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 ارتباط کیفیت زندگی با خودکارآمدی جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار استان اصفهان
 

 3صفری ، هاجر2سمیه رهبری ،1مینا مستحفظیان

 

 چکیده

 .بین کیفیت زندگی با خودکارآمدی جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار استان اصفهان بود هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط :زمینه و هدف

نفر بود که با استفاده از  7000تعداد  به 1392کار استان اصفهان در سال جامعه آماری شامل کلیه جانبازان ورزشکار و غیر ورزش :هاروشمواد و 

آمدی و خودکار WHOQOL-BREEFنامه کیفیت زندگیدند. جهت گردآوری اطالعات از پرسشنفر به عنوان نمونه انتخاب ش 362روش کوکران، 
، تحلیل های ضریب همبستگی پیرسونآزمونو با  19نسخه  SPSSافزار با استفاده از نرمها داده تجزیه و تحلیل شرر و مادوکس استفاده گردید.

  .(α ≤ 01/0فیشر و آزمون کای دو انجام شد ) zواریانس 

عوامل سالمت روانی و جسمانی، ارتباطات اجتماعی برحسب ورزشکار و غیر ورزشکار بودن جانبازان و عوامل محیطی ورزشکاران تفاوت  ها:یافته

 .  داری را نشان داددار و عوامل محیطی جانبازان غیر ورزشکار عدم معنیمعنی

ایجاد شرایط مناسب و امکانات تفریحی ورزشی و ارتقای آگاهی عمومی نسبت  سازی وبا توجه به نتایج پژوهش، آموزش، فرهنگ گیری:نتیجه

و  به فواید فعالیت و بهبود شرایط محیطی از جمله بهبود اوضاع اقتصادی، کاستن از ساعات کاری، ایجاد و توسعه فضاهای روباز از قبیل جاده
های ظرگرفتن تسهیالت و تجهیزات ورزشی با توجه به شرایط و ویژگیها و احداث اماکن ورزشی مخصوص یا در نایستگاه تندرستی در پارک

 .شودفیزیکی جانبازان پیشنهاد می

 کیفیت زندگی، خودکارآمدی، جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار، اصفهان، ایران ها:کلید واژه

 

 

ورزشکار  ریجانبازان ورزشکار و غ یبا خودکارآمد یزندگ تیفیارتباط ک .هاجر ، صفریهیسمی ، رهبرنایم انیمستحفظ ارجاع:

 .19-12(: 1)2 ؛1395 مدیریت فراگیرمجله  .استان اصفهان

 
 27/12/94تاریخ پذیرش:  16/10/94تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه

ها و ازحقوق انسان یکیسالمت به عنوان  ر،یدر چند دهه اخ
 ی(. به تازگ1در جهان شناخته شده است ) یهدف اجتماع کی

از سالمت مطرح شده است که همانا بهبود  یدتریمفهوم جد
 یاز رفاه جسمان یابتوان مجموعه دی. شاباشدیم یزندگ تیفیک

افراد درک  زا یگروه ایشخص  لهیکه به وس یو اجتماع یروان
 تیموفق ،یانتظار، سالمت ت،یرضا ،یمثل شاد شودیم

 تیفیازک یمناسب فیو..... را تعر یآموزش یهافرصت ،یاقتصاد

 تیاست با ماه یمفهوم یزندگ تیفی(. ک2دانست ) یزندگ
مانند سالمت  ییهاطهیدر ح توانیو ابعاد گوناگون که م یانتزاع
 یتمندیو رضا یجسم متسال ،یاعتماد به نفس، شادمان ،یروح

 یباال در زندگ تیفی(. احساس ک3را خالصه کرد )آن یاز زندگ
 یقرار دهد. افراد ریرا تحت تأث یزندگ یهاتمام جنبه تواندیم

دارند، معتقدند که قادرند به  ییباال یفیاحساس ک یکه در زندگ
 نی. اندیآخود بر یزندگ یدادهایاز عهده کنترل رو یطور مؤثر
که از  دهدیم یمتفاوت از کسان یدگاهیبه آنها د دهیعقدرک و 

 مقاله پژوهشی
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بر  یمیاحساس اثر مستق نیا رایهستند. ز فیضع یتیفیک نظر
و  تیدر موفق یاتیعامل ح تواندیم نیرفتار آنها دارد و بنابرا

 یکیکه  زین ی(. خودکارآمد4باشد ) یشکست در سراسر زندگ
 نیاست و نخست یعلوم انسان قاتیپر کاربرد در تحق میاز مفاه

صورت باور ه را ب یخودکارآمد یشد. و یبار توسط بندورا معرف
 فیبه هدف خاص تعر دنیدر رس اشییشخص در مورد توانا

رفتار خاص  ،تیبا موفق تواندیفرد م نکهیباور ا یعنینموده است. 
مورد نظر انجام دهد. باور  جهیبه نت یابیدست یالزم را برا

 .انسان است یستگیسازنده شا ممهم در نظا یعامل یکارآمد
تا با استفاده از  سازدیافراد را قادر م ،یاحساس خودکارآمد

انجام دهند.  یاالعادهفوق یها در برخورد با موانع، کارهامهارت
از جمله  ،یبودن خودکارآمد نییپا ،یزندگ تیفیدر مورد ک

 (.5است ) یاز زندگ یناخشنود سازنهیزم یتیشخص یهایژگیو
 یبه بلند یافراد معلول و کم توان در جامعه قدمت وجود

همه افراد  یشانس برابر برا کی تیبشر دارد و معلول شیدایپ
شدن  یجامعه است. افراد معلول، با ورود به جامعه حرکت، اجتماع

به دنبال تحوالت جوامع، رفته رفته  .(6) بخشندیخود را سرعت م
کمک به درمان،  یبراعامل  کیبه عنوان  زیورزش و حرکت ن

افراد معلول مورد استفاده قرار گرفته  تیو بهبود وضع ینوتوان
آن به  ریو تأث یاست. درباره افراد معلول، مسأله تحرک بدن

افراد با توجه به مشکالت  نیاست. ا یقابل بررس تریجد یاگونه
نسبت  یهستند. نگرش منف یدچار کم تحرک ،یطیو مح یجسم

 یریگگوشه تیو در نها حیعدم ارتباط صح اعثبه افراد معلول ب
و جدا شدن آنها از اجتماع شده است. تمام جوامع صرف نظر از 

 دهیپد کیبه عنوان  تیمعلول دهیبا پد ،یافتگیتوسعه  زانیم
سازمان بهداشت  آمار مواجه هستند. بر اساس یو اجتماع یستیز

معلول هستند و  یبه نوع ایدن تیدرصد جمع 10حدود  ،یجهان
 جهیآنها و در نت یاجتماع تیتا فعال شودیباعث م تین معلولیا
با افراد هم سن و جنس خود در سطح  سهیدر مقا یزندگ تیفیک

 یندیفرا یزندگ تیفی. الزم به ذکر است، که کردیقرار بگ ینازل
توجه  زی(. در جامعه جانبازان و معلوالن ن7است ) یجدا از ناتوان

است که همواره  ییهااز جنبه یرآمدو خودکا یبه بهبود زندگ
 طیممکن است شخص شرا رایمورد توجه قرار گرفته است، ز

نتواند  یبنابر عوامل روان یانسان سالم را داشته باشد ول کیکامل 
از افراد  یاری(. بدون شک بس6استفاده کند ) هاییتوانا نیاز ا

اساس  رب ایاند و آمده ایگوناگون معلول به دن لیجامعه به دال
. وستیبه گروه افراد معلول خواهند پ یاکتساب عوامل متعدد

 ،یدر علوم بهداشت ریگو توسعه چشم شرفتیبا پ زیتاکنون ن
هنوز روند کاهش معلول  ها،نهیدر تمام زم یو دانش بشر یپزشک

 تیاولو کی یبدن تیفعال جی(. ترو7نکرده است ) دایجامعه تحقق پ
 تیاز جمعدرصد  12است و البته فقط  یسازمان بهداشت جهان

 یکیزیف یهاتیبه صورت منظم در فعال یحرکت -یمعلول جسم
 یمجمع عموم 96/48. طبق قطعنامه کنندیمشارکت م یورزش ای

 دیرس بیبه تصو 1993دسامبر  20 خیسازمان ملل که در تار
را اتخاذ کنند که جامعه با  یریکشورها موظف هستند تداب یتمام
 شود شتریها هرچه بو نقش آن هاییتوانا ازها،ین ن،یمعلول تیموقع

(8 .) 
موجب  یبدن یهاتیکه فعال دهدینشان م قاتیتحق

 یاز زندگ یشتریب تیتا افراد احساس خوب و رضا شودیم
 ریتأث زین یبدن تیدر سطوح باالتر فعال یخود داشته باشند و حت

دارند.  یاز زندگ یتمندیدر احساسات، حاالت فرد و رضا یمثبت
مستلزم پرداختن به  یاز آنجا که داشتن سالمت جسم

که از  یاست، لذا افراد معلول یو ورزش یبدن یهاتیعالف
با مشکالت  ییارویبرخوردارند، هنگام رو ییباال یآمادگ

و فشار  کنندینم رییهمچون اضطراب و استرس چندان تغ
از  زیول ن. افراد معلکندیاز حد متعارف تجاوز نم زیخون آنها ن

 یدارا طرف کیافراد از  نیچون ا ستند،ین یقاعده مستثن نیا
هستند و از طرف  یجسم تیمعلول لیبه دل یحرکت تیمحدود

 یهاتیاز فعال یآنان را از پرداختن به بعض ت،ینوع معلول گرید
و ورزش در ارتباط  یبدن تی. پس مقوله فعالداردیباز م یورزش

است: جنبه اول موضوع  تیاهم یبا افراد معلول از دو جنبه دارا
 گریاست و جنبه د یسالمت نیو هدف آن تأم یدرمان

 یثانو یهایماریاز مبتال شدن به مشکالت و ب یریشگیپ
و  نسکایلیتوان به ز یمرتبط م قاتی(. از جمله تحق9است )

(، روزمن و همکاران 11و همکاران ) لمنی(، و10همکاران )
 یگرید قاتی(، اشاره کرد. تحق13(، برونوم و همکاران )12)
 یهادر گروه یو خودکارآمد یدگزن تیفیارتباط ک دیمؤ زین

 ریثأت یدر بررس (14) یریکه توسط جهان ن مارانیمختلف ب
 یزندگ تیفیبر ک شرفتیپ زشیو انگ یعزت نفس، خودکارآمد

استان اصفهان،  رستانیآموزان دبدانش نانهیو رفتار کارآفر
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همپون و  ،یاستوم یدارا مارانی( در رابطه با ب15) یعیرف
( 2) یسکته کرده، البرز مارانیب یهاده( خانوا16مارشال )

 یزندگ تیفیدار کیو معن یبه ارتباط قو یو همگ انددهیسنج
را بر  یورزش تیفعال ریتأث یاندک قاتیتحق یاشاره داشتند. ول

 نشان داده است.  یو خودکارآمد یزندگ تیفیک
 یگزند تیفیدر خدمت بشر است تا ک یآورعلم و فن امروزه

 شتریبشر ب یزندگ تیفیهر چه ک یو از طرف او را بهبود بخشد
دمت علم و خود را باور کند و در خ تواندیاو بهتر م ابدیبهبود 

ز ا تیخدمت کند. حما شینوع خوبه هم شتریباشد و ب یآورفن
 زانیمکاهش  جانبازان و نیمعلول یو فعال برا ایپو یزندگ کی

 یارتقا حفظ آرامش و یبرا یطیو فراهم نمودن شرا هاییناتوانا
 قیاز طر یاست که به نحو یمطالعات ییهدف نها ها،ییتوانا
تن آن و در نظر داش یباورو خود یزندگ تیفیک زانیم یابیارز

 .باشدیرهنمود مورد نظر م کیبه عنوان 
 

 هاروشمواد و 

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، روش آن توصیفی و از 
آوری اطالعات آن به صورت میدانی نوع همبستگی و جمع

کلیه جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار باشد. جامعه آماری می
، هیدشکه بر اساس آمار اداره بنیاد  1392استان اصفهان در سال 

باشد. بر اساس روش نفر می 7000تعداد آنها امور ایثارگران  و
آوری نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع 362کوکران 

-WHOQOLنامه کیفیت زندگی اطالعات از پرسش

BREEF ها نامه باهم درآمیختن برخی از بخشکه این پرسش
ایجاد  WHOQOL-100های و کنارگذاشتن شماری از سؤال

مت جسمی، سالمت سال یسؤال چهار بخش 26شده است و با 
سنجد. دو سؤال اول روانی، ارتباطات اجتماعی و محیطی را می

های ها مربوط نیست. پاسخکلی است و به هیچ کدام از بخش
گذاری ارایه شده برای هر یک از سؤاالت پنج گزینه دارد. نمره

گیرد و نمره اختصاص فرم کوتاه آن به روش لیکرت انجام می
پنج متغیر است. برای سنجش از یک تا یافته به هر ماده آن 

نامه شرر و مادوکس که سه جنبه از رفتار آمدی از پرسشخودکار
شامل میل به آغازگری رفتار، میل به گسترش تالش برای 

رویارویی با موانع )در مجموع کامل کردن تکلیف و تفاوت در 
ای گزینه 5کند که بر اساس مقیاس گیری میسؤال( را اندازه 17

ها با استفاده از نامهشود. روایی پرسشگیری میلیکرت اندازه
نظرات صاحبنظران موضوعی برآورد گردیده است. و پایایی 

ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کیفیت نامهپرسش
 تجزیه و تحلیلمحاسبه شد.  81/0و خودکارآمدی  75/0زندگی 

 version) 19نسخه  SPSSی افزار آماربا استفاده از نرم هاداده

19, SPSS Inc., Chicago, IL ،)و  در دو سطح آمار توصیفی
های مشخصه از استنباطی انجام شد. در بخش آمار توصیفی

آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش 
)تعیین  های ضریب همبستگی پیرسونآمار استنباطی آزمون

داری فیشر )تعیین تفاوت معنی zیل واریانس ارتباط(، آزمون تحل
دو )مقایسه میانگین نمرات(  ایکبین چند میانگین( و آزمون 

 .دگردی استفاده α ≤ 01/0داری در سطح معنی
 

 هایافته

 8/5رین درصد و کمت 2/94بیشترین جامعه جانبازان را مردان با 
دامنه  ردرصد افراد د 3/53دهند. بیشتر درصد را زنان تشکیل می

 30 سال و کمترین تعداد در رنج سنی کمتر از 50تا  41سنی 
ی مدرک درصد افراد دارا 6/38سال قرار دارند. بیشترین جامعه 

باشند درصد دارای مدرک دکتری می 7فوق دیپلم وکمترین 
 درصد 1/54باشند. درصد مجرد می 1/6درصد متأهل و  1/93

تا  3رزند بیشترین تعداد فدرصد شغل آزاد دارند.  8/42کارمند و 
. در درصد بدون فرزند عنوان شد 8/8درصد و کمترین  42با  4

رزشی بودند مورد سابقه ورزشی حدوداً نیمی از افراد بدون سابقه و
ابقه ورزشی درصد افراد دارای س 9/27و از بین نیمه ورزشکار تنها 

د رصد 1/9سال و  10درصد بیش از  3/13باشند. سال می 5تا  1
 (.1سال سابقه ورزشی دارند )جدول  10تا  5

مستقل  t شود،یمالحظه م 2همانطور که در جدول 
از مقدار  p value ≥ 01/0 یداریمحاسبه شده در سطح معن

و  یزندگ تیفیک نیجدول بزرگتر است. پس ب یبحران
 داریورزشکار تفاوت معن ریجانبازان ورزشکار و غ یخودکارآمد
 وجود دارد.
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 شناختی جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکارهای جمعیت. ویژگی1جدول 

 سابقه ورزشی )سال( تعداد فرزند شغل تأهل تحصیالت سن )سال( جنس
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 مقایسه میانگین کیفیت زندگی و خودکارآمدی جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار .2 جدول

 شاخص آماری

 متغیرها
 t P value انحراف معیار میانگین گروه

 کیفیت زندگی
 41/10 10/80 غیر ورزشکار

266/4- 001/0 
 62/12 29/85 ورزشکار

 خودکارآمدی
 91/7 06/64 غیر ورزشکار

125/6 001/0 
 82/9 31/58 ورزشکار

 
های کیفیت زندگی )سالمت جسمانی، سالمت روانی، ارتباطات اجتماعی و عوامل محیطی( و خودکارآمدی . ضریب همبستگی بین بخش3جدول 

 بر حسب ورزشکار و غیر ورزشکار بودن جانبازان

  خودکارآمدی

z n p value r ضریب همبستگی گروه 

 سالمت جسمانی غیر ورزشکار 237/0 001/0 181 018/2

 ورزشکار 459/0 001/0 181

 سالمت روانی غیر ورزشکار 316/0 001/0 181 318/0

 ورزشکار 401/0 001/0 181
 ارتباطات اجتماعی غیر ورزشکار 342/0 001/0 181 364/0

 ورشکار 382/0 001/0 181
 عوامل محیطی غیر ورزشکار 501/0 158/0 181 306/2

 ورزشکار 329/0 001/0 181

 

 یهمبستگ بیمشاهده کرد که ضر توانیم 3در جدول 
و  یو ارتباطات اجتماع یسالمت روان ،یسالمت جسمان نیب

ورزشکار بودن در سطح  ریبر حسب ورزشکار و غ یخودکارآمد
01/0p value ≤ نکهیبوده است و با توجه به ا دارمعنی z 

درصد  5 یجدول در سطح خطا یمحاسبه شده از مقدار بحران
رابطه  نیب شریف zبر اساس آزمون  باشد،ی( کوچکتر م96/1)

ورزشکاران ارتباط  ریدر دو گروه ورزشکاران و غ یهمبستگ
و  یطیعوامل مح نیب یگهمبست بیضر یوجود دارد. ول

 p value ≥ 01/0افراد جانباز ورزشکار در سطح  یخودکارآمد

 یطیعوامل مح نیب یهمبستگ بیضر یبوده است. ول داریمعن
 p value ≥ 05/0ورزشکار در سطح  ریافراد غ یخودکارآمدو 

در  یو خودکارآمد یطیعوامل مح نیب نی. بنابراستین داریمعن
ارتباط عوامل  یوجود دارد. ول داریگروه ورزشکاران رابطه معن

 ستین داریورزشکاران معن ریدر گروه غ یو خودکارآمد یطیمح
جدول در  یبحران قدارمحاسبه شده از م z نکهیو با توجه به ا

بر اساس  نیبنابرا باشدی( بزرگتر م96/1درصد ) 5 یسطح خطا
در دو گروه ورزشکاران و  یگرابطه همبست نیب شریف zآزمون 

 ورزشکاران ارتباط وجود ندارد. ریغ
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 گیریو نتیجهبحث 

مختلف است و  یازهاین یو دارا یچند بعد یانسان موجود
مهم انسان است. حرکت و  یازهایاز ن یکی حیورزش و تفر
در  شهیو ر دیآیانسان به شمار م اتیح یهایژگیجنبش از و

رشد، سالمت و نشاط اوست.  یبرا یسرشت او دارد و عامل
 یانهآن به گو ریو تأث یدرباره افراد معلول، مسأله تحرک بدن

نسبت به افراد معلول  یاست نگرش منف یقابل بررس تریجد
و جدا شدن  یریگگوشه تیو در نها حیباعث عدم ارتباط صح

 تیاولو کی یبدن تیفعال جیآنها از اجتماع شده است. ترو
 تیدرصد از جمع 12است و البته فقط  یسازمان بهداشت جهان

 یکیزیف یهاتیبه صورت منظم در فعال یحرکت -یمعلول جسم
پژوهش مانند  نیا یهاافتهی(. 16) کنندیمشارکت م یورزش ای
نشان  نهیزم نیانجام شده در ا یهایبررس ریسا یهاافتهی

و  یزندگ تیفیک داریمثبت و معن یدهنده همبستگ
ورزشکار بودن جانبازان  ریبر حسب ورزشکار و غ یخودکارآمد
و  یزندگ تیفیک نیب یعنی است، p value ≥ 01/0در سطح 
ورزشکاران ارتباط وجود  ریدر گروه ورزشکاران و غ یخودکارآمد

 شیافزا زین یخودکارآمد ،یزندگ تیفیک شیداشته و با افزا
(، 14) بیو اد یریپژوهش جهان ن یهاافتهیکه با  ابدییم
 کندیم انیب تی. اسمباشدی(، همسو م17) ی(، مورف15) یعیرف

 ی. افراددهدیرا ارتقاء م یزندگ تیفیباال، ک یکه خودکارآمد
 نانیخود اطم ییبرخوردارند به توانا ییباال یکه از خودکارآمد

و  یآموزش ،یبهداشت یهادارند و فعاالنه در برنامه یادیز
ها سبب باال برنامه نی. شرکت در اکنندینقش م یفایا یورزش

 ،یخودکارآمد یو بطور کل شودیافراد م یزندگ تیفیرفتن ک
و  طیسازگارانه و انتخاب مح یدرک از عملکرد و رفتارها

 ریرا تحت تأث ابندیبه آن دست  کنندیکه افراد تالش م یطیشرا
 یورزش یهاتیو شرکت در فعال التی. دانش، تحصدهدیقرار م

زا و عوامل تنش هایبالقوه فرد را در مقابله با آشفتگ یهاییوانات
انجام رفتار مراقبت از  درفرد  تیو موجب موفق دهدیم شیافزا

رفتار و  کی زیآمتیانجام موفق نسونیراب دهیخود دارد. به عق
 یآن در افراد با سطح باال زیآمتیتداوم در انجام موفق

 تیفیامر باعث بهبود ک نیاست و ا شتریباال ب یخودکارآمد
 یو ورزش یفرهنگ ،یمراکز درمان ایها و . خانوادهشودیم یزندگ

که متشکل از  یمیمناسب و تحت نظارت ت یاهبا آموزش

نقش  توانندیاست م یپرستار، روانشناس و مددکار اجتماع
جانبازان در انجام  نانیاطم زانیرا در باال بردن م یمهم
 داشته باشند. شانیرفتارها زیآمتیموفق

سالمت  یهمبستگ بیضر جیبودن نتا داریرابطه با معن در
ورزشکار در  ریجانبازان ورزشکار و غ یو خودکارآمد یجسمان
 تیمسأله است که فعال نیا دیمؤ زی، نp value ≥ 01/0سطح 

 گرددیم یو خودکارآمد یسالمت جسمان شیباعث افزا یبدن
(، 16) ال( همپتون و مارش14) بیو اد یریجهان ن جیکه با نتا

( ناهمسو بود. 18) یمراد قاتی(، همسو و با تحق17) یمورف
دارد.  ریافراد تأث یبر سالمت جسمان یشخص ییکارا یبطور کل
معتقد بودند که بعد از  یاز مطالعات مشاهده، افراد یدر برخ

 نیدهند. بر ا نیدرد خود را تسک توانندیم یورزش تیانجام فعال
 ییکه کارآ یکنار آمدن یهاوهیش هاساس محققان ادعا کردند ک

بدن  یهانیفوآندر دیتول تواندیم ،شودیرا منجر م یشخص
(. 17دهد ) شیافزا یادی( را به مقدار زیعیطب یها)مسکن

کمک کرده و  یجسم مارانیبه بهبود ب یشخص ییکارا نیهمچن
 تیکردن، فعال )ورزش یبهبود دهنده سالمت یاز رفتارها یاریبس
و  یآگاه نی. همچنکندیم لیو کنترل وزن( را در فرد تسه یبدن
فرد در  یکه برا ییهاتیمحدود لیبدل ،یو درصد جانباز زانیم

 یزندگ تیفیسبب کاهش ک آوردیبوجود م هاتیانجام فعال
( یشدت و مدت )درصد جانباز زان،یم ،یجسم تی. وضعشودیم

 نیهمچن باشد،یآنها م یزندگ تیفیبر ک رگذاریاز جمله عوامل تأث
آنها خواهد  یبا خودکارآمد یادیافراد ارتباط ز یقدرت سازگار

تمام  یکارکرد شیداشت. با توجه به اثرات ورزش بر جسم، افزا
 شاهد بود. توانیاندام و اعضاها را م

سالمت  نیب یهمبستگ بیضر ،هاافتهیبر اساس  مچنینه
ورزشکار در سطح  ریجانبازان ورزشکار و غ یو خودکارآمد یروان
01/0 ≤ p value سالمت  شیبوده است. در واقع با افزا داریمعن
در ورزشکاران  یبه طور قابل توجه زین یخودکارآمد ،یروان
(، 16) (، همپون و مارشال18) یمراد جیکه با نتا ابدی یم شیافزا

و  ید. مشکالت روان( همسو بو19) یهوت لی(، گ17) یمورف
 یها ناشرخ مشکالت آن میافراد معلول نشان داد که ن یاجتماع

مخرب  ریاز بدن، تأث یمنف ای فیتصور ضع ،یاز فقدان تحرک کاف
اساس  نیابر است.  یو اجتماع یرشد جسم ،یخودباور یبر رو

 دوجوبافراد  نیو ورزش ا یبدن تیترب یبرا رادسته عملکرد  2
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که منجر به فراهم ساختن  ییها. نخست فرصتآوردیم
 یهاتیو مشارکت در فعال یریادگی یمناسب برا یهافرصت

که حاصل  یجیو مرحله بعد نتا شودیو ورزش م یمختلف جسمان
 یاست که از آن جمله ارتقا یموفق ورزش یهاتیشرکت در فعال

شرکت در  قیحس از طر نی. اباشدیفرد م بودنارزشمند  یحس
(. مرکز 6) شودیدار و هدفمند مجهت یشموفق ورز یهاتیفعال
، 2000 کایآمر یسالمت جیمزمن و ترو یهایماریکنترل ب یمل

افراد معلول به  یو سالمت یبدن تیبا عنوان فعال یادر مقاله
 جملهاشاره کرده است از  یورزش یهاتیفعال یروان یایمزا

بهبود خلق و  ،یافسردگ میاضطراب، کاهش عال میکاهش عال
 ی( که نشان دهندهیستیاحساس خوب بودن )بهز تیخو و تقو

است. اعتماد  یاز زندگ شتریب یتمندیبهتر و رضا یسالمت عموم
بر  گرید رگذاریدر درمان آنها از عوامل تأث شانیهاییافراد به توانا

نشان داده است که قدرت  قاتیآنهاست. تحق یزندگ تیفیک
آنها دارد، عامل  یبا خودکارآمد یادیافراد که ارتباط ز یسازگار

 (. 7) باشدیکمتر آنها م یبهتر و افسردگ یدر سالمت ذهن یمهم
جانبازان  یو خودکارآمد یرابطه با ارتباطات اجتماع در

 p≥ 01/0در سطح  یهمبستگ بیورزشکار، ضر ریورزشکار و غ

value ارتباطات  شیبا افزا یعنیبوده است.  داریرمعننی
 جهینت نی. اابدییم شیگروه افزا 2در  یخودکارآمد ،یاجتماع

 یعیرف ،(18) ی(، مراد14) بیو اد یریجهان ن یهاافتهیبا 
از  یحس قو کی( و همسو بود. 16(، همپتون و مارشال )15)

در ارتباط  یبزرگ اجتماع یهاتیبا کسب موفق یخودکارآمد
 یدر روانشناخت یدیمفهوم کل کیبوده و از آن به عنوان 

 جادیبه واسطه ا یورزش یهاتیشود. فعال یم ادی یاجتماع
و  هاییتوانا ابراز یالزم برا یهافرصت ها،یارتباطات و دوست

کارا، بخصوص در ارتباط با  یهامثبت با مهارت یهایژگیو
سالمت به  نی(. ورزش ضمن تأم6) کندیم جادیجامعه ا

و  یافسردگ زانیکاهش م ژهیبه و یبهداشت و سالمت روان
. در کندیم یانیکمک شا یفقر حرکت جهیاضطراب و در نت

مهم  یروابط انسان ،یو روان یسالمت روح یهاتیفعال یبررس
 نیاست و لذا وجود روابط ب یاجتماع یانسان موجود رایاست ز

آن عزت نفس،  یایمزا گریاست. از د یعیطب یافراد امر
 کاهش  ،یاجتماع یهامهارت یریادگی ،یشادمان ،یکپارچگی

 است. یاضطراب و افسردگ زانیم
 یو خودکارآمد یطیعوامل مح نیب یهمبستگ بیضر

بوده  داریمعن p value ≥ 01/0جانبازان ورزشکار در سطح 
و  یطیعوامل مح نیب یهمبستگ بیضر یاست. ول
 p value ≥ 05/0ورزشکار در سطح  ریجانبازان غ یخودکارآمد

(، 16(، همپتون و مارشال )18) یمراد جیکه نتا ستین داریمعن
( ناهمسو بود. استفاده از منابع، 15) یعیرف جینتا باهمراستا و 

و در  یدر ارتقاء آگاه یآموزش یهاآموزش و شرکت در کالس
 یورزش تیفعال ریتأث ،طیبهبود نگرش جانبازان از مح جهینت

از  یکی زین ید کافو درآم یبه منابع مال ی. دسترسباشدیمؤثر م
 تیفیافراد و ک است که استفاده از خدمات سالمت یعوامل مهم

 تی. با بهتر بودن وضعدهدیقرار م ریآنها را تحت تأث یزندگ
خدمات  ،یتیبه منابع حما یشتریب یفرد دسترس ،یاقتصاد
تر قادر به پرداخت داشته و راحت یاو مشاوره یپزشک

را تحمل کرده و احساس  یتنش کمتر جهیو در نت هاستنهیهز
از جمله  زیروزانه، ن یهایدارد. گرفتار یشتریب یخودکارآمد

 .گذاردیم ریجانبازان تأث یزندگ تیفیاست که بر ک یعوامل
 نیا یو استفاده حداکثر یکارکرد جسم شیکل افزا در

 تیرا با هماهنگ ساختن ساعات فعال یاماکن ورزش از زانیعز
که مشغله  یبا توجه به زمان اوقات فراغت و زمان یاماکن ورزش

جانبازان با  یجانبازان حداقل است و باال بردن سالمت روان
 قیاز طر یورزش تیانجام فعال یبرا زهیانگ شیافزا

 ،هاتیفعال دینسبت به فوا یعموم یآگاه یو ارتقا یسازفرهنگ
 از جمله بهبود اوضاع یطیمح طیبهبود داد. بهبود شرا توانیم

روباز  یو توسعه فضاها جادیا ،یکاستن از ساعات کار ،یاقتصاد
ها و احداث اماکن در پارک یتندرست ستگاهیجاده و ا لیاز قب
 زاتیو تجه التیهدر نظر گرفتن تس ایمخصوص  یورزش
جانبازان و باال  یکیزیف یهایژگیو و طیبا توجه به شرا یورزش

کردن  قیورزش و تشو راتیافراد از تأث یبردن سطح آگاه
. شودیم شنهادیپ یورزش تیورزشکار به انجام فعال ریجانبازان غ

 سیو تأس جادیجانبازان ا یدر باال بردن ارتباطات اجتماع
فعال در هر استان و شهرستان با توجه به  یورزش یهاانجمن
مورد عالقه جانبازان، از جمله انجمن ورزش  یهاورزش

 .شودیم شنهادیپ رهیشنا و غ ،زیم یرو سیتن ،یکوهنورد
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Abstract 

 

Aim and Background: The man can improve their quality of life and serve to others using science and 

technology. The aim of this study was to investigate the relationship between quality of life and self- efficacy 

in Isfahan veteran’s athletes and non-athletes. 

Materials and Methods: In this descriptive- regression study, the population was consisted of all Isfahan 

veteran’s athletes and non-athletes (7,000) and the sample size was gained 362 persons using Cochran. Data 

were collected using Scherer and Maddox questionnaire about quality of life and self-efficacy. In this 

research, data analyzed at 95 percent confidence level in two levels: descriptive and perceptive. Frequency, 

percentage, average and standard deviation are used in descriptive level. Regression model, Pearson 

correlation index, ANOVA, Chi-squared test are used in perceptive level. SPSS was used as software. 

Findings: The results showed that the correlation is significant (α ≤ 0.01) between physical health, mental 

health, and social interactions and self-efficacy of veteran athletes and non-athletes. 

Conclusions: According to results, it is suggested: Education and culture, improving environmental and 

economic conditions including reduced working hours, create and develop open spaces such as roads and 

health stations in parks and sporting venues built according to the conditions and the physical properties of 

veterans. 
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