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Abstract 
 Objectives: The present study was designed and 
conducted to the effect of participation in sport on the 
psychological adjustment of employees of Abadan Oil 
Refining Company.  
 Methods & Materials: The method of the present study 
was descriptive-analytical and was a causal method based 
on structural equation modeling. The statistical 
population of the study included the employees of 
Abadan Oil Refining Company, which based on the 
information obtained, their number included 400 people. 
According to random selection and according to Morgan 
sample size table, 351 people were identified as the 
research sample. Finally, after distributing and collecting 
research questionnaires, 322 questionnaires were 
analyzed. Data collection tools in the present study 
included standard questionnaires. The statistical method 
used in the present study included the structural equation 
method. For analyze of the data were used SPSS and PLS 
software.  
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 Results: The results showed that participation in sport 
has an effect on psychological adjustment of 0.703, which 
according to the level of T, which is 17.381, it was found 
that participation in sport has an effect on psychological 
adjustment. 
Conclusions: Therefore, according to the results of the 
present research, it is suggested to improve the social 
aspects for the presence of employees in sports 
environments by creating social groups in Abadan Oil 
Refining Company. Also, according to the results of the 
present research, it is suggested to assess the needs of 
the employees of Abadan Oil Refining Company, while 
providing their favorite sports, to create conditions for 
planning and creating group sports to improve the 
attractiveness of sports among them. 
 

Extended Abstract  
Background and Purpose 
Sports participation is identified as 
one of the indicators of developed 
countries. This shows that 
improving sports participation has 
been a serious concern in various 
communities (1). Lack of research 
on the functions of sports 
participation in some areas of 
psychology, including psychological 
adjustment, has led to the lack of 
proper use of sports participation in 
order to improve individual 
capacities in the field of 
psychological adjustment (2). This 
has caused it not to have a valuable 
and real place in executive activities 
related to improving the 
psychological adjustment of sports. 
This may be due in part to the lack 
of comprehensive research in this 

area, which has led to the formation 
of a research vacuum in the field of 
sports and psychological 
adjustment (3). In some job 
environments, such as Abadan Oil 
Refining Company, there is a 
complex and difficult job nature, 
which has affected the 
performance of employees. In a 
way that employees need to reach 
the stage of psychological 
adaptation to their work 
environment. Undoubtedly, for 
psychological adjustment in 
complex work environments, it is 
necessary to prepare people's work 
environment by creating attractive 
activities. Psychological adjustment 
in these work environments 
undoubtedly requires strong 
mental and attitudinal conditions, 
and this can further understand the 
need to improve exercise. Realizing 
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the effect of participation in sports 
on the psychological adjustment of 
employees of Abadan Oil Refining 
Company can help to properly use 
the capacity of sports to improve 
the psychological adjustment of 
employees in complex and risky 
work environments. Therefore, the 
present study aims to investigate 
the effect of participation in sports 
on the psychological adjustment of 
employees of Abadan Oil Refining 
Company. It tries to answer the 
question whether participation in 
sports has a significant effect on the 
psychological adjustment of the 
employees of Abadan Oil Refining 
Company.  

 

Materials and Methods 
The method of the present study 
was descriptive-analytical and was a 
causal method based on structural 
equation modeling. The statistical 
population of the study included 
the employees of Abadan Oil 
Refining Company, which based on 
the information obtained, their 
number included 400 people. 
According to random selection and 
according to Morgan sample size 
table, 351 people were identified as 
the research sample. Finally, after 
distributing and collecting research 
questionnaires, 322 questionnaires 
were analyzed. Data collection tools 
in the present study included 
standard questionnaires. The 

statistical method used in the 
present study included the 
structural equation method. For 
analyze of the data were used SPSS 
and PLS software.  

 

Findings 
The results of the present study 
showed that 89% of the research 
samples were men and 11% of the 
research samples were women. The 
results of the Klomograph-Smirnov 
test showed that the data 
distribution of the present study is 
abnormal. Considering the 
abnormality of the data 
distribution, it was determined that 
variance-oriented software and 
PLSS software were used. The 
results showed that participation in 
sport has an effect on psychological 
adjustment of 0.703, which 
according to the level of T, which is 
17.381, it was found that 
participation in sport has an effect 
on psychological adjustment. 

 

Conclusion 
Improving sports participation has 
always been a public concern. 
Exercise and physical activity, 
including sports participation, is an 
important part of a healthy lifestyle. 
This action, beyond physical effects, 
causes positive social and 
psychological consequences among 
individuals (4). Associating people 
with physical activity and exercise 
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has positive effects on physical 
fitness, well-being and health. With 
these interpretations, it is not 
surprising that the developed and 
developing countries tend to 
expand physical activity in their 
societies. Increasing the levels of 
activity and participation in sports 
activities is one of the important 
topics in sports science. 
Participation in sports activities can 
improve the physical and mental 
conditions of individuals.  
Furthemore, increasing the 
participation of individuals in sports 
activities can have an impact on 
governments and develop various 
fields of sports (5). On the other 
hand, the existing capacities 
regarding sports participation have 
caused the present study to be 
designed and implemented with 
the aim of studying the effect of 
participation in sports on the 
psychological adjustment of the 
employees of Abadan Oil Refining 
Company. On the other hand, 
participation in sports and 
preparation of activities Sports can 
provide a serious basis for making 
work environments attractive, 
including the work environment of 
Abadan Oil Refining Company 
employees. This issue has led to the 
fact that in the current 
research,participation in sports has 
a positive effect on the process of 
improving the psychological  
 

adjustment of the employees of 
Abadan Oil Refining Company. 
According to the results of the 
present research, it is suggested to 
improve the attractiveness of 
sports environments for the 
attendance of employees by 
making the sports environment of 
Abadan Oil Refining Company 
attractive. On the other hand, 
according to the results of the 
present research, it is suggested to 
improve the social aspects for the 
presence of employees in sports 
environments by creating social 
groups in Abadan Oil Refining 
Company. Also, according to the 
results of the present research, it is 
suggested to assess the needs of 
the employees of Abadan Oil 
Refining Company, while providing 
their favorite sports, to create 
conditions for planning and creating 
group sports to improve the 
attractiveness of sports among 
them.  

 

Article Message 
The results showed that 
participation in sport has an effect 
on psychological adjustment of 
0.703, which according to the level 
of T, which is 17.381, it was found 
that participation in sport has an 
effect on psychological adjustment. 
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 مقالة پژوهشی 

  شیپاال  شرکت   کارکنان  ی شناختروان  یسازگار  بر  ورزش  در  مشارکت  ریتأث

 آبادان  نفت

  3آزادفدا  وایش ،2یزدی ی اکبر نیحس ،1ی بالد رضا
 

   ایران  تهران،  اسالمی، آزاد دانشگاه شمال،  تهران واحد ورزشی،  مدیریت دکتری دانشجوی. 1
 ( مسئول نویسندة) ایران  تهران،  خوارزمی، دانشگاه بدنی، تربیت  دانشکده ورزشی، مدیریت استادیارگروه .2
 ایران  تهران، اسالمی،  آزاد دانشگاه شمال، تهران واحد بدنی، تربیت  گروه استادیار. 3
 

 دهیچک
 یشناختروان  یسازگار  بر  ورزش   در   مشارکت  ریثتأ  هدف   با   حاضر  پژوهش   : اهداف

 .  دیگرد اجرا و  یطراح  آبادان نفت ش یپاال شرکت کارکنان

 بر  یمبتن   و   ی عل  روش   از  و   یلیتحل-یفیتوص  حاضر  پژوهش   روش   : هاروش  و   مواد

 نفت   ش ی پاال  شرکت  کارکنان  شامل  آماری  جامعه.  بود  یساختار  معادالت  یسازمدل
 حسب  بر.  بود  نفر  400  شامل  آنان  تعداد  شده  کسب  اطالعات  اساس  بر  که   بود  آبادان

 نمونه   عنوان  به  نفر  351  تعداد  مورگان  نمونه  حجم   جدول  به  توجه  با  و   یتصادف  انتخاب
  تعداد   ، پژوهش  ی هانامهپرسش  یآورمع ج  و   پخش   از   پس   تینها  در .  شدند  مشخص

  پژوهش   در  اطالعات  یگردآور  ابزار.  گرفت  قرار   لیتحلو هیتجز  مورد  نامهپرسش  322
  حاضر   پژوهش  در  استفاده  مورد  ی آمار  روش.  بود  استاندارد  یهانامه پرسش  شامل  حاضر،
-یپاس  افزارنرم  از  ها داده  ل ی تحل  و   هیتجز  جهت.  بود  ی ساختار  معادالت   روش  شامل

  .دیگرد استفاده اسالی پ و  اساس

 یریتأث   یدارا  یشناختروان  یمشارکت در ورزش بر سازگار  که  داد  نشان  جینتا: هاافتهی

که    دی مشخص گرد  ،است  381/17که    یت  زانیدارد که با توجه به م  703/0  زانیبه م
 . است گذارریتأث یشناختروان ی مشارکت در ورزش بر سازگار

  شرکت   در  یاجتماع  ی هاگروه  جادیا  با  که   گرفت  جهینت  توانیم  ن یبنابرا:  یریگجه ینت

  ی هاط یمح  در  کارکنان  حضور  جهت  یاجتماع  یهاجنبه  بهبود  به  آبادان،  نفت  شیپاال
  ضمن   آبادان،  نفت  شیپاال  شرکت  کارکنان  از  یازسنجین  با  نیهمچن.  نمود  اقدام  یورزش

  ی ها  ورزش  جاد یا  و   یزیرطرح   جهت  را  یطیشرا   آنان،  عالقه   مورد  یهاورزش  تدارک
 . آورد  وجود به آنان انیم در  ورزش یهاتیجذاب بهبود یبرا یگروه
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 مقدمه 
  هایشاخص  از  یکی  عنوان  به  ورزشی  مشارکت

 مسئله   این.  است  مشخص  یافته  توسعه  کشورهای

  عنوان  به  ورزشی  مشارکت  بهبود  که  دهدمی  نشان

  تلفمخ  جوامع  در  جدی  توجه  مورد  دغدغه  یک

  حرکت   به  نیاز  همواره   انسان(.  1)  است  گرفته  قرار

  و  حرکت  به  انسان  نیاز  .است  داشته  فعالیت  و

  کسب  با  همواره  وا  طبیعی   حیات  طول  در  فعالیت

  است   بوده  همراه  جدید  هایروش  کشف  و  تجارب

  و   تمدن  گسترش  اثر  بر  امروزه  متاسفانه  ولی

  اقتصاد  رویهبی  رشد  شاهد  چند  هر  شدن،  صنعتی 

  بشر  زندگی  شدن   ماشینی  و  تکنولوژی  شکوفایی  و

  نقش  از  ترقی  و  رشد  این  موازات  به  اما  هستیم،

 نقش   بر  و  شده   کاسته  کارها  انجام  در  انسان

  است   شده  افزوده  خودکار  هایسیستم  و  هاماشین

  و  انسان  نیروی  از  استفاده  کاهش  آن  نتیجه  که

  بوده  هاانسان  فراغتاوقات  افزایش  و  کار  زمان

  اکثر  در  افراد  گیزند  از  بسیاری  سهم  امروزه.  است

  ور   این  از  و  دارد   اختصاص  فراغتاوقات  به  جوامع

  هت ج  موجود  وضع  بر  مبتنی  و  دقیق  ریزیبرنامه

  ها، انسان  فراغتاوقات  سازی  بهینه  و  سازیفعال

 (. 2)  است  انکار  غیرقابل  ضرورتی

  بدنی  فعالیت امروز، دنیای در زندگی مدرن شیوه

-بیماری  رشد.  است  داده  کاهش  زیادی  حد  تا  را

  دهنده نشان  چاقی  و  زندگی  سبک  از  ناشی  ایه

  های نیازمندی  و  زندگی  سبک  میان  تعادل  عدم

  عامل  یک  عنوان   به  غیرفعالی.  است  جسمانی

  بیش   مسبب  و  شودمی  شناخته  مستقل  خطرزای

  هایهزینه.  اروپاست   در  میر  و  مرگ  رصدد  10  از

  که  است  زیاد  بسیار  غیرفعالی  به  مربوط  اقتصادی

 این   از.  یابد  کاهش   بدنیفعالیت  انجام  با  تواند  می

  امر  رد  اساسی  مولفه  بدنیفعالیت  سطح  تقایار  رو،

  شده  انجام  هایبررسی(.  3)  است  عمومی  سالمت

  باعث   زیادی  میزان  تا   ورزش  که  دهندمی  نشان

  کاهش  و  جرایم  کاهش  اجتماعی،  تعلق  ایجاد

-می  سالمتی  سطح  افزایش  و  دخانیات  مصرف

-بیماری  خطر  معرض  در  فعال  غیر  جامعه.  گردد

  و  دیابت  روده،  سرطان  سکته،  عروقی،  -قلبی  های

 (. 4)  است  استخوان  پوکی

  از  یکی  عنوان  به  شناختیروان  سازگاری  طرفی  از

  شده   مشخص  هاگروه  تمامی  میان  در  مهم  مسائل

  و   رشد  حال  در  است  فرایندی  سازگاری.  (5)  است

  و  خواهندمی  افراد  چهآن  بین  توازن  شامل  که  پویا

  دیگر  عبارت  به.  است  پذیردمی  شانجامعه  چهآن

 طرف   یک  از  است،  دوسویه  فرایند  یک  سازگاری

  کندمی  برقرار  تماس  اجتماع  با  مؤثر  صورت  به  فرد

  تدارك  را  ابزارهایی  نیز  اجتماع  دیگر  طرف  از  و

  بالقوه  هایتوانایی  آنها  طریق  از  فرد  که  بیندمی

-روان  سازگاری  .(6)  بخشدمی  واقعیت  را  خویش

  کلیدی  و  مهم  متغیرهای  از  یکی  عنوان  به  ناختیش

  در   تا  است  گردیده   سبب  شناسی  روان  حوزه  در

  بروز .  (7)  باشد  داشته  مناسبی  کاربرد  هاحوزه  سایر

 فرد   که  دارد  وضعیتی  به  اشاره  افراد  در  سازگاری

.  (8)  آید  کنار  موجود  محیطی  شرایط  با  بتواند

  روان   پردازاننظریه  توسط  اولیه  طور  به  سازگاری

  قرار   بررسی  مورد  تکامل  نظریه  طرفدار  شناسی

  ماندن  زنده  سازگاری   از  آنان  هدف  و  است  گرفته

  از  سازگاری طرفی از(. 9) است بوده مثل تولید و

 که   دارد  رفتاری   به  اشاره  اجتماعی  منظر

 به   نسبت  را  او  توانایی  میانگین  و  فرد  شایستگی

 این   در.  دهدمی  افزایش  اطرافیان  و  خود  گذشته

  عادت  ضمن  فرد  تا  گرددمی  سبب  سازگاری  حالت

 به   کامل  اشراف  و  محیطی  وضعیت  به  نمودن



 1401 تابستان، 40، شماره 11شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                                              48

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 

 

  را   تریمناسب  عملکرد  خود،  پیرامون  محیط

 (.10)  درآورد  اجرا  مرحله  به  خود  گذشته  به  نسبت

  که  نمودند  مشخص(  2016)  1الیراموری   و  مارتنز

  ذهنی-رفتاری  مسئله  یک  وانعن  به  سازگاری

  یادگیری،  بهبود  ضمن  افراد  تا  گرددمی  سبب

  باشند   داشته  نیز  خود  محیط  به  کاملی  اشراف

  فرایند  را  سازگاری (  2011)  2کوتون .  (11)

  یادگیری   تجارب  آن،  در  که  کرد  تعریف  ایپیوسته 

  او   روانی  نیازهای  ایجاد  باعث  شخص،  اجتماعی

  هاییمهارت و توانایی کسب امکان نیز و گرددمی

  به   توانمی  طریق   آن  از  که  سازدمی   فراهم  را

  3دافی   و  داگالس.  (12)  پرداخت  نیازها  ارضای

  ارگانیزم   تمایل  سازگاری  که  معتقدند(  2015)

  با   انطباق  راستای  در  خود  فعالیت  تغییر  برای

  محیط  تغییرات  به  پاسخی  واقع  در  که  است  محیط

  4پاینی   و  هولیمن  شریستون،  .(13)  است  پیرامون

  به  اشاره  سازگاری  که  داشتند  اعالم  نیز(  2019)

  پیرامون  محیط  با  افراد  کردن  برقرار  ارتباط  توانایی

.  (9)  دارد  محیط  این  در  روابط  سازی  عادی  و  خود

  مختلفی  هایپژوهش  در  سازگاری  اهمیت  چه  اگر

  وجود   عدم  اما  است  گرفته  قرار  اشاره  و  توجه  مورد

  و   مختلف  های  گروه  میان  در  جامع  هایپژوهش

  گردیده  سبب  گوناگون  هایمحیط   در  همچنین

  سازگاری  خصوص  در  اندکی  شواهد  امروزه  تا  است

  بدون.  باشد  داشته  وجود  هاگروه  تمامی   میان  در

  در  سازگاری  به  دستیابی  مسیر  خال،  این  شک

  این .  است  نموده  مشکل  دچار  را  افراد  تمامی  میان

  انجام  به  نیاز  تا  است  گردیده  سبب  مسئله

 
1. Martens & Lairamore 

2. Kovtun 

 در   مختلف  های گروه  میان  در  جدید  هایپژوهش

 (. 14)  گردد  درك  سازگاری  خصوص

  نیاز  شناختیروان  سازگاری  گیریشکل  مسیر  در

  شرایط  به  افراد  جسمانی  و  نیروا   منظر  از تا  است

  منظر  از  تواند  می  ورزش(.  15)  رسند  آلیایده

 زمینه   ذهنی،  شرایط  بهبود  واسطه  به  روانی

-روان  سازگاری.  نماید  فراهم  را  افراد  سازگاری

  مسائل  به  تاحدی  تواندمی  اغلش   افراد  شناختی

  قوی  جسمانی  قوای(.  16)  باشد  مرتبط  جسمانی

  مرحله  به  تر سریع  را  آنان  تواندمی  کارکنان

  سبب  مسئله  این.  رساند  شناختیروان  سازگاری

 که   ورزش  جسمانی  کارکردهای  تا  است  گردیده

 گرفته   قرار  بسیاری   پژوهشگران  نظر  اتفاق  مورد

  سازگاری  گیریشکل  روند  در  مهمی  نقش  ،است 

-روان  سازگاری.  باشد  داشته  کارکنان  شناختیروان

  آمدن   کنار  احساس  و  محیط  بر  فرد  تسلط  شناختی

  تواند می  شناختیروان  سازگاری.  (17)  است  خود  با

 محیط   و  افراد  میان  هماهنگی  بهبود  به  منجر

  و  شغلی  های  حوزه  در  و  شود  خود  پیرمون

.  (5)  باشد  برخوردار  مطلوبی  ظرفیت  از  غیرشغلی

  مشارکت   کارکردهای  خصوص   در  بررسی  عدم

 جمله   از  شناسیروان   های  حوزه  برخی  در  ورزشی

  امروزه   تا  تاس  گردیده  سبب  شناختیروان  سازگاری

  حوزه  در  فردی  هایظرفیت  بهبود  جهت  در

  استفاده  ورزشی  مشارکت  از  شناختیروان  سازگاری

  است  گردیده  سبب  مسئله  این.  نشود  برده  مطلوبی

  بهبود   خصوص  در  اجرایی  هایفعالیت  در  تا

  و   ارزشمند  جایگاه   ورزش  شناختیروان  سازگاری

  تا  تواندمی  مسئله  این.  باشد  نداشته  را  ودخ  واقعی

3. Douglass & Duffy 

4. Sheriston, Holliman & Payne 
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  این   در  امعج  هایپژوهش  نبود  از  ناشی  حدی

  پژوهشی خال گیریشکل سبب که باشد خصوص

  .است   شده  شناختیروان  سازگاری  و  ورزش  حوزه  در

  شرکت   جمله  از  شغلی  هایمحیط  برخی  در

  و   پیچیده  شغلی  ماهیت  آبادان،  نفت  پاالیش

  روند  بر  مسئله  این  که  دارد  وجود  دشواری

  صورتی  به.  است  بوده  گذارتأثیر  کارکنان   عملکردی

-روان  سازگاری  مرحله  به   کارکنان  تا  است  نیاز  که

  بدون.  یابند  دست   خود  کاری  محیط  با  شناختی

-محیط  در  شناختیروان  سازگاری  مسیر  در  شک

-فعالیت  ایجاد  با  تا  است  نیاز  ده،پیچی  شغلی  های

  فعالیت  مهیا  را  افراد  شغلی  محیط  جذاب،  های

  های  محیط  این  در  شناختیروان  سازگاری.  نمود

  شرایط  از  ریبرخوردا  نیازمند  شک  بدون  شغلی

  تواندمی  مسئله  این  و  است  قوی  نگرشی  و  ذهنی

.  نمود  درك  پیش   از  بیش  را  ورزش  بهبود  ضرورت

  سازگاری   بر ورزش  در  مشارکت  تأثیر  به  بردن  پی

  آبادان  نفت  پاالیش  شرکت  کارکنان  شناختیروان

-ظرفیت  از  مناسب   گیریبهره  جهت  در  تواندمی

  شناختیروان  سازگاری  بهبود  برای  ورزش  های

  پرمخاطره   و  پیچیده  شغلی   هایمحیط  در  کارکنان

  هدف   با  حاضر  وهشپژ   رو  این  از  .نماید  کمک

  سازگاری   بر  ورزش  در  مشارکت  تأثیر  بررسی

  آبادان  نفت  پاالیش  شرکت  کارکنان  شناختیروان

  مشارکت  آیا  که  دارد  سئوال  این  به  پاسخ  در  سعی

  کارکنان  شناختیروان  سازگاری  بر  ورزش  در

 دارد؟   معناداری  تأثیر  آبادان  نفت  پاالیش  شرکت

   پژوهش شناسیروش
  روش   نوع   از  و   تحلیلی-توصیفی  حاضر  پژوهش  روش
  یک )  ساختاری  معادالت   سازی مدل   بر  مبتنی  و   علی

 
 

  روابط  درباره  هاییفرضیه   آزمون  برای  جامع  رویکرد
  همچنین .  بود  (است  مکنون  و   شده   مشاهده   متغیرهای

  روش   از  حاضر  پژوهش  در  اطالعات  گردآوری  جهت
  آوریجمع   و   هاداده   گردآوری   منظور  به)  میدانی

 .شد استفاده( آماری تحلیل برای الزم  اطالعات

 کنندگانشرکت
  پاالیش   شرکت  کارکنان  شامل  تحقیق  آماری   جامعه

  تعداد  شده  کسب  اطالعات  اساس  بر  که  بود  آبادان  نفت
 با  و   تصادفی  انتخاب   حسب  بر.  بود  نفر  400  شامل  آنان

  به  نفر  351  تعداد  مورگان  نمونه  حجم  جدول  به  توجه
  از  پس  نهایت  در.  شدند  مشخص  پژوهش  نمونه  عنوان
  تعداد  ،پژوهش  های  نامهپرسش  اوری   جمع   و   پخش 
 . گرفت  قرار  تحلیل   و   تجزیه  مورد  نامهپرسش  322

  کسب   از  پس  پژوهش  هاینمونه  انتخاب  جهت

  به   آبادان،  نفت  پاالیش  شرکت  از  الزم  مجوزهای

  در .  گردید  اقدام  پژوهش  هاینمونه  میان  در  حضور

  نحوه   خصوص  در  اتیتوضیح  ارائه  ضمن  ،ادامه 

  پژوهش؛   اهداف  همچنین  و  هانامهپرسش  تکمیل

.  گردید  اقدام  هانامهپرسش  آوری  جمع  و  پخش  به

  و  میدانی  روش  از  اطالعات  گردآوری  جهت

  حضوری  وسیله  به  اطالعات  آوریجمع  همچنین

 . گردید  اقدام

 گردآوری  هایشیوه  و ابزار
 دوم  شامل  حاضر  پژوهش  در  اطالعات  گردآوری  ابزار

 . بود نامهپرسش

 ورزشی   مشارکت  نامه پرسش
  نامهپرسش  از   ورزشی  مشارکت  بررسی  جهت

  دارای  نامهپرسش   این.  گردید  استفاده  1شارکلی

  توسط  1999  سال  در   که  بود  سئوال  12

-پرس  این  ت سئواال.  بود  گردیده  ایجاد شارکلی

1. Sharkly 
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  میزان.  بود  لیکرت  ای  گزینه  پنج  صورت  به  شنامه

 . بود  گردیده  گزارش  89/0  نامهپرسش  این  پایایی

  شناختیروان   سازگاری نامهپرسش

  نامه پرسش  از   شناختیروان  سازگاری  بررسی  جهت

  نامهپرسش  این.  گردید  استفاده(  1961)  1بل

-پرسش  این  تسئواال  که  است  سئوال  160  دارای

. گردید  تقسیم  یسئوال  32  مقیاس  خرده  5  در  امهن

  خانه،   در  سازگاری  شامل  ها  مقیاس  خرده  این

  سازگاری   عاطفی،  سازگاری  سالمتی،  سازگاری

  این   تسئواال.  است  اجتماعی  سازگاری  و  شغلی

.  بود  لیکرت  ای  گزینه   پنج  صورت  به  نامهپرسش

  گزارش  94/0  نامهپرسش  این  پایایی  میزان

 بود   گردیده
  محاسبه   روش  از   استفاده   با   ها نامهپرسش  این   پایایی
 مشارکت  نامهپرسش  برای  0/ 88  میزان  کرونباخ  آلفای

  نامهپرسش  برای   84/0  میزان  همچنین   و   ورزشی
 .گردید مشخص شناختیروان سازگاری

 هاپردازش داده  روش
  شامل   حاضر  پژوهش  در  استفاده  مورد  آماری  روش
  وتحلیل تجزیه  جهت.  بود  ساختاری  معادالت  روش

 2اساسپیاس  افزار  نرم  از  حاضر   پژوهش  هایداده

 . گردید  استفاده  3اس الپی  و

 

 نتایج 
  هاینمونه  درصد  89  که  داد   نشان  حاضر   پژوهش  نتایج

  زنان  را  پژوهش  هاینمونه  درصد  11  و   مردان  پژوهش
  .دادند تشکیل

  عی توز که داد   نشان  رنفیاسم-کلوموگراف آزمون  جینتا
غ  پژوهش  یهاداده   توجه  با.  است  یعیرطبیحاضر 

  نرم  از  که  دیگرد  مشخص  هاداده  عیتوز  بودن  یعیرطبیغ
  استفاده   اساسالیپ  افزار نرم  و   محور انس یوار  ی افزارها

  را   پژوهش   یرها یمتغ  یفیتوص  آمار  1  جدول  .دیگرد
 . دهدیم نشان

 
 پژوهش  متغیرهای توصیفی آمار  -1 جدول

Table 1- Descriptive statistics of research variables 

 رها یمتغ
Variables 

 ن ی انگیم
Average 

 استاندارد  انحراف 
standard deviation 

 ورزش  در  مشارکت
Participation in sport 

3.41 0.451 

 یشناختروان یسازگار
Psychological adjustment 

2.78 0.328 

  یرهایمتغ  نی ب  ریمس  بیمربوط به ضرا  جینتا  ،2  جدول 
مدل   2و   1شکل   ن یهمچندهد.   یرا نشان م  پژوهش

را نشان   یت  زانیو م  ریمس  بیدر حالت ضرا  پژوهش
 دهد.  یم

 
1. Bell 

2. SPSS 

3. PLS 
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 مسیر  ضرایب حالت  در پژوهش مدل -1 شکل

Figure 1- Research model in the case of path coefficients 

 

 
 تی میزان حالت  در پژوهش مدل -2 شکل

Figure 2- Research model in t-rate mode 
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 پژوهش  مدل خالصه  -2 جدول
Table 2- Summary of the research model 

 ی دارمعنا سطح
The significance level 

 تی مقدار
T 

 تأثیر
The effect 

 روابط 
Relationships 

0.001 17.831 0.703 

-روان سازگاری بر ورزش در مشارکت
 شناختی 

Participation in sports on 

psychological adjustment 

مشارکت  که    یدمشخص گرد  پژوهش  نتایجبا    مطابق
به    یتأثیر  دارای   شناختی روان  ی در ورزش بر سازگار

م  703/0  یزانم به  توجه  با  که  که    یت  یزاندارد 
 مشارکت در  که   یدمشخص گرد ،است 381/17

سازگار بر  . است  تأثیرگذار  شناختیروان  یورزش 
حاضر    پژوهشبرازش مدل    هایشاخص  ،3جدول  

 گذاشته شده است.  یشرا به نما

 
 

 پژوهش برازش هایشاخص -3 جدول
Table 3- Research Fit Indicators 

 یهاشاخص

 برازش 
fit indicators 

-روان یسازگار

 ی شناخت
Psychological 

adjustment 

 یورزش مشارکت
Sports 

participation 

 استاندارد 
Standard 

 ت یوضع
Condition 

 کرونباخ  یآلفا
Cronbach's 

alpha 
0.84 0.88 

 0/ 7 از شیب
More than 

0.7 

 مناسب 
Appropriate 

 ی ب یترک ییایپا
Combined 

reliability 
0.87 0.91 

 0/ 7 از شیب
More than 

0.7 

 مناسب 
Appropriate 

 همگرا ییروا 
Convergent 

validity 
0.45 0.42 

More than 

0.4 

 0/ 4 از شیب

 مناسب 
Appropriate 

2R 0.49 - 
More than 

0.4 

 0/ 4 از شیب

 مناسب 
Appropriate 

GOF 0.46 - 
 36/0 از شیب

More than 

0.36 

 مناسب 
Appropriate 
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  هایشاخص  که   گردید  مشخص  فوق   جدول  به   توجه   با
  مسئله  این  که است  مناسبی وضعیت در   ،پژوهش مدل

 . است پژوهش  مدل برازش بودن مناسب نشانگر

 

 گیری نتیجه و بحث
  عمومی  دغدغه  یک  عنوان  به   ورزشی   مشارکت  بهبود

  از  بدنی فعالیت و  ورزش  .است بوده  بحث  مورد   همواره
  شیوه  یک  از  مهم  جز  یک  ورزشی،  مشارکت  جمله

  جسمانی،   اتتأثیر  از  فراتر  عمل  این.  است  سالم  زندگی
  افراد   میان  در  مثبت  روانی  و   اجتماعی  پیامدهای  سبب

  ورزش  و   بدنی  فعالیت  با  افراد  خوردن  پیوند  .گردد  می
  با .  دارد  سالمتی  و   رفاه  جسمانی، آمادگی  بر  مثبتی  آثار 
  کشورهای   هایسیاست  که  نیست  آورتعجب  تفاسیر  این

 بدنی فعالیت  گسترش  به  تمایل  یافته  توسعه  و   پیشرفته
  مشارکت   و   فعالیت  سطوح  افزایش  .است  خود  جوامع   در
 و   مطالب  از  یکی  ورزشی  هایفعالیت  انجام  در

  در  مشارکت.  است  ورزشی  علوم  در  مهم  موضوعات
 وضعیت  بهبود  سبب  تواندمی  ورزشی  هایفعالیت

  افزایش   همچنین.  گردد  افراد   در   روانی  و   جسمانی
  دولت  بر    تواندمی  ورزشی   های فعالیت  در   افراد  مشارکت 

  توسعه   را  ورزش  مختلف  هایحوزه  و   گذاشته  اثر  ها
  خصوص   در  موجود  هایظرفیت  طرفی  از .  دهد

  حاضر   پژوهش  تا  است  گردیده  سبب  ورزشی   مشارکت 
  بر  ورزش  در  مشارکت  تأثیر  بررسی  و   مطالعه  هدف  با

  نفت  پاالیش  شرکت  کارکنان  شناختیروان  سازگاری
 . گردد اجرا و  طراحی آبادان
  مشارکت  که  گردید  مشخص  پژوهش  نتایج  با  مطابق

 به  یتأثیر  دارای  شناختیروان  سازگاری  بر  ورزش  در
  381/17  که   تی   میزان  به  توجه   اب  که   دارد  703/0  میزان
  بر   ورزش  در  مشارکت  که  گردید  مشخص  ،است

  بهبود  عبارتی  به .  است  گذارتأثیر  شناختیروان  سازگاری

 
1. Longman, Wells & Stock 

2. Nicholls 

  آبادان   نفت  پاالیش  شرکت  کارکنان  ورزشی   مشارکت 
  این   شناختیروان  سازگاری   ارتقا   جهت  زمینه  تواندمی

(  2020)  استوک  و   ولز  ،1النگمن   .نماید  فراهم   را   افراد
  جهت  در  ورزش  از  استفاده  هدف  با  که  خود  پژوهش  در

-بررسی  از  پس  گرفت،  انجام   انسان  یتکامل  سازگاری
 وضعیت  بهبود  واسطه  به  ورزش   که   بردند  پی   خود  های

  شرایط   در   گذاری تأثیر  همچنین   و   افراد   تعامالتی 
  نتیجه   در   و   افراد   سازگاری  سبب  روانی   و   جسمانی

  در(  2021)  2نیکوالس .  (18)  گرددمی  آنان  تکامل
 بدون که  برد  پی خود هایبررسی از پس خود  پژوهش

  است  استرس  با  همراه   ورزشی  میادین  در  حضور  شک
  در استرس میزان  کاهش در مهمی  نقش سازگاری که

  مسیر  در  .(19)  دارد  ورزش   در   حاضر   افراد  میان

  منظر  از  افراد  تا  است  نیاز  شناختیروان  سازگاری

  به.  باشند  برخوردار   مطلوبی  شرایط  از  ذهنی

  مسیر   تواندمی  افراد  ذهنی  وضعیت  بهبود  بارتیع

-روان  سازگاری  به  دستیابی  در  را  آنان  موفقیت

  از   ورزش  در  مشارکت  طرفی  از.  سازد  مهیا  شناختی

  افراد  روانی  وضعیت   دبهبو  در  مطلوبی  هایظرفیت

  ذهنی  منظر از  را  افراد  تواند  می  و  است برخوردار

  مسئله  این(.  18)   رساند  مطلوبی  مرحله  به  روانی  و

  بتواند   ورزش  در  مشارکت  تا  است  گردیده  سبب

  شناختیروان  سازگاری  جهت  مناسبی  بستر

  فراهم  را  آبادان  نفت  پاالیش  شرکت  کارکنان

 . نماید

  با   که   خود  پژوهش  در(  2019)   همکاران   و   التیکانینن
  ورزشی  یهامحیط   در  حاضر  سالمندان  سازگاری  فهد

  که  بردند  پی  خود  هایبررسی  از   پس   گرفت،  انجام 
  مهم   هایسازگاری  از  یکی  اجتماعی-فردی  سازگاری

 3بیلوهور .  (16)  است  ورزشی  هایمحیط  در  آنان
  ورزش  گیریشکل   هدف  با  که   خود  پژوهش  در(  2018)

3. Bilohur 
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  از  پس  گرفت،  انجام  اجتماع  یک  عنوان  به  مفهومی
  ورزشی  میادین  در  حضور  که  برد   پی  خود  هایبررسی

  اجتماعی   فرایند  گسترش  و   بهبود  جهت زمینه  تواندمی
  منجر  اجتماع  وضعیت  بهبود  به  و   دهد  تسریع  را  شدن
  های محیط  کارکردهای  رسدمی  نظر  به.  (20)  دگرد

  گردیده  سبب  فردی  و   اجتماعی  های  حوزه  در   ورزشی
  ارتقا   به   منجر  بتواند  کارکنان   ورزشی  مشارکت  تا   است

  مشارکت   شک  بدون.  گردد  آنان  شناختیروان  سازگاری
  می  ایجاد  افراد  میان   در  مناسبی  هایظرفیت  ورزش   در

  ارتقا  جهت  زمینه  تواند  می  ها  ظرفیت  این  که  نماید

  از  یکی  .نماید  فراهم  را  افراد  شناختیروان  سازگاری

  ،شناختیروان  سازگاری   بهبود   جهت   در  مهم  مسائل

  همکاران  و  1بریری .  است  محیطی  هایجنبه

  نقش  محیطی  مسائل  که  نمودند  مشخص(  2018)

.  (21) دارد شناختی روان سازگاری  بهبود در مهمی

  اشاره  نیز(  2009)  فورت  هاك  و  لیدور  کوته،

 به   دستیابی  تواندمی  محیط  بهبود  که  داشتند

  این با.  (15) دهد  سریعت  را  شناختیروان  سازگاری

  جذاب   در  تواند  می  ورزش  رسدمی  نظر  به  توجه

  نفت  پاالیش  شرکت  کارکنان  شغلی  محیط  سازی

  مطلوب  در  مهمی   نقش  و  باشد  گذارتأثیر  آبادان

  مسئله  این.  باشد  داشته  کارکنان  محیط  نمودن

  بر  ورزش  در  مشارکت  تا  است  گردیده  سبب

  پاالیش   شرکت  کارکنان  شناختیروان  سازگاری

 . باشد  داشته  مثبتی   تأثیر  آبادان  نفت

  به  واکنشی  تواندمی  شناختیروان  سازگاری  عدم

  نیز   فردی  مسائل  چه  اگر.  باشد  افراد  شغلی  محیط

  شرایط  بهبود  با  اما  است  گذارتأثیر  خصوص  این  در

-روان  سازگاری  به  دستیابی  توانمی  محیطی

.  نمود  پذیر  امکان  تریمناسب  صورت  به  را  شناختی

-روان سازگاری تا است گردیده سبب مسئله این

 
 

  برخی  در  کلیدی  متغیر  یک  عنوان  به  شناختی

  پاالیش  شرکت  کارکنان  میان  جمله  از  مشاغل

  در   مشارکت  طرفی  از.  گردد  مشخص  آبادان  نفت

  تواند می  ورزشی  هایفعالیت  تدارك  و  ورزش

  شغلی  هایمحیط  سازیجذاب   جهت  جدی  زمینه

  پاالیش   شرکت  کارکنان  شغلی  محیط  جمله  از

  سبب  مسئله  این.  نماید  فراهم  را  آبادان  نفت

  در   مشارکت  حاضر  پژوهش  در  تا  است  گردیده

  بهبود   روند  بر  مثبت  گذاریتأثیر  سبب  ورزش

  پاالیش   شرکت  کارکنان  شناختیروان  سازگاری

  حاضر  پژوهش  نتایج  به  توجه   با.  گردد  آبادان  نفت

  ورزشی  محیط  سازی   جذاب  با   تا   گردد می  پیشنهاد
  محیط   هایجذابیت  ارتقا  به  آبادان  نفت  پاالیش  شرکت

  طرفی  از .  نمود  اقدام  کارکنان  حضور   جهت   ورزشی  های
  با   تا  گرددمی  پیشنهاد  حاضر  پژوهش  نتایج  به  توجه  با

  نفت  پاالیش  شرکت   در   اجتماعی   هایگروه  ایجاد 
 حضور  جهت  جتماعیا  هایجنبه  بهبود  به  ،آبادان

  با   همچنین .  نمود   اقدام  ورزشی   های محیط  در  کارکنان
  با  تا  گرددمی  پیشنهاد  حاضر  پژوهش  نتایج  به  توجه

 ،آبادان  نفت  پاالیش   شرکت  کارکنان  از  نیازسنجی
  را  شرایطی آنان، عالقه   مورد های ورزش تدارک ضمن
 برای   گروهی  های  ورزش  ایجاد  و   ریزیطرح  جهت
 .آورد وجود به آنان میان  در  ورزش هایجذابیت بهبود

 

 مقاله  امیپ
 یمشارکت در ورزش بر سازگار  که  داد  نشان  جینتا

  توان یم  نیبنابرا.  است  رگذاریتأث  یشناختروان
 در   یاجتماع  یهاگروه  جادیا  با  که  گرفت  جهینت

 ی هاجنبه  بهبود  به   آبادان،   نفت   شیپاال  شرکت
 ی هاطیمح  در   کارکنان  حضور  جهت  یاجتماع
 .نمود  اقدام یورزش

1. Brière 
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 اخالقی مالحظات

 پژوهش  اخالق  اصول  از  پیروی 

-دستورالعمل با  مطابق  ی ادیبن اهداف با  پژوهش  نیا
  انجام   یاخالق اصول  ۀ هم تیرعا و  پژوهشی یاه

  .است پذیرفته

 مالی  حامی

 یهاسازمان از یمال کمک گونه چیه پژوهش نیا
  ای یتجار ، یعموم یهابخش در یمال نیتأم
 .نکرد افتیدر یرانتفاعیغ

 یسندگان نو مشارکت

 یهابخش  نگارش  و  اجرا ،یطراح در سندگانینو
 .اندداشته یکسانی مشارکت پژوهش
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