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Aims Physical activity and exercise are factors in the evolution of physical and mental deficiencies 
of veterans and disabled people. Strengthening and supporting the sports activities of veterans 
and disabled people in order to provide their health, mental well-being and physical rehab is 
one of the most important educational goals of veterans and disabled people. The purpose of 
this study was to investigate the correlation of the benefits and obstacles of participation in 
motor and physical activities with the participation of veterans in these activities.
Instrument & Methods In this applied and cross-sectional descriptive-correlational study 
in 2016, 353 veterans of Ardabil province were selected by multi-stage cluster sampling. 
Data collection was done using 3 instruments; demographic information, obstacles to sports 
participation and benefits of sports participation questionnaires. Data were analyzed by SPSS 
21 software using Spearman correlation coefficient, Regression and Friedman tests.
Findings There was a positive and significant correlation between all aspects of the obstacles 
to participation in sports with the lack of sports participation and all aspects of the benefits of 
sports participation with sport participation (p<0.01). In total, 29% of the obstacles’ variance 
in terms of devotees’ lack of participation and 33% variance in the benefit of the variance of 
sport participation were explained (p=0.001). The psychological benefits, with a mean score 
of 3.23, had the most impact on participation in sports activities, and financial obstacles and 
facilities with an average score of 3.98, had the greatest impact on the lack of participation of 
devotees in sports activities (p=0.001).
Conclusion Increasing the benefits of sports participation, especially the psychological benefits, 
as well as the removal of obstacles to participation, especially financial obstacles and facilities, 
will increase the participation of veterans in motor and sport activities. 
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  چکيده

های فعالیت بدنی و ورزش، عاملی در جهت تکامل نارسایی اهداف:
جسمی و روانی جانبازان و معلوالن است. تقویت و حمایت از 

نشاط منظور تامین سالمت،  های ورزشی افراد جانباز و معلول به فعالیت
بدنی  ترین اهداف تربیت روحی و بازتوانی جسمی آنان از جمله مهم

 بررسی پژوهش، این اجرای از آید. هدف شمار می جانبازان و معلوالن به
 با ورزشی و حرکتی های فعالیت در مشارکت موانع و منافع همبستگی

  .بود ها فعالیت اين در جانبازان مشارکت
  در این پژوهش کاربردی و مقطعی از نوع توصیفی ها:ابزار و روش

استان اردبیل  جانبازاننفر از  ۳۵۳، تعداد ۱۳۹۵همبستگی در سال 
برای گردآوری  ای انتخاب شدند.ای چندمرحلهگیری خوشه روش نمونه به

شناختی، موانع مشارکت  نامه اطالعات جمعیت ها، از سه پرسشداده
افزار  کمک نرم ها بهدادهورزشی و منافع مشارکت ورزشی استفاده شد. 

SPSS 21  های ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون و  آزمونو توسط
  قرار گرفتند.مورد تجزیه و تحلیل فریدمن 
زشی با عدم مشارکت ورزشی بین تمامی ابعاد موانع مشارکت ور ها:یافته

و بین تمامی ابعاد منافع مشارکت ورزشی با مشارکت ورزشی، همبستگی 
% ۲۹). در مجموع، متغیر موانع >۰۱/۰pداری وجود داشت ( مثبت و معنی

% واریانس مشارکت ۳۳واریانس عدم مشارکت جانبازان و متغیر منافع 
، ۲۳/۳ا میانگین رتبه ). منافع روانی بp=۰۰۱/۰کرد ( ورزشی را تبیین می

بیشترین تاثیر را بر مشارکت در فعالیت ورزشی و موانع مالی و امکاناتی 
، بیشترین تاثیر را بر عدم مشارکت جانبازان در ۹۸/۳با میانگین رتبه 

  ).p=۰۰۱/۰فعالیت ورزشی داشتند (
ویژه منافع روانی و  با افزایش منافع مشارکت ورزشی به گیری:نتیجه

موانع مالی و امکاناتی، ویژه  نمودن موانع مشارکت به برطرف همچنین با
  یابد.افزایش میهای حرکتی و ورزشی جانبازان در فعالیتمشارکت 
  جانبازان، منافع، موانع، فعاليت ورزشیها:  کلیدواژه
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  rbt.hebtt@yahoo.comنويسنده مسئول: 

  

  مقدمه

موضوع سالمت از دیرباز مورد توجه بشر بوده و مطالعات 
طور پیوسته در این باره پی  دهد که انسان بهآمده نشان می عمل به

تنها  جویی بوده است. در حال حاضر این توجه و حساسیت نه چاره
کاهش نیافته، بلکه اهمیت آن به دالیل متعددی افزایش نیز یافته 

یل عبارتند از؛ رشد و توسعه زندگی ماشینی، است. بخشی از این دال
ها و دانش کاهش ساعات کار و فعالیت، ارتقای سطح آگاهی

گیری های فرهنگی و شکلتر و موثرتر دگرگونیبشری و از همه مهم

گیری  خاص تمایالت و عالیق انسانها. بر این اساس، تصمیم
از زندگی اجتماعی و فردی درباره ایام فراغت، بخش قابل توجهی 

پوشی از آن غیرممکن است،  شود و چشمبشر امروزی محسوب می
ای که بسیاری از کشورهای جهان با استفاده از نتایج گونه به

تحقیقات و مطالعات در پی یافتن الگوی مناسب در جهت استفاده 
  .[1]بهینه از اوقات فراغت جوامع خود هستند

اوقات فراغت و نقش آن نهضت جدید بهزیستی بر استفاده بهینه از 
کند و به پیشگیری پیش از در سالمت جسمی و روحی تاکید می

پردازان این حرکت، برای نیل اعتقاد نظریه دهد. بهدرمان اهمیت می
های ها و ناراحتیبه یک زندگی سالم و پیشگیری از بیماری

کننده اوقات فراغت باشد، نیاز  مختلف به تفریحات سالمی که غنی
. در این راستا بررسی و در صورت لزوم بازنگری الگوهای [2]است

رایج گذران اوقات فراغت امری ضروری است. اگر چه این بررسی 
برای تمام اقشار جامعه یک نیاز اساسی است، اما سالمت جانبازان 
و معلوالن و چگونگی گذران این اوقات در میان آنها از اهمیت 

  ای برخوردار است.ویژه
گیری از مشکالت بارز افراد معلول، انزواطلبی و کنارهیکی از 
های ورزشی و اجتماعی است که این خود باعث کاهش فعالیت

شود. کاهش تحرک نیز ممکن است منجر به تحرک عمومی بدن می
های نامطلوب بدنی شامل عادات نامناسب نشستن و وضعیت

نی های ستون فقرات و سایر مشکالت بد خوابیدن، ناهنجاری
توان با . این کاهش تحرک و عوارض ناشی از آن را می[3]شود

ها های مناسب جبران نمود که از جمله این برنامهریزیبرنامه
شناخت موانع و منافع مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی در افراد 

عنوان عضوی از  جانباز و معلول است. افراد جانباز و معلول به
برای پرداختن به ورزش و فعالیت بدنی  جامعه این حق را دارند که

فرصت برابری با دیگر افراد جامعه داشته باشند. همچنین آنها باید 
بتوانند از تمامی امکانات و فضاهای ورزشی و تفریحی استفاده 

  نمایند.
فعالیت بدنی و ورزش فراتر از یک وسیله تفریحی، عاملی در جهت 

جانبازان و معلوالن است. های جسمی و روانی تکامل نارسایی
تنها برای  فعالیت بدنی بخش حیاتی در زندگی آنان است و نه

افزایش سالمتی و جلوگیری از بیماری، بلکه برای کاهش عوارض 
. [4]شود ضروری استثانویه که از معلولیت آنان ناشی می

باورنمودن افراد جانباز و معلول و توسعه و تقویت و حمایت از 
منظور تامین سالمت، نشاط روحی و  ورزشی بههای فعالیت

بدنی افراد  ترین اهداف تربیت بازتوانی جسمی آنان از جمله مهم
  جانباز و معلول است. 

 پیدایش به بلندای قدمتی جامعه در توان كم و معلول افراد وجود
است.  جامعه افراد برای همه برابر شانس یك معلولیت و دارد بشر
 لزوماً  فرد معلولیت آنكه شمارند، حالمی ناتوان را معلول فرد غالباً 

 ما، جمله جامعه آن از و جوامع اكثر در ، اما[5]كندنمی ناتوان را او
 عنوان افرادی به با آنان اغلب و نگرندمی منفی دید با را معلول افراد

 نسبت خود، منفی برخورد مردم با بنابراین. كنندمی رفتار فرودست
 ترناتوان را آنان مثبتشان، هایگرفتن توانمندی نادیده و معلوالن به

 و گیرگوشه نگرش این پذیرفتن با خود نیز افراد معلول و كنندمی
اصلی  جریان در معلول افراد كه خواهیممی . اگر[3]شوندناتوان می

 همه امكانات از سالم افراد همانند بایستی گیرند، قرار زندگی
 هایشاید فعالیت مند شوند وبهره ورزشی و تفریحی آموزشی،

 . از[2]نماید ایفا نقش را بهترین بتواند فراغت اوقات در ورزشی
 افراد و سالم افراد بین فاصله اجتماعی ارتباطات ورزشی، طریق

 ابراز برای الزم هایفرصت ترتیب بدین و كمتر شده معلول
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جامعه  با ارتباط در خصوص به كارا، و مثبت هایویژگی ها و توانایی
  شود.ایجاد می
های فراغتی از نوع فعال، نقش عنوان یکی از فعالیت ورزش به

ها دارد. ای در حفظ سالمت جسمی و روحی انسانکننده تعیین
های داشتن یک زندگی سالم مستلزم داشتن تحرک و فعالیت
های ورزشی است. این موضوعی است که بارها طی پژوهش

ست. اطالع افراد از تاثیرات مطلوب ورزش بر مختلف بیان شده ا
های های بدن موجب شده است تا گرایش به فعالیتدستگاه

  .[6]ورزشی در ساعات فراغت افزایش یابد
گسترش  ،سالمت جانبازان نیتام در یاساس های ز گاما یکی

سطوح  پرداختن به ابعاد مختلف آنها در روان و بهداشت جسم و
 یهاحوزه روان در است. نقش بهداشت جسم وی الملل نیب و یمل

جامعه  و خانواده ،یطیمح ،یاجتماع ،یفرد یمختلف زندگ
 ییعادت غذا منظم و یبدن تیفعال انیم نیا در .است ریانکارناپذ
از  یاریاز بس تواند سالمت جانبازان را ارتقا داده ویخوب م

 یروان و یحاالت که علت عمده اختالالت جسم ها ویماریب
طول  جانبازان در اصوالً  .نماید یریشگیپ ،بازان استنجا

، کنندیبه خود اعتماد م، رندیپذیمرا  گرانید یورزش یها تیفعال
خود از  یاجتماع و یفرد یزندگ در شناسند ویم خود را ییناحد توا

  .[2]ندیجو یآنها بهره م
جانبازان و معلوالن از جمله افرادی هستند که در شرایط مطلوب 

های ورزشی بپردازند و از اوقات فراغت توانند به فعالیتجامعه می
کردن  های ورزشی ضمن غنیخویش بیشترین بهره را ببرند. فعالیت

تواند در ایجاد رشد بخشی از اوقات فراغت افراد جانباز و معلول، می
موازات  های اخالقی، روانی و جسمانی آنان بهو توسعه جنبه

قش مهمی داشته باشد و از طرف دیگر، توان های دیگر نفعالیت
این افراد را در مقابله با مسایل و انطباق با شرایط افزایش داده یا 

  .[7]حتی حل بسیاری از مشکالت را ممکن سازد
افراد جانباز و معلول در عین اینکه همانند افراد عادی در خطر ابتال 

ها و  به بیماریقلبی و عروقی هستند، در خطر ابتال های به بیماری
ای هستند که ناشی از معلولیت آنان است. مشکالتی عوارض ثانویه

خوابی، استرس،  نظیر انزوای اجتماعی، افسردگی، چاقی، درد، کم
یابی و غیره  مشکالت تنفسی، گرفتگی عضالنی، مشکل در دوست

کمک ورزش و  هایی از این عوارض ثانویه هستند که بهنمونه
توانند بسیاری از این شرایط را بهبود ظم میفعالیت بدنی من

  .[8]بخشند یا حتی از میان بردارند
های ورزشی بسیاری در کشورهای پیشرفته دنیا امکانات و فعالیت

های رایج ویژه افراد معلول در نظر گرفته شده است. عالوه بر ورزش
های دیگر نظیر فوتبال، اسکی، اسنوبورد معلوالن، بسیاری از ورزش

و غیره نیز برای استفاده افراد معلول بسترسازی شده است. در ایران 
رغم وجود فدراسیون ورزش جانبازان و معلوالن و درنظرگرفتن  علی

دلیل شرایط و  امکانات ورزشی این قشر، افراد جانباز و معلول به
نمایند های ورزشی شرکت میمشکالت خاص خود، کمتر در فعالیت

ین موانع و مشکالت باید شناسایی و مرتفع رسد انظر می که به
لحاظ وضعیت جسمانی خود اغلب  شوند. افراد جانباز و معلول به

اند و در ساعات  تحرکی را پیش گرفته تحرک و شاید بی زندگی کم
دادن به رادیو و تلویزیون یا هر گونه  فراغت خود، خوابیدن، گوش

مرور  ای که بهگونه هنمایند، ب امور شخصی بدون تحرک را انتخاب می
های قامتی و گیرند و همچنین دچار ناهنجاریاز جامعه فاصله می

شوند. از سوی دیگر، این افراد اشتیاق فراوانی به شرکت اسکلتی می
های تفریحی و ورزشی دارند که متاسفانه در این راه در برنامه

 مشکالت و موانعی برای آنان وجود دارد که خود باعث عدم شرکت

دادن منافع و تاثیرات مثبت آن در  های ورزشی و ازدستدر فعالیت
. هدف از [9]شودابعاد مختلف زندگی افراد جانباز و معلول می

بررسی همبستگی منافع و موانع مشارکت در اجرای این پژوهش، 
های حرکتی و ورزشی با مشارکت جانبازان در اين  فعالیت
  ها بود. فعالیت

  

  ها  ابزار و روش

همبستگی در  -در این پژوهش کاربردی و مقطعی از نوع توصیفی
، اطالعات مورد نیاز با روش میدانی و پیمایشی ۱۳۹۵سال 
قطع عضو،  امعه آماری پژوهش، كلیه جانبازانجآوری شد.  جمع

چشم، اعصاب و روان، مشکالت  قطع نخاع، نابینا، شیمیایی، یک
تعداد  بهاردبیل  ساكن استانان و سایر جانباز حسی و حرکتی

براساس جدول تعیین حجم که از بین این افراد،  بودندنفر  ۴۲۸۳
 ایای چندمرحلهگیری خوشه روش نمونه نفر به ٣٥٣، مورگاننمونه 

  انتخاب شدند.
شناختی، نامه اطالعات جمعیت ها، از سه پرسشبرای گردآوری داده

  شد: موانع مشارکت ورزشی و منافع مشارکت ورزشی استفاده
نامه حاوی  این پرسش شناختی:نامه اطالعات جمعیت پرسش

کنندگان از قبیل؛ های جمعیتی شرکتسئواالتی در مورد ویژگی
  سن، وضعیت تاهل، سطح فعالیت، سطح تحصیالت و غیره بود.

نامه توسط  این پرسش نامه موانع مشارکت ورزشی: پرسش
قیق داخلی دیگر ساخته شده و در چند تح [5]و همکاران میرغفوری

نیز مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به موضوع پژوهش و 
نامه با استفاده از  در ابعاد و سئواالت این پرسش نمونه تحقیق،

نظرات اساتید متخصص و اسناد و مدارک موجود تغییراتی ایجاد 
نامه شامل چهار ُبعد؛ موانع مالی و امکاناتی،  در مجموع پرسش شد.

گویه است  ۲۲شخصی، موانع خانوادگی و موانع اجتماعی و  موانع
  شود.  ای لیکرت استفاده میگزینه گذاری از طیف پنجکه برای ارزش

نامه توسط  این پرسش نامه منافع مشارکت ورزشی: پرسش
ساخته شد. با توجه به موضوع پژوهش  [7]و همکاران طلب حمایت

نامه با استفاده از  پرسش در ابعاد و سئواالت این و نمونه تحقیق،
نظرات اساتید متخصص و اسناد و مدارک موجود تغییراتی ایجاد 

نامه شامل چهار ُبعد؛ منافع اجتماعی، منافع  در مجموع پرسش شد.
گویه است و برای  ۲۲زیستی، منافع روانی و منافع شناختی و 

  ای لیکرت استفاده شده است.گزینه گذاری از طیف پنجارزش
سئواالت و انطباق سئواالت با  یبودن محتوا مناسب یمنظور بررس به

 یی،محتوا ییروا یینتع یبرا دیگرعبارت  به یق،اهداف تحق
ها و  دانشگاه یدنفر از اسات ٨ ینب یقتحق یها نامه پرسش
 یدهرس یشنهاداتشد که پ یعرشته توز یننظران متخصص ا صاحب

د و بدین ترتیب پس از ها لحاظ ش نامه پرسش یینها یرایشدر و
اطمینان حاصل شد که  گارشی،ن یرایشد و ویحذف سئواالت زا

  .روایی قابل قبول داشته استها  نامه پرسش
-های تحقیق با توجه به محدودیتنامه برای تایید پایایی پرسش

 ۴۰منظور بررسی اولیه بین جامعه مورد نظر، تعداد  های موجود، به
با استفاده از صورت کامالً تصادفی توزیع شد و  نامه به پرسش

 برای موانع مشارکت ورزشی یاییپاضریب آلفای کرونباخ مقدار 
که با توجه به گزارش شد  ۹۱/۰و برای منافع مشارکت ورزشی  ۸۸/۰

ها از پایایی باالیی نامه گفت که پرسش توانمقدار این ضرایب می
   برخوردار هستند.

نامه و محاسبه روایی و پایایی آن و همچنین  پس از تهیه پرسش
تعیین حجم جامعه و نمونه تحقیق، محقق اقدام به توزیع 

نامه در بین جانبازان استان اردبیل نمود. روش توزیع  پرسش



ــــــــــــــــــــ و همکاران مشهدلو یرضا بخش  ۱۵۸ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــــــــــ  ــ

   ۱۳۹۶ تابستان، ۳، شماره ۹دوره                    پژوهشی طب جانباز - نامه علمی صلف

  نامه توزیع شد.  رسشپ ٣٥٣ای بود و  طبقه -نامه تصادفی پرسش
و توسط  SPSS 21افزار  کمک نرم آمده به دست های آماری بهداده

قرار گرفتند، به این آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل 
ها از آزمون بودن توزیع داده صورت که برای بررسی نرمال

اسمیرنوف، برای بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون  - کولموگروف
ها از   ضریب همبستگی اسپیرمن، برای بررسی اثربخشی متغیر

بندی متغیرها از آزمون فریدمن  آزمون رگرسیون و برای اولویت
  استفاده شد.

  
های مربوط به موانع  گویهمیانگین آماری نمرات جانبازان در هر یک از ) ۱جدول 

  و منافع مشارکت ورزشی

  میانگین  ورزشیهای مربوط به موانع و منافع مشارکت  گویه
  موانع مشارکت ورزشی

  ۵۴/۳±۸۷/۰  رسانی به جانبازان و معلوالن در مورد ورزش عدم اطالع -۱
عدم حمایت مراکز آموزشی همانند دانشگاه از مسایل  -۲

  ورزشی
۰۳/۱±۸۷/۲  

های جمعی از ورزش جانبازان و عدم حمایت رسانه -۳
  معلوالن 

۹۹/۰±۹۸/۳  

  ۱۲/۴±۰۲/۱  ورزش جانبازان و معلوالن عدم توجه مسئوالن به - ۴
  ۱۷/۳±۱۲/۱  های جسمی ناشی از ورزشترسیدن از آسیب -۵
  ۷۱/۳±۰۸/۱  نبودن الگوهای موفق ورزش جانبازان در سطح استان - ۶
  ۹۹/۳±۰۵/۱  های مربوط به توانایی جسمیمحدودیت - ۷
  ۵۵/۳±۱۱/۱  کمبود عالقه -۸
  ۰۲/۴±۸۸/۰  نداشتن انگیزه الزم - ۹
  ۹۳/۲±۰۹/۱  های الزمعدم مهارت - ۱۰
  ۰۹/۳±۹۵/۰  حوصلگی تنبلی و بی -۱۱
  ۶۳/۲±۸۱/۰  بودن خجالتی -۱۲
  ۹۱/۳±۱۳/۱  عدم خوداعتمادی و خودباوری -۱۳
  ۲۱/۴±۸۸/۰  مخالفت افراد خانواده با شرکت در ورزش - ۱۴
  ۹۹/۳±۰۶/۱  نکردن اعضای خانواده ورزش - ۱۵
  ۷۳/۲±۰۱/۱  وضعیت اقتصادی خانواده - ۱۶
  ۱۹/۴±۱۷/۱  ونقل کمبود وسایل نقلیه و حمل - ۱۷
  ۴۱/۴±۸۹/۰  های مناسب ورزشی عدم دسترسی به فضاها و سالن - ۱۸
  ۴۴/۳±۰۸/۱  کمبود و گرانی وسایل ورزشی - ۱۹
  ۸۱/۲±۹۹/۰  بودن وقت فعالیت اماکن ورزشی نامناسب - ۲۰
  ۳۷/۴±۱۱/۱  گذاری الزم در توسعه اماکن ورزشی عدم سرمایه -۲۱
  ۹۵/۳±۰۴/۱  های ورزشی مربوط گرانی هزینه شرکت در فعالیت -۲۲

  منافع مشارکت ورزشی
  ۰۳/۴±۹۷/۰  مدیریت خود -۱
  ۹۱/۳±۰۲/۱  های جدیدگیری در موقعیتتوانایی تصمیم -۲
  ۲۴/۳±۷۷/۰  های قبلی خودحفظ موفقیت -۳
  ۵۱/۳±۰۷/۱  کمک به حس رهبری گروهی از افراد - ۴
  ۰۳/۳±۱۲/۱  مالقات افراد جدید -۵
  ۸۳/۳±۸۳/۰  دیدار دوستان - ۶
  ۰۷/۴±۱۴/۱  کسب حمایت اجتماعی - ۷
  ۶۶/۲±۰۱/۱  های اجتماعیکاهش محدودیت -۸
  ۱۵/۴±۷۷/۰  های اجتماعیتوانایی - ۹
  ۹۷/۳±۹۴/۰  های اجتماعیارزش - ۱۰
  ۱۸/۳±۰۵/۱  اعتماد به خود -۱۱
  ۸۱/۳±۸۱/۰  کاهش خشم -۱۲
  ۹۱/۳±۹۹/۰  اضطرابکاهش  -۱۳
  ۰۳/۴±۱۳/۱  خودباوری - ۱۴
  ۰۱/۳±۷۹/۰  سرسختی ذهنی - ۱۵
  ۸۷/۲±۰۳/۱  داشتن ظاهر خوب - ۱۶
  ۱۴/۴±۹۱/۰  انرژی و سرخوشی در طول روز - ۱۷
  ۹۶/۳±۱۴/۱  تنظیم وزن - ۱۸
  ۲۷/۳±۸۸/۰  افزایش قدرت عضالنی - ۱۹
  ۹۱/۲±۰۱/۱  برتری فیزیکی نسبت به دیگران - ۲۰
  ۰۳/۳±۱۱/۱  ثبات حالت فیزیکیافزایش  -۲۱
  ۳۸/۴±۹۵/۰  افزایش طول عمر -۲۲

  ها یافته

نحوی دارای فعالیت ورزشی  هر  از جانبازان در طول هفته به نفر ۱۳۱
گونه فعالیت ورزشی  در طول هفته هیچاز آنها  نفر ۱۷۷ ، ولیدنبود

% ۹/۵۱که دارای فعالیت ورزشی بودند، نفر  ۱۳۱. از بین نداشتند
  شیوه % به۲/۳۱طور فردی نامنظم،  % به۷/۱۳صورت فردی منظم،  به

تمرین صورت تیمی نامنظم به اجرای  % به۲/۳تیمی منظم و 
  د. پرداختن ی میورزش

های مربوط به  گویهمیانگین آماری نمرات جانبازان در هر یک از 
   آورده شده است. ۱موانع و منافع مشارکت ورزشی در جدول 

عاد موانع مشارکت ورزشی شامل؛ موانع مالی و بین تمامی اب
موانع خانوادگی )، r=۴۴/۰(موانع شخصی )، r=۳۷/۰امکاناتی (

)۵۰/۰=r ( و موانع اجتماعی)۲۲/۰=r ( با عدم مشارکت ورزشی
). همچنین بین >۰۱/۰pدار وجود داشت ( همبستگی مثبت و معنی

)، r=۶۶/۰( یمنافع روانمشارکت ورزشی شامل؛ تمامی ابعاد منافع 
منافع ) و r=۵۵/۰( یستیمنافع ز)، r=۴۸/۰( یمنافع اجتماع

همبستگی مثبت و نیز مشارکت ورزشی ) با r=۶۱/۰(شناختی 
  ).>۰۱/۰p(داری مشاهده شد  معنی

% واریانس عدم مشارکت جانبازان و ۲۹در مجموع، متغیر موانع 
کرد  % واریانس مشارکت ورزشی را تبیین می۳۳متغیر منافع 

)۰۰۱/۰=p.(  
، منافع ۲۳/۳از بین منافع مشارکت، منافع روانی با میانگین رتبه 

، منافع اجتماعی با میانگین رتبه ۰۲/۳زیستی با میانگین رتبه 
به ترتیب از بیشترین  ۰۹/۲و منافع شناختی با میانگین رتبه  ۳۶/۲

  ).p=۰۰۱/۰تا کمترین تاثیر را بر مشارکت در فعالیت ورزشی داشتند (
چنین از بین موانع عدم مشارکت، موانع مالی و امکاناتی با هم

، موانع ۱۱/۳، موانع شخصی با میانگین رتبه ۹۸/۳میانگین رتبه 
و موانع اجتماعی با میانگین رتبه  ۶۱/۲خانوادگی با میانگین رتبه 

نیز به ترتیب از بیشترین تا کمترین تاثیر را بر عدم مشارکت  ۱۸/۲
  ).p=۰۰۱/۰ورزشی داشتند (جانبازان در فعالیت 

  

  بحث

تعیین ارتباط بین منافع و موانع با شرکت پژوهش حاضر با هدف 
های حرکتی و و عدم شرکت جانبازان استان اردبیل در فعالیت

  ورزشی انجام شد.

همبستگی اسپیرمن، متغیر موانع مالی و  براساس نتایج آزمون
داری  معنیامکاناتی با عدم مشارکت ورزشی همبستگی مثبت و 

داشت، یعنی با افزایش موانع مالی و امکاناتی، عدم مشارکت 
 اشرفیهای یابد. این یافته با نتایج پژوهشورزشی نیز افزایش می

، [12]و همکاران ویکر، [11]و همکاران معماری، [10]و همکاران
همخوانی دارد. در این راستا  [14]شریفیانو  زبردستو  [13]ووگن

ای به در مطالعه [15]محمودآبادیرضوی و  تبریزیقهرامان 
بندی موانع مشارکت کارکنان ادارات دولتی  شناسایی و اولویت

نتایج نشان داد نبود های ورزشی پرداختند. استان کرمان در فعالیت
امكانات و تسهیالت ورزشی در سطح ادارات دولتی استان كرمان و 

رزشی از موانع اصلی های وریزی مناسب برای فعالیت فقدان برنامه
در پژوهش  [12]و همکاران ویکرعدم مشارکت هستند. همچنین 

خود به بررسی عوامل سطح كالن و خرد مشاركت ورزشی ساكنان 
شهر مونیخ پرداختند. نتایج نشان داد جدا از عوامل سطح خرد، 

ها و اماكن ورزشی عاملی نبودن استخرهای شنا و پارك دردسترس
های ورزشی است. با شركت ساكنان شهر در فعالیتمهم برای عدم 

رسد که عوامل مالی و نظر می آمده به دست توجه به نتایج به
امکاناتی نقش بسیار مهم در میزان مشارکت یا عدم مشارکت 
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های ورزشی دارند، چرا که براساس مطالعات و جانبازان در فعالیت
ب وجود داشته، نحو مطلو پیشینه پژوهش هر کجا که این عامل به

میزان مشارکت افراد باال و هر کجا که این عامل ضعیف بوده و 
صورت مانع نشان داده است.  خالء آن احساس شده، خود را به

اندرکاران ورزش جانبازان باید به این عامل  بنابراین مسئوالن و دست
  های اساسی برداشته شود.توجه ویژه نموده و برای رفع آن گام

همبستگی اسپیرمن بین موانع شخصی و  یج آزمونبراساس نتا
داری وجود داشت، یعنی با  عدم مشارکت ورزشی رابطه معنی

یابد. افزایش موانع شخصی، عدم مشارکت ورزشی نیز افزایش می
و  سلحشوری، [16]و همکاران زارع این نتیجه با نتایج تحقیقات 

و  آقایی، [18]و همکاران قدسی، [10]و همکاران اشرفی، [17]همکاران
و  [20]و همکاران دان، [19]و همکاران نیا وحدانی، [11]فتاحیان
همراستا است. این محققان نیز ابراز داشتند که بین  [21]جکسون

موانع شخصی و عدم شرکت در فعالیت ورزشی رابطه مثبت و 
به بررسی  [10]و همکاران اشرفی دار وجود دارد. در همین راستا معنی

وامل بازدارنده فعالیت بدنی با مراحل تغییر رفتار ارتباط بین ع
ورزشی در جانبازان و معلوالن شهر ارومیه پرداختند. نتایج نشان 
داد بین عوامل بازدارنده شخصی با مراحل تغییر رفتار ورزشی رابطه 

در تحقیق خود  [19]و همکاران نیا وحدانیداری وجود دارد.  معنی
دالیل عدم مشارکت ورزشی موانع ترین  کند که از مهمبیان می

رسد که در این راستا مسئوالن با نظر می شخصی است. این گونه به
برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی برای جانبازان باید این مانع 

عالقگی افراد جانباز به ورزش و  رفتن بی را رفع و سبب از بین
  .فعالیت بدنی شوند و آنها را به سمت ورزش سوق دهند

نتایج آزمون آماری نشان داد که بین موانع خانوادگی و عدم شرکت 
دار وجود دارد، یعنی با افزایش موانع  جانبازان رابطه مثبت و معنی

یابد. این نتایج با خانوادگی، عدم مشارکت ورزشی نیز افزایش می
، [22]هاشمیو  نادریان، [11]فتاحیانو  آقاییهای نتایج پژوهش

 آقاییدر یک راستا قرار دارند.  [13]ووگن و [5]کارانو هم میرغفوری
پذیری تحقیقی با عنوان تجزیه و تحلیل تطبیق [11]فتاحیانو 

موانع مشارکت ورزشی دبیران زن ورزشکار و غیرورزشکار با استفاده 
از مدل هرمی موانع کرافورد انجام دادند و ابراز داشتند که موانع 

های  ذار بر عدم شرکت افراد در فعالیتخانوادگی از جمله عوامل اثرگ
در بررسی عوامل بازدارنده  [14]شریفیانو  زبردستورزشی است. 

های ورزشی مشارکت ورزشی، یکی از علل حضورنیافتن در فعالیت
  را موانع خانوادگی دانستند.

کردن موانع خانوادگی  توانند در برطرفدر این راستا برخی عوامل می
شدن دیگر افراد خانواده با افراد جانباز در  جمله همراهموثر باشند، از 

های ورزشی. از این رو باید با شناسایی بیشتر این عوامل و فعالیت
های ورزشی رفع آنها به مشارکت هر چه بیشتر جانبازان در فعالیت

ای باشد که گونه کمک نمود. همچنین رفتار و شرایط خانواده باید به
های  شود تا این افراد به فعالیت اندر جانبازباعث ایجاد انگیزه 

  طور منظم و مستمر در آن شرکت کنند. ده و بهمند شورزشی عالق
نتایج آزمون آماری نشان داد که بین موانع اجتماعی و عدم شرکت 

دار وجود دارد، یعنی با افزایش موانع  جانبازان رابطه مثبت و معنی
یابد. این نتایج با افزایش میاجتماعی، عدم مشارکت ورزشی نیز 

، [18]و همکاران قدسی، [10]و همکاران اشرفیهای تحقیقات یافته
و  جیمز ،[5]میرغفوری، [22]هاشمی و  نادریان، [11]فتاحیانو  آقایی

همخوان است. این محققان نیز ابراز  [24]سئوو  بودهو  [23]همکاران
راد در ورزش و داشتند که بین موانع اجتماعی و عدم مشارکت اف

و  جیمزدار وجود دارد.  فعالیت بدنی رابطه مثبت و معنی
در پژوهشی در زمینه مشاركت دختران و پسران در  [23]همکاران

های ورزشی به این نتیجه رسیدند كه مشاركت دختران و فعالیت
های ورزشی بیشتر تحت تاثیر موانع اجتماعی پسران در فعالیت

مسئوالن متخصص باید جوانان (دختران و  گیرد. بنابراینقرار می
های ورزشی تشویق كنند. در پسران) را برای مشاركت در فعالیت

های بحث موانع اجتماعی، عدم حمایت افراد، مراکز آموزشی، رسانه
جمعی، توجه کمتر مسئوالن به ورزش جانبازان و نبود الگوی موفق 

به مشارکت در ورزشی موجب شده است تا جانبازان تمایل کمتری 
های ورزشی داشته باشند. در راستای رفع این موارد، ایجاد فعالیت

ای و ملی، مسابقات ورزشی ویژه جانبازان در سطح محلی، منطقه
های معرفی و تجلیل از ورزشکاران موفق و تبلیغات گسترده رسانه

  .[23]جمعی در زمینه ورزش جانبازان موثر خواهد بود
  

نشان داد که بین منافع روانی و شرکت  نتایج آزمون آماری
دار وجود دارد، یعنی با افزایش منافع  جانبازان رابطه مثبت و معنی

یابد. این یافته با نتایج روانی، مشارکت ورزشی نیز افزایش می
، [25]و همکاران توفیقی، [7]و همکاران طلب حمایتهای پژوهش

، [27]ارانو همک شهری پوالدی ری، [26]و همکاران بخشایش
در یک  [30]و همکاران مومریو  [29]و همکاران وانگ، [28]کنچتل

راستا قرار دارد، چرا که نتایج تحقیقات این پژوهشگران نیز موید 
های دار بین منافع روانی و شرکت در فعالیت ارتباط مثبت و معنی

 [26]و همکاران بخشایشحرکتی و ورزشی است. در همین راستا 
پژوهشی با عنوان بررسی و مقایسه سالمت روان افراد معلول 

های این ورزشکار و غیرورزشکار با نوع معلولیت انجام دادند. یافته
مطالعه نشان داد که بین سالمت روان ورزشکاران و غیرورزشکاران 

در  [28]کنچتلداری وجود دارد. همچنین  معلول تفاوت معنی
وخو و اختالالت  لیت بدنی بر خلقتحقیقی تحت عنوان تاثیر فعا

وخو را در ورزشكاران  روانی، نشان داد كه تمرینات مقاومتی، خلق
های  بخشد. در افرادی كه اختالالت روانی دارند فعالیت بهبود می

خصوص در افرادی  شود، به بدنی موجب كاهش اختالالت روانی می
ایجاد های ورزشی باعث كه افسردگی داشتند. شرکت در فعالیت

یابی، ارتباط و مقایسه با دیگران و رقابت می شود که فرصت خودارز
کند. ورزش نوبه خود به رشد عزت نفس و خودپنداره کمک می به

هاست و ای برای بروز استعدادها و درک بهتر تواناییزمینه
نفس، عزت نفس و سالمت روان را  هایی مثل اعتمادبه شاخص

احساس ورزش منظم و مداوم  با کند. جانبازان نیزتقویت می
  .[28]ی خواهند داشتبیشترسالمتی روان 

  

نتایج آزمون آماری نشان داد که بین منافع اجتماعی و شرکت 
دار وجود دارد، یعنی با افزایش منافع  جانبازان رابطه مثبت و معنی

یابد. این یافته با نتایج اجتماعی، مشارکت ورزشی نیز افزایش می
، [8]و همکاران حاتمی، [7]و همکاران طلب حمایتهای یافته

همخوانی دارد.  [32]و همکاران ویلمینو  [31]شفارد، [4]پورسلطانی
پژوهشی با عنوان مقایسه  [8]و همکاران حاتمیدر همین راستا 

کننده در  کننده و غیرشرکت و معلوالن شرکت کیفیت زندگی جانبازان
حاصل از تحقیق نشان داد  هایورزش همگانی انجام دادند. یافته

کننده  بودن جانبازان و معلوالن شرکت که کیفیت زندگی و اجتماعی
در ورزش همگانی نسبت به کیفیت زندگی جانبازان و معلوالن 

کننده در ورزش همگانی در سطح باالتری قرار دارد.  غیرشرکت
شود مخصوصاً در مورد ترین سودی كه اغلب عاید می احتماالً مهم

دادن  تر، رشد شخصیت است. عالوه بر شكلكاران جوانورزش
طور موثری در تحول جنبه  رود كه ورزش بهشخصیت، انتظار می

اجتماعی شخصیت فرد نیز مشاركت داشته باشد. فایده عمومی 
شود تاثیرات مثبت دیگری كه از مشاركت در امور ورزشی حاصل می

سلیم حكم ای است. عقل تربیتی و اشتیاق تخصصی یا حرفه
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كند كه سروكارداشتن با ورزش انگیزه پیشرفت و رقابت  می
كند تا این دهد یا حداقل كمك میكننده را افزایش می شركت

دست آورده و این خصوصیات یا تمایالت را از  خصوصیات را به
های غیرورزشی انتقال دهد. در نتیجه های ورزشی به محیطمحیط

ورزشكاران باید در سطح باالتری های تربیتی اشتیاق پیشرفت
نسبت به افراد غیرورزشكار قرار گرفته باشد. به همان دلیل ذكرشده 
باال، ورزشكاران احتماالً در دنیای غیرورزشی نیز موفق بوده و كارها 

های ورزشی، دهند. بنابراین شركت در فعالیترا بهتر انجام می
  آورد.میوجود  شدن به زمینه مناسبی را برای اجتماعی

نتایج آزمون آماری نشان داد که بین منافع زیستی و شرکت 
دار وجود دارد، یعنی با افزایش منافع  جانبازان رابطه مثبت و معنی

یابد. این نتایج با نتایج زیستی، مشارکت ورزشی نیز افزایش می
و  صفانیا، [25]و همکاران توفیقی، [2]کشاورز و راد موسویتحقیقات 

 ویلیمنو  [31]شفارد، [28]کنچتل، [8]و همکاران حاتمی ،[9]مختاری
در  [25]و همکاران توفیقیدر یک راستا قرار دارد.  [32]و همکاران

ای با عنوان تاثیر تمرینات هوازی بر شاخص سالمت مطالعه
داری در  عمومی جانبازان غیرفعال ابراز داشتند که اختالف معنی

شاهد وجود دارد. بین منافع سالمت عمومی بین دو گروه تجربی و 
دار  زیستی و جسمانی با میزان مشارکت نیز رابطه مثبت و معنی

گزارش نمودند. فعالیت شدید و منظم، قدرت و توان عضالنی و 
دهد. همچنین استقامت آنها را برای تحمل كار افزایش می

وسیله آن گروه از  بیشترین افزایش در رشد عضالنی، به
گیرند، ایجاد  كار می ضله را با ظرفیت كامل آن بههایی كه ع فعالیت

ویژه اگر با افزایش تدریجی توام  شود. كار منظم عضالنی، بهمی
شود. در واقع تغییرات باشد، باعث افزایش كارآیی عضالت می

شود كارآیی آن را شیمیایی كه بر اثر ورزش در عضله ایجاد می
شود. ت عضله قلب میدهد. از طرفی، ورزش باعث تقویافزایش می

هنگام ورزش، باعث افزایش اندازه قلب و  فشار وارده بر قلب به
شود. حجم خونی كه در هر ضربه از قلب خارج تقویت آن می

شود مواد غذایی بیشتری به یابد و سبب میشود افزایش می می
بدن برسد. ورزش منظم و مداوم عروق كوچك قلب (عروق كرونری) 

های قلبی رسانیده و مواد زاید را از آنها به سلول را كه اكسیژن را
طور منظم ورزش  دهد. شخصی كه به كند، افزایش میخارج می

كند، ضربان قلب كمتری دارد و این ضربان پس از ورزش، نسبت می
گردد. تر به حد طبیعی باز می به افراد غیرورزشكار بسیار سریع

تری دارند، كمتر به افزایش عالوه، افرادی كه آمادگی جسمانی باال به
  .[25]فشار خون مبتال خواهند شد

نتایج آزمون آماری نشان داد که بین منافع شناختی و شرکت 
دار وجود دارد، یعنی با افزایش منافع  جانبازان رابطه مثبت و معنی

یابد. این نتایج با نتایج شناختی، مشارکت ورزشی نیز افزایش می
 حاتمی، [9]صفانیا و مختاری، [7]همکارانو  طلب حمایتهای یافته

و  مومری، [13]ووگن، [26]و همکاران بخشایش، [8]و همکاران
همخوان است. در همین راستا  [31]شفاردو  [30]همکاران
شناسایی،  در پژوهشی با عنوان [7]و همکاران طلب حمایت

بندی عوامل موثر بر مشارکت ورزشی جوانان  بندی و اولویت طبقه
مراتبی گروهی اذعان داشتند که بین  تهران با روش سلسلهشهر 

دار وجود دارد.  منافع شناختی و میزان مشارکت ورزشی رابطه معنی
بخش  علت طبیعت شادی ویژه به بسیاری از افراد ورزش منظم را به

دهند. همه سطوح آن و همچنین برای آرامش ذهنی انجام می
های اجتماعی و حتی تباطزندگی روزانه مانند كار، مدرسه، ار

تواند باعث فشار روانی شود كه در های اوقات فراغت میفعالیت
این میان ورزش نقش موثرتری را در كاهش این فشارها ایفا 

كند. در واقع، توجه شخص را از موارد منفی به موارد مثبت و  می
. نتایج تحقیقات مختلف نشان [7]نمایددهنده معطوف می آرامش

ها، عالوه بر فواید ت كه انجام انواع مختلف نرمشداده اس
جسمانی، در مقابله با مشكالت عصبی و روانی نیز آثار مفیدی دارد. 

سال در دانشگاه استانفورد انجام گرفت، اثر  ٥٠تحقیقی كه در طول 
مرد مورد بررسی قرار داد.  ٦٥زن و  ٥٧چهار نوع نرمش مختلف را بر 

با وجود تفاوت نرمش، میزان فشارهای نتایج تحقیق نشان داد كه 
% كاهش ٣٠ها تقریباً عصبی، هیجان و افسردگی در تمام گروه

   .[33 ,25]یافته است

 بودن تحقیق، مقطعیتوان به  های این تحقیق می از محدودیت
به جانبازان استان اردبیل و عدم تعمیم آن  هاآزمودنیمحدودبودن 

فرهنگی و قومیتی  -تفاوت در مسایل اجتماعیبه دیگر جوامع، 
های آماری برای توزیع و  عدم همکاری برخی از نمونهجانبازان و 

براساس نتایج این  نامه تحقیق اشاره کرد. آوری پرسشجمع
ها و پژوهش، مدیران برای مشاركت هر چه بیشتر جانبازان در برنامه

پیوسته  هم مل بهای از عوابایست مجموعههای ورزشی میفعالیت
از قبیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مانند میزان درآمد 

های های اجتماعی، آداب و رسوم، حمایتماهیانه، محدودیت
سازمانی و وسایل و امكانات) که در مشاركت ورزشی دخالت دارند 
را مورد توجه قرار دهند. البته میزان اثرگذاری هر كدام از عوامل 

تحقیقات بیشتر است. بدیهی است عوامل فرهنگی با نیازمند 
های عوامل اقتصادی یا عوامل خانوادگی، تبلیغات و زیرساخت

ورزش با هم مرتبط هستند و هر كدام بر مشاركت ورزشی تاثیر 
كند. مدیران و دارند. نگرش سیستمی نیز این موضوع را تایید می

نگرش خود نسبت  بایست درمسئوالن مربوط به امور جانبازان می
های های مربوط به ورزشویژه برنامه به كاركردهای ورزش به

های ورزش آموزشی و تفریحی در ادارات بازنگری نمایند و از برنامه
جانبازان حمایت کنند. قوانین مصوب در این زمینه وجود دارد، اما 

توانند با شود. مدیران میدرستی اجرا نمی در بسیاری مواقع به
ك وسایل و امكانات و همچنین فرآیندهای تشویقی، زمینه تدار

  های ورزشی فراهم نمایند.مشاركت جانبازان را در برنامه
  

  گیری نتیجه

ویژه منافع روانی و همچنین  با افزایش منافع مشارکت ورزشی به
موانع مالی و امکاناتی، ویژه  نمودن موانع مشارکت به با برطرف
  یابد.افزایش میهای حرکتی و ورزشی فعالیتجانبازان در مشارکت 

  

از تمام دوستان و عزیزانی که ما را در اجرای این تشکر و قدردانی: 
های جانبازان ها و مربیان ورزشپژوهش یاری دادند و نیز از هیات

و معلوالن استان اردبیل، همچنین جانبازان عزیز این استان که 
این پژوهش صرف نمودند کمال وقت باارزش خود را برای شرکت در 

  تشکر و قدردانی را داریم.
داری صورت محرمانه نگه اطالعات مربوط به افراد به تاییدیه اخالقی:
مند بودند، از  هایی که به دریافت نتایج تحقیق عالقهشده و آزمودنی

  طریق پست الکترونیک از این نتایج مطلع شدند.
   وجود ندارد. هیچ گونه تعارض منافعی تعارض منافع:

رضا بخشی مشهدلو (نويسنده اول)، پژوهشگر سهم نويسندگان: 
 لو معصومه گل صنم%)؛ ۵۰شناس/تحليلگر آماری ( اصلی/روش

زهرا %)؛ ۲۵( نگارنده مقدمه/پژوهشگر کمکی(نويسنده دوم)، 
کیوانی هفشجانی (نويسنده سوم)، پژوهشگر کمکی/نگارنده بحث 

)۲۵(%   

  نویسندگان فراهم شده است.توسط منابع مالی: 
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