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چکیده
هدف :این پژوهش با هدف بررسی عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی معلولین جسمی-حرکتی مررد و
زن شهر کازرون انجام گرفت.
روش :این پژوهش نوع توصیفی -تحلیلی میباشد .جامعه آماری این پژوهش شرامل کلیره معلرولین
جسمی – حرکتی مرد و زن شهر کازرون به تعداد  296نفر مرد و  214نفر زن میباشند ،نمونه آماری
از طریق جدول مورگان به تعداد  169نفر مرد و  136نفر زن تعیین شده و به صرور داوطلبانره 112
نفر مرد و  88نفر زن از طریق روش غیر تصادفی در دسترس به پرسشنامه عوامل بازدارنده مشرارکت
ورزشی معلولین جسمی-حرکتی در فعالیتهای بردنی گشتاسربی ( )1391پاسر دادنرد کره دارای 27
سوال  5ارزشی لیکر و چهار مولفه عوامرل اجتمراعی -فرهنگری ،اقتصرای ،امکانرا – تجهیرزا و
محیطی میباشد و تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از روش آماری tیک نمونهای استفاه شرده
است.
نتایج :نتایج آزمرون  tیرک نمونرهای نشران داد کره عوامرل اجتمراعی– فرهنگری(، (P=0/0001
اقتصادی( ،(P=0/0001امکانا – تجهیزا ( ،(P=0/0001محیطی(حمل و نقل) ( (P=0/0001در
مشارکت ورزشی معلولین جسمی-حرکتی تأثیر دارد.
بحث :نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عوامرل بازدارنرده فرهنگری – اجتمراعی ،اقتصرادی،
تجهیزا  -امکانا و محیطی در عدم مشارکت به فعالیتهای ورزشی نقش بسیاری دارند .به طوری
که نگرش مردم به معلولیت در جامعه موجب گریز این افراد از حضور در جامعه و مشارکت در فعالیرت
های ورزشی شده است.
واژگان کلیدی :مشارکت ورزشی ،معلولین جسمی– حرکتی ،عوامرل فرهنگری– اجتمراعی ،عوامرل
اقتصادی ،عوامل تجهیزا – امکانا ،عوامل محیطی.

97

مقدمه
امروزه پدیدهی ورزش به عنوان یک ضرور انکارناپذیر و یک نیاز اساسی و زیربنایی بررای
همهی افراد جامعه به طور عام و برای معلولین به طور خاص مورد توجه همگان قررار گرفتره
است (فرج الهی .)1373 ،مروری بر تاریخچهی معلولیت نشان میدهد کره در هرر دورهای از
تاری  ،در هر فرهنگ و تمدنی و در همه طبقا اجتماعی افرادی وجود داشتهانرد کره از نظرر
فعالیتهای جسمی و کنشهای ذهنی پایینتر از حد طبیعی عمل نمروده و نیازمنرد توجهرا
ویژهای بودهاند .نیاز به ورزش و تأثیر آن در افراد معلول بسیار بیشتر از افراد سرال احسراس
میشود .ورزش ،معلول را به سطح جامعه میکشاند و او را مستقل میسازد (رضایی.)1387 ،
ورزش یکی از پدیدههای اجتماعی بوده که از سالهای پیش به وجود آمرده ترا افرراد معلرول
بتوانند با مشکال مربوط به معلولیت بهتر کنار بیایند .گاتمن با توجه به تحقیقاتش در زمینره
افراد معلول هدف از ورزش برای این گروه را چنین بیران مریدارد :ایجراد تحرر و جنربش
پذیری ،پیشگیری و جلوگیری از بیماری ناشی از اوقا بسرتری در بیمارسرتان و کمرک بره
افراد معلول جهت ایجاد رابطه دوباره با محیط اجتماعی (اردستانی و همکاران.)1381 ،
معلولیت عارضهای طبیعی و اجتماعی است که در جوامع مختلف به صور های گوناگون دیده
میشود .آمار نشان میدهند که درصد قابل توجهی از افراد هر جامعه را معلولین تشرکیل مری
دهند .به طور مثال طبق آماری که از طرف سازمان بهزیستی جمهوری اسالمی ایران در سال
 88منتشر شده است ،ده درصد از مردم ایران به نوعی معلول هستند ،امروزه با پیشررفتهرای
زیادی که در علوم مختلف مانند پزشکی،
روانشناسی ،جامعه شناسی و تربیت بدنی به وجود آمده است ،سعی میشود هرچه بیشتر به
این گونه افراد کمک شود تا بتوانند به طور مستقلتر و بدون کمک دیگران و نیز بدون آنکه
خود را سربار جامعه احساس کنند و یا منزوی باشند به زندگی عادی خود بپردازند .تدابیری که
به این منظور از طرف ارگانهای مختلف به عمل مریآیرد بریشترر در زمینره فرراه آوردن
امکاناتی از قبیل امکانا مناسب با وضع معلول ،شغل مناسب ،وسیلهی حمل و نقل ،وسرایل
آموزشی و کمک آموزشی مناسب ،گذران اوقا فراغت و غیره است (رستگاری.)1388 ،
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طبق آمار سازمان جهانی بهداشت بیش از  600میلیون نفر از ساکنان جهان به علرل مختلرف
جسمی ،روانی و اجتماعی دچار نراتوانی و معلولیرت هسرتند .حردود  80درصرد ایرن افرراد در
کشورهای جهان سوم زندگی میکنند که یک سوم این افراد را کودکران تشرکیل مریدهنرد،
زندگی آنان غالباً با موانع مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و  ...در اجتماع روبهرو
است .مشکال فراروی آنها لزوماً ناشی از شرایط جسمی و ذهنی ایشان نبروده ،بلکره طررز
تلقی غلط جامعه ،امر مشارکت کامل آنان را در امور اجتماعی و زیستن بدون اتکا به دیگرران
مختل ساخته است؛ زیرا نگاه سنتی به معلول نگاه به ناتوانی آنان است نه تواناییها .معلولیت
بیش از آنکه جنبهی پزشکی داشته باشد پدیدهای است که جنبه اجتماعی دارد (یرا موسری و
همکاران.)1390 ،
اگر ورزش در جامعه انسانی قادر به تأمین سالمتی ،روحیهی خوب و متعالی در انسانها است،
در طریق اولی برای نشاط و معلولین مفیدتر و کاراتر از افراد سال خواهرد برود؛ زیررا مشرو
بازگشت به گذشته و زدودن آثار ضربه وارده و افسردگیها و تأثیرا ناشی از آن را نیز ایجراد
میکند (نودهی مقدم .)1372،ورزش برای همگان به طور جنبی در زندگی روزانه مطرح است
و عدم ایجاد فعالیتهای ورزشی اختالل چندانی در زنردگی روزمرره ایجراد نمریکنرد ،بررای
معلولین جزئی ضروری و حیاتی از فعالیتهای روزانه تلقی میشرود و در صرور نپررداختن
بدان ،وقفه و اختاللی در مسیر بهبودی یا حفظ شرایط کنونی به وجرود خواهرد آورد (جاللری
فراهانی .)1371 ،این تالشها از یک طرف باعث بهتر شدن زندگی گردید ،اما از سوی دیگرر
عوارضی را نیز برای جوامع انسانی در پی داشت .آمار افراد معلول جامعه رو به فزونی نهراد ترا
جایی که سازمان جهانی بهداشت در سال 1982با اعالم این که ده درصد از افراد هرر جامعره
به نوعی معلول هستند ،شرایطی را ایجاد نمود تا در خصوص افرراد معلرول اقرداماتی صرور
پذیرد (اردستانی و همکاران .)1381 ،از این رو شناسرایی مروانعی کره برر سرر راه مشرارکت
ورزشی معلولین وجود دارد میتواند کمک شایانی به رفع آنها و ارائه راهکارهرای مرثثری در
زمینه باال بردن مشارکت در فعالیتهای ورزشی نمایرد .تحقیقرا زیرادی در داخرل و خرارج
کشور در مورد علل حضور نیافتن معلوین در فعالیتهای ورزشی انجام شده است کره دالیرل
گوناگونی را برای حضور معلولین در جامعه بیان میکنند( .یاموسی و همکاران.)1390 ،
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الزم است که درباره وسایل ارتباطی ،اماکن و مراکز عمومی و تفریحری -ورزشری هر چرون
پار ها ،ورزشگاهها و میادین ورزشی تدابیری به عمل بیاید که افراد معلول بتوانند به راحتری
نیازمندیهای خود را برآورده کنند .در همین راستا رفع موانع معماری و سراختمانی در مراکرز
عمومی کشور میتواند خود کمک مثثری در برآورده شردن نیازهرای معلرولین بره خصروص
معلوالن جسمی و حرکتی و جانبازان باشد (رجالی .)1386 ،بره طرور کلری اسرتفاده از کلیره
امکانا رفاهی و ورزشی برای افراد معلول باید امکانپذیر باشد .تحقیق حاضرر قصرد دارد برا
هدف قرار دادن جامعه معلولین شهر کازرون اقدام به بررسی عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی
معلولین(جسمی -حرکتی) شهر کازرون نماید و به این سوال پاس مریدهرد کره مهر تررین
عوامل بازدارندهی معلوالن در فعالیتهای حرکتی  -ورزشی چیست؟
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی میباشد .جامعه آماری این پرژوهش شرامل 296نفرر
مرد و  214نفر زن از معلولین جسمی– حرکتی شهر کازرون می باشد .نمونه آماری تعداد 169
نفر مرد و تعداد  136نفر زن از معلولین جسمی– حرکتی شهر کازرون به روش غیر تصافی در
دسترس از طریق جدول مورگان انتخاب شده اند که بصور داوطلبانه  112نفر مرد و  88نفر
زن به پرسشنامه ها پاس دادند .برای جمع آوری اطالعا الزم در این پژوهش از پرسشرنامه
گشتاسبی ( )1391استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون  tتک نمونه ای استفاده
شد.
یافته ها
نتایج آزمون  tیک نمونهای نشان داد که عوامل اجتماعی– فرهنگی ( ،)P=0/0001اقتصادی
( ،)P=0/0001امکانا – تجهیزا ( )P=0/0001محیطی (حمرل و نقرل) ( )P=0/0001در
مشارکت ورزشی معلولین جسمی -حرکتی تأثیر دارد به طوری که میانگین جامعه مورد نظر از
مقدار آزمون بیشتر بود(جدول .)1
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جدول( :)1بررسی عوامل موانع مشارکت ورزشی معلولین جسمی -حرکتی
سطح

t

اجتماعی

10/24

مقدار آزمون= 3
سطح
درجا
معناداری
آزادی
0/0001
199

اختالف
میانگین
0/62

حد پایین

حد باال

3/02

4/28

فرهنگی
اقتصادی
امکانات-

8/28

199

0/0001

0/44

3/11

4/16

12/14

199

0/0001

0/88

3/08

4/11

تجهیزات
محیطی

9/18

199

0/000

0/78

3/10

4/12

بحث و نتیجهگیری
نتایج این تحقیق با تحقیقا  ،سبحانی و همکاران ( )1394که به بررسی و اولویتبندی عوامل
مثثر و موانع مشارکت ورزشی معلولین شهر اهواز پرداختند ،اشرفی و همکاران ( )1392به
بررسی ارتباط بین عوامل بازدارنده فعالیت بدنی با مراحل تغییر رفتار ورزشی در جانبازان و
معلولین شهر ارومیه پرداختند ،بهمنی و همکاران ( )1391به بررسی موانع حضور معلولین،
نابینایان و ناشنوایان شهر ارا در ورزش های همگانی پرداختند ،گشتاسبی ( )1391به بررسی
شناسایی و اولویت بندی عوامل بازدارنده و سو دهنده مشارکت معلولین جسمی -حرکتی
شهر شیراز در فعالیت های بدنی پرداخت ،تیلور و همکاران ( )2012به بررسی نقش موانع
موجود افراد معلول در کشور لهستان در شرکت در فعالیت های حرکتی و ورزشی پرداختند،
همخوانی دارد .همچنین با نتایج تحقیقا  ،قائمی و همکاران ( )1393که به بررسی عوامل
بازدارنده و انگیزشی مثثر در پرداختن به فعالیت های ورزشی در بین معلوالن شهرستان تبریز
پرداختند ،همخوانی ندارد.
عوامل بازدازنده اجتماعی و فرهنگی موجود برای فرد معلول در جامعه می تواند منجر به
محرومیتی فرد معلول از امکانا و فرصت های موجود در جامعه شود .این امکانا و فرصت
ها می تواند ،در رابطه با اشتغال ،ازدواج ،مسکن ،رفاه اجتماعی ،بهداشت و درمان ،آموزش و
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مشارکت های ورزشی باشد .تصور جامعه از افراد معلول ،متکی بر تفاو های عملکردی آن
ها نسبت به افرادی است که جامعه آن ها را بهنجار می شناسد .از این رو تبعیض قائل شدن
بین معلول و غیرمعلول عادی تلقی می شود .در این میان عوامل بازدارنده فعالیت های
تفریحی ورزشی عبارتست از توقف مشارکت یا محدودیت مشارکت .به عبار دیگر حضور یا
عدم حضور عوامل بازدارنده است که مشخص می کند که آیا فردی در فعالیت های تفریحی
– ورزشی شرکت می کند یا نه(.اشرفی و همکاران :1392،گشتاسبی و همکاران .)1391،در
چنین شرایط فرهنگی و اجتماعی افراد معلول از بسیاری از امکانا به ویژه امکانا ورزشی
که در دسترس افرادی عادی محروم می گردد و این محرومیت موجب کاهش مشارکت این
افراد در فعالیت های ورزشی می گردد .برخوردهای مبتنی بر تبعیض افراد جامعه نسبت به
معلولین بر این اساس فرضیاتی در مورد معلولین شکل گرفته است که کامال مغایر با نظر
معلولین راجع به پذیرش تفاو های ظاهری است .بنابراین محدودیت های افراد بخشی از
تفکر و تصور دیگر افراد جامعه را شکل می دهد(کلدی :1379،یاموسی .)1390،متاسفانه نگاه
فرهنگی افراد جامعه معلولیت را رد می کنند و معلول در سطحی پایین تر از انسان عادی قرار
می گیرد و این بیانگر آن است که جامعه مایل نیست که معلولین در مکان های ورزشی که
متعلق به افراد عادی است (مانند ورزشگاه ها ،باشگا ها ،استخر ها و سایر مکان های ورزشی)
حضور داشته باشد و از این امکانا استفاده کنند .جامعه نه تنها توانایی جسمانی را ارزش می
نهد ،بلکه برای کسانی که با هنجارهای فیزیکی جامعه انطبا ندارند ،ارزش منفی قایل است.
این طرز تفکری است که در بسیاری جوامع به ویژه جامعه ما حک فرماست .همچنین عوامل
اجتماعی و فرهنگی می توانند بر نحوه پاسخگویی به نیازهای معلولین مثثر باشند(سبحانی و
همکاران .)1394،در چنین جامعه ای معلول خود را به دلیل ترس از سرزنش مردم در منزل
زندانی می نمایند و سعی می نماید تا کمتر در جامعه تردد کند و کمتر از امکانا و وسایل
موجود استفاده نماید .این امر می تواند موجب پیامدهای زیادی مانند تجرد ،گوشه گیری و
انزوا ،افسردگی ،شرمساری و خجالت ،از دست دادن امید به زندگی ،احساس تنهایی ،اختالال
روانی اطرافیان ،عدم دسترسی مناسب به امکانا خانگی و شهری ،وابستگی به دیگران،
ضعف در ارتباطا اجتماعی ،عدم شرکت در محافل رسمی و غیررسمی ،احساس حقار  ،عدم
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تأمین نیازهای مالی داشته باشد که این عوامل ارتباط مستقیمی با عدم مشارکت در فعالیت
های ورزشی دارد .به طور کلی مسائل و پیامدهایی که در نتیجه معلولیت به طور مستقی به
خود فرد بر می گردد را می توان بعنوان پیامدهای فردی معلولیت در نظر گرفت اما وقتی که
این پیامدها در ارتباط با سایر افراد صور می گیرد به مشکال اجتماعی و فرهنگی برای
معلولین می انجامد(بهمنی و همکاران.)1391،
مشکال اقتصادی از دیگر عوامل موثر در عدم مشار معلولین در فعالیت های ورزشی است
به طوری که مسائل اقتصادی با معلولیت رابطه ای متقابل دارد ،به این معنا که فقر می تواند
زمینه های معلول شدن افراد خانواده را چه قبل از تولد و چه بعد از تولد افزایش دهد .این در
حالی است که به دلیل هزینه بر بودن درمان و مراقبت های بهداشتی معلولین خانواده های
داریای فرد معلول منابع مالی خود را برای این امر مه از دست می دهند .افراد معلول به
خاطر محدودیت دسترسی به آموزش و بازار کار از درآمد پایینی نسبت به افراد بدون معلولیت
جامعه بر خوردارند(ظهیری نیا :1390،لیموچی .)1389،از این رو معلولین توان پرداخت هزینه
های ورزشی خود را ندارند و در تهیه وسایل ورزشی با مشکل رو به رو هستند .همچنین به
دلیل کمبود امکانا و تجهیزا ورزشی و عدم دسترسی مراکز ورزشی به این امکانا ویژه
به دلیل گران بودن این تجهیزا ورزشکاران معلول به پرداخت هزینه باالتری برای شرکت
در فعالیت های ورزشی نسبت به ورزشکاران سال

هستند(قائمی و همکاران:1393،

قربانپور.)1389،
از سوی دیگر و در رابطه با عوامل امکاناتی – تجهیزاتی موجود باید گفت که امکانا ورزشی
در کشور برای معلولین ضعیف است ،متأسفانه سالنهای ورزشی که در گذشته ساخته شدهاند
دو منظوره نیستند و رفت و آمدهای معلولین را در این سالنها مدنظر قرار نداده اند .عدم
مناسبسازی اماکن بهخصوص ورزشگاه ها ،کمبود امکانا مختص معلوالن ،فراه نبودن
بستر مناسب برای حضور آنان در فعالیت های ورزشی از قبیل وسایل نقلیه عمومی
مناسبسازی شده و عدم امکان استفاده از سرویسهای بهداشتی عمومی در سالن ها و یا
باشگاه های ورزشی برای معلوالن ،ک توجهی و بیتوجهی بعضی از دستگاهها به ورزش
جانبازان و معلوالن ،نبود امکان و سهولت برای دسترسی به امکانا ورزشی و مناسب نبودن
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فضای تمرین ،تعداد زیاد ورزشکاران ،اشتراکی بودن محل تمرین با دیگر رشته ها سبب شده
تا تعداد بسیاری از آنان در فعالیت های ورزشی حضور پیدا نکنند(سیدی و همکاران:1391،
اشرفی و همکاران .)1392 ،همچنین عوامل محیطی (حمل و نقل) یکی از مهمترین
مشکالتی است که موجب عدم مشارکت معلولین در فعالیت های ورزشی می شود .کمبود
وسایل مناسب برای جابجایی و تحر معلولین ،عدم بهینه سازی وسایل حمل و نقل عمومی،
استاندارد نبودن پل های ارتباطی پیاده رو و سواره رو ،نبود پارکینگ مخصوص معلولین از
عواملی است که اشتیا معلولین را برای شرکت در فعالیت های ورزشی کاهش می دهد ،به
طوری که اگر افراد معلول موفق به شرکت در فعالیت های ورزشی ه شوند ،برای حضور در
محل و برگشت به منزل ،با دشواری های زیادی مواجه می شوند ،زیرا وسایل نقلیه عمومی
فاقد امکانا

الزم برای استفاده معلولین است(زیردست و شریفیان .:1395،پور رنجبر و

همکاران .)1393،نتایج این تحقیق با تحقیقا

جانسون و همکاران ( ،)2005میکائیل و

همکاران (  ،)2008بادیا و همکاران ( ،)2011یاموسی و همکاران ( )1390همخوانی دارد.
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می توان چنین نتیجه گیری کرد که عوامل باز دارنده
ی بسیاری از جمله عوامل فرهنگی–اجتماعی ،اقتصادی ،عدم وجود تجهیزا

و امکانا

ورزشی و عوامل محیطی در عدم مشارکت به فعالیت های ورزشی نقش بسیاری دارند .به
طوری که نگرش افراد به معلولیت در جامعه موجب کریز این افراد از حضور در جامعه و
مشارکت در فعالیت های ورزشی شده است .وجود مشکال اقتصادی فراوان ،عدم اشتغال
معلولین ،عدم حمایت فدراسیون های ورزشی از ورزش معلوالن و عدم توانایی آن ها در خرید
وسایل ورزشی از یک سو و مشکال شهری و زیر ساخت های نامناسب حمل و نقال از سوی
دیگر بر دامنه ی این مشکال میافزاید .عدم مشارکت در فعالیت های ورزشی به علت موانع
موجود می تواند سالمت روانی و اجتماعی معلوالن را تا حد زیادی تحت الشعاع خود قرار دهد
که این امر می تواند تنها از یک نگاه موجب تحمیل بار هزینه های کالن درمانی بر جامعه
شود .امید است با توجه به نتایج این تحقیق دست اندرکاران ورزش معلولین با همکاری
سازمان های شهری به رفع مشکال زمینه ای معلوالن بپردازند.
104

سپاسگزاری

از همه عزیزانی که در انجام این تحقیق ما را یاری دادند ،سپاسگزاری می کنی .
منابع
اردستانی ع ،تندنویس ف ،حاج میر فتاح ف .1381 .مقایسه نگرش افراد معلول ورزشکار و
غیرورزشکار نسبت به خود از بعد اجتماعی نشریه علوم حرکتی و ورزش ،جداول شماره،1
ص .1-10
اشرفی س ،کاشف م ،سید عامری م " .1392.ارتباط بین عوامل بازدارنده فعالیت بدنی با
مراحل تغییر رفتار ورزشی در جانبازان و معلولین شهر ارومیه" ،پزوهشهای کاربردی
مدیریت در ورزش ،سال دوم ،شماره  ، 7ص .115-102
بهمنی ف ،بخشایش ح ،حمزه لو ن " .1391.بررسی موانع حضور معلولین ،نابینایان و
ناشنوایان شهر ارا

در ورزشهای همگانی" ،پزوهش در مدیریت ورزش دانشگاه عالمه

طباطبایی ،دوره  ،1شماره  ، 3ص .75-86
پوررنجبر م ،کشاورز ل ،شریفیان ا ،فراهانی ا .1393 .موانع مشارکت در فعالیت های بدنی
تفریحی معلولین با صندلی چرخدار در استان کرمان .مجله بهداشت و توسعه – سال  3؛
شماره 2؛ .86-74
جاللی فراهانی م" .1387 .مدیریت اوقا فراغت و ورزشهای تفریحی" ،انتشارا دانشگاه
تهران 207،صفحه.
رجالی م .1386 .شهر من پاهای ناتوان را در نمییابد ،روزنامه مردم ساالری ،شماره .1617
رستگاری م .1388 .اماکن ورزشی مناسب برای معلولین ،انتشارا عصر انتظار  92 ،صفحه.
رضایی س" .1387 .تربیت بدنی و ورزش معلولین" .سبزوار انتشارا دانشگاه تربیت معل ،
 258صفحه.
رمضانی نژاد ر .1387 .جزوه درس اصول و فلسفه تربیت بدنی .دانشگاه گیالن.
زیردست م ،شریفیان ا .1395 .ارزیابی موانع مثثر بر مشارکت افراد ضایعۀ نخاعی ایران در
فعالیتهای بدنی تفریحی ،نشریه مدیریت ورزشی  ،دوره  ،8شماره .357-343 ،3
105

سبحانی ع ،اندام ر ،ظریفی م  .1394.بررسی و اولویتبندی عوامل مثثر و موانع مشارکت
ورزشی معلولین شهر اهواز" مطالعا مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره دوم ،شماره
 ،6تابستان  ،94ص .41-48
سیدی م .جاللی فراهانی م .سیدی م .مهرافزا ف  .1391.بررسی و مقایسه نحوه گذران اوقا
فراغت دانشآموزان پسر معلول جسمی – حرکتی و ناشنوایان شهر مشهد با تأکید بر
فعالیتهای بدنی .هشتمین کنگره بین المللی پزشکی – ورزشی ایران ،اردیبهشت .1391
ظهیری نیا م .1390 .بررسی پیامدهای فردی و اجتماعی معلولیت .پژوهشنامه فرهنگی
هرمزگان .شماره  1( 1و .180-162: )2
فرجالهی ن .1373 .بررسی جایگاه تربیت بدنی و ورزش در گذرانیدن اوقا

فراغت

دانشجویان دختر دانشگاههای تهران  .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی
وعلوم ورزشی ،دانشگاه تهران.
قائمی م ،عبدی ف ،اسکندری نزاد م" ،)1393( ،بررسی عوامل بازدارنده و انگیزشی مثثر در
پرداختن به فعالیتهای ورزشی در بین معلوالن شهرستان تبریز" وزار علوم و تحقیقا
فناوری دانشگاه تبریز.
قربانپور س  ". 1389.اهمیت بازی برای معلولین" مجله شو حضور ،شماره  ،36سال هشت ،
بهمن و اسفند ،1389ص .16
کلدی ع .1379 .بررسی نگرش مردم نسبت به معلولین  .فصلنامه علوم اجتماعی .دوره ،7
شماره 201-175 .11.12
گشتاسبی ا .1391 .شناسایی و اولویتبندی عوامل بازدارنده و سو دهنده مشارکت معلولین
جسمی– حرکتی شهر شیراز در فعالیتهای بدنی .پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید
چمران اهواز .
لیموچی س .1389 .شهر و ورزش جانبازان و افراد با معلولیت ،تهران ،اولین همایش ملی شهر
و ورزش.

106

،  انتشارا دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، مبانی توانبخشی.1385 .نودهی مقدم ا
. صفحه187
 اجتماعی و ورزشی معلولین و عدم مشارکت آنها، "بررسی موانع فرهنگی.1390 .یاموسی ع
. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی شوشتر،"در فعالیتهای حرکتی
Jackson, E.L. (2005). "Constraints to leisure". Venture Publishing ،Inc. Jackson, Edgar L., Duane W. Crawford, and Geoffrey
Godbey.
badia, begona M. Orgual A. Verdugo, Ana M. UIIan, Mangdalena
M. Martinez (2011). Personal factors and perceived barriers to
participation in leisure activities foyoung and adults with
developmental disabilies. University of salamanaca, INICO
(institute on community integration), Avdu. De lamerced, 109131, 37005 Salamanca, spain.
Michael spivock, Msc, Lise Gauvin, PHD, Mylene Riva, Msc, Jeanmarc Broderur, phd.
(2008). Promoting Active Living
Among people With Physical Disabilities.
Taylor, jozefowicz, iwona (2012). Intra – urbam daily mobility of
disabled people for recreational and leisure purposes. Journal
of transport geography.www.Elsevier. Com/ locate / jtrangeo

107

