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 استان آذربايجان غربي ورزشكارو غير  ورزشكار جانبازان و معلولينمقايسه كيفيت زندگي 

 
 

  4شاهين ي،آذر انيكهنموئ، 3رباب، مختاري ،2كاشف ،ميرمحمد،  1اميد ،فتح الهي پروانه

   

دانشيار دانشكده تربيت بدني - 2  اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربيكارشناس  - ورزشي كارشناسي ارشد مديريت- 1

كارشناس تربيت -4مربي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خلخال - كارشناسي ارشد مديريت ورزشي- 3و علوم ورزشي دانشگاه اروميه

  كارشناس مسئول ورزش قهرماني -بدني

1.dimayaryab@yahoo.com   

  

   مقدمه

امروزه ارتقاي سالمت افراد و فعال ماندن آنها در سنين باال مسئله جدي بوده و ديگر به عنوان يك مفهوم تجملي مطرح  

شتري را در سالمت و فعاليت سپري افزايش طول عمر افراد اين توقع را در آنان به وجود آورده كه سالهاي بي. نيست

كنند، به نحوي كه اين مسئله، متصديان را بر آن داشته است تا واژه ي اميد به زندگي را با مفهوم اميدواري به زندگي 

چالش اصلي بهداشت در قرن بيستم، زنده ماندن بود و چالش قرن حاضر زندگي با  .)1385تابش، (سالم جايگزين سازند

گونگي چمهمتري با عنوان مسئله امروزه با توجه به افزايش شاخص طول عمر و اميد به زندگي، . تكيفيت بهتر اس

گذراندن عمر و به عبارتي كيفيت زندگي مطرح شده كه پرداختن به اين موضوع ذهن صاحب نظران و محققان در امور 

 كه مفهومي پيچيده و چندگانه است، كيفيت زندگي). 2008،چريسني(يت بدني را به خود جلب كرده استورزش و ترب

 ،بهداشت ،روان شناسي ،حققان و انديشمندان علوم اجتماعي، مازمان هاي خدمات رفاهي و اجتماعيمورد توجه س

، انيبه طور كلي سه حيطه مهم در كيفيت زندگي شامل  بعد جسم ).2008لئو،(و تربيت بدني قرار گرفته استشكي پز

. وزانه و به انرژي فرد بستگي داردبعد جسماني به درك فرد از توانائي انجام فعاليت هاي ر .رواني و اجتماعي وجود دارد

، روابط با خانواده و فاميل و شرايط محيط هاي اجتماعي ديگر وابسته است و باالخره بعد بعد اجتماعي به انزوا، وابستگي

، خوشي و مانند افسردگي و ترس، خشم و سعادتر آن مسائلي د رواني در ارتباط با مفاهيم رواني و هيجاني است و

به منظور بررسي تعيين نقش ورزش و فعاليت  پژوهشيدر ) 2010(ايمي، هاروي .)2009برنانز،(اضطراب مطرح مي شود

بدني بر كيفيت زندگي، به اين نتيجه رسيدند كساني كه فعاليت بدني مستمر دارند و ورزشكار هستند در مقايسه با 

همچنين نشان داد كه بين ابعاد محدوديت . ش نمي كنند و فعاليت بدني اندكي دارند، زندگي بهتري دارندكساني كه ورز

نقش ناشي از عملكرد بدني، سالمت عمومي، احساس حيات، سالمت رواني بين دو گروه ورزشكار و غير ورزشكار تفاوت 

رواني، كيفيت زندگي و هوش هيجاني معلمان  در مقايسه سالمت) 1390(نوروزي سيد حسيني . معني داري وجود دارد

تربيت بدني و غير تربيت بدني استان كرمانشاه نتيجه گرفت كه تفاوت معني داري بين سالمت رواني و ابعاد آن در 

در پژوهشي فرا تحليلي با عنوان اثر ) 2009(گيلسون، سوزان و ساتو. دني و غير تربيت بدني وجود داردمعلمان تربيت ب

ت تمرينات بدني بر كيفيت زندگي مرتبط با سالمتي گزارش كردند كه فعاليتهاي بدني بر هر دو بعد رواني و مداخال

آنها رابطه پايداري بين مداخالت درماني از طريق ورزش و فعاليت بدني با كيفيت . جسماني كيفيت زندگي اثر گذار است
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لذا بررسي فعاليتهاي بدني و ورزش بر كيفيت زندگي زندگي جانبازان و معلولين . زندگي مرتبط با سالمتي گزارش كردند

 پژوهشبعد از آن در  6براي سنجش كيفيت زندگي كه . اين ضرورت را ايجاد كرد تا در اين زمينه پژوهشي صورت پذيرد

ورزشي در فدراسيون بزرگترين  جانبازان و معلولين فدراسيون در نهايت از آنجا كه .اضر مورد بررسي قرار گرفته استح

 لمپيكاو داشتن بازيهاي پار تخصصي متفاوت هاي رشتهدر  ورزشي انجمن هفدهكه با داشتن  ي ورزشيفدراسيونهابين 

همگاني كه زيربناي بعد قهرماني و  علي الخصوص ورزش سراسر كشور به ورزش جانبازان و معلوالن جذب نقش مهمي در

ورزش  و از آنجا كه. به عهد دارد ميباشد به تبع آن افتخارآفريني در عرصه ها و ميادين مختلف بين المللي و جهاني

عالوه بر اينكه ابزاري ارزشمند براي حفظ سالمت جسماني است رابطه نزديكي با سالمت رواني و بويژه پيشگيري از بروز 

همچنين سازگاري اجتماعي اين افراد  واعتماد بنفس  ،رواني دارد و از اضطراب و افسردگي مي كاهد روحي ايناهنجاريه

شركت  .را افزايش مي دهد و سهم زيادي در ايجاد امنيت و آرامش رواني اجتماعي براي زندگي سالم خواهد داشت

قش بسيار سازنده و پيشگيرانه اي را در بروز تواند نراي محدوديتهاي حركتي در ورزش مينمودن افراد معلول و دا

شكوفايي  باعث كشف و و ايفا نمايد كه از مهمترين مشكالت اين قشر از جامعه مي باشد ناراحتي هاي روحي و جسمي

  . باشد ورزشي در عرصه هاي مختلف استعدادهاي بالقوه آنان

  

  پژوهش روش شناسي

پژوهش اين  جامعه آماري. مي باشد مقايسه اي  –توصيفي  پژوهشبر اساس هدف، پژوهش حاضر از نوع كاربردي و روش 

بسكتبال با ويلچر، واليبال نشسته، فوتبـال  (  كه در فعاليتهاي ورزشي استان سطح نفر از جانبازان و معلولين 150 شامل  

عنوان گروه شركت كننده و فعـال   جانبازان و معلولين استان شركت داشتند بههيات ) ت نفره، تيراندازي و دووميدانيهف

 -50دامنه سني افـراد  . را تشكيل دادند نداشتند شركت كه در فعاليتهاي ورزشي استاننفر از جانبازان و معلولين  150 و

آمار گرفته شده از ورزشكاران سازمان يافتـه هيـات جانبـازان و معلـوين اسـتان       اساس بر تعداد نمونه ها. ساله بود  18

 پرسشـنامه  دو براي انجام ايـن پـژوهش از   .مي باشدكه نمونه آماري برابر با جامعه آماري  انتخاب شدند آذربايجان غربي

يالت، شغل را مـورد بررسـي   پرسشنامه اول ويژگي هاي فردي از قبيل سن، جنسيت ميزان درآمد، تحص. استفاده گرديد

رشـد   بهزيسـتي بـدني،  : مقياس از كيفيت زندگي شامل 6كه  سؤال 72كيفيت زندگي  با  قرار داد و همچنين پرسشنامه

را اندازه  )بلي و خير(فردي، رضايت شغلي، روابط اجتماعي، رفتار خالق و رفتار نوع دوستانه در سيستم ارزشي دو بعدي 

، با  83/0با آلفاي كرونباخ  بدست آمدهكه پس از تائيد روايي توسط اساتيد متخصص و پايايي  .گيري مي كرد استفاده شد

 پس از تكميـل  بين جامعه آماري توزيع ومراجعه به سالن هاي ورزشي جانبازان و معلولين در سطح استان پرسشنامه ها 

-مـان ويتنـي، كولمـوگراف    T-test ،Uونهاي آمـاري  و آزم  spssاز نرم افزار آماري  با استفاده در نهايت .شدندگرداوري 

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند داده ها) p≤0.01(در سطح معني داري اسميرنف 

  يافته ها

مستقل،  tكسب شده و سطح معني داري مشاهده شده در آزمون   tو با توجه به) 1(شماره  براساس اطالعات جدول

 ،بنابراين .وجود داردتفاوت معني داري ورزشكار  غير وورزشكار  جانبازان و معلولين بين كيفيت زندگي شودده مي مشاه

  .مي باشدورزشكار از افراد غير  بهتر و باالتر ،ورزشكاركيفيت زندگي افراد 

  ورزشكارو غير ورزشكار  جانبازان و معلولينمقايسه كيفيت زندگي  )1(جدول شماره 

  ميانگين  تعداد  گروه  متغير
 انحراف

 استاندارد
t df  sig 
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كيفيت 

  زندگي

آزمودني هاي  

  ورزشكار

150  46/39  69/8  96/2  217  002/0  

آزمودني هاي  

  ورزشكارغير 

150  06/38  11/8  

  معني دار است P≤0.01در سطح             

بر اساس نتايج در ورزش ورزشكار و غير ورزشكار  جانبازان و معلوالنمقايسه متغير هاي كيفيت زندگي در همچنين 

غير و ورزشكار  افراد رشد فردي، رضايت شغلي و روابط اجتماعيرفتار خالق،  ،دهد كه بين بهزيستي بدنينشان مي

  .و تنها در رفتار نوعدوستانه تفاوت معناداري مشاهده نگرديد. دتفاوت معناداري وجود دارورزشكار 

  نتيجه گيريبحث و 

جانبـازان و معلـولين   كيفيت زندگي  وورزشكار جانبازان و معلولين كيفيت زندگي  بين د كهنشان دا پژوهشنتايج اصلي 

مـي   و باالتر بهترورزشكار تفاوت معني داري وجود دارد به عبارت ديگر كيفيت زندگي جانبازان و معلولين ورزشكار غير 

و ارتقـاي   )رواني و اجتمـاعي   ،جسمي(شاخص هاي اصلي كيفيت زندگي دليل اين مي تواند نقش مثبت ورزش بر . باشد

، )1379(، واعـظ موسـوي  )2004(جنتنـر نتايج حاصـل از تحقيقـات   كه با در افراد شركت كننده در ورزش باشد  سالمتي

به طور  همخواني دارد ) 2010(و سالگوئرو) 1390(، نوروزي)2009(، سونيا)2009(، گيلسون)2010(، ايمي)1389(رمضاني نژاد

عان داشت كه فعاليت بدني منظم و ورزش در ارتقاي كيفيت زندگي نقش مهمي دارد از آنجا كـه سـاليانه   كلي مي توان اذ

، به راحتي ميتوان به اين موضوع پي برد كه داشتن هزينه هاي درماني بسياري صرف درمان عوارض و بيماري ها مي شود

داشتن فعاليت بدني در تمام طول عمر  .كاهش مي دهد افراد سالم و تندرست به مقدار بسيار زيادي هزينه هاي درماني را

به ويژه براي جانبازان و معلولين كه به لحاظ شرايط جسماني و رواني هزينه هاي درماني باالتري دارنـد نـه تنهـا ضـامن     

فيـت  در مقايسـه متغيـر هـاي كي   . سالمتي آنها مي شود بلكه كارايي و اثربخشي آنان نيز در جامعه افزايش خواهد يافت

در متغيـر   ورزشكارنسبت به غير ورزشكار جانبازان و معلولين  ،ورزشكارو غير ورزشكار زندگي بين جانبازان و معلولين 

تفـاوت معنـي داري مشـاهده     ،جتماعي، رشد فردي و رفتار خالق و مبتكرانهبهزيستي بدني، رضايت شغلي، روابط اهاي 

در رفتـار نوعدوسـتانه   ولي  .همخواني دارد) 2009(، راس، ميلسوم)1389(ادژ، رمضاني ن)2005(كه با نتايج مكليستر شد،

يـن  ي ادليـل احتمـال  . است )1379(، واعظ موسوي)1389(ادژكه مغاير با نتايج رمضاني ن تفاوت معني داري مشاهده نشد

ش و سـاير پژوهشـهاي   لذا با توجه به نتايج حاصله از اين پژوه .باشدعدم همخواني شايد در تفاوت جامعه مورد بررسي 

مشابه مي توان به نقش موثر و كارآمد ورزش در كيفيت زندگي و سالم سازي افراد جامعه اشاره كـرد كـه ايـن نقـش در     

خصوص افراد جانباز و معلول جامعه بسيار بارزتر و ضروري تر مي باشد چرا كه آنها در قياس بـا افـراد سـالم داراي يـك     

مي باشد كه مي توان با برنامـه ريزيهـاي الزم و     ي باشند كه نيازمند توجه بيشتريم سري محدوديتها جسمي و حركتي

فراهم آوردن امكانات متناسب و ايجاد بسترهاي مناسب نسبت به جذب و حفظ ايـن افـراد بـه ورزش علـي الخصـوص      

تندرستي و شـادابي آنهـا در   نجا كه موجب افزايش اميد به زندگي از طريق ارتقاي سالمت، ضامن آورزشهاي همگاني از 

و درگيـر   چرا كه بازگرداندن اين گونه افراد بـه بطـن اجتمـاع    .اجتماع و به تبع آن بهبود كيفيت زندگي آنان خواهد شد

نان انجام داد چنانچه بسياري بنا به ن اقداماتي است كه مي توان براي آاز مهمتري كردن در فعاليتهاي فرهنگي و آموزشي

 آموزشـي فرهنگـي و   شـركت در فعاليتهـاي   وز قبول مسئوليت و حاضر شدن در گروههاي همسـاالن  شرايط فيزيكي ا

به گسترش امكانات و تبليغات كافي از طريـق رسـانه   خوشبختانه در سالهاي اخير با توجه . انزوا طلب شده اند سربازده و

و ايـن در   بـوده بقات جهاني و پارالمپيـك  جانبازان و معلولين در ميادين و مسا هاي گروهي شاهد رشد روزافزون حضور

استان آذربايجان غربي به واسطه داشتن قوي ترين مرد معلول جهان و ركورد دار مسـابقات جهـاني و پارالمپيـك نمـود     
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بيشتري پيدا كرده و شاهد رشد روزافزون ورزشـكاران جانبـاز و معلـول در مراجعـه بـه هيـات جانبـازان و معلـولين         

گفته شد الزمه پيشرفت بيشتر آن توسعه ورزش همگاني مي باشد كـه ضـمن    همچنانكه. مي باشيمشهرستانهاي استان 

تاثير گذاري بر كيفيت زندگي ورزشكاران پايه و اساس ورزش قهرماني خواهد بود و مورد سفارش مسئوالن ارشد كشور و 

به فعال كردن كميته هاي همگـاني آنهـا    به فدراسيونها و هياتهاي قهرماني نسبتهمچنين تاكيد وزارت ورزش و جوانان 

استاني بسيار تعيين كننده خواهد بـود كـه مـي     و هياتهاي مي باشد و در اينجا نقش وزارت ورزش و جوانان، فدراسيونها

با ديگر سازمانها و دستگاههاي مـرتبط بـا ايـن     و ايجاد تفاهمنامه توان با برنامه ريزي هاي منظم و دقيق و تعامل سازنده

گامهاي موثري در جهت كاهش هزينه هاي درمان جسـمي   شهيد و امور ايثارگران سازمان بهزيستي و بنيادافراد از جمله 

از  شاهد باال بردن بهبود كيفيت شرايط زندگي و سالمتي افراد تحت پوشش خـود  جانبازان و معلولين برداشت و و روحي

   .باشند كه در نهايت منجر به داشتن جامه اي سالم و پويا خواهد شد ق فعاليت بدني و ورزشطري

  

  منابع 

مقايسه كيفيت زندگي افراد شركت كننده و غيـر  ). 1389. (مختاري، رباب. واعظ موسوي، سيد محمد كاظم. رمضاني نژاد، رحيم -1

  93 -110، صص 7مديريت ورزشي، ش . شركت كننده در ورزش همگاني
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