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  چكيده

هاي  هاست، بنابراين شناخت شيوه هاست كه به عبارتي سازنده عمر انسان وقت، ارزشمندترين دارايي انسان: مقدمه

ها همچنين پيشرفت فرهنگي،  مطلوب گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولين و تبيين تأثير آن بر سالمت و شادابي آن

  .اي اثبات شده است مهم و مسئلهاجتماعي و تحصيلي اين عزيزان امري 

هاي ورزشي در نحوة گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولين ورزشكار  اين تحقيق با هدف تعيين جايگاه فعاليت: هدف

  .خي از عوامل اثرگذار، انجام شداستان چهارمحال و بختياري و تعيين ارتباط آن با بر

به عنوان ) مرد و زن(نفر از جانبازان و معلولين ورزشكار  167ميداني بود و تحقيق حاضر توصيفي از نوع : ها مواد و روش

اي كه در اين زمينه تهيه شده و پايايي و روايي آن به ترتيب با  نمونه تحقيق انتخاب شدند و به پرسشنامة محقق ساخته

بود،  يت بدني مورد تأئيد قرار گرفتهو نظر خواهي از افراد متخصص و استادان ترب) α=0.81(دو روش آزمون آلفاي كرونباخ 

ها با استفاده از آمار  ها و همچنين متغيرهاي تحقيق، داده هاي فردي آزمودني به منظور توصيف ويژگي. پاسخ دادند

  .ورد تجزيه و تحليل قرار گرفتندم » خي دو«  )K2(از روش مجذور كاي توصيفي و آمار استنباطي شامل  فريدمن،

ترين  عمده. ها از سالمتي كامل برخوردار  بودند درصد نمونه 63.73نتايج پژوهش نشان داد كه  :گيري بحث ونتيجه

هاي گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولين تماشاي تلويزيون، عبادات و مستحبات و مطالعه كتاب و مطبوعات  شيوه

روي، شنا، كوهنوردي، شطرنج اختصاص  پيادههاي تحقيق به ترتيب  ترين فعاليت ورزشي نمونه عمده. همچنين ورزش بود

ها به سمت  هاي اصلي گرايش نمونه چنين كسب نشاط و لذت، اثرات مثبت ورزش، حفظ تندرستي عامل هم. داشت

چنين نتايج حاصله حاكي از آن بود كه بين جنسيت، تأهل و تجرد، سالمتي و ميزان درآمد  هم. بود هاي ورزشي فعاليت

وجود دارد، ضمن اينكه بين جنسيت،  α%=1دار در حد  اوقات فراغت جانبازان و معلولين رابطة معنيماهيانه با ميزان 

. مشاهده شد α%=1 دار در حد هاي ورزشي، رابطة معني سالمتي، ميزان درآمد ماهيانه و تأهل با پرداختن به فعاليت

دي مطلوب از فعاليت ورزشي در ايام فراغت من هاي تحقيق معتقدند بهره پژوهش حاضر گوياي آن است كه اكثر نمونه

شود و در صورت دسترسي به امكانات ورزشي، در بين ساير  موجب سالمتي جسم و روح، و بهبود روابط اجتماعي آنان مي

ها ترجيح  روي و شنا را بر ساير رشته هاي پياده دانند و رشته هاي ورزشي را اولويت خود مي ها پرداختن به فعاليت فعاليت

  .دهند مي

  

  .اوقات فراغت، جانبازان و معلولين، فعاليت ورزشي: ها كليد واژه

 

 

  16/5/91 :تاريخ دريافت

 11/10/91 :تاريخ پذيرش
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  قدمهم

 مشغلة دليل به ها انسان كه امروز تنش پر جهان در

 اوقات اهميت كنند، خستگي مي احساس همواره فراوان

 تاثير تواند مي فراغت. نيست پوشيده كسي بر فراغت

 لذت خود زندگي از تا بگذارد افراد زندگي مثبتي در

 افراد، فرد منتهي نشده بلكه چون به تاثير اين ببرند؛

 كالن برنامة به مناسب فراغت دهند، مي تشكيل را جامعه

 سبب فراغت اوقات تنظيم. كمك خواهدكرد جامعه هر

 استفادة وعدم است روان و روح سازندگي و گيري بهره

 سويي از. خواهدشد روح كسالت باعث اوقات اين از صحيح

 رو اين از كند؛ مي مختل را امور زندگي فراغت پشت فراغت

 به طوري است انكار قابل غير اوقات اين به توجه ضرورت

 ماية )ع(معصومان لسان در خواب و فراغت زيادي كه

  ).8( است عالم پروردگار بغض

 .تاس شده تشكيل فراغت و اوقات دوكلمة از فراغت اوقات

. است ها زمان و گاه معني هنگام، به وقت جمع اوقات

وقت، ). 1( است شده فرض امري براي كه زمان از مقداري

هاست كه به عبارتي سازنده  ارزشمندترين دارايي انسان

هاي مطلوب  هاست، بنابراين شناخت شيوه عمر انسان

گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولين و تبيين تأثير 

ها همچنين پيشرفت فرهنگي،  آن بر سالمت و شادابي آن

اي  اجتماعي و تحصيلي اين عزيزان امري مهم و مسئله

 فراغت اوقات كميتة نظر اساس بر). 10( اثبات شده است

 رهايي از نخست فراغت اجتماعي، رفاه ملي سمينار در

 تامين براي كار شامل وظايف اين .است اساسي وظايف

 و خانواده جامعه، از است كه اساسي وظايف و معيشت

 از منظور«: است معتقد افروز). 2( گيرد مي نشأت مذهب

 انسان كه است زماني و فرصت فراغت، اوقات

 دار عهده را كار موظفي يا تكليف گونه هيچ پذير مسئوليت

 شخصي انگيزة و ميل با كه اوست اختيار در زمان نبوده،

 شناس جامعه دومازيه،). 3(» بپردازد خاصي امر به

 هايي فعاليت مجموعة فراغت اوقات«: گويد مي فرانسوي

 تكاليف و تعهدات از ارزيابي از پس شخص است كه

 آن به و اشتياق ميل با اجتماعي و خانوادگي شغلي،

 به يا دانش توسعة تفريح، استراحت، اش غرض و پردازد مي

 رساندن ظهور به يا خويش رساندن شخصيت كمال

 در آزادانه مشاركت بسط باالخره يا و ها خالقيت استعداد،

ورزش بايستي بخشي از تفريحات ). 4( »است اجتماع

كانترز . بيست يكم گردد سالم روزمرة انسان در قرن

هاي سرطان كنترل شود، به  اگر تمام بيماري: نويسد مي

ها اضافه  فقط دو سال بر طول عمر انسانطور متوسط 

اما اگر تغذية خوب، تمرينات ورزشي و عادات . شود مي

رعايت شود، به ) به ويژه نكشيدن سيگار( خوب بهداشتي

ها اضافه  طور متوسط هفت سال بر طور عمر انسان

ضرورت توجه به : نويسد ماتسودا مي). 5( خواهدشد

ها  ت فراغت، بازيورزش همگاني در جهات فرهنگي، اوقا

و همچنين عوامل سالمتي بيولوژيكي بيشتر مورد تأكيد 

با : گويد كلوي مي پرفسور مك). 6( قرار خواهدگرفت

هاي تفريحي،  پرداختن به اوقات فراغت و ورزش و ورزش

هاي ملي و  غرور و فرهنگ ملي و سنن با عنايت به بازي

 ).7( شود  محلي و بومي نگهداري و تقويت مي

نويس نيز در بيان نقش مفيد ورزش در ايام فراغت تند

هاي مختلف ورزشي  امروزه انواع رشته: دارد اظهار مي

بيشتر از هر نوع فعاليت ديگري، پركنندة اوقات فراغت 

توان اظهار داشت  مردم هستند به طوري كه به جرأت مي

در بعضي از كشورها ورزش از چنان جايگاهي برخوردار 

در سرنوشت سياسي، اجتماعي و توان  است كه مي

  .)9( كننده باشد اقتصادي كشورها از عوامل تعيين

بررسي « تحقيقي با عنوان ) 1379(عليزاده و همكاران 

چكونگي گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولين با 

انجام دادند نتايج » تأكيد بر نقش تربيت بدني و ورزش

ي گذراندن به دست آمده حاكي از آن است كه شكل فعل

اوقات فراغت مطلوب نيست و موجب نارضايتي قشر مورد 

در اين خصوص كمبود امكانات و وسايل و . مطالعة است

اند،  هاي نامطلوب قابل توجه تنگناهاي مالي و رواج روش

همچنين كثرت ساعات فراغت جانبازان و معاولين نكتة 

ها و وسايلي مطلوبي كه مورد توجه  روش. مهمي است

تماشاي تلويزيون، : اند عبارتند از افراد مورد مطالعه

هاي آموزشي و علمي و حضور  پرداختن به ورزش، فعاليت

ها و طبيعت كه بايد طي يك برنامة هدفمند  در گردشگاه

  ).10( برداري قرار بگيرند  مورد بهره

رابطه بين «در تحقيق خود با عنوان ) 1382( پورسلطاني

المت عمومي جانبازان و معلولين هاي ورزشي و س فعاليت

انجام داد و به اين نتيجه » قطع عضو ورزشكار ايران

رسيد كه بين سالمت عمومي جانبازان و معلولين قطع 

هاي ورزشي تيمي و انفرادي تفاوت   عضو ورزشكار رشته

هاي  وجوددارد و وضعيت سالمتي ورزشكاران رشته

  ).11(است هاي تيمي انفرادي بهتر از ورزشكاران رشته

هاي انجام شده در خصوص چگونگي گذران اوقات  بررسي

دهد  فراغت توسط محققان خارج از كشور نيز نشان مي
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هاي  هاي فراغتي عالوه بر جنبه كه شركت در فعاليت

مثبت رواني، در كسب آمادگي جسماني و بدست آوردن 

از ). 13و12( تجارب از طبيعت بسيار مؤثر بوده است

روي را به عنوان يك  ياري از آنان پيادهسوي ديگر، بس

فعاليت ورزشي، بهترين شيوه براي گذراندن اوقات 

و در كنار آن ) 15و14(فراغت خود به شمار آوردند 

تماشاي تلويزيون به عنوان فعاليتي تفريحي مطرح 

هاي علمي قرن بيستم  پيشرفت). 17و16( است گرديده

رها كمتر و در زمينة تكنولوژي باعث شده تا حجم كا

اند، توسط  كارهايي كه به انرژي بدن نيازمند بوده

بنابراين سالمتي . گيرند ها و وسايل انجام مي ماشين

 -ها قلبي انسان به مرور زمان در مخاطره از بروز بيماري

عروقي، فشار خون، چاقي، ديابت، دردهاي كمر و ديگر 

تحرك  مسئله عدم. تحرك بدني است امراض ناشي از عدم

بدني در افراد جانباز و معلول با توجه به مشكالت 

ي وجودي و مشكالت ناشي از  جسمي موجود در پيكره

اين افراد . محيط و جامعه به گونه ديگر قابل بررسي است

از يك طرف داراي محدوديت حركتي به دليل معلوليت 

جسمي هستند و از طرف ديگر نوع معلوليت، آنان را از 

دارد  هاي ورزشي باز مي  ز فعاليتپرداختن به بعضي ا

هاي ورزشي براي افراد جانباز و  بنابراين مقوله فعاليت

معلول از دو جنبه درماني كه هدف آن تأمين سالمتي 

هاي  است و ديگري پيشگيري از مبتال شدن به بيماري

لذا با توجه به تحوالت همه . ثانويه حائز اهميت است

صورت لزوم، بازنگري جانبة كشور، ضرورت بررسي و در 

ران اوقات فراغت ضروري به نظر الگوهاي رايج گذ

هاي  اگرچه اين بررسي براي كلية اقشار و گروه. رسد مي

اجتماعي يك نياز اساسي است، اما چگونگي گذران اين 

اي  اوقات در ميان جانبازان و معلولين از اهميت ويژه

وقايع  تعداد جانبازان به دليل حوادث و. برخوردار است

دوران انقالب و بروز جنگ هشت ساله ميان ايران و عراق 

اين گروه با توجه . از ميزان قابل توجهي برخوردار است

هاي اعتقادي و اختصاصات منحصر به فرد،  به زمينه

شوند و چنانچه  بازوي توانمند جامعه محسوب مي

كاركردهاي مثبت و منفي اين اوقات براي اقشار جانباز و 

هاي الزم براي  به خوبي معين شود، زمينهمعلول 

وري نحوة گذران اوقات فراغت آنان به  ريزي و بهره برنامه

منظور دستيابي به يك الگوي مناسب، از جمله موارد 

بنابراين . شود مهم در جامعة اسالمي ما محسوب مي

هاي گوناگون در اين زمينه و دستيابي به  انجام پژوهش

هاي فراغتي از  ي مختلف فعاليتاطالعات دقيق در زوايا

هاي  جمله ساعات، شيوة اجرا، موانع ومشكالت و گرايش

تواند در اين ميان  فراغتي جانبازان و معلولين مي

هاي موجود را روشن سازد و چارچوب مشخصي را  چالش

ترسيم كند و هاي راهبردي آينده در اين رابطه  در برنامه

را در جهت پربار ريزي مناسبي  همچنين امكان برنامه

در حقيقت، . اوقات فراغت جانبازان و معلولين مهيا سازد

گويي به سه سؤال كلي  هدف از اجراي اين تحقيق پاسخ

هاي  زير در زمينة فراغت و ورزش و ساير فعاليت

برنامة جانبازان و معلولين در ايام فراغت است تا  فوق

ن هاي حاصل از تحقيق، مسئوال براساس نتايج و يافته

ريزي مناسبي را در جهت پربار  ربط بتوانند برنامه ذي

كنند و  كردن اوقات فراغت جانبازان و معلولين طراحي

  :به مرحله اجرا در آورند

نحوة گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولين با  -

توجه به محدوديت ها فضا و امكانات ورزشي چگونه 

 است؟

گذراندن تعيين جايگاه فعاليت ورزشي در نحوة  -

 اوقات فراغت جانبازان و معلولين چگونه است؟

ها و عاليق كلي جانبازان و معلولين جهت  سليقه -

ها و  هاي ورزشي شامل كدام رشته شركت در فعاليت

 هاست؟ اولويت

 

  ها مواد و روش

اين پژوهش از نوع توصيفي ميداني است و جامعة آماري 

معلول ورزشكار جانباز و ) مرد و زن(آن را كلية افراد 

استان چهارمحال و بختياري كه طبق آمار اداره كل 

 65معلول و  95(نفر  167تربيت بدني استان برابر با 

كه . به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. بودند) جانباز

عنوان  به دليل محدوديت جامعة آماري كلية اعضا به

  .نمونة تحقيق انتخاب شدند

گردآوري اطالعات از در اين پژوهش، به منظور 

ي محقق ساخته در خصوص نحوة گذران  پرسشنامه

اين . اوقات فراغت جانبازان و معلولين استفاده شد

سؤال از نوع بسته و باز بود،  45پرسشنامه شامل تعداد 

شخصي، (ها به چهار بخش  اي كه در آن سؤال به گونه

به منظور تعيين . تقسيم شدند) فراغتي، هنري، ورزشي

ايي و روايي اين پرسشنامه، به ترتيب از آزمون آلفاي پاي

، همچنين از نظرات متخصصان و )α=0.81(كرونباخ 

استادان تربيت بدني و نيز اطالعات مستخرج از ساير 
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به منظور . ها قبلي در اين زمينه استفاده گرديد پژوهش

هاي حاصل از پژوهش، از  توصيف و تجزيه و تحليل داده

هاي آماري و  وصيفي در قالب جدولآمار تهاي  روش

نمودارهاي ستوني استفاده شد براي درك روابط ميان 

اطالعات حاصله و تعيين ارتباط بين متغيرهاي مورد 

ها از  مطالعه و شناسايي برخي عوامل اثرگذار برآن

 α %=1و % 99با ضريب اطمينان » خي دو« ) K2(روش

آماري ارائه  سي در جدولاستفاده گرديد و نتايج اين برر

  .شده است

  

  ها يافته

ها شايان ذكر است  هاي فردي نمونه در خصوص ويژگي

باشد  درصد مي 3.2كه ميزان افراد بيسواد جامعة تحقيق 

درصد افراد از تحصيالت باالتر از ليسانس  3و 

درصد افراد ديپلم يا  65كه  در حالي. برخوردارند

معلولين از سطح درصد جانبازان و  23ترند و فقط  پايين

درصد  56همچنين . تحصيالت باالتر از ديپلم برخوردارند

با توجه به . درصد افراد متأهل هستند 44افراد مجرد و 

اطالعات حاصله در تحقيق حاضر ميزان ساعت فراغت 

امر فوق . جانبازان و معلولين مورد مطالعه بسيار باالست

. رسد ميتحرك اين قشر منطقي به نظر  با توجه به عدم

روز  اند كه در شبانه درصد افراد اظهار داشته 35حدود 

اگر دامنه را . ساعت فرصت فراغت دارند 18تا  12بين 

شود كه  تر در نظر آوريم، آنگاه مالحظه مي قدري وسيع

بيش از شش ساعت فرصت فراغت  درصد افراد 47حدود 

درصد افراد با واژة غير كمي ولي  38و نزديك به  دارند

در . اند پاسخ داده» بيشتر اوقات بيكارم«امال قابل فهم ك

خصوص جامعة مورد نظر اين تحقيق اشتغال با استقالل 

مالي انطباق ندارد زيرا برخي از افراد جانباز و معلول 

تمام حاالت . شوند بيكارند، ولي از لحاظ مالي حمايت مي

دهي خاص به الگوي گذران اوقات  فوق موجب شكل

درصد  38براساس نتايج تحقيق حدود . شود فراغت مي

افراد بيكار هستند كه اين وضعيت را بايد بسيار حساس 

درصد افراد تحقيق به ميزان  29حدود . تلقي كرد

ساعت  8درصد بيش از  14. متعارف اشتغال به كار دارند

كنند كه الگوي فراغت اينان در معرض آسيب  كار مي

درصد افراد  4دود ح. ناشي از اشتغال نامناسب است

كنند كه اگر مشكل اقتصادي  ساعت كار مي 5كمتر از 

  .داشته باشند وضعيتي مطلوب دارندن

در خصوص وضعيت سالمتي، اطالعات حاصله گوياي آن 

ها از سالمتي كامل  درصد از نمونه 72.35است كه 

  .برخوردارند

  

  هاي فراغتي از ديدگاه جانبازان و معلولين بندي فعاليت اولويت :1جدول

  داري معني سطح  درجه آزادي  خي دو  ميانگين رتبه  هاي فراغتي فعاليت  رديف

  9.53  تماشاي تلويزيون  1

286.696  9  0.001  

  8.00  عبادات و انجام مستحبات  2

  7.75  مطالعة كتاب ومطبوعات  3

  6.23  ورزش كردن  4

  5.73  گوش دادن به راديو  5

  5.46  مطالعة درسي  6

  5.24  ديدار اقوام  7

  5.02  با دوستان گذراندن  8

  4.78  سياحت و زيارت  9

  4.29  رفتن به گردش  10

  4.25  رفتن به سينما  11

  0.001داري در سطح  تفاوت معني

  

مشاهده مي شود تماشاي  3همانگونه كه در جدول

در رتبه اول و رفتن به  9.53تلويزيون با ميانگين رتبه 

در رتبه دهم قرارگرفته  4.25سينما با ميانگين رتبه 

نقش وسايل و امكانات در گذراندن مطلوب اوقات  .است

بدون ترديد با وسايل و . فراغت بسيار اساسي است

توان ايام مورد  تجهيزات مكفي و مناسب است  كه مي

بحث را با كاركردهاي تربيتي، سياسي، فرهنگي و 

  .اجتماعي، اقتصادي، آموزشي وغيره همراه ساخت
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  اظهار نظر جانبازان و معلولين در بارة وسايل و امكاناتي كه براي گذراندن اوقات فراغت بايد تهيه شود

  درصد  شرح

  4  

23.26  

  4.6  هاي هنري

5.65  

  7  امكانات ازدواج فراهم شود

3  

  10.84  امكانات تفريحي

  17.2  مسافرت خانوادگي، زيارتي و اردويي

  1.64  امكانات كافي است

  3.2  

اش خواهد داشت  اي در تطبيق فرد با شرايط ويژه

اند كه امكانات  درصد افراد عنوان كرده 2

  .فعلي كافي است

هاي  درصد اولويت اول فعاليت 43.31روي با 

ورزشي نمونه تحقيق به هنگام فراغت بود، ضمن اينكه 

دي قرار شنا، بدنسازي، دويدن و شطرنج در مراتب بع

 ).1نمودار شمارة

  
  هاي تحقيق به هنگام فراغت براساس فرواني درصدي

هاي ورزشي در ايام فراغت بوده  ها به سمت فعاليت

است و به ترتيب اثرات مثبت ورزش و حفظ تندرستي 

  ).2نمودار شمارة (در مراتب بعدي قرار گرفتند 
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        بازان و معلولينتعيين جايگاه فعاليت ورزشي در نحوة گذراندن اوقات فراغت جان

سال پنجم، شماره ه          پژوهشي طب جانباز -ي علمي مجله

اظهار نظر جانبازان و معلولين در بارة وسايل و امكاناتي كه براي گذراندن اوقات فراغت بايد تهيه شود

  رديف  درصد  شرح

  ويدئو و سينما  11  43.11  وسايل ورزشي

  وسيلة نقليه  12  17.23

هاي هنري تشكيل كالس  13  12.11  

  اردو  14  15  تسهيالت مالي

امكانات ازدواج فراهم شود  15  2.45

  مطالعه   16  13  هاي آموزشي تشكيل كالس

امكانات تفريحي  17  5  تهية امكانات درماني

مسافرت خانوادگي، زيارتي و اردويي  18  14  

امكانات كافي است  19  8.7  زيارت و مراسم مذهبي

  امكانات بيشتر  20  9.85  )با اصالح برنامه

. تمام سنين مصداق دارداين امر در بارة كلية اقشار و در 

تهية وسايل ورزشي و فراهم ساختن امكان پرداختن به 

اين پديدة . است ورزش رتبة اول را به خود اختصاص داده

هاي  حل پسند را واقعا بايد يكي از راه

مناسب براي حل مشكالت اوقات فراغت كلية اقشار 

 23.26تهية وسيلة نقليه، مورد درخواست حدود 

تواند تا  وسيله نقليه كه مي. درصد از افراد نمونه است

حدود زيادي بر تحرك فرد جانباز و معلول بيفزايد، نقش 

اي در تطبيق فرد با شرايط ويژه ارزنده

2 حدودتنها 

فعلي كافي است

روي با  پياده

ورزشي نمونه تحقيق به هنگام فراغت بود، ضمن اينكه 

شنا، بدنسازي، دويدن و شطرنج در مراتب بع

نمودار شمارة(داشتند 

هاي تحقيق به هنگام فراغت براساس فرواني درصدي هاي ورزشي نمونه اولويت اول فعاليت: 1نمودار 

هاي ورزشي موقع  مطلوبترين زمان براي اجراي فعاليت

كسب نشاط و . درصد بود 47.44 

درصد عامل اصلي گرايش  48.21

ها به سمت فعاليت نمونه

است و به ترتيب اثرات مثبت ورزش و حفظ تندرستي 

در مراتب بعدي قرار گرفتند 
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تعيين جايگاه فعاليت ورزشي در نحوة گذراندن اوقات فراغت جان

مجله

اظهار نظر جانبازان و معلولين در بارة وسايل و امكاناتي كه براي گذراندن اوقات فراغت بايد تهيه شود: 2جدول 

  رديف

وسايل ورزشي  1

  كتابخانه  2

  شغل مناسب  3

تسهيالت مالي  4

  مسكن   5

تشكيل كالس  6

تهية امكانات درماني  7

  مناسب اماكن  8

زيارت و مراسم مذهبي  9

با اصالح برنامه(تلويزيون   10

  

اين امر در بارة كلية اقشار و در 

تهية وسايل ورزشي و فراهم ساختن امكان پرداختن به 

ورزش رتبة اول را به خود اختصاص داده

پسند را واقعا بايد يكي از راه جالب و عامه

مناسب براي حل مشكالت اوقات فراغت كلية اقشار 

تهية وسيلة نقليه، مورد درخواست حدود . دانست

درصد از افراد نمونه است

حدود زيادي بر تحرك فرد جانباز و معلول بيفزايد، نقش 

  

نمودار 

 

مطلوبترين زمان براي اجراي فعاليت

 عصر و شب كال با

48.21احساس لذت با 
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  براساس فراواني درصديهاي ورزشي در ايام فراغت 

ها مشكالت مالي را به عنوان  درصد از نمونه

الت گذران اوقات فراغت ترين عامل موانع و مشك

ي عنوان هاي ورزش نكردن خود در فعاليت

جسماني و  آمد، مشكالت وكردند و عدم امكانات رفت 

  ).3نمودار شمارة(حركتي در مراتب بعدي قرار داشتند 

  
  هاي ورزشي براساس فراواني درصدي

ها، پربار بودن اوقات فراغت را تا  درصد از نمونه

كنندة سالمت جسمي و روحي  مينحد زيادي تأ

 ).4نمودار شمارة 
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                                مجيد كياني و همكاران

سال پنجم، شماره ه          پژوهشي طب جانباز -ي علمي مجله

هاي ورزشي در ايام فراغت  هاي تحقيق به اجراي فعاليت علل گرايش نمونه

ترين و پرطرفدارترين  در صورت وجود امكانات، مطلوب

 20.72ها، شنا با  نوع فعاليت ورزشي از ديدگاه نمونه

درصد جذابيت  18.17روي با  درصد بود و بعد از آن پياده

ها داشت، ضمن اينكه  بيشتري نسبت به ساير رشته

ها اعالم داشتند كه امكانات  د از نمونه

  .ورزشي مخصوص جانبازان و معلولين ضعيف است

درصد از نمونه 52.36

ترين عامل موانع و مشك مهم

نكردن خود در فعاليت براي شركت

كردند و عدم امكانات رفت 

حركتي در مراتب بعدي قرار داشتند 

هاي ورزشي براساس فراواني درصديموانع و مشكالت گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولين به فعاليت

ها، نبود امكانات الزم را به عنوان  درصد از نمونه

عامل اصلي در عدم استفادة مطلوب از اوقات فراغت خود 

ها از نحوة  درصد از نمونه 71.37ذكر كردند، ضمن اينكه 

 .گذران اوقات فراغت خود ناراضي بودند

درصد از نمونه 94.65

حد زيادي تأ

نمودار شمارة (اند  دانسته

اثرات  

مثبت 

ورزش

حفظ  

تندرستي

افزايش  

اعتماد به  

نفس

كاهش  

فشار  

رواني

بودن با  

دوستان

تناسب  

اندام

غيره
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مجيد كياني و همكاران

مجله

علل گرايش نمونه: 2نمودار 

  

در صورت وجود امكانات، مطلوب

نوع فعاليت ورزشي از ديدگاه نمونه

درصد بود و بعد از آن پياده

بيشتري نسبت به ساير رشته

د از نمونهدرص 86.89

ورزشي مخصوص جانبازان و معلولين ضعيف است

  

موانع و مشكالت گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولين به فعاليت): 3(نمودار

  

درصد از نمونه 67.66

عامل اصلي در عدم استفادة مطلوب از اوقات فراغت خود 

ذكر كردند، ضمن اينكه 

گذران اوقات فراغت خود ناراضي بودند

  

٢.١٣
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  ها ميزان تأثير استفادة مطلوب از اوقات فراغت بر تأمين سالمت جسمي و روحي افراد از ديدگاه آزمودني): 4(نمودار

  

 مطالعهنتايج حاصل از بررسي ارتباط بين متغيرهاي مورد : 3جدول 

 P  عوامل ارتباط  رديف

  0.003  16.43  ارتباط بين جنسيت جانبازان و معلولين با ميزان اوقات فراغت  1

  0.015  32.31  ارتباط بين تأهل جانبازان و معلولين با ميزان اوقات فراغت  2

  0.000  92.87  ارتباط بين سالمتي جانبازان و معلولين با ميزان اوقات فراغت  3

  0.002  34.82  ارتباط بين ميزان درآمد ماهيانة جانبازان و معلولين با ميزان اوقات فراغت  4

  0.001  19.23  هاي ورزشي ارتباط بين جنسيت جانبازان و معلولين و پرداختن به فعاليت  5

  0.000  105.64  هاي ورزشي ارتباط بين تأهل جانبازان و معلولين و پرداختن به فعاليت  6

  0.002  29.42  هاي ورزشي بين سالمتي جانبازان با پرداختن به فعاليتارتباط   7

  0.001  27.22  هاي ورزشي ارتباط بين ميزان درآمد ماهيانة جانبازان و معلولين و پرداختن به فعاليت  8

  

سنجي بين  شايان ذكراست، نتايج حاصل از ارتباط

برخي از عوامل تأثيرگذار بر  متغيرهاي مورد مطالعه و

 .نشان داده شده است 3ها در جدول شمارة  آن

حاكي از ان است كه ) 2(بررسي مقادير موجود در جدول 

بين جنسيت، تأهل، سالمتي و ميزان درآمد ماهيانه با 

داري  ميزان اوقات فراغت جانبازان و معلولين رابطة معني

بين شود، ضمن اينكه  مشاهده مي α%=1 در حد

جنسيت، تأهل، سالمتي و ميزان درآمد ماهيانه با 

هاي ورزش جانبازان و معلولين نيز  پرداختن به فعاليت

  .وجود دارد α%=1داري در حد  رابطه معني

  

  گيري بحث و نتيجه

هاي گذران اوقات فراغت نتايج تحقيق  در خصوص شيوه

حاكي از آن است كه تماشاي تلويزيون، عبادات و انجام 

بات و مطالعة كتاب و مطبوعات به ترتيب باالترين مستح

يجة حاصله در مقادير را به خود اختصاص دادند، كه نت

هاي داخلي و  هاي بيشتر پژوهش اين زمينه با يافته

اين موضوع ) 9و16-20و22و23( خارجي همخواني دارد

حاكي از نقش مؤثر تلويزيون به عنوان يك وسيله ارزان 

كننده جهت پر كردن اوقات  گرمقيمت، كم هزينه و سر

البته جاي بسي تأسف . فراغت جانبازان و معلولين است

اي كه از جانب نمونة تحقيق ابراز  است كه با اين عالقه

هاي تلويزيون به آنان  شود، سهم ناچيزي از برنامه مي

جايي كه حضور در اجتماعي و از آن. اختصاص دارد

تن امكانات مناسب جايي آنان بدون در اختيار داش جابه

هاي شديد جسماني و رواني را فراهم  موجبات ناراحتي

رسد كه يكي از علل استقبال  آورد، بنابراين به نظر مي مي

هاي آن، مشكالت، ويژة  آنان از تلويزيون عالوه بر جاذبه

به عبارت، تماشاي تلويزيون براي نمونه . اين قشر باشد

عالقه و انتخاب آزاد آنان تحقيق را نبايد صرفا به منزلة 

توانايي آنان در  تلقي كرد، بلكه نيم نگاهي هم به عدم

  .ستفاده از وسايل ديگر بايد داشتا

هاي تحقيق نسبت به  در خصوص بررسي نگرش نمونه

هاي ورزشي و زواياي آن در ايام فراغت، نتايج  فعاليت

درصد از  18تحقيق حاضر حاكي از آن است كه حدود 

هاي ورزشي را در  و معلولين انجام فعاليتجانبازان 

اند كه در اين ميان  ود قرار دادهاولويت نخست خ

هاي  درصد اولويت نخست رشته 43.31روي با  پياده

شنا، بدنسازي، دويدن و شطرنج ورزشي و در ادامه 

اين نتايج در . اند هاي بعدي را به خود اختصاص داده رده

94.65
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100
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با نتايج تحقيقات ) روي بالخص پياده(اي از موارد  پاره

رسد  كه به نظر مي )9و16- 20( پيشين همخواني دارد

رفتن و دسترسي  نياز زيستي افراد به تحرك و راه

هاي ارزان اجراي اين فعاليت  الوصول و هزينه سهل

هاي عمدة گرايش جانبازان و  تواند يكي از علت مي

 در اين ميان تيراندازي و. روي باشد معلولين به پياده

برداري هيچ پايگاهي را در بين جانبازان و معلولين  وزنه

هاي فراغتي نداشته است كه احتماال  جهت انجام فعاليت

برداري و نبود امكانات ويژة  سنگين و قدرتي بودن وزنه

ورزش تيراندازي از جمله داليل عدم گرايش جانبازان و 

  .هاي فوق باشد معلولين به رشته

ها تحقيق به سمت  ش نمونهدر خصوص علت اصلي گراي

فعاليت ورزشي، نتايج تحقيق حاضر حاكي از آن است كه 

درصد عامل اصلي  48.21كسب نشاط و احساس لذت با 

است و  هاي ورزشي بوده گرايش آنان به سمت فعاليت

درصد، و حفظ  15.11پس از آن اثرات مثبت ورزش با 

د كه ان درصد مراتب بعدي قرار گرفته 11.11تندرستي با 

ها از تأثير مثبت ورزش بر  اين خود گوياي آگاهي نمونه

سالمت جسم و روح و حفظ تناسب اندام و شادابي افراد 

فر و  هاي بهرام اين يافته با نتايج حاصله از پژوهش. است

صباغ لنگرودي همچنين تحقيقات لمپكين همخواني 

  ).21و20و14( دارد

اليي از نتايج تحقيق حاكي از آن است كه درصد با

هاي ورزشي شركت ندارند،  هاي تحقيق در فعاليت نمونه

 43.13اي كه اين عده با درصد بااليي، حدود  به گونه

ترين عامل عدم شركت خود  درصد را نبود امكانات را مهم

اند و پس از آن وجود  هاي ورزشي عنوان كرده در فعاليت

مشكالت مالي، مشكالت جسماني و حركتي، عدم 

ترين  رفت و آمد همچنين كمبود مربيان عمدهامكانات 

هاي ورزشي عنوان  علت عدم شركت خود در فعاليت

اي از موارد با نتايج  اند كه داليل ارائه شده در پاره كرده

  .تحقيقات پيشين همخواني دارد

در زمينة نحوة تأثيرگذاري برنامة اوقات فراغت بر بهبود 

ي حاصل از ها ها، داده سالمت جسمي و روحي نمونه

اند،  درصد اين تأثير را زياد دانسته 94.65تحقيق فوق با 

هاي اوقات فراغت  دهد برنامه كه اين نتايج نشان مي

هاي  چنانچه پربار باشد و مطابق با عاليق و سليقه

ريزي و اجرا شود، به عنوان  جانبازان و معلولين برنامه

 ترين عامل بر حفظ تندرستي و شادابي، ارتقاء مهم

پذيري جانبازان و معلولين تأثير مثبت  شخصيت و جامعه

هاي فوق با نتايج  گذارد كه در نگاه كلي، يافته مي

  .همخواني دارد) 9(تحقيقات تندنويس 

در بررسي تحقيقات انجام شدة قبلي پيرامون اوقات 

فراغت، وجود و يا عدم وجود ارتباط آماري بين برخي از 

فته بود، به طوري كه در متغيرهاي مورد بررسي قرارگر

اي و  ز ارتباط برخي از متغيرهاي زمينهتحقيق حاضر ني

اي با ميزان اوقات فراغت و پرداختن به ورزش  زمينه غير

مورد بررسي قرار گرفت نتايج حاصله حاكي از آن بود كه 

بين جنسيت، تأهل، سالمتي و ميزان درآمد ماهيانه 

فراغت جانبازان و جانبازان و معلولين با ميزان اوقات 

مشاهده شده  a%=1داري در حد  معلولين رابطة معني

است كه اين با تحقيقات انجام شدة قبلي كه توسط 

در اين زمينه صورت گرفته، داراي نتايج ) 9( تندنويس

همچنين بين جنسيت، تأهل، سالمتي و . يكساني است

ميزان درآمد ماهيانه جانبازان و معلولين با پرداختن به 

داري  هاي ورزشي جانبازان و معلولين رابطة معني عاليتف

در حالي كه بين وضعيت . است وجود داشته a%=1در حد 

سكونت با ميزان اوقات فراغت، و نيز بين وضعيت 

هاي ورزشي رابطة  سكونت با پرداختن به فعاليت

  .اري مشاهده نشده استد معني

كنترل متغيير  هاي اين پژوهش، عدم از محدوديت

نكردن تعداد  جنسيت، تعداد جلسات كوتاه و شركت

اين . زيادي از جانبازان و معلولين در اين پژوهش بود

ها، احتماال نتايج پژوهش را تحت تأثير قرار  محدوديت

 محدوديتها، اين گرفتن نظر در با بنابراين. داده است

 زمينه در را معناداري و مهم نتايج اين پژوهش، هاي يافته

هاي ورزشي در گذران اوقات فراغت در  اد فعاليتتأثير زي

 از . دهد دست مي به ها زمينة سالمتي و تندرستي آن

و تصوير به دست آمده از الگوي  نتايج، براساس رو، اين

گذران اوقات فراغت جامعة مورد نظر، لزوم تدوين يك 

هاي جاري  نظر و بازنگري در برنامه برنامة جديد و تجديد

. دهد هماهنگي بيشتر ضروري جلوه ميرا به منظور 

هاي خاص قشر مورد  همچنين با توجه به حساسيت

مطالعه، بايد گذراندن اوقات فراغت اين گروه را بسيار 

بااهميت و جدي تلقي كرد و اين نكته را در نظر داشت 

اجتماعي و انتقادي  - كه عدم توجه به آن عواقب فرهنگي

  .قابل توجهي را در بر خواهد داشت
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