه باال خودکارآمدی با اشخاص

همکاران،  و کنند )صالحیمی عمل مؤثر بسیار و دهندمی خود نشان از بیشتری پشتکار موانع، با

 دلیل به پایین، خودکارآمدی با که افراد انددریافته پژوهشی ( در4884) 0(. بوگلز و همکاران0005

نسبت  خود به را خود هایموفقیت کمتری احتمال به دیگران از سوی انتقاد و منفی ارزیابی از ترس

 (.0008دهند )مسعودنیا، می

 خودکارآمدی تعریف 2-9-4

 روانشناسی بستر در ابتدا اجتماعی است، در تئوری یادگیری اصلی عامل که خودکارآمدی مفهوم

 از خودکارآمدی منظور تئوری باندورا (. در4880 شکل گرفت )کوربانگلو، باندورا سوی از اجتماعی

 باندورا همچنین. است زندگی با آمدن کنار قابلیت در و شایستگی، کفایت هایاحساس شخصی

کند )شولتز، تعریف می داریم، مانزندگی بر که کنترلی درجه از ادراک ما بر میزان را خودکارآمدی

 و است مشخص هایموقعیت با انطباق در فرد یادراک شده توانایی معنای به خودکارآمدی (.0990

 مربوط خاص موقعیت یک با انطباق یا کار یک دادن انجام در هاآن توانایی یدرباره افراد قضاوت به

 زندگی با برخورد در کارایی و کفایت احساس خود، ارزش عزت نفس، احساس به خودکارآمدی .است

                                                 
1. Bugels et al. 
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 با آمدن کنار برای توانایی در مورد شخص باورهای( 0005پورافکاری )(. 0998 شود )بندورا،می اطالق

 .داندمی خودکارآمدی را متفاوت هایموقعیت

 انجام یا رفتار یک داشتن در توانایی یک فرد به عقیده را ( خودکارآمدی0990) 0کسیدی و ایچوز

 (0994(. باندورا )4886دانند )کوربانگلو و همکاران، می آمیز صورت موفقیت به خاص کار یک

 کردن عملی و کردن سازماندهی برای های یک فردتوانایی به ایمان عنوان به را ادراکی خودکارآمدی

فکر  مردم چگونه اینکه خودکارآمدی آینده، باورهای شرایط مدیریت در نیاز عملی مورد مسیرهای

است. ادن و  کرده تعریف کنند،می عمل انگیزانند وبرمی را خودشان و کنندمی احساس کنند،می

 عملکردهای گذاشتن به تأثیر برای خود توانایی از فرد کلی تخمین را ( خودکارآمدی0996) 4ذوک

 (.4882، 0کنند )پیالیمی بیان شرایط به دستیابی در ضروری

 که آنچه براساس عملکردهای اشخاص و عاطفی شرایط انگیزش، سطح (0998باندورا ) نظر به

 افراد باورهای بر خودکارآمدی سازه .است درست واقعا براساس آنچه نه گیردمی شکل دارند، باور آنان

-آن زندگی که به رویدادهایی و عملکردشان سطح به کنترل اعمال برای خودشان هایمورد قابلیت در

 بسیار افراد کند،می ذکر (0909باندورا ) که همانگونه .است مربوط دهد،می قرار تأثیر تحت را ها

 سازند،می ذهن مجسم در کندمی ایجاد عملکرد بر مثبتی هایراهنمایی که سناریوی موفقیت کارآمد

 که شکستی سناریوی که دارند کنند، گرایشمی ناکارآمد قضاوت را خودشان که هاییآن حالیکه در

 را شانشکست تمایل دارند کارآمد بسیار افراد. سازند متصور ذهن در شمرد،کوچک می عملکردشان را

 به را شانشکست دانند،می ناکارآمد را خودشان که هاییحالیکه آن در دهند، نسبت تالش کمبود به

 (.0996، 2هره و بائوم کنند )آپلمی مرتبط خود کمبود توانایی

 هر فردی موفقیت و انگیزه، رفاه برای جوییچاره ایجاد کننده خودکارآمدی، با مرتبط عقاید

 هاست،آن هایتوانایی از فراتر دهند انجام باید که کاری باشند که عقیده این بر افراد اگر. است انسانی

                                                 
1. Cassidy & Eachus 

2. Eden & Zuk 

3. Pillai 

4. Appelbaum & Hare 
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 همراه به را نتایج مطلوبی دهندمی انجام آنچه که دریابند اگر اما کرد؛ خواهند پیدا ی کمیانگیزه

 (.4886داد )کوربانگلو و همکاران،  خواهند انجام را آن دارد،

 خودکارآمدی منابع 2-9-2

 تجربیات: است مهم منبع اطالعاتی چهار بر مبتنی فرد یک خودکارآمدی باندورا، نظر مطابق

 مورد در 4الگوبرداری شکست(، تجربیات و موفقیت )تجربه های قبلی، 0آمیزموفقیت ماهرانه یا

 همنوعان، از کالمی )ترغیب 0اجتماعی ترغیب دیگران، هایشکست و هاموفقیت ی عملکردها،مشاهده

ها توانایی، نیرو و که افراد براساس آن 2فیزیولوژیکی و های عاطفیهمکاران و خویشاوندان( و حالت

 (.4880دهند )کوربانگلو، می قضاوت قرار مورد را خود نادرست عملکرد به پذیری خود نسبتآسیب

 آمیزموفقیت یا ماهرانه تجربیات 2-9-2-4

( 0900، 5هانیگر و بائوم مربوط است )آپل خاص کار یک از فرد حقیقی مهارت به اشاره منبع این

 .شودجدید منتقل می شرایط به که کندمی ایجاد را تجربیاتی کلی یفرد مجموعه یگذشته تجربیات

 پیشرفت آید، فائق پشتکار با برانگیز برموانع چالش است قادر فرد که زمانی کارآمدی پشتکاری حس

 دهد کهمی اجازه فرد به و سازدمی مهیا را هایشتوانایی به فرد که اطمینان ایتجربه. کندمی

 (.0996هره،  و بائوم نفس تحمل کند )آپل به اعتماد دادن دست از بدون را هاشکست و مشکالت

-می کاهش آن را میزان هاحالیکه شکست در شوند،می خودکارآمدی باعث هاموفقیت معموال

 از طریق قوی خودکارآمدی حس آنکه از پس کند،می اشاره باندورا همانگونه که دیگر عبارت به. دهند

 بگذارند )کوربانگلو، منفی تأثیر آن توانند برنمی اتفاقی هایشکست شد، ایجاد مکرر هایموفقیت

دارند، حس  تسلط و بر کارها دهندمی انجام را خود هایفعالیت طور ماهرانه به که افرادی (.4880

                                                 
1. Mastery experiences 

2. Vicarious experiences 

3. Social persuasion 

4. Physiological states 

5. Appelbaum & Honeggar 
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 احتمال بلکه کند،می ایجاد احساس خوشایندی آنان برای تنها نه امر این و دارند قویتری کارآمدی

 .دهدافزایش می را هاموفقیت تکرار

 الگوبرداری تجربیات 2-9-2-2

 فرد الگوبه. شودمی اطالق بررسی کار تحت انجام حین در دیگری فرد یمشاهده به الگوسازی،

 قضاوت و مقایسه برای اساسی فهماند،می را کار اجتماعی استراتژی تالشهای موفق، با گرمشاهده

 را کار توانمی ها،شکست علیرغم کوشش و تالش از طریق اینکه باور به تشویق و خودش هایتوانایی

 و سن مثال عنوان گر بهمشاهده و الگو میان تشابه به الگوسازی سودمندی. رساند پایان موفقیت به با

 شدت به الگوبرداری هایتجربه به نسبت هنگامی (. افراد0996هره،  و بائوم دارد )آپل بستگی توانایی

 ایجاد به الگوها مشاهده موفقیت. ندارند دهند، انجام باید که آنچه با کافی آشنایی که شوندحساس می

 (.4880 کند )کوربانگلو،کمک می موفقیت به دستیابی هایشان برایتوانایی مورد در گرانمشاهده باور

 اجتماعی ترغیب 2-9-2-9

 خود هایتوانایی کار بردن به کار یا با شدن مواجه برای فرد به کردن القا کالمی، ترغیب هدف

 دارای اند،شده متقاعد کالمی صورت به که ( کسانی0996هره،  و بائوم است )آپل موفقیت برای

. دهندمی خرج بیشتری به دهد، تالش رخ خاصی مشکل که صورتی در و هستند های خاصیتوانایی

 در کرد؛ تقویت را خودکارآمدی به مربوط باورهایمثبت،  تشویق طریق از توانمی سختی به معموال

کالمی  ترغیب (4880کوربانگلو، )شود می تضعیف منفی ارزیابی های طریق باروها از این حالیکه

 قانع سازی اینکه برای. شودمی انجام درمانگران و همسران، دوستان معلمان، والدین، توسط معموالً

 .(0990 شولتز،)باشد  بینانه واقع باید افتد، کالمی مؤثر

 فیزیولوژیکی و عاطفی هایحالت 2-9-2-1

 اعتماد میزان مردم گذارد.تأثیر می خودکارآمدی به مربوط باورهای بر نیز فیزیولوژیکی حالت

 هایواکنش. سنجندمی کنند،می تجربه که ایعاطفی طریق حالت از عمل یک انجام هنگام به را خود
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 را خودکارآمدی با دیدگاه های مرتبط تواندمی ترس و عصبی فشار اضطراب، همچون عاطفی منفی،

 از درونی فرد تصویر که شوندمی باعث یک طرف از این احساسات (.4880 دهد )کوربانگلو، تنزل

 هرچند دیگر طرف از .داشت خواهد برخودکارآمدی منفی اثری امر و همین شود خودش دچارخدشه

 موفقیت عدم از تصویری ولی پذیرد، پایان با موفقیت است آن دادن انجام حال در فرد که کاری

 خواهد به نفس اعتماد عدم از ایهاله با هم را او موفق تجربیات و ماند شخص خواهد با همیشه

 .پوشاند

 که شرایطی و رویدادها با مؤثر طور توانند بهمی که معتقدند دارند باالیی خودکارآمدی که افرادی

 در موفقیت دارند، انتظار مشکالتشان بر در غلبه هاآن که آنجایی از. برخورد کنند شوند،می مواجه

 داده نشان (. تحقیقات0990 کنند )شولتز،عمل می باالیی سطح در اغلب و کرده استقامت هاتکلیف

که برای  تالشی و کندمی آغاز که کاری اینکه باشد، احتمال بیشتر خودکارآمد فرد هرچه که است

 سرسختی شودمی مواجه حتی شکستی یا مشکلی با وقتی و باشد بیشتر کند،می دنبال کار انجام

 (.4884، 0پترسون و شد )لوتانز خواهد زیادتر دهد، نشان

 خودکارآمدی واسطه فرآیندهای 2-9-9

 گذارد،می تأثیر انسان عملکرد بر باور خودکارآمدی هاآن طریق از که روانشناختی فرآیند چهار

 انتخابی. و شناختی، انگیزش، عاطفی فرآیندهای: ازعبارتند

 شناختی فرآیندهای 2-9-9-4

 رفتارهای بیشتر. گذارندتأثیر می شناختی فرآیندهای بر طریق چند به خودکارآمدی باورهای

 ایجاد فکر عمده، کارهای از یکی. شودمی تنظیم اهداف ارزشمند مورد در اندیشی دور براساس انسان

 است وقایعی کنترل هایی برایروش کردن پیدا در هاآن و کمک به افراد در وقایع بینیتوانایی پیش

 و هاابهام که اطالعاتی شناخت پردازش به هاییچنین مهارت. گذاردمی تأثیر هاآن زندگی بر که

                                                 
1. Luthans & Peterson 
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 موانع و هاشکست مواجهه با مقتضیات، در هدف به ماندن متعهد. دارد نیاز دربردارد، تردیدهای زیادی

 (.0009 مرادی، از نقل به ؛0992 دارد )باندور، نیاز قوی کارآمدی احساس به موقعیتی فشارزای

 انگیزشی فرآیندهای 2-9-9-2

 دادن کار انجام برای های بیرونیپاداش همراه به اجتماعی یادگیری ینظریه اصول به کارگیری

(. به نظر باندورا 0996هره،  و بائوم کند )آپل مهیا را های انگیزشیشیوه ترکیب مؤثرترین است ممکن

 وظایف که دارد بستگی موضوع این به بیشتر عملکردهای اشخاص و عاطفی شرایط ( انگیزش،0998)

 که هاییفعالیت و از دارند نفس به اعتماد و مهارت احساس آن در که کنند انتخاب هایی رافعالیت و

 آنچه یدرباره باورشان براساس (. مردم4880)کوربانگلو، کنند  اجتناب ندارند، احساسی چنین آن در

-فعالیت. کنندمی عملکرد، عمل احتمالی نتایج یدرباره اعتقادشان همچنین و دهند توانند انجاممی

 هافعالیت این اما کند،می تولید ارزشمندی نتایج انجام شوند، خوب اگر که دارد وجود بیشماری های

-نمی دنبال شک دارند، شود، اتخاذ باید موفقیت برای دانندمی که آنچه به نسبت مردمی که سوی از

-می اثر انسان رفتار بر زیر هایاین تعیین کننده طریق از خودکارآمدی باور (.0999 شود )باندورا،

 گذارد:

 اهداف انتخاب الف(

 که تکالیفی به و کنندمی اجتناب دارند، کارآمدی پایینی هاآن در که تکالیفی در درگیری از افراد

 پیامدهای. مهم است خودکارآمدی دقیق ارزیابی. شوندمی متعهد دارند، کارآمدی باالیی هاآن در

 محدود کننده باال مهارت و پایین پیامد خودکارآمدی و آزار دهنده کم، مهارت و باال خودکارآمدی

 تواندمی که فرد معموال هستند کارهایی آن مورد احتماال در کارآمدی هایترین قضاوتاساسی است،

 به منجر خودکارآمدی باالی (. سطح0002رنانی،  دهد )غالمی انجام معین زمان یک در را هاآن

 دانندمی که ( کارمندانی4880 شود )کوربانگلو،می جدید رفتار آزمودن ریسک برای به به اقدام گرایش

 برای بهتر هایی فرصت که هاییآن کنند،درک می را خود موریتیا ما هدف رود،می توقعی چه هاآن از
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 مورد در اطالعاتی جستجوی حال دائماً در که هاییآن و کنندمی دریافت کردن پیشرفت و بودن

 و دارند )لوتانز را بیشتری موفقیت تجربه احتمال هستند، شانبخشیدن پیشرفت بهبود چگونگی

 خودکارآمدی باورهای .شوندمی تعیین خودکارآمدی باورهای توسط شخصی (. اهدف4884پترسون، 

 منجر پیشرفته خودکارآمدی باورهای. دارند تأثیر اهداف شخصی به تعهد و چالش یدرجه انتخاب در

 هدف تعیین به یافته، منجر تقلیل خودکارآمدی باورهای و شده برانگیزتر چالش تنظیم اهداف به

 (.0996هره،  و شود )آپل بائوممی ترقابل دسترس و ترواقعی انگیزشی مدل و ترمعمولی

 اهداف اجرای  ب(

 انجام .گذاردمی اثر نیز هاآن اجرای بر بلکه انتخاب اهداف، در تنها نه درک شده خودکارآمدی

 آمیز موفقیت طور به نیاز را مورد رفتارهای که دهدنمی اطمینان افراد به هیچ وجه تصمیم به یک

 یک به روانی تصمیم گیری یک. باشند داشته پایداری و مشکالت استقامت با مواجهه در و دهند انجام

 رفتار به همچنین شخصی به کارآمدی باور. دارد نیاز باال، کارآمدی باور از شده مشتق روانی عمل

 مختلف زندگی شرایط در آنان حضور از یا و کندمی استفاده هافرصت آیا از که دهدمی شکل انسان

 بر باال خودکارآمدی با افراد. کندمی را دشوارتر مشکالت و موانع وجود و آوردمی عمل به جلوگیری

 و محیط بر عنان کنترل پشتکار و ابتکار با شوند،می متمرکز موانع بر غلبه و ارتقاء شغلی هایفرصت

 کنترل هامحدودیت و موانع بر شوندمی خودشکی که دچار افرادی. گیرندمی دست به را هامحدودیت

 هاییفرصت از آنان. شمارندمی را بیهوده خود هایتالش آسانی به و ندارند کنترل اصال یا و کمی دارند

 (.0005کنند )عبداللهی، استفاده می کم محیطی

 تالش میزان ج(

 البته کنند،می تالش بیشتری پشتکار و شدت با باالتری دارند، خودکارآمدی احساس که افرادی

 هایمهارت اجرای بر تأثیر آن و یادگیری هنگام به تالش میزان بر خودکارآمدی تأثیر احساس بین

 تالش به که احساس کنند است ممکن باال خودکارآمدی افراد با زیرا. دارد وجود تفاوت شده، فراگرفته

 (.0009ی، از مراد نقل به ؛0906 ندارند )باندورا، چندانی نیاز هامهارت این برای یادگیری
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 پشتکار و استقامت میزان د(

 پشتکار و جدیت استقامت، میزان در درک شده که خودکارآمدی است معتقد (0998باندورا )

 با مواجهه در افراد کارآمد. گذاردمی اثر موانع، با برخورد در انتظار مورد اهداف به نیل فرد در

 محیطی و فردی مختلف نتایج از و دهندمی خرج زیادی به پشتکار و استقامت دشوار، رویدادهای

 قدرت دهنده تقویت کننده یا عنوان به خود ینوبه به بازخوردها آن که گیرندمی بازخوردهای مثبت

 نتایج کسب در که افرادی یا و پایین با خودکارآمدی افراد عکس به. کنندمی عمل خودکارآمدی به

 دریافت وظایف است، انجام در توانمندی عدم نشانگر که بازخوردهایی کنند،تالش نمی انتظار مورد

 (.0005کنند )عبداللهی، می

 روانی فشار و استرس ح(

 اثر تهدیدکننده هایموقعیت از ناشی افسردگی و فشار روانی و استرس میزان بر خودکارآمدی

 ولی. دهندمی کاهش خود را روانی فشار سطح فشارزا هایموقعیت در باال کارآمدی با افراد .گذاردمی

 کارآمدی عدم و کنندمی تجربه را باالیی اضطراب کنترل تهدیدها، در پایین خودکارآمدی دارای افراد

 امر این که بینند،تهدیدزا می و پرخطر را محیطی جنبه های از بسیاری دهند،می را گسترش خود

 هایپافشاری و تهدیدها توانندمی دارند باور که افرادی .شود فرد روانی فشار و استرس موجب تواندمی

 هاآن یبه وسیله در نتیجه و دهندنمی راه خود ذهن به را سازآشفته عوامل کنند، را کنترل بالقوه

 (.0009 شوند )هاشمیان،نمی آشفته

 عاطفی فرآیندهای 2-9-9-9

 و تصور حاصل دیگر، هر اقدام دوستیابی یا وکار، کسب زندگی، در انسانی هر پیروزی و موفقیت

-می موفقیت سوی به را فرد است که مثبت این نگرش. است خویشتن احراز شخصی مثبت نگرش

از  استفاده جای به انسان ذهن که شودمی باعث دیگران و خود از نگرش منفی برعکس و کشاند

 و رفتار در دیگری سوء تواند اثراتمی دراز مدت در که شود مشکالت به کردن فکر صرف ها،فرصت
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 هایسال طول در شکست کارکنان و یا موفقیت از های ناشیتجربه. باشد داشته دیگران با خلق و خو

-می قرار تحت تأثیر شغلی وظایف انجام به نسبت هایشانتوانایی با رابطه در را تصورات آنان خدمت،

 با احتماال است، داده انجام با موفقیت را مشابهی یوظیفه قبالً که باشد معتقد کارمند اگر. دهد

 باشد، شده مواجه شکست با اگر و کرد خواهد برخورد مثبت نگاه بیشتر با بعدی، هایفعالیت و وظایف

 یا مسأله این است که حل معتقد باندورا. شد خواهد رو به رو منفی نگاه نوعی با بعدی به تکالیف

 به گرایش و تمایل موجب که کندمی ایجاد ی هیجانی راتجربه خاص، یوظیفه یک انجام در موفقیت

 را آنان احساس کارآمدی و شودمی افراد در آینده مسائل در تسلط حد رسیدن به برای شدن درگیر

 (.0005دهد )عبداللهی، می افزایش

 انتخابی فرآیندهای 2-9-9-1

 هاآن در که کنندمی را انتخاب هاییموقعیت مجدداً دارند، قوی خودکارآمدی حس که افرادی

برعکس،  .هستند ترفعال مطلوب نتایج کسب و کارها در اجرای اشخاص این همچنین. شوند موفق

 خود علیه را دنیا که شوندتبدیل می فعال غیر تماشاچیانی به کنند،نمی اثربخشی احساس افرادی که

دارند )باندورا،  ضعف احساس دهدمی رخ هاآن زندگی که در وقایعی کنترل به نسبت و دانندمی

 مطلوب و محیط ایجاد در افراد توانایی به انتخابی (. فرآیندهای0098؛ به نقل از شاوران، 0998

 در حدی تا افراد. دارد اشاره شوند،مواجه می آن با روزمره زندگی در بر آنچه نسبی کنترل و سودمند

 ها وفعالیت انواع بر تأثیر طریق از خودکارآمدی باورهای بنابراین نقش دارند، خود محیط دهیشکل

 هاییانتخاب طریق از افراد. شکل دهد را هاآن زندگی تواندمی کنند،می انتخاب افراد که هاییمحیط

-آن زندگی جریان یتعیین کننده که را اجتماعی ارتباطات ها، عالئق وقابلیت دهند،می انجام که

 رشد جهت در عمیقا تواندگذارد، میمی تأثیر انتخابی رفتار بر که عاملی هر. دهندمی هاست، پرورش

 (.0002؛ به نقل از غالمی رنانی، 0992باشد )باندورا،  داشته نقش فردی
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 خودکارآمدی سنجش 2-9-1

 راهبرد، این در .شودمی استفاده تحقیق در فرد تحلیل راهبرد از خودکارآمدی، سنجش برای

-می مشخص خاص هایموقعیت در رفتار به پرداختن از پیش فرد خودکارآمدی گیریاندازه جزئیات

 که را کارهایی مشخص، موقعیت یک برگزیدن از پس که شودمی خواسته آزمودنی از بنابراین، شود؛

 راهبرد این کند. تعیین را کارها آن آمیزموفقیت انجام از خود اطمینان میزان و دهد انجام تواندمی

 حالت یک بیانگر و است مربوط خاص هایموقعیت به تنها خودکارآمدی قضاوت که دهدمی نشان

 .گرفت اندازه شخصیت یپرسشنامه با را آن بتوان که نیست کلی

 عملکرد و خودکارآمدی 2-9-5

 و تفکر بر ادراک این .است انسان عمل میانجی شناختی عنوانبه  خود کارآمدی از فرد ادراک

 به را خود وظایف که کرد ترغیب را آنان توانمی به ورزشکاران کمک برای. گذاردمی تأثیر انسان عمل

 افزایش موجب که به نحوی آنان، به بازخورد دادن و عملکرد بر نظارت. کنند تقسیم جزئی اهداف

 آنان عملکرد سطح و دهدمی افزایش یادگیری به را آنان یعالقه شود، هاآن در خودکارآمدی احساس

 برد.می باال را

 هیجان انگیز معیارهای به دستیابی برای فرد که پذیردمی تحقق صورتی در درونی عالیق رشد

 در معیارها این گونه به دستیابی برای بالقوه خودکارآمدی حس یک هم این صورت، در .کند تالش

-می دست خویش از مثبتی خودسنجی به فرد ها،آن به دستیابی صورت در هم و شودمی ایجاد فرد

 هایپاداش فقدان شرایط در و دراز مدت در را انسان هایتالش تواندمی درونی یعالقه این .یابد

 کند. تسهیل محیطی

 ها و رسیدن به خودکارآمدی باالراه کارهایی برای غلبه بر ضعف  2-9-6

 و قابتل دستترس   هتای هتدف  دادن ترتیب طریق از های موفقتجربه معرض در گرفتن دادن قرار .0

 .عملکرد امکان حصول دادن افزایش بدین وسیله،
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 افتزودن  و بدین وستیله،  اندموفق عمل در که مناسبی معرض الگوهای در شخص گرفتن قرار با .4

 .او جانشینی موفق هایتجربه

از  دارد؛ های مختلفتی روش موفق عملکرد جهت های کالمیتشویق و متقاعدسازی آوردن فراهم .0

 دارم. را موفق عملکرد توانایی که من گفت توانمی جمله

 انرژی و ورزشی، نیرومندی هایبرنامه و غذایی رژیم از طریق فیزیولوژیکی برانگیختگی تقویت با .2

 .داد توان افزایشمی را حیاتی

 تغییترات  در زیبایی زندگی که مطلب این قبول و از تغییرات استقبال ها،ناشناخته وجویجست .5

 است. آن

 .بودن راضی خود از و خودبینی عدم تعلق داشتن، احساس خود نوعانهم به نسبت .6

 .آرامش حفظ و خالق حل راه یک و کشف عدالتیبی با مقابله در پویایی و تحرک .8

 .درونی ینیروهای برانگیزاننده و تشویقی خود به توجه .0

 بتا  را های ختویش شکوه پایین، خودکارآمدی احساس فرد با نداشتن؛ شکایت و شکوه زندگی از .9

 .آورد دستبه را آنان که حمایت گذاردمی درمیان دیگران

 .کنندمی رد را او کسانی که به نسبت نگرانی احساس عدم .08

 .اموزدمی موفقیت از که میزان به همان شکست، از مفید نکات آموختن .00

 .حسادت به نسبت مصونیت دیگران و به نسبت مالکیت احساس عدم .04

-)تترک  های مطرح کرد و به کتار بترد  موقعیت در خودکارآمدی افزایش برای را فنون این بندورا

 .(0009الدانی، 
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 تحقیق پیشینه 2-1

 داخلی تحقیقات 2-1-4

 نرزش معلوالو 2-1-4-4

در مطالعه تحت عنوان ))مقایسه نگرش افراد معلول ورزشتکار و   (4974اردستانی و همکاران )

حرکتتی   –نفر از افراد معلول جستمی   424نسبت به خود از بعد اجتماعی(( که بر روی  غیر ورزشکار

انجام شد به این نتیجه رسیدند که بین نگرش افراد معلول ورزشکار تیمی و انفرادی نسبت به ختود از  

داری وجود ندارد و بین نگرش افراد معلول ورزشکار و غیر ورزشتکار نستبت    بعد اجتماعی تفاوت معنی

 دست نیامد. دار به به خود از بعد اجتماعی رابطه معنی

های ورزشی و سالمت عمتومی   در تحقیق تحت عنوان ))رابطه بین فعالیت( 4972سلطانی )پور

آزمودنی از سراسر کشور انجتام شتد    4888روی  جانبازان و معلولین قطع عضو ورزشکار ایران(( که بر

به این نتیجه رسید که ورزشکاران جانباز نسبت به غیر ورزشکاران در مورد هتر چهتار خترده مقیتاس     

وضعیت  (جسمانی، اضطراب، اختالل در کنش وری اجتماعی و افسردگی شدید عالئم)سالمت عمومی 

داری وجود  بهتری دارند، همچنین نتایج نشان داد که بین سن و سالمت عمومی این افراد رابطه معنی

 ندارد.

 بتا  اجتمتاعی  و اقتصتادی  فعالیتت  ی رابطته  در پژوهشی تحت عنوان ))بررستی  (4976)لو  حاج

نفر از جانبازان استان اردبیل انجام شد به این نتیجه رستید   588ازان(( که بر روی جانب روانی سالمت

 دارد. ها آن روانی سالمت با قوی ای رابطه جانبازان اقتصادی و اجتماعی های فعالیت وضعیت که

 جانبتازان و  ورزشتی  هتای  فعالیتت  وضتعیت  در پژوهشی تحت عنوان ))بررسی (4976سکاکی )

درصتد   45نفر از جانبازان بتاالی   020اردبیل(( که بر روی  استان در ورزش به ها آن جذب کارهای راه

: از انتد  عبتارت  جانبتازان،  بترای  ورزش موانع ترین استان اردبیل انجام شد به این نتیجه رسید که بیش
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 کمبتود  ورزشتی،  ستالن  تجهیتزات  و وستایل  بتودن  پتایین  مناسب، ورزشی های سالن و فضاها کمبود

 وآمد. رفت ی نقلیه ی وسیله

در تحقیقی تحت عنوان ))مقایسه تصویر بدنی معلولین ورزشکار با  (4977قاسمی و همکاران )

نفره از معلولین ورزشکار، معلولین  58معلولین و غیر معلولین غیر ورزشکار مرد(( که بر روی سه گروه 

رسیدند که تصویر بدنی معلتولین   و غیر معلولین غیر ورزشکار مرد شهر تهران انجام شد به این نتیجه

نفتس، فعالیتت بتدنی،     پذیری، عزت های قدرت، استقامت، هماهنگی، انعطاف ورزشکار در خرده مقیاس

طور معناداری بهتتر از معلتولین غیتر ورزشتکار بتود. همچنتین در خترده         لیاقت ورزشی و کل بدن به

طتور معنتاداری بهتتر از     کار بته های ظاهر بدن، سالمت عمومی و چربتی بتدن معلتولین ورزشت     مقیاس

 معلولین غیر ورزشکار بودند، اما با غیر معلولین غیر ورزشکار تفاوت معناداری نداشتند.

رویی  سخت شخصیتی ویژگی در تحقیقی تحت عنوان ))مقایسه (4931آبادی و همکاران ) فرح

 45تهران(( کته بتر روی    شهر ورزشکار سالم زنان و ورزشکار غیر معلول ورزشکار، زنان معلول زنان در

ورزشکار  سالم زنان از نفر 45 و غیر ورزشکار معلول زنان از نفر 45معلولین،  ملی تیم عضو زنان از نفر

 وجود معنادار تفاوت گروه سه در های آن مؤلفه و رویی سخت انجام شد به این نتیجه رسیدند که بین

 ستالم  زنتان  بته  مربتوط  میتانگین  آن مؤلفه سه هر و رویی سخت شخصیتی ویژگی در همچنین. دارد

 هتای  مؤلفه و رویی سخت ورزشکار معلول غیر زنان در اما است، برابر هم با ورزشکار معلول و ورزشکار

 باشد. می سالم زنان و معلول ورزشکار زنان گروه دو از تر پائین آن

 و جانبتازان  زنتدگی  کیفیتت  ای تحتت عنتوان ))مقایسته    در مطالعه( 4934حاتمی و همکاران )

جانباز و معلول فعال و  006همگانی(( که بر روی  ورزش در کننده شرکت غیر و کننده شرکت معلولین

 جانبتازان  زندگی جانباز و معلول غیرفعال شهر تهران انجام شد به این نتیجه رسیدند که کیفیت 052

 غیتر  معلتولین  و ازانجانبت  زنتدگی  کیفیتت  بته  نستبت  همگتانی  ورزش کننتده در  شترکت  معلولین و

 دارد. قرار باالتری سطح در همگانی ورزش در کننده شرکت
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در پژوهشی تحت عنوان ))بررسی و مقایسه سالمت روان معلول  (4934بخشایش و همکاران )

 68نفر از معلولین شتهر اراک در دو گتروه    048ورزشکار و غیر ورزشکار با نوع معلولیت(( که بر روی 

نفر غیر ورزشکار انجام شد به این نتیجه رسیدند که بین سالمت روان ورزشکاران و  68نفر ورزشکار و 

داری وجتود دارد. افتراد معلتولی کته در ورزش همگتانی شترکت        غیر ورزشکاران معلول تفاوت معنتی 

کردند از دیگر افراد معلول غیر ورزشکار سالمت روانتی بهتتری داشتتند. همچنتین ورزشتکاران بتا        می

حرکتی نسبت به دیگران از سالمت روانی باالتری برخوردار بودند و غیر ورزشکاران  –می معلولیت جس

 تری برخوردار بودند. چند معلولیتی نسبت به دیگران از سالمت روانی کم

 یاجتماع یتحما 2-1-4-2

زندگیازرضایتمیانرابطهبررسیدر پژوهشی تحت عنوان ))( 4971پور و همکاران )بخشی

 4804پستر و   0420نفتر )  0468(( کته بتر روی   دانشتجویان درروانستالمت بااجتماعیحمایتو

 معنتاداری  شتکل  بته  اجتمتاعی  حمایت و زندگی از دختر( انجام شد به این نتیجه رسیدند که رضایت

 بتاالتر،  روانتی  بهداشتت  بتا  معناداری شکل به هم تأهل و همچنین کند می بینی پیش را روانی سالمت

 بود. همبسته بیشتر اجتماعی حمایت احساس و زندگی از رضایت

در مطالعه تحت عنوان ))بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر مشارکت ( 4975وحیدا و همکاران )

های پژوهش  نفر از زنان استان مازندران انجام شد که یافته 068های ورزشی(( بر روی  زنان در فعالیت

 های ورزشی را نشان داد. ان در فعالیتتأثیر آشکار حمایت اجتماعی بر میزان مشارکت زن

گتری و حمایتت   اثربخشتی، ستلطه   در مطالعه تحتت عنتوان ))مقایسته ختود    ( 4973صفرزاده )

نفتر   088نفر ورزشتکار زن و   088اجتماعی بین زنان ورزشکار و غیر ورزشکار شهر اهواز(( که بر روی 

از غیر  بیشتر زن ورزشکاران اجتماعی حمایت که میزان رسید نتیجه این غیر ورزشکار زن انجام شد به

گری و حمایت اجتماعی زنتان ورزشتکار، بیشتتر از    اثربخشی، سلطه ورزشکاران زن است و میزان خود

 زنان غیر ورزشکار است.
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 جمعیت عوامل و اجتماعى حمایت در مطالعه تحت عنوان ))تأثیر (4973قائدی و همکاران )

نفر از زنان شهرستان المرد انجام  082ورزشى(( که بر روی  یها در فعالیت زنان مشارکت بر شناختی

ستاعت   یک از کمتر ورزشی های فعالیت در زنان مشارکت های تحقیق نشان داد میزان شد که یافته

 ورزشتی ارتبتاط   های فعالیت در المرد شهر زنان مشارکت و اجتماعی است و بین حمایت هفته در

 درآمتد،  تحصیالت، داری بر متغیرهای ورزشی زنان تأثیر معنی داشت اما مشارکت وجود داری معنی

 حمایت با زنان ورزشی مشارکت خانواده و ورزش کردن دوستان داشت. میزان اعضای کردن ورزش

 باال و متوسط بیشتر از زنان بیشتر از زنان با حمایت اجتماعی پایین بود. اجتماعی

 اجتمتاعی و  حمایتت  بتین  رابطته  ))بررسی در مطالعه تحت عنوان (4973ریاحی و همکاران )

نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران در دوره کارشناسی انجام شتد بته    288روان(( که بر روی  سالمت

 معناداری مستقیم و رابطه و بوده دختران از بهتر پسر دانشجویان روان این نتیجه رسیدند که سالمت

 دختتر،  دانشتجویان  ایتن،  عتالوه بتر   .استت  شتده   مشاهده روان سالمت و اجتماعی حمایت میزان بین

 را بتاالتری  اجتمتاعی  دارتتر، حمایتت   دیتن  دانشتجویان  و باالتر اجتماعی طبقات به متعلق دانشجویان

 بودند. کرده گزارش و ادراک

حمایتت   بتین  ستاختاری  در پژوهشتی تحتت عنتوان ))روابتط     (4973)خداپناهی و همکاران 

زن( از  000مترد و   045نفتر )  456بیماران مبتال به سترطان(( کته بتر روی     در امیدواری و اجتماعی

 بیماران سرطانی متأهل در بیمارستان امام خمینی )ره( انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که حمایت

 یابد. می افزایش امیدواری اجتماعی، با افزایش حمایت و دارد تأثیر امیدواری بر اجتماعی

 دانتش آمتوزان   ادراکتات  بر جنسیت در مطالعه تحت عنوان ))تأثیر( 4931فرقانی و فتاحی )

بدنی(( که بر روی  های در فعالیت مشارکت برای اجتماعی و محیطی های حمایت از متوسطه مقطع

 نتیجته  ایتن  پسر( شهرستان بابل انجام شتد بته   000دختر و  064متوسطه ) آموز مقطعدانش 088

داری بر ادراک دانتش آمتوزان مقطتع متوستطه از حمایتت محیطتی        معنیکه جنسیت تأثیر  رسیدند

داری ادراک  طتور معنتی   اما در خصوص حمایت محیطی همساالن، دانش آموزان پسر به؛ معلمان ندارد
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باالتری از حمایت محیطی همساالنشان داشتند. همچنین به این نتیجه رسیدند که بین ادراک دانتش  

داری وجود ندارد و در خصتوص حمایتت    ت اجتماعی خانواده تفاوت معنیآموزان دختر و پسر از حمای

 اجتماعی دوستان نیز نتایج به سود دانش آموزان پسر بود.

 از دانشتجویان  ادراک در جنستیتی  هتای  در مطالعه تحت عنتوان ))تفتاوت   (4931نژاد )قاسم

نفر از دانشجویان  088ی بدنی(( بر رو های فعالیت در برای مشارکت اجتماعی و محیطی های حمایت

 تحقیق های دوره کارشناسی دانشگاه الزهرا و دانشگاه تهران انجام شد. یافته (پسر 000دختر و  064)

 وجتود  داری معنی تفاوت خانواده از حمایت اجتماعی ادراک دانشجویان دختر و پسر بین داد نشان

 بود. پسر دانشجویان سود به نتایج ندارد و در خصوص حمایت اجتماعی دوستان،

 سترمایه  هتای  مؤلفته  بین رابطه در مطالعه تحت عنوان ))بررسی (4931پارسامهر و همکاران )

آمتوزان  سال( از دانش 02 -08نفر ) 004نوجوانان(( که بر روی  میان در ورزشی مشارکت و اجتماعی

 مشتارکت  بته  کته  ز پسریآمو دانش نوجوانان از دسته شهر یزد انجام شد به این نتیجه رسیدند که آن

 های فعالیت به دختر، آموز دانش نوجوانان با مقایسه در دهند، می نشان خود از بیشتری عالقه اجتماعی

 دارند. بیشتری توجه( ورزشی های فعالیت) برنامه فوق

 بدنی تربیت دبیران اجتماعی حمایت در مطالعه تحت عنوان ))رابطه (4939)ساالری و بادامی 

 دختر نفر از دانش آموزان 496ورزشی(( که بر روی  های فعالیت دانش آموزان در پیشرفت انگیزش و

عنبرآباد انجام شد به این نتیجه رستیدند کته    شهرستان متوسطه مقطع سوم و دوم های پایه پسر و

 مثبت دانش آموزان همبستگی ورزشی پیشرفت انگیزش و بدنی تربیت دبیران اجتماعی حمایت بین

 دارد. وجود معناداری و

در پژوهشتی تحتت عنتوان ))رابطته عملکترد ختانواده بتا         (4939زاده و همکاران )سبزه علی

هتای   نفر از ورزشتکاران پتارالمپیکی بتازی    58استحکام ذهنی در ورزشکاران پارالمپیکی(( که بر روی 

ختانواده و استتحکام   انجام شد به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین عملکترد   4804
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بینتی   ذهنی ورزشکاران پارالمپیکی وجود دارد، همچنین هر سه بعد عملکرد خانواده، متغیرهای پتیش 

 کننده معناداری در تعیین استحکام ذهنی بودند.

 ستالمت  و اجتماعی حمایت رابطه در تحقیقی تحت عنوان ))بررسی (4939نبوی و همکاران )

 نفر از سالمندان شهر بجنورد انجام شد به این نتیجه رسیدند که 488 سالمندان(( که بر روی در روان

 آنتان  عملکترد اجتمتاعی   و روان ستالمت  بتر  مهمی تأثیر تواند می سالمندان اجتماعی حمایت افزایش

ستالمندی   اجتمتاعی  شتبکه  و نیازها کشور کالن های ریزی برنامه در که است ضروری لذا باشد، داشته

 گیرد. قرار توجه مورد

 یخودکارآمد 2-1-4-9

ای تحت عنتوان ))بررستی ارتبتاط خودکارآمتدی بتا       در مطالعه (4975زیبد و همکاران )عجم

نفر از ورزشکاران  048ورزش و عوامل خطرساز سالمتی در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار(( که بر روی 

امور ورزش و متولیان امر اندرکاران و برنامه ریزان  شهر مشهد انجام شد به این نتیجه رسیدند که دست

های علمتی و بتا    توانند با افزایش سطح خودکارآمدی افراد با روش ها می سالمت و پیشگیری از بیماری

استفاده ازنظر کارشناسان مربوطه در جهت گسترش و همگانی کردن ورزش و فعالیت جستمانی گتام   

هتای   هتا و کتاهش هزینته    بیماری وسیله موجبات سالمتی جامعه، پیشگیری از مؤثری برداشته و بدین

 خانواده، جامعه و نهادهای اجتماعی و دولتی را فراهم آورند.

ای تحت عنتوان ))ورزش و ارتبتاط آن بتا     در مطالعه (4979مظلومی محمودآباد و همکاران )

 448(( کته بتر روی   0008خودکارآمدی بر اساس الگوی مراحل تغییر در کارمندان شهر یزد در سال 

نفر از کارمندان ادارات شهر یزد انجام شد به این نتیجه رستیدند کته خودکارآمتدی نقتش مهمتی در      

بدنی  ای از طریق نهادهای مرتبط مانند سازمان تربیت جانبه انجام ورزش دارد و لزوماً باید حمایت همه

 ها درزمینه ارتقای سطح خودکارآمدی صورت گیرد. و دانشگاه
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و  ایتغذیه آموزش رفتارهای تأثیر در تحقیقی تحت عنوان ))بررسی( 4931صفوی و همکاران )

-نفتر از دانتش   048راهنمایی(( که بتر روی   مدارس آموزانبرخودکارآمدی دانش ورزشی هایفعالیت

برخودکارآمتدی   ورزشتی  هتای راهنمایی انجام شد، به این نتیجه رسیدند کته فعالیتت   مدارس آموزان

 آموزان تأثیر مثبت دارد.دانش

بینتی و رفتارهتای    ای تحت عنتوان ))مقایسته نحتوه پتیش     در مطالعه (4934قهرمانی و نظری )

 68نفر سالمندان  68شده(( که بر روی  ریزی آمدی و نظریه رفتار برنامهورزشی بر اساس نظریه خودکار

سال آسایشگاه کهریزک شهر تهران انجام شد به این نتیجه رسیدند که با توجه به نقش نظریته   05تا 

خودکارآمدی و سازه نگرش احساس در پیشگویی قصتد و نظریته خودکارآمتدی و نگترش ابتزاری در      

منظتور آمتوزش قصتد و رفتتار      های فتوق، بته   این مطالعه بر لزوم توجه به مؤلفهپیشگویی رفتار، نتایج 

 کند. فعالیت جسمانی در سالمندان، تأکید می

 بتدنی،  تصتور  بتین  ارتبتاط  ای تحتت عنتوان ))بررستی    در مطالعته  (4934دانیالی و همکاران )

اصتفهان((   دانشتگاه  و اصفهان پزشکی علوم دانشگاه در شاغل زنان در فیزیکی فعالیت و خودکارآمدی

اصفهان انجام شد به  دانشگاه و اصفهان پزشکی علوم های دانشگاه زن کارمندان از نفر 280 روی که بر

 وجتود  خودکارآمتدی  و بتدنی  رضایت با فیزیکی فعالیت بین داری معنی این نتیجه رسیدند که ارتباط

 سبک فیزیکی، فعالیت فواید از آگاهی علیرغم ما جامعه کرده تحصیل شاغل زنان رسد می نظر به .دارد

 فعالیتت  موانع رفع و مسئله این علل خصوص در بیشتر مطالعات با بتوان شاید. دارند نامناسب زندگی

 فاکتورهتای  بهبتود  و فیزیکتی  فعالیتت  انجتام  بترای  بیشتتر  تستهیالت  و شترایط  ایجتاد  مثل فیزیکی

 در بستزایی  نقتش  که زنان سالمت ارتقا و فیزیکی فعالیت انجام بهبود به کار، محیط در شناختی روان

 ورزید. اهتمام دارند، جامعه و خانواده سالمت

 - شتناختی  روان و محیطتی  در تحقیقتی تحتت عنتوان ))عوامتل    ( 4939یوسفی و همکاران )

 شتهر  متوستطه  مقطتع  دختتر  آمتوزان فراغتت دانتش   اوقتات  در جسمانی فعالیت با همبسته اجتماعی

آموزان دبیرستتان انجتام شتد، بته ایتن نتیجته رستیدند کته         نفر از دانش 088روی کرمانشاه(( که بر 
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جسمانی استت و افترادی کته دارای احستاس      بینی کننده فعالیت طور معناداری پیش خودکارآمدی به

 دهند. های جسمانی خود را انجام میرغم موانع احتمالی فعالیتخودکارآمدی باالتری هستند، علی

 خودکارآمدی حمایت اجتماعی و 2-1-4-1

در پژوهشتی تحتت عنتوان ))بررستی رابطته بتین        (4979سممیعی و ابراهیممی قموام )    میر

خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سالمت روانی دانشجویان دختر و پستر دانشتگاه   

انجام شد بته   (پسر 98دختر و  408دانشجوی مقطع کارشناسی ) 088عالمه طباطبایی(( که بر روی 

ن نتیجه رسیدند که رابطه بین خودکارآمدی و سالمت روان و نیز رابطته بتین حمایتت اجتمتاعی و     ای

سالمت روان مثبت بوده و رابطه بین اضطراب امتحتان و ستالمت روان منفتی استت. همچنتین بتین       

 های خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان در دو جنس، تفاوتی وجود ندارد. میانگین

در پژوهشتی تحتت عنتوان ))اثتر حمایتت اجتمتاعی، استترس         (4977د و همکاران )فوالدون

دختر  000)دانشجو  048روی  جسمانی(( که بر –تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی بر سالمت روانی 

انجام شد و نتایج نشان داد که سطوح باالتر سالمت روانتی و جستمانی از طریتق نمترات      (پسر 004و 

شود.  بینی می تر استرس تحصیلی پیش ی و خودکارآمدی تحصیلی و نمرات پایینباالتر حمایت اجتماع

جسمانی از طریق خودکارآمتدی تحصتیلی و    –همچنین، رابطه بین حمایت اجتماعی و سالمت روانی 

از طریتق استترس    جستمانی  –استرس تحصیلی و رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و سالمت روانتی  

 .شود گری می تحصیلی میانجی

 و هیجانی باهوش خودکارآمدی ی در تحقیقی تحت عنوان ))رابطه( 4973رستمی و همکاران )

نفر از دانشتجویان انجتام    496تهران(( که بر روی  دانشگاه دانشجویان در شده اجتماعی ادراک حمایت

هتای حمایتت اجتمتاعی ارتبتاط مثبتت و      شد، به این نتیجه رسیدند که بتین خودکارآمتدی و مؤلفته   

 05 هتم  روی دوستتان  و ختانواده  حمایت اجتماعی، حمایت های معناداری وجود دارد. همچنین مؤلفه
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 بتا  را همبستتگی  ضتریب  بتاالترین  ختانواده  حمایت و کردند تبیین را واریانس خودکارآمدی از درصد

 داشت. خودکارآمدی

: افستردگی  ئمعال و اجتماعی در پژوهشی تحت عنوان ))حمایت (4931پیربازاری و همکاران )

های  مرد( از دانشجویان دانشگاه 080زن و  064نفر ) 000خودکارآمدی(( که بر روی  ای واسطه نقش

 طتور  بته  دوستتان  جانب از اجتماعی حمایت و خودکارآمدی تهران انجام شد به این نتیجه رسیدند که

همچنتین  . اثتر داشتت   دانشتجویان  افستردگی  عالئتم  بر غیرمستقیم طور به حمایت خانواده و مستقیم

 عالئتم  بتر  را بیشتترین تتأثیر   و افستردگی  و اجتمتاعی  حمایت رابطه در ای واسطه نقش خودکارآمدی

 در مهتم  بستیار  متغیتری  نشان داد خودکارآمتدی  پژوهش نتایج بنابراین؛ داشت دانشجویان افسردگی

 استت،  متمرکتز  والدین بر خودکارآمدی ایجادکننده تجربیات اولیه چون. است افسردگی شناسی سبب

بیشتر  آمد خودکار دانشجویان و دارد دانشجویان خودکارآمدی افزایش در نقش مهمی خانواده حمایت

 از مشترک، های و ویژگی تجارب داشتن دلیل به دانشجویان همچنین. شوند می اجتماعی روابط درگیر

 حمایتت  دریافتت  و رآمتدی موجتب بهبتود خودکا   کته  مداخالتی. برند می بهره بسیار دوستان حمایت

 آن از یتا  داده کتاهش  دانشجویان در را افسردگی توانند شود، می دوستان و خانواده جانب از اجتماعی

 کنند. جلوگیری

 از حمایتت  ادراک بتین  رابطته  در تحقیقی تحت عنتوان ))بررستی   (4934یاراحمدی و مرادی )

آموزان(( کته بتر    دانش تحصیلی پیشرفت با خودکارآمدی باورهای و دوستان و معلمان خانواده، سوی

کردستان انجام شد بته ایتن    استان هایدبیرستان از سوم پایه پسر و دختر آموزاندانش نفر 568روی 

 .کننده پیشرفت تحصیلی بودند بینی پیشادراک حمایت و باورهای خودکارآمدی نتیجه رسیدند که 

در پژوهشی تحت عنوان ))ارتباط خودکارآمدی عمومی و حمایت  (4932جلیلیان و همکاران )

عروقتی   –بیمار قلبتی   006عروقی(( که بر روی  –اجتماعی درک شده باکیفیت زندگی بیماران قلبی 

داری بین خودکارآمدی عمومی و  شهرستان ایالم انجام شد به این نتیجه رسیدند که همبستگی معنی

کته بتا افتزایش میتزان      طتوری  اد کیفیت زنتدگی وجتود داشتت، بته    حمایت اجتماعی درک شده با ابع
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خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی درک شده، میانگین نمره سالمت جسمانی، سالمت محیطی، 

 یافت. سالمت روانی و روابط اجتماعی افزایش می

در تحقیقتی تحتت عنتوان ))حمایتت اجتمتاعی و رضتایت از        (4932زاده و همکاران )حسین

آموز مقطع دبیرستان انجام دانش 400ای و حرمت خود(( که بر روی گی در نوجوانان: نقش واسطهزند

واستطه   شد، به این نتیجه رسیدند که حمایت اجتماعی بر رضتایت از زنتدگی اثتر مستتقیم دارد و بته     

 صورت غیرمستقیم تأثیرگذار است. خودکارآمدی بر رضایت از زندگی به

بررسی رابطه حمایت خانواده، خودکارآمتدی مستیر   تحت عنوان )) در تحقیقی (4931صادقی )

 408(( کته بتر روی   آمتوزان  گیتری مستیر شتغلی دانتش     با خودکارآمتدی تصتمیم   نفس عزتشغلی و 

هتای   آموز دختر و پسر اول متوسطه ناحیه دو و شش انجام شد به این نتیجه رسیدند که مستیر  دانش

آموزان مثبت  گیری مسیر شغلی دانش ر خودکارآمدی تصمیممستقیم حمایت خانواده و خودکارآمدی ب

نفس مثبت و معنادار به  دار است. اثر غیرمستقیم حمایت خانواده و خودکارآمدی از طریق عزت و معنی

آمتوزان اول دبیرستتان در    گیری مسیر شغلی دانش دست آمد. با توجه به اهمیت خودکارآمدی تصمیم

ی بعتدی، بایستتی بته عوامتل تأثیرگتذار بتر آن ازجملته متغیرهتای         هتا  تعیین مسیر تحصیلی در پایه

 این پژوهش توجه نمود. موردبررسی در 

 تحقیقات خارجی 2-1-2

 نورزش معلوال 2-1-2-4

هتای ستازگار بتر    در تحقیقی تحتت عنتوان ))تتاثیر ورزش    (2142) 4اوگلو و همکارانسییازی

کنندگان غیرورزشی با معلولیت کنندگان ورزشی و شرکتکیفیت زندگی و رضایت از زندگی در شرکت

هتای  نفر از معلولین انجام شد، به این نتیجه رسیدند کته افتراد بتا معلولیتت     68جسمی(( که بر روی 

هتای جستمی در   های سازگاری شرکت کردند در مقایسه با افترادی بتا معلولیتت   جسمی که در ورزش

                                                 
1. Yazicioglu et al 
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هتا بته طتور قابتل     از زنتدگی آن های سازگاری درگیر نیستند، نمرات کیفیت زندگی و رضتایت  ورزش

 توجهی باالتر بود.

 یاجتماع یتحما 2-1-2-2

انگیزه مشارکت و اهمیت حمایتت  )) عنوان تحت ای مطالعه در (2117) 4اسوانسون و همکاران

 00زن ورزشکار با ویلچر بتین   68مرد و  000اجتماعی برای ورزشکاران با معلویت بدنی(( که بر روی 

تیجه رسیدند که تعامالت اجتماعی محترک قتویتری بترای ورزشتکاران     سال انجام شد به این ن 02تا 

اهمیت حمایت اجتماعی با توجته بته ستطح مهتارت،      دبیرستان نسبت به ورزشکاران دانشگاهی است.

 .سطح بازی، سن ورزشکاران و هدف از انجام بازی متفاوت است

اجتمتاعی و محیطتی در   در پژوهشی که تحتت عنتوان ))بررستی موانتع     ( 2113) 2بودده و سیو

انجتام شتد بته ایتن نتیجته       فرد با معلولیتت  008فعالیت بدنی معلوالن ذهنی بزرگسال(( که بر روی 

های مالی از موانع اصلی برای مشارکت در فعالیتت بتدنی   مسائل حمل و نقل و محدودیت کهرسیدند 

و مقامتات مستئول )بته    معلوالن است. همچنین دیگر موانع برجسته شامل عدم پشتیبانی سرپرستتان  

های روشن و متدون  عنوان مثال معلمان، مربیان، پدر و مادر( است. عالوه بر این نبود برنامه و سیاست

 باشد.کردن افراد در فعالیت بدنی نیز به عنوان مانعی برای در فعالیت بدنی معلوالن میبرای درگیر

 اقتصتادی  و اجتماعی وضعیت ایسهای تحت عنوان ))مقدر مطالعه( 2142) 9همکارانهاشمی و 

-نفتر از دانتش   484بدنی(( کته بتر روی    تمرینات در کودکان از والدین اجتماعی حمایت و هاخانواده

 اجتمتاعی  حمایتت  بتین  معناداری آموزان دبیرستانی تهران انجام شد به این نتیجه رسیدند که تفاوت

 وجتود دارد. همچنتین   تهتران  شهرستتان  جنتوب  و شتمال  در بتدنی  تمرینات والدین از فرزندان برای

 ارمغان به ورزش طریق از خود هایمهارت توسعه برای بهتری شرایط کودکان والدین از بیشتر حمایت

 .آوردمی

                                                 
1. Swanson et al 
2. Bodde & Seo 

3. Hashemi et al 
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در تحقیقی تحت عنوان ))وضتعیت اجتمتاعی اقتصتادی، حمایتت      (2149) 4مارسن و همکاران

ورزشکار جوان انجام شد  026والدین، انگیزش و اعتماد به نفس در رقابت ورزشی جوانان(( که بر روی 

 به این نتیجه رسیدند که ارتباط مثبتی بین حمایت والدین و وضعیت اجتماعی اقتصادی وجتود دارد، 

های ورزشتی  رقابت طول در انگیزش و نفس به اعتماد از خاصی های هجنب با همچنین حمایت والدین

 ارتباط داشت.

در پژوهشی که تحت عنوان ))بررسی سیستماتیک، نقش نفوذ اجتماعی در ( 2141) 2استاپلتون

رابطه  کههای جسمی(( انجام داد، به این نتیجه رسید فعالیت بدنی اوقات فراغت بین افراد با معلولیت

مثبت و متوسطی بین نفوذ اجتماعی با فعالیت جسمانی و شناخت اجتماعی در میان افراد بتا نتاتوانی   

جسمی وجود دارد. همچنین بر طبق نظریه شناختی اجتماعی، حمایت همساالن پتیش بینتی کننتده    

 سطح مشارکت ورزشی در بین ورزشکاران معلول بود.

 یو خودکارآمد یاجتماع یتحما 2-1-2-9

 میتان  در اجتماعی حمایت کارهای و در پژوهشی تحت عنوان ))ساز( 4336) 9و موشتمارتین 

سال انجام شد به این نتیجه رسیدند که  22تا  04شناگر بین سن  80معلول(( که بر روی  ورزشکاران

هتای  ورزشکاران نسبت به حمایت دریافت شده احساس رضایت داشتتند. متادران و دوستتان حمایتت    

هتای  کردند. عالوه بتراین در حتوزه  های غیر ورزشی و مرتبط با آموزش فراهم میزمینهمتنوعی را در 

ای به عنوان متخصص بود، مربیان منبع اولیه حمایت در این خاص ورزشی نیاز به منبع حمایت ثانویه

باشتند. همچنتین همبستتگی بتاالیی بتین      حوزه و پدران نیز از منتابع پشتتیبانی در ایتن حتوزه متی     

هتای ورزشتی بودنتد بتا خودکارآمتدی      رانی که بوسیله گوش دادن حمایت شدند و در چتالش ورزشکا

 مشاهده شد.

                                                 
1. Marcen et al 
2. Stapleton 

3. Martin & Mushett 
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در پژوهشی تحت عنوان ))نقش حمایت اجتماعی و خودکارآمدی  (2119) 4اسمیت و همکاران

شهر امریکا انجام شد  5دهی به فعالیت بدنی اوقات فراغت سالمندان(( که بر روی افراد مسن در شکل

 و خودکارآمتدی ( خانواده جایبه) دوستان توسط شده ارائه اجتماعی این نتیجه رسیدند که حمایت به

 به نیز سالمت و فعالیت بدنی اوقات فراغت سالمندان، ارتباط معناداری دارد. سن بدنی و هایتوانایی با

 منتابع کته   داد نشتان  هاهمچنین یافته .شدمی مربوط اوقات فراغت به فعالیت بدنی توجهی قابل طور

اوقتات فراغتت    فعالیتت بتدنی   دهتی بته  شتکل  در برابتر  نقش دو هر شخصیدرون منابع و شخصیبین

 کند. بازی سالمندان،

اوقات  در پژوهشی تحت عنوان ))تحلیل مسیر برای فعالیت بدنی (2119) 2پترسون و همکاران

 054که بر روی  خودکارآمدی و حمایت اجتماعی(( :های ذهنیفراغت در میان بزرگساالن با معلولیت

 کل عالوه بر مسیر خفیف تا متوسط انجام شد. همچنین تحلیل ذهنی معلولیت به مبتال بزرگسال فرد

 کته حمایتت   شد و در انتها این نتایج بدست آمتد  نیز تکرار ترمسن و جوان سنی هایگروه برای نمونه

 عنتوان  بته  خودکارآمدی و بدنی بودند فعالیت مشارکت در هبینی کنندپیش خودکارآمدی و اجتماعی

 است. عالوه بر این، اهمیت منابع شده گرفته کار به بدنی فعالیت و اجتماعی حمایت بین میانجی یک

 ختانواده  اجتماعی حمایت جوان، کنندگان شرکت میان در بود؛ متفاوت هاگروه بین اجتماعی حمایت

 همساالن و کارکنان اجتماعی حمایت تر،مسن هایگروه برایکه  حالی در بدنی بود، فعالیت بین پیش

 اوقات بدنی فعالیت ارتباط دارد با اجتماعی حمایت و خودکارآمدی .کردمی بینی پیش بدنی را فعالیت

 شود.رسانی می و خدمات ها پشتیمانیاز آن که ذهنی بزرگسال با معلولیت افراد فراغت

 هتای فعالیتت  بتا  اجتمتاعی  روانی پژوهشی که تحت عنوان ))ارتباط عواملدر ( 2119) 9مگلیون

درآمد دانشگاه نیوجرسی امریکا  نفر از دانشجویان کم 05درآمد(( که بر روی  دانشجویان کم در بدنی

                                                 
1. Smith et al. 
2. Peterson et al. 

3. Maglione 
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تعهد به برنامته در فعالیتت بتدنی بته طتور معنتاداری بتا حمایتت          که انجام شد به این نتیجه رسیدند

 .رآمدی بر رفتارهای فعالیت بدنی در ارتباط استاجتماعی و خودکا

وابستگی  و اجتماعی حمایت در پژوهشی تحت عنوان ))خودکارآمدی،( 2117) 4کیم و همکاران

زن بتا   440بارداری دیابتی(( که بر روی  سابقه با زنان میان بدن در توده شاخص و فیزیکی فعالیت با

 و اجتمتاعی  حمایتت  کته نمترات پتایین    نتیجته رستیدند  سابقه بارداری دیتابتی انجتام شتد بته ایتن      

 و غتذایی  مطلوب رژیتم  حد از نمرات کمتر بدنی، فعالیت مطلوب حد از کمتر عملکرد خودکارآمدی با

خودکارآمدی و حمایت اجتماعی خانواده و دوستتان   .در ارتباط است متوسط تا باال بدنی توده افزایش

همچنتین حمایتت اجتمتاعی ختانواده و      .فعالیت بدنی همراه بتود های فیزیکی، با وابستگی از فعالیت

 دوستان از یک رژیم غذایی سالم با نمرات بهتر رژیم غذایی در ارتباط بود.

در پژوهشی که تحتت عنتوان ))فعالیتت بتدنی و کیفیتت زنتدگی در       ( 2113) 2متل و همکاران

خودکارآمدی و حمایت اجتماعی((  نقش میانجی ناتوانی، خستگی، خلق و خوی، درد، :بیماران ام اس

 فعالیت بدنی داشتتند، دارای  که بیمار ام اس انجام شد به این نتیجه رسیدند، کسانی 494که بر روی 

اجتمتتاعی و  حمایتتت از بتتاالتری ستتطوح و افستتردگی، خستتتگی، درد نتتاتوانی، از تتتریپتتایین ستتطوح

 ام اس ود کیفیت زندگی در افراد مبتال بهیت بدنی به طور غیر مستقیم با بهبفعال خودکارآمدی بودند.

از طریق افسردگی، خستگی، درد در ارتباط است. حمایت اجتماعی و خودکارآمدی افراد مبتتال بته ام   

 کند.اس را پشتیبانی می

بتدنی،   فعالیتت  راش از در مطالعته ای تحتت عنتوان ))کالیبراستیون     (2141) 9لی و همکماران 

شرکت کننتده بتا    026فکری(( که بر روی  معلول افراد برای اجتماعی حمایت مقیاس خودکارآمدی و

معلولیت فکری انجام شد به این نتیجه رسیدند که خودکارآمتدی و حمایتت اجتمتاعی را در افتراد بتا      

                                                 
1. Kim et al. 
2. Motl et al. 

3. Lee et al. 
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توان با استفاده از پرسشنامه تعدیل شده و اعتبتار یافتته در ایتن تحقیتق بتا دقتت       معلولیت فکری می

 رد.بیشتری اندازه گیری ک

 یتک  عنتوان  بته  خودکارآمدی در پژوهشی که تحت عنوان ))نقش( 2142پترسون و همکاران )

 0240پسر(( که بتر روی   و دختر نوجوانان در فیزیکی فعالیت و والدین اجتماعی حمایت بین میانجی

 بتر  غلبته  بترای  آموزان کالیفرنیا امریکا انجام شد به این نتیجه رسیدند کته خودکارآمتدی  نفر از دانش

 پستران  و دختتران  بتین  مشابه طور به نوجوانان فیزیکی فعالیت و والدین اجتماعی حمایت بین موانع

 .میانجی عمل کند یک عنوان ممکن است به

در تحقیقتتی تحتتت عنتتوان ))خودکارآمتتدی و حمایتتت اجتمتتاعی  (2142) 4کمموان و همکمماران

انجتام دادنتد بته ایتن نتیجته       00-45ورزشکار مرد بتین   65ورزشکاران اکادمی کریکت(( که بر روی 

رسیدند که تغییرات مثبت در خودکارآمدی باعث تغییرات مثبت حمایت اجتماعی اطالعاتی و حمایت 

شد و ارتباط معنی داری بین خودکارآمتدی  صل کریکت میاجتماعی ابزاری یا ملموس در طول یک ف

 وحمایت اجتماعی اطالعاتی پیدا شد.

 بتا  زندگی از رضایت بین در مطالعه ای تحت عنوان ))رابطه (2149) 2نسامی و همکارانباقری

(( کته بتر روی   4804 ایتران،  ستاری،  در افراد ساکن خانه سالمندان خودکارآمدی و اجتماعی حمایت

 حمایتت  زنتدگی،  از رضتایت  بتین  مستتقیم  رابطته  ر انجام شد به این نتیجه رسیدند که یتک نف 049

 حمایتت،  تقویتت  بتا  توانتد  متی  مستن  افراد در زندگی از رضایت. دارد وجود خودکارآمدی و اجتماعی

 و اجتمتاعی  حمایتت  باعتث افتزایش   نتیجته  در و پیتدا کنتد   تر افزایشمسن افراد عزت در و استقالل

 شود.می ها آن خودکارآمدی

در تحقیقی تحتت عنتوان ))فعالیتت بتدنی در نوجوانتان: تجزیته و        (2149) 9چنگ و همکاران

نفر از نوجوانان انجام شد به این نتیجته   4060تحلیل نفوذ اجتماعی از والدین و دوستان(( که بر روی 

                                                 
1. Cowan et al. 

2. Bagheri Nesami et al. 

3. Cheng et al 
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دارد. فعالیتت بتدنی   رسیدند که سطح فعالیت بدنی نوجوانان با فعالیت بدنی دوستان ارتباط مستتقیم  

 پدران با فعالیت بدنی پسران و فعالیت بدنی مادران با فعالیت بدنی دختران ارتباط دارد. یتک ارتبتاط  

 بدنی فعالیت با سطح دوستان به واسطه حمایت اجتماعی و مادر و بدنی پدر فعالیت بین مستقیم غیر

و  نوجوانان در هر دو جنسیت ارتباط مستقیمشد. حمایت اجتماعی با فعالیت بدنی  نوجوانان شناسایی

 مستقیم دارد. غیر خودکارآمدی با فعالیت بدنی نوجوانان ارتباط

در تحقیقی تحت عنوان ))ارتباط خودکارآمدی و حمایت اجتماعی ( 2149پترسون و همکاران )

م شتد، بته ایتن    نوجوان انجا 0240در دختران و پسران نوجوانان(( که بر روی  والدین بر فعالیت بدنی

نتیجه رسیدند که حمایت اجتماعی ابزاری پدر و مادر با فعالیت ورزشی دختران ارتباط مستتقیم دارد  

و حمایت اجتماعی عاطفی پدر و متادر بتا فعالیتت ورزشتی دختتران ارتبتاط معکتوس دارد. حمایتت         

 ط غیر مستقیم دارد.اجتماعی ابزاری پدر و مادر از طریق خودکارآمدی با فعالیت ورزشی پسران ارتبا

 حمایتت  بهداشتتی،  باورهتای  در پژوهشی که تحت عنتوان ))تتاثیر  ( 2149) 4کایسر و همکاران

: زایمان از پس دوران طول در غذایی بارداران دیابتی عادات و بدنی فعالیت بر خودکارآمدی و اجتماعی

ارتبتاط مثبتت و معنتاداری    انجام شد به این نتیجه رسیدند که  نفر 488مطالعه(( که بر روی  پروتکل

 بدنی وجود دارد. فعالیت با خودکارآمدی و اجتماعی بین حمایت

 ورزشتی  رفتار بر اجتماعی حمایت در پژوهشی تحت عنوان ))اثر (2141) 2رسنیک و همکاران

نفر از افراد مسن انجام شد به این نتیجه رسیدند کته حمایتت دوستتان از     82سالمندان(( که بر روی 

ها بته ایتن نتیجته    ها اثر گذار است. همچنین آنمستقیم بر ورزش آنخودکارآمدی به طور غیرطریق 

رسیدند که برای بهبود رفتار ورزشی افراد مسن باید حمایت اجتماعی همراه با تقویتت خودکارآمتدی   

 انجام گیرد.

                                                 
1. Kaiser et al. 

2. Resnick et al. 
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و  در پژوهشتی کته تحتت عنتوان ))خودکارآمتدی، کنتترل عمتل        (2141) 4فرناندز و همکاران

 فترد  52حمایت اجتماعی توضیح تغییرات فعالیت بدنی در بین سالمندان کاستاریکایی(( که بتر روی  

سال انجام شد، به این نتیجه رسیدند که حمایت اجتمتاعی بتاال ستطوح پتایین      58بزرگسال باالتر از 

 کند.خودکارآمدی را بیان می

ن ))نقش میانجی خودکارآمدی بتین  ای تحت عنوا در مطالعه( 2145بابایی و همکاران )آقاخان

نفر از دانشجویان دانشگاه  029حمایت اجتماعی و مشارکت فعالیت بدنی در دانشجویان(( که بر روی 

آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران انجام شد به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری 

 لیت بتدنی وجتود دارد. همچنتین خودکارآمتدی    بین حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با مشارکت فعا

  بدنی بود. فعالیت مشارکت با اجتماعی حمایت بین کننده رابطه تعدیل

 بندیجمع 2-5

تحقیقات انجام شده بر اهمیت ورزش برای معلوالن  شویممی متوجه تحقیق پیشینه مطالعه با

و  خودکارآمدی با مشارکت ورزشیتحقیقات بر ارتباط بین حمایت اجتماعی و همچنین ، تاکید دارد

، تصمیم گیری جسمانی، کیفیت زندگی، افسردگی، عزت نفس -مانند سالمت روانی دیگری عوامل

 برای از آنجایی که ورزشتاکید دارد.  سایر موارد و مسیر شغلی، رضایت از زندگی، باورهای بهداشتی

وجه به عوامل برخوردار است، تاز اهمیت زیادی ن در مبحث سالمتی و ورود این افراد به جامعه معلوال

 .است ن دارای اهمیتدر ورزش معلوالنیز حمایت اجتماعی و خودکارآمدی ی مانند موثر

های در فعالیتن ت معلوالزمینه مشارک در با توجه به این مباحث و اینکه تحقیقات اندکی در

در این تحقیق سعی شده  ،انجام شده استدر خارج و داخل کشور  ،و عوامل اثر گذار بر آنبدنی 

مورد بررسی  های بدنیفعالیتدر ن ت معلوالمشارکبا  حمایت اجتماعی و خودکارآمدی ارتباط بین

 قرار گیرد.

                                                 
1. Fernandez et al. 
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 مقدمه 9-4

 یشیوه و آماری جامعه معرفی به سپس و نموده اشاره پژوهش روش به در فصل حاضر ابتدا

 ها،داده آوریجمع ابزار مطالعه، مورد متغیرهای همچنین شود.می پرداخته پژوهش هایانتخاب نمونه

 گردد.بیان می آماری روش نوع انتخاب و هاداده آوریجمع روش ها،پرسشنامه و پایایی روایی

 روش تحقیق 9-2

 کاربردی تحقیقات نوع هدف، از به توجه با وهمبستگی  -از نوع تحقیقات توصیفی حاضر تحقیق

 معلول ورزشکاران مشارکت با آمدی خودکار و اجتماعی حمایت بررسی ارتباط است و هدف اصلی آن

 باشد.بدنی می های فعالیت در

است. استفاده از پرسشنامه انجام گرفته با و از نظر روش اجرا این تحقیق به صورت میدانی 

 استفاده شده است. نیز ایهمچنین به منظور گردآوری اطالعات از روش کتابخانه

 جامعه و نمونه آماری 9-9

ت جانبازان و ئزیر نظر هی معلول و جانبازورزشکاران  کلیه شامل مطالعه این آماری جامعه

 088 تعداد ،مربوطه تهیئ از آمده دست به آمار باشد. براساسمی رضوی خراسان استان معلولین

ورزشکار به عنوان  468دهند، بر اساس جدول مورگان تعداد ورزشکار جامعه آماری را تشکیل می

 468از ورزشکار توزیع شد که  088ای بین خوشه -تصادفیها با روش پرسشنامه نمونه تعیین شدند.

پرسشنامه مورد تجزیه و  422 های ناقصپس از کنار گذاشتن پرسشنامهپرسشنامه بازگشت داده شده 

 .تحلیل قرار گرفت

 متغیرهای تحقیق 9-1

متغیر به عنوان  بدنی هایفعالیت در معلول ورزشکاران مشارکت میزان در این تحقیق متغیر مالک:

 مالک در نظر گرفته شده است.
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به  )خانواده و دوستان( در این تحقیق متغیرهای خودکارآمدی و حمایت اجتماعی بین:متغیر پیش

 اند.بین در نظر گرفته شدهعنوان متغیرهای پیش

 ابزار تحقیق 9-5

سؤال، پرسشنامه مشارکت شامل  8 در این مطالعه از پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی شامل

سؤال، حمایت اجتماعی  6شامل  (4808لی و همکاران )خودکارآمدی  هایپرسشنامهو  سؤال 4

 (4808لی و همکاران )سؤال و حمایت اجتماعی دوستان  6شامل  (4808لی و همکاران )خانواده 

 در لیکرت ارزشی 5 سمقیا بر اساس (4808لی و همکاران )پرسشنامه ، فاده شدسؤال است 5شامل 

 .طراحی شده بود (همیشه) 5 تا( هرگز) 0 از پیوستاری

 هاپرسشنامه پایایی و روایی 9-5-4

نفر از صاحب نظران در این  08ها برای تأیید روایی صوری و محتوایی در اختیار تمامی پرسشنامه

تخصصی خود را در مورد ورزشکاران قرار گرفت تا نظرات  و مربیان ورزش، مدیران اساتید، حوزه شامل

ها با سؤاالت و تطابق محتوای سؤاالت با نحوه نگارش سؤاالت، محتوای سؤاالت، همخوانی گزینه

های تحقیق، در یک اهداف تحقیق بیان نمایند. سپس به منظور تعیین پایایی )ثبات درونی( پرسشنامه

رضوی توزیع  خراسان استانورزشکار پرسشنامه در بین جانبازان و معلوالن  08مطالعه مقدماتی تعداد 

های خودکارآمدی، که در نهایت میزان آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه گردید

با استفاده  800/8و  088/8،  820/8حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان به ترتیب 

 (.0-0محاسبه گردید )جدول  40( نسخه (SPSSاز نرم افزار 
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 های تحقیقمیزان پایایی پرسشنامه -4-9  جدول

 آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت نمونهتعداد  متغیر

 917/1 6 91 خودکارآمدی

 799/1 6 91 خانواده حمایت اجتماعی

 994/1 5 91 دوستانحمایت اجتماعی 

 تحقیقهای آوری دادهروش جمع 9-6

در این پژوهش ابتدا هماهنگی الزم با اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی جهت کسب 

ت جانبازان و توسط این اداره به هیئ ، محققمجوز برای انجام مراحل تحقیق صورت گرفت، سپس

زمان تکثیر و در معلولین استان خراسان رضوی معرفی گردید، پس از آن تعداد مورد نیاز پرسشنامه 

و مسئول  های ورزشی با هماهنگی مربیهای تمرین، مسابقه و کالسحضور ورزشکاران در وقت

مربوطه پس از ارائه توضیحات الزم مبنی بر اهمیت موضوع تحقیق، نحوه تکمیل پرسشنامه و اطمینان 

 .ل شدها توسط ورزشکاران تکمیبخشیدن به ورزشکاران مبنی بر محرمانه بودن اطالعات، پرسشنامه

و پس از پرسشنامه برگشت داده شد  468شد که  یعورزشکاران توز ینپرسشنامه در ب 088تعداد 

 قرار گرفت. یلو تحل یهپرسشنامه مورد تجز 422 یتدر نها های مخدوشپرسشنامه حذف

 های آماری تحقیقروش 9-9

برای توصیف از روش های آمار توصیفی )فراوانی، فراوانی نسبی، میانگین و انحراف معیار( 

از آلفای کرونباخ برای تعیین میزان پایایی )ثبات درونی(  شناختی استفاده شد.های جمعیتویژگی

ها استفاده جهت بررسی نرمال بودن داده 4و کشیدگی 0چولگیاستفاده گردید. از آزمون ها پرسشنامه

همبستگی پیرسون  ضریب ریهای آماهای پژوهش نرمال بود از آزمونشد و از آنجایی که توزیع داده

 استفاده گردید. 40نسخه  SPSSنرم افزار های تحقیق در جهت تحلیل فرضیه چندگانه و رگرسیون
                                                 

1. Skewness 

2. Kurtosis 
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 مقدمه 1-4
های های مربوط به ویژگیاین فصل شامل دو بخش توصیفی و استنباطی است. در ابتدا یافته

های پژوهش با استفاده شناختی و به صورت جدول و نمودار گزارش شده است و سپس فرضیهجمعیت

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.آمار استنباطی  از

 هاهای جمعیت شناختی آزمودنیتوصیف ویژگی 1-2

های آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفته های پژوهش با استفاده از روشدر این بخش، یافته

های تحقیق همچون جنسیت، شناختی، برخی از مشخصات آزمودنیاست. در بخش مشخصات جمعیت

سابقه  فعالیت ورزشی در هفته وسن، میزان تحصیالت، جانبازی، نوع رشته ورزشی، مدت زمان 

 .شده است گزارشورزشکاران  عضویت در تیم ملی در

آزمودنی که در  422از  های تحقیق نشان داد کهشناختی آزمودنیبررسی مشخصات جمعیت

 %( زن بودند.40نفر ) 56%( مرد و 88نفر ) 000تحقیق شرکت کردند 

 

 

 ویژگی های جمعیت شناختی بر اساس جنسیت -4-1 نمودار 
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%23
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تا  06%( بین 4/28نفر ) 90سال،  05%( زیر 5نفر ) 05های تحقیق، میانگین سن بر اساس یافته

%( 0/8نفر ) 4سال و  68تا  26%( بین 2/06نفر ) 28سال،  25تا  00%( بین 0/40نفر ) 69سال،  08

 بود.سال  60باالی 

 

 ویژگی های جمعیت شناختی بر اساس سن -2-1 نمودار 

 

نفر  28%( دیپلم، 5/48نفر ) 68%( زیر دیپلم، 2/04نفر ) 89در خصوص میزان تحصیالت 

مدرک باالتر %( فوق لیسانس و دارای 5/2نفر ) 00%( لیسانس و 4/09نفر ) 28%( فوق دیپلم، 0/09)

 بودند.

 

 ویژگی های جمعیت شناختی بر اساس میزان تحصیالت -9-1 نمودار 
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%( 0/00نفتر )  005%( از ورزشکاران جانبتاز بودنتد و ستایر ورزشتکاران     9/00نفر ) 49همچنین، 

 جانباز نبودند.

 

 

 ویژگی های جمعیت شناختی بر اساس جانباز بودن ورزشکاران -1-1 نمودار 

 

%( 2/58نفر ) 028های انفرادی و %( از ورزشکاران در رشته6/24نفر ) 082بر اساس نوع ورزش  

 های تیمی مشغول به فعالیت بودند.در رشته

 

 

 ویژگی های جمعیت شناختی بر اساس نوع ورزش -5-1 نمودار 
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%( وزنه 2/9نفر ) 40%( شنا، 4/0نفر ) 0%( دو و میدانی، 0/04نفر ) 08بر اساس رشته ورزشی، 

%( فوتبال، 0/8نفر ) 09%( بسکتبال با ویلچر، 2/45نفر ) 64( والیبال نشسته، 4/42نفر ) 59برداری، 

%( شطرنج را به عنوان ورزش 8/0نفر ) 4%( بوچیا و 6/0نفر ) 40%( تنیس روی میز، 4/08نفر ) 45

 خود انتخاب کرده بودند.

 

 ویژگی های جمعیت شناختی بر اساس رشته ورزشی -6-1 نمودار 

 

ساعت،  5:25تا  2%( 0/54نفر ) 049ساعت،  0:25تا  0%( 0/5نفر ) 00بر اساس میزان فعالیت، 

ساعت در هفته به ورزش می  9:25تا  0%( 2/8نفر ) 0ساعت و  8:25تا  6 %(2/20نفر ) 080

 پرداختند.
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 در طول هفتهنمونه آماری ورزشی  فعالیت زمان -9-1 نمودار 

 

های ملی را داشتند و سایر از ورزشکاران سابقه عضویت در تیم%( 4/08نفر ) 45همچنین 

 های ملی را در کارنامه خود نداشتند.%( سابقه عضویت در تیم9/00نفر ) 409ورزشکاران 

 

 

 ویژگی های جمعیت شناختی بر اساس سابقه عضویت در تیم ملی -7-1 نمودار 
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 هاآزمودنی های جمعیت شناختیویژگی 4-1 جدول 

 درصد فراوانی فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی

 جنسیت
 مرد

 زن

477 

56 

99 

29 

 سن

 سال 45زیر 

 سال 46 -91

 سال 94 -15

 سال 16 -61

 سال 64باالی 

95 

37 

63 

11 

2 

9/41 

2/11 

9/27 

1/46 

7/1 

 میزان تحصیالت

 زیر دیپلم

 دیپلم

 فوق دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس و باالتر

93 

69 

11 

19 

44 

1/92 

5/29 

1/46 

2/43 

5/1 

 جانباز
 بلی

 خیر

23 

245 

3/44 

4/77 

 نوع ورزش
 انفرادی

 تیمی

411 

411 

6/12 

1/59 

 رشته ورزشی

 دو و میدانی

 شنا

 وزنه برداری

 والیبال نشسته

 بسکتبال با ویلچر

 فوتبال

 تنیس روی میز

91 

9 

29 

53 

62 

43 

25 

24 

9/42 

2/4 

1/3 

2/21 

1/25 

7/9 

2/41 

6/7 
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 بوچیا

 شطرنج

2 7/1 

 در طول هفته فعالیت زمان مدت

 ساعت 9:15-4

 ساعت 5:15-1

 ساعت 9:15-6

 ساعت 3:15-7

49 

423 

414 

4 

9/5 

7/52 

1/14 

1/1 

 سابقه عضویت تیم های ملی
 بلی

 خیر

25 

243 

2/41 

7/73 

 

 توزیع نمرات متغیرهای تحقیق 1-9

ضریب با توجه به اینکه اگر  ها از ضریب چولگی و کشیدگی استفاده شد.جهت بررسی توزیع داده

(، 4885، ها در وضعیت نرمال قرار دارند )کالین باشد داده |08|و  |0|چولگی و کشیدگی در محدوده 

-2باشد )جدول متغیرهای پژوهش نرمال میدهد که توزیع تمام نتایج چولگی و کشیدگی نشان می

 (. لذا از آزمون های پارامتریک جهت تجزیه و تحلیل متغیرهای تحقیق استفاده شد.4

 تحقیق با استفاده از ضریب چولگی و کشیدگیداده های بررسی توزیع  -2-1 جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 -679/1 -417/1 79/1 15/9 211 خودکارآمدی

 -255/1 411/1 94/1 41/9 211 حمایت اجتماعی

 -679/1 216/1 71/1 13/9 211 خانواده اجتماعی حمایت

 -569/1 -179/1 79/1 42/9 211 دوستان اجتماعی حمایت

 192/1 -159/1 32/9 34/19 211 مشارکت میزان
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 های تحقیقفرضیه آزمون 1-1

 آزمون فرضیه اول 1-1-4

ارتباط  بدنی هایفعالیت در معلول ورزشکاران مشارکت و بین خودکارآمدی(: H0فرض صفر )

 معناداری وجود ندارد.

 مشارکت وخودکارآمدی براساس آزمون همبستگی پیرسون، ضرایب محاسبه شده بین 

-فرض صفر رد می بنابراین؛ معنادار است >80/8Pدر سطح  بدنی هایفعالیت در معلول ورزشکاران

 .(0-2)جدول شود 

 بدنی هایفعالیت در معلول ورزشکاران مشارکتخودکارآمدی و بین  ارتباط -9-1 جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون تعداد هامتغیر

 خودکارآمدی
 مشارکت

 معلول ورزشکاران
211 214/1 112/1 

 

 آزمون فرضیه دوم 1-1-2

 هایفعالیت در معلول ورزشکاران مشارکت و(: بین حمایت اجتماعی خانواده H0فرض صفر )

 ارتباط معناداری وجود ندارد. بدنی

 حمایت اجتماعی خانواده وبراساس آزمون همبستگی پیرسون، ضرایب محاسبه شده بین 

 .(2-2)جدول شود بنابراین فرض صفر رد می؛ معنادار است >80/8Pدر سطح  ورزشکاران مشارکت

 بدنی هایفعالیت در معلول ورزشکاران مشارکتحمایت اجتماعی خانواده و  ارتباط -1-1 جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون تعداد متغیرها

 حمایت خانواده
 ورزشکاران مشارکت

 معلول
211 456/1 145/1 
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 آزمون فرضیه سوم 1-1-9

 هایفعالیت در معلول ورزشکاران مشارکت و(: بین حمایت اجتماعی دوستان H0فرض صفر )

 ارتباط معناداری وجود ندارد. بدنی

 حمایت اجتماعی دوستان وبراساس آزمون همبستگی پیرسون، ضرایب محاسبه شده بین 

 .(5-2)جدول شود بنابراین فرض صفر رد می؛ معنادار است >80/8Pسطح در  ورزشکاران مشارکت

 بدنی هایفعالیت در معلول ورزشکاران مشارکتحمایت اجتماعی دوستان و  ارتباط -5-1 جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون تعداد متغیرها

 حمایت دوستان
 ورزشکاران مشارکت

 معلول
211 224/1 114/1 

 

 آزمون فرضیه چهارم 1-1-1

ارتباط  معلول و خودکارآمدی ورزشکاران(: بین حمایت اجتماعی خانواده H0فرض صفر )

 معناداری وجود ندارد.

و حمایت اجتماعی خانواده براساس آزمون همبستگی پیرسون، ضرایب محاسبه شده 

-2)جدول شود بنابراین فرض صفر رد می؛ معنادار است >80/8Pدر سطح  خودکارآمدی ورزشکاران

6). 

 معلول ورزشکاران خودکارآمدی حمایت اجتماعی خانواده و ارتباط -6-1 جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون تعداد متغیرها

 114/1 626/1 211 خودکارآمدی حمایت خانواده
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 آزمون فرضیه پنجم 1-1-5

ارتباط  معلول و خودکارآمدی ورزشکاران(: بین حمایت اجتماعی دوستان H0فرض صفر )

 معناداری وجود ندارد.

و حمایت اجتماعی دوستان براساس آزمون همبستگی پیرسون، ضرایب محاسبه شده 

-2)جدول شود رد میبنابراین فرض صفر ؛ معنادار است >80/8Pدر سطح  خودکارآمدی ورزشکاران

8). 

 معلول ورزشکاران خودکارآمدی حمایت اجتماعی دوستان و ارتباط -9-1 جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون تعداد متغیرها

 114/1 611/1 211 خودکارآمدی حمایت دوستان

 

 آزمون فرضیه ششم 1-1-6

پیش خودکارآمدی دوستان و حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی  (:H0فرض صفر )

  نیست. بدنی هایفعالیت در معلول ورزشکاران مشارکتبینی کننده 

خودکارآمدی و حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان و نتایج رگرسیون  -7-1 جدول 

 به روش همزمان بدنی هایفعالیت در معلول ورزشکاران مشارکت

ضریب  متغیر

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

 انحراف

 خطا معیار

دوربین 

 مالک بینپیش واتسون

مشارکت  خودکارآمدی

 ورزشکاران

 معلول

 حمایت خانواده 731/4 997/9 115/1 156/1 299/1

 حمایت دوستان
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که مقدار دوربین واتسون در دهد می نشان همزمان به روش رگرسیون تحلیل نتایج 0-2جدول 

 همچنینگیریم. ها را نتیجه میقرار دارد، در نتیجه استقالل باقیمانده 5/4تا  5/0فاصله استاندارد 

که خودکارآمدی، حمایت اجتماعی  است آن معنی بهاست و  825/8برابر تعدیل شده  تعیین ضریب

 کنند. می تبیین را معلول ورزشکارانمشارکت درصد واریانس  2خانواده و حمایت اجتماعی دوستان 

خودکارآمدی و حمایت اجتماعی خانواده و بین حاصل از رابطه  (ANOVAتحلیل واریانس ) -3-1 جدول 

 بدنی هایفعالیت در معلول ورزشکاران مشارکتحمایت اجتماعی دوستان و 

 مدل
مجموع 

 مربعات
 درجه آزادی

 مجموع میانگین

 مربعات
F 

سطح 

 معناداری

 119/1 972/1 991/276 9 441/753 رگرسیون

  779/53 211 331/41994 باقیمانده

  219 411/45294 کل

 

خودکارآمدی و حمایت ( ناشی از =804/2Fکه نشان دهنده اثر رگرسیون ) 9-2نتایج جدول 

 از نظر آماری معنادار است.  اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان

خودکارآمدی و از طریق  معلول ورزشکاران مشارکتبینی پیش توان که گفت توانمی بنابراین

خودکارآمدی و حمایت وجود دارد. از این رو  حمایت اجتماعی دوستانحمایت اجتماعی خانواده و 

 هستند. ورزشکاران  مشارکت بینیپیش شرایط واجد اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان
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خودکارآمدی و حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی ارتباط  رگرسیون ضرایب -41-1 جدول 

 بدنی هایفعالیت در معلول ورزشکاران مشارکتدوستان و 

 متغیر
 ضریب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

T سطح معناداری 
B خطای استاندارد Beta 

 114/1 259/45  912/2 994/95 مقدار ثابت

 919/1 129/4 132/1 757/1 797/1 خودکارآمدی

 951/1 941/1 126/1 717/1 251/1 حمایت خانواده

 155/1 327/4 459/1 929/1 114/4 حمایت دوستان

 

که هیچ یک از توان نتیجه گرفت ( میt( و مقادیر )Beta) باتوجه به مقادیر ضریب رگرسیون

بنابراین فرض صفر  ،ندستنی معلول مشارکت ورزشکاران بینی کننده معناداربین، پیشمتغیرهای پیش

 (.08-2)جدول  شودتایید می
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 مقدمه 5-4

 ستپس . استت  شتده  پرداختته  آن پیشینه و نظری مبانی تحقیق، طرح مرور به ابتدا فصل این در

دی و پیشتنهادهای کتاربر   انتهتا  در و استت  گرفته قرار بررسی و بحث مورد پژوهش هاییافته و نتایج

 .است گردیده ارائه پژوهشی

 خالصه تحقیق 5-2

 و جانبازان جمله از جامعه مردم عمومی سالمت در مهمی بسیار بدنی نقش فعالیت و ورزش

 از چه و جسمانی سالمت لحاظ از چه تواندمی ،افراد این بدنی وضعیت به توجه با و دارد نمعلوال

 کیفیت باعث افزایش و باشد راهگشا ها آن برای و نماید کمک افراد این به روانی سالمت لحاظ

هایی که دارند. حتماً باید با ورزش کردن با هدف، معلوالن به خاطر محدودیت .گردد شان زندگی

 وجود به افراد این برای تحرکی بی اثر در که ناتوانی و بیمارینیازهای حرکتی خود را بطرف سازند. 

 ،معلول اشخاص .رساندمی آسیب آنان زندگی کیفیت به و شودمی ها آنرنجش  افزایش باعث آید،می

 به قریب احتمال به ها آن روانی سالمتی یا و ذهنی توانائی جسمانی، عملکرد که هستند هاییانسان

 برای دلیل همین به و داشته انحراف هاست آن سن استاندارد آنچه از ماه شش از بیش مدت به یقین

 هایمعلولیت از را ایگسترده دامنه ها،معلولیت این .آیدمی وجود به مشکالتی روزمره زندگی در آنان

 بارز غیر هایمعلولیت تا را حرکتی جسمی معلولیت و ذهنی توانی کم ناشنوایی، نابینایی، مانند بارز،

ن تنها هدف از ورزش معلوال گیرد.در بر می روانی هایناهنجاری و بدن مختلف اعضای ضعف مانند

امکانات برای جلوگیری از منزوی  ینتر مهمبلکه ورزش یکی از بهترین و  ،اهداف فیزیولوژیکی نیست

  (.0098، فراهانیجاللی جامعه است ) شدن معلوالن در

 و تأثیر همواره و ارتباط است در متقابالً آن افراد و جامعه با که است اجتماعی موجودی انسان

 سخت ودشوار مراحل  در و است دیگران حمایت و کمک نیازمند او گیرد.می محیط از تأثیراتی

 حمایت او ازکنند،  همراهی را او دارد که شرکایی به نیاز شادمانی و خوشی دوران در حتی و زندگی
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 بهتر معلوالن، از اجتماعی حمایت هدف(. 0000عسگری و همکاران، باشند ) او با زندگی در و کنند

 یک در. است جامعه انسانی نیروی از بخشی عنوان به آنان توانمندسازی و ها آن اجتماعی زندگی شدن

 منابع نیاز، موقع در که افرادی با ارتباط کیفیت و بودن دسترس در بر اجتماعی حمایت کلی، تعریف

 احساس شخص، آن طی که آوردمی یدرا پد متقابلی تعهدات و دارد یدتأک کنندمی فراهم را حمایتی

اجتماعی  حمایت (.0008زکی، کند )می بودن ارزشمند و نفس عزت مراقبت، شدن، داشته دوست

 اعضای قبیل از مهم افراد ی وسیله به آشفته نفر یک برای شده انجام اعمال به معمول طور به اغلب

 کمک معموالً اعمال این و شودمی اطالق همسایگان و خویشاوندان همکاران، دوستان، و خانواده

 (.0098همکاران،  نادری وگردد )می را شامل اطالعاتی کمک و هیجانی اجتماعی کمک ابزاری،

 ها آن دارد، رابطه اجرا درجات با مثبت طورهب خودکارآمدی که دریافتند( 4882) همکاران و باری

 و ورزشکاران مختلف اجراهای کننده بینی پیش معناداری صورت به خودکارآمدی که کردند اظهار

 موفق جهت خود توانایی به فرد یک اعتقاد خودکارآمدی (.4882باشد )باری و همکاران، می مربیان

 رفتار تفکر، چگونگی کننده تعیین عامل اعتقاد، این بندورا عقیده به. است خاص وضعیت یک در شدن

 نیروهای به رسیدن از را ورزشکاران که دالیلی ینتر مهم از یکی (.0998بندورا، ) است افراد احساس و

 و هامهارت توسعه در فیزیکی هایکیفیت بهبود به حد از بیش توجه دارد،می شان بازذاتی

 کم دست را نیست جسم تنها انسان که را حقیقت این دیگر آنان عبارت به است، ورزشی عملکردهای

 .(0906بندورا، اند )گرفته

 شده ن انجامو عوامل اثر گذار بر ورزش معلوال نمعلوال مشارکت زمینه در محدودی تحقیقات

کسی پوشیده نیست، از این رو تحقیق حاضر به حمایت  ن براهمیت ورزش برای معلوال .است

منابع حمایت اجتماعی را مشخص کرده و  ،اجتماعی و خودکارآمدی در ورزشکاران معلول پرداخته

 ن را مورد سنجش و بحث قرار داده است.الآن بر مشارکت معلو یرتأثارتباط بین این متغیرها و 

ز نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و جامعه همبستگی و ا -مطالعه حاضر از نوع توصیفی

 دست به آمار بر اساساست.  رضوی خراسان استان ورزشکار معلوالن و جانبازان آماری آن شامل کلیه
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ورزشکار جامعه  088 تعداد رضوی، خراسان استان معلولین و جانبازان یها ورزش یئته از آمده

 ورزشکار به عنوان نمونه تعیین شدند. 468مورگان تعداد دهند، بر اساس جدول آماری را تشکیل می

پرسشنامه بازگشت  468از ورزشکار توزیع شد که  088بین  ایخوشه -ها با روش تصادفیپرسشنامه

 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 422داده شده 

سؤال، پرسشنامه مشارکت  8ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی شامل 

سؤال، پرسشنامه  6شامل  (4808لی و همکاران ) سؤال، پرسشنامه خودکارآمدی 4شامل  ورزشی

سؤال و پرسشنامه حمایت اجتماعی  6شامل  (4808لی و همکاران ) حمایت اجتماعی خانواده

 سؤال بود. 5شامل ( 4808لی و همکاران ) دوستان

در این  نظران صاحبنفر از  08ها برای تأیید روایی صوری و محتوایی در اختیار تمامی پرسشنامه

ورزشکاران قرار گرفت تا نظرات تخصصی خود را در مورد  و مربیان ورزش، مدیران اساتید، حوزه شامل

ها با سؤاالت و تطابق محتوای سؤاالت با نحوه نگارش سؤاالت، محتوای سؤاالت، همخوانی گزینه

های تحقیق، در یک تعیین پایایی )ثبات درونی( پرسشنامه منظور بهحقیق بیان نمایند. سپس اهداف ت

رضوی ورزشکار توزیع  خراسان پرسشنامه در بین جانبازان و معلوالن استان 08مطالعه مقدماتی تعداد 

ارآمدی، های خودککه در نهایت میزان آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه گردید

با استفاده  800/8و  088/8،  820/8حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان به ترتیب 

 محاسبه گردید. 40نسخه  ((SPSSاز نرم افزار 

حمایت اجتماعی و  خانواده حمایت اجتماعی قیق نشان داد که بین خودکارآمدی،نتایج این تح

حمایت بین همچنین . داردارتباط وجود  های بدنیدر فعالیت معلول ورزشکاران مشارکتدوستان با 

اما  .خودکارآمدی نیز ارتباط معناداری مشاهده شداجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان با 

بینی کننده مشارکت پیش حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستانخودکارآمدی، 

 نبودند.ورزشکاران 
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 گیریبحث و نتیجه 5-9

داد کته بتین خودکارآمتدی و مشتارکت      نشتان و فرضتیه اول   هتای پتژوهش  تجزیه تحلیل یافته

( )جتدول  =480/8r= ،884/8sig) معناداری وجود داردارتباط  بدنی هایفعالیت درورزشکاران معلول 

صتفوی و همکتاران   ، (0008مظلتومی محمودآبتاد و همکتاران )   این یافته بتا نتتایج تحقیقتات     .(2-0

چنگ  (،0090یوسفی و همکاران )و  (0090دانیالی و همکاران )، (0090قهرمانی و نظری )، (0098)

(، رستنیک و همکتاران   4800(، کایستر و همکتاران )  4800(، پترسون و همکاران )4800و همکاران )

 هم راستا بود.( 4805بابایی و همکاران ) آقاخان(، 4802)

خودکارآمتدی در انجتام ورزش    نتیجته رستیدند  ، به این (0008مظلومی محمودآباد و همکاران )

از ورزشکاران  ای جانبه ها حمایت همه بدنی و دانشگاه سازمان تربیتنقش مهمی دارد و پیشنهاد کردند، 

به این نتیجه رسیدند نیز  (0098صفوی و همکاران ) انجام دهند. درزمینه ارتقای سطح خودکارآمدی

توجه  ،(0090قهرمانی و نظری ) آموزان تأثیر مثبت دارد.شبرخودکارآمدی دان ورزشی هایکه فعالیت

دانیتالی و همکتاران   به خودکارآمدی را در رفتار فعالیت جسمانی سالمندان مورد تاکیتد قترار دادنتد.    

 و بتدنی  رضتایت  بتا  فیزیکتی  فعالیتت  بتین  داری معنتی  به این نتیجته رستیدند کته ارتبتاط    ، (0090)

طتور   به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی بته  (،0090همکاران )یوسفی و  .دارد وجود خودکارآمدی

جسمانی است و افرادی که دارای احستاس خودکارآمتدی بتاالتری     بینی کننده فعالیت معناداری پیش

چنتگ و همکتاران    دهنتد.  هتای جستمانی ختود را انجتام متی     رغم موانع احتمالی فعالیتهستند، علی

 مستتقیم دارد.  غیتر  فعالیت بدنی نوجوانان ارتبتاط  خودکارآمدی با رسیدند کهبه این نتیجه  (،4800)

ا فعالیتت  حمایت اجتماعی ابزاری پدر و مادر از طریتق خودکارآمتدی بت    (،4800پترسون و همکاران )

به این نتیجه رسیدند کته ارتبتاط    (،4800کایسر و همکاران ) مستقیم دارد.ورزشی پسران ارتباط غیر

رستنیک و   وجتود دارد.  بتدنی  فعالیتت  بتا  خودکارآمتدی  و اجتمتاعی  مایتت مثبت و معناداری بین ح

-به این نتیجه رسیدند که حمایت دوستان از طریتق خودکارآمتدی بته طتور غیتر      (،4802همکاران )

ها به این نتیجته رستیدند کته بترای بهبتود رفتتار       ها اثر گذار است. همچنین آنمستقیم بر ورزش آن
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بابتایی و   آقاختان  اجتماعی همراه با تقویت خودکارآمدی انجام گیترد.  ورزشی افراد مسن باید حمایت

مشتارکت   وبه این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بتین خودکارآمتدی   ، (4805همکاران )

 فعالیت بدنی وجود دارد.

بتین حمایتت اجتمتاعی ختانواده و     و  فرضیه دوم نشان داد کته   های پژوهشتجزیه تحلیل یافته

( =056/8r= ،805/8sig) معناداری وجود دارد ارتباط بدنی هایفعالیت در معلول ورزشکاران کتمشار

چنتگ و  (، 4804همکتاران ) هاشتمی و   (،4880کتیم و همکتاران )   این یافته با نتتایج  .(2-2)جدول 

 هم راستا بود.( 4800پترسون و همکاران ) و (4800همکاران )

هتای  و حمایت اجتمتاعی ختانواده و دوستتان از فعالیتت    خودکارآمدی  (،4880کیم و همکاران )

 (، عنوان کردنتد کته حمایتت   4804همکاران )هاشمی و  .فیزیکی، با وابستگی فعالیت بدنی همراه بود

-متی  ارمغتان  بته  ورزش طریق از خود هایمهارت توسعه برای بهتری شرایط کودکان والدین از بیشتر

دنی پدران با فعالیت بدنی پسران و فعالیت بدنی متادران بتا   (، فعالیت ب4800چنگ و همکاران ) .آورد

 و متادر  و بتدنی پتدر   فعالیت بین مستقیم غیر فعالیت بدنی دختران ارتباط دارد. همچنین یک ارتباط

پترسون و همکتاران   شد. نوجوانان شناسایی بدنی فعالیت با سطح دوستان به واسطه حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی ابزاری پدر و متادر بتا فعالیتت ورزشتی دختتران       رسیدند که(، به این نتیجه 4800)

ارتباط مستقیم دارد و حمایت اجتماعی عاطفی پدر و مادر با فعالیت ورزشی دختران ارتباط معکتوس  

دارد. حمایت اجتماعی ابزاری پدر و مادر از طریق خودکارآمدی با فعالیت ورزشی پسران ارتبتاط غیتر   

 مستقیم دارد.

داد کته بتین حمایتت اجتمتاعی دوستتان و       نشتان  و فرض سوم پژوهشهای تجزیه تحلیل یافته

( =440/8r= ،880/8sig) ارتباط معناداری وجود دارد بدنی هایفعالیت در معلول ورزشکاران مشارکت

استتاپلتون   (،4800چنتگ و همکتاران )  (، 4880کتیم و همکتاران )  این یافته با نتتایج   .(5-2)جدول 

 هم راستا بود. (4802رسنیک و همکاران ) و (4802)
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هتای  (، خودکارآمدی و حمایت اجتمتاعی ختانواده و دوستتان از فعالیتت    4880کیم و همکاران )

به ایتن نتیجته رستیدند کته      (،4800چنگ و همکاران ) .فیزیکی، با وابستگی فعالیت بدنی همراه بود

(، در 4802دوستتان ارتبتاط مستتقیم دارد. استتاپلتون )     سطح فعالیت بدنی نوجوانان با فعالیت بتدنی 

بینی کننده سطح مشارکت ورزشی در بین تحقیق خود به این نتیجه رسید که حمایت همساالن پیش

( به این نتیجه رسیدند که حمایت دوستان از طریق 4802رسنیک و همکاران ) ورزشکاران معلول بود.

 ها اثر گذار است.ش آنمستقیم بر ورزخودکارآمدی به طور غیر

و ختانواده  که بتین حمایتت اجتمتاعی     و فرض چهارم نشان دادپژوهش های تجزیه تحلیل یافته

، =646/8r) ارتبتاط معنتاداری وجتود دارد    بتدنی  هتای فعالیتت  در معلتول  ورزشتکاران  خودکارآمتدی 

880/8sig= (، پیربتازاری و همکتاران   0009رستتمی و همکتاران )  این یافته بتا نتتایج    .(6-2( )جدول

 هم راستا بود. (4800چنگ و همکاران )و  (4880کیم و همکاران )(، 0098)

هتای حمایتت   که بین خودکارآمدی و مؤلفته (، به این نتیجه رسیدند 0009رستمی و همکاران )

 ختانواده  حمایت اجتماعی، حمایت های مؤلفه اجتماعی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین

 بتاالترین  ختانواده  حمایتت  و کردنتد  تبیتین  را واریانس خودکارآمدی از درصد 05 هم روی دوستان و

کته  به این نتیجه رستیدند   (،0098پیربازاری و همکاران ) داشت. خودکارآمدی با را همبستگی ضریب

بیشتر  آمد خودکار دانشجویان و دارد دانشجویان خودکارآمدی افزایش در نقش مهمی خانواده حمایت

خودکارآمتدی و   کته به این نتیجه رستیدند   (،4880کیم و همکاران ) .شوند می اجتماعی روابط درگیر

چنگ  .های فیزیکی، با وابستگی فعالیت بدنی همراه بودحمایت اجتماعی خانواده و دوستان از فعالیت

 و مادر و بدنی پدر فعالیت بین مستقیم غیر یک ارتباط (، به این نتیجه رسیدند که4800و همکاران )

شد. حمایت اجتماعی بتا   نوجوانان شناسایی بدنی فعالیت با سطح دوستان به واسطه حمایت اجتماعی

و خودکارآمدی بتا فعالیتت بتدنی نوجوانتان      فعالیت بدنی نوجوانان در هر دو جنسیت ارتباط مستقیم

 مستقیم دارد. غیر ارتباط



 بحث وهجیتن گیری  –م فصهک پنج 

 

76 

بتین حمایتت اجتمتاعی دوستتان و      و فرض پنجم نشان داد کته پژوهش های تجزیه تحلیل یافته

، =682/8r) ارتبتاط معنتاداری وجتود دارد    بتدنی  هتای فعالیتت  در معلتول  ورزشتکاران  خودکارآمتدی 

880/8sig= چنتگ و همکتاران    و (0098پیربتازاری و همکتاران )  این یافته با نتتایج    .(8-2( )جدول

 خوانی دارد. هم (4800)

دانشتجویانی کته از حمایتت دوستتان برخوردارنتد خودکارآمتدی       (، 0098پیربازاری و همکاران )

حمایتت اجتمتاعی بتا فعالیتت بتدنی نوجوانتان در هتر دو        (، 4800چنگ و همکاران ) بیشتری دارند.

 مستقیم دارد. غیر با فعالیت بدنی نوجوانان ارتباط و خودکارآمدی جنسیت ارتباط مستقیم

دهتد کته خودکارآمتدی، حمایتت     می نشان ششمو فرض  حاضر وهشژپهای یافتهاز طرف دیگر 

)جدول باشتند بینی کننده مشارکت ورزشکاران نمیاجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان پیش

باشتد. از  در یتک راستتا نمتی   ( 4800(، چنگ و همکتاران ) 4880. که با نتایج کیم و همکاران )(2-0

و تحقیق  تحقیقات قبلی و نمونه تفاوت جامعه توان به مواردی از قبیلنتایج میدالیل این اختالف در 

باشتد. از  متی  در این پژوهش نقیق با تحقیقات مذکور وجود معلوالکه تفاوت این تح اشاره کرد، فعلی

توان به تفاوت جوامع گوناگون از نظر فرهنگتی و نتوع   دالیل دیگر وجود تفاوت در نتایج تحقیقات می

ن به عنوان یک ورزش معلوالباید برای  ورد با این افراد اشاره کرد. نوع برخورد و توجهی که جامعهبرخ

تامین نیازهای روحی و حرکتی این افراد از  که اهداف فروانی از قبیلسازوکار ورود این افراد به جامعه 

  .کردرا دنبال میطریق ورزش 

-منظم و وجود داشتن یک برنامه تمرینی برای آمادههای بدنی ن از فعالیتبرخوردار بودن معلوال

شوند. محسوب می تفاوت در نتایج نیز از عوامل دیگر سازی ورزشکاران برای شرکت در مسابقات آینده

 تواند یکی از دالیل این امر باشتد پژوهش خود ورزشکار بودند می این ن شرکت کننده دراینکه معلوال

بینی کننده مشارکت در فعالیتت  که خودکارآمدی و حمایت اجتماعی از طرف خانواده و دوستان پیش

ورزشتکاران   در موارد مهم و تاثیر گذار دیگری نیز وجتود دارد کته شتکاف بتین ورزش     امابدنی نبود؛ 

ایتد از  های اجتماعی که باین عوامل به ضرورت حمایت کند.معلول و غیر معلول را بیشتر مشخص می
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ها نیز امکتان پترداختن بته    معلولین بدون وجود این حمایتاگر غیر کند.ن انجام گیرد تاکید میوالمعل

ن ضروری و برای معلوال ی اجتماعی و افزایش خودکارآمدیهاحمایتاین فعالیت بدنی را دارند، وجود 

، ایجتاد شترایط حمتل و    هاهای ابزاری و ملموس مانند پرداخت هزینهرسد. حمایتحساس به نظر می

های اطالعاتی و عاطفی یا غیر نقل برای سهولت این افراد برای برخورداری از ورزش، همچنین حمایت

-ملموس که در جای خود دارای اهمیت بسیاری برای مشارکت این افراد در ورزش ضروری به نظر می

 .رسد

در مراکتزی ختارج از محتیط     موجود در جامعه متورد پتژوهش   ناز آنجایی که تعدادی از معلوال

-کردنتد، تصتوری از حمایتت   زندگی میشدند و نگهداری می هایی بدین منظورخانواده و در آسایشگاه

شود نداشتند. بنابراین مشارکت ورزشی این افراد بدون وجود این هایی که از طرف خانواده دریافت می

، دوستتان ختود را محتدود بته     نمعلتوال در زمینه حمایت دوستان نیتز   پذیرفت.نوع حمایت انجام می

دانستند و با سایر افراد خارج از این محیط که بته عنتوان دوستت بترای ورزشتکاران      محیط ورزش می

پرداختند، حتی تعدادی از این های ورزشی که داشتند به گفتگو نمیشدند در مورد فعالیتشناخته می

هتر نتوع    ز ورزش این افراد ندارند به همین دلیتل ها اطالعی اورزشکاران عنوان نمودند که دوستان آن

-کردند که امکان داشت آنهای خود دنبال میانتظاری که از حمایت دوستان داشتند را در هم تیمی

 شدند.مند نمیطور که باید از این نوع حمایت نیز بهره

 پیشنهادات تحقیق 5-1

 کاربردی پیشنهادات 5-1-4

 شوند و به اندازه غیرمعلولین از امکانات جامعه محسوب مین جزئی از جامعه از آنجایی که معلوال

توجه کنند شود به نیازهای این افراد نیز مانند امکانات ورزشی سهم دارند به مدیران پیشنهاد می

 شرایطی را برای افزایش مشارکت این افراد در ورزش مهیا کنند. با حمایت و
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 شود ن ارتباط دارند پیشنهاد میر افرادی که با معلوال، دوستان، پرستاران، مربیان و سایبه خانواده

های خود شرایط را در حتد تتوان بترای    های بدنی تشویق کنند و با حمایتمعلوالن را به فعالیت

 .نمایندورزش فراهم 

 شود افزایش خودکارآمدی ورزشکاران معلول میهایی که از ورزشکاران مییکی از اثرات حمایت-

شود با فراهم سازی شرایط عالوه بر مشارکت این افراد در ورزش به اجتمتاعی  باشد. پیشنهاد می

 شدن و رفع نیازهای جسمانی و حرکتی این افراد کمک شود.

  در جهتت  همکتاران  حمایتت  و  یمحیطت های حمایتتوجه به سایر منابع حمایت اجتماعی مانند

 های بدنی.بهبود مشارکت ورزشکاران در فعالیت

  بیشتر بین خانواده، دوستان، پرستاران، مربیان، مدیران و افرادی که بته نحتوی در   برقرای ارتباط

 تواند تاثیر گذار باشند.ن میهای بدنی معلوالفعالیت

 پژوهشی پیشنهادات 5-1-2

  هتای  مشارکت معلولین در فعالیتت میزان بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با

 بدنی

  اجتماعی و خودکارآمدی معلولین و غیرمعلولین ورزشکاربررسی ارتباط بین حمایت 

 ورزشکارغیرو ورزشکار معلولین  در بین مقایسه حمایت اجتماعی و خودکارآمدی 

 های انفرادی و تیمیدر ورزش مقایسه حمایت اجتماعی و خودکارآمدی در بین معلولین ورزشکار 

  مشارکت معلولین که در ایتن تحقیتق   بررسی سایر عوامل روانشناختی و مدیریتی موثر بر میزان

 بررسی نشده است.
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The relationship of social support and self-efficacy with disable 

athletes participation in physical activities 

Abstract 

Although exercise is very good for non-disabled people but if they do not exercise through 

daily activities somewhat can provide your mobility needs, But disabled people should 

resolve this need by doing regular sports activities. Social support and self-efficacy could 

affect the participation of disabled people in physical activity. The purpose of this study was 

to determine the relationship between social support and self-efficacy of disabled athletes for 

participation in physical activity. The study was descriptive and correlational method was 

field conducted. The study population was composed of Khorasan Razavi disabled athletes 

(N=800) among them 244 persons were selected by cluster random sampling as samples were 

analyzed. For data collection the questionnaire amount sports participation Ramezani nejad et 

al. (2004) and Self-Efficacy Questionnaire Lee et al. (2010) and social support questionnaire 

for measuring social support from family and friends Lee et al. (2010) were used. All 

questionnaires to verify the face and content validity were 10 experts in the field, Then in 

order determine the reliability of the questionnaire, 30 questionnaires were distributed in a 

pilot study and finally amount questionnaires using Cronbach's alpha coefficient For self-

efficacy, social support of family and social support of friends, respectively 0/748 , 0/877 and 

0/731 using software (SPSS) version 21 was calculated. To test the hypotheses, Pearson 

correlation and regression were used. The results showed that self-efficacy, social support of 

family and social support of friends there is a significant correlation with the participation of 

disabled athletes Sport, Also between social support of family and social support of friends 

there is a significant correlation with self-efficacy disabled athletes. Based on the research 

findings to family, friends and other people who are associated with persons with disabilities 

it is recommended that With their support and enhance self-efficacy in persons with 

disabilities are to increase their participation in physical activity. 

Keywords: Disabled, Disabled Sports, social support of family, social support of friends, 

self-efficacy 
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