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 1391سالمعلولین ورزشکار در مقایسه با معلولین غیرورزشکار در آسیب پذیري اجتماعی  میزان بررسی
 )معلولین استان مازندران:مطالعه موردي(

 محسن جوادي بورا - حبیب اهللا قاسمی - رمضانعلی گلچوبی - فاطمه هاشم نژاد - داوود ستارزاده
 

 چکیده
 به باتوجه که میشود نقشی انجام از مانع و است ناتوانی و نقص پیامد که فرد یک نامناسب یتوضع و محرومیت از است عبارت معلولیت

 در شرکت به تمایل عدم با همراه معموال معلولیت .است شده نظرگرفته در فرد براي طبیعی و اجتماعی،فرهنگی جنسی، سنی، شرایط
 هم مدرن از قبل حتی و مدرن دنیاي در که است موضوعاتی از یکی لولینمع اجتماعی پذیري آسیب .باشد می اجتماعی فعالیتهاي از برخی
 دهند پوشش صورتی به دارد وجود آنان حوش و حول در که اجتماعی هاي آسیب با را خود معلولیت خواهند می که چون است شده مطرح

 این موضوع .شوند برخوردار ثبات و آرامش یک از خودشان بقول تا سازند همردیف اجتماعی مشکالت از دسته این با را خود معلولیت و
 ازدیدگاه پژوهش این در .باشد می مازندران ورزشکار غیر معلولین دربرابر ورزشکار معلولین اجتماعی پذیري آسیب میزان بررسی پژوهش

 جامعه نظریه و اکرز افتراقی تتقوی نظریه هرشی، تراویس افتراقی پیوند ساترلند، افتراقی همنشینی نظریه شناختی جامعه تئوریکی هاي
 و غیرورزشکار ورزشکارو معلولین اجتماعی آسیبپذیري میزان وابسته متغیر پژوهش دراین .شدهاست استفاده اوهلین و کلووارد شناختی

 بیگانگی، ازخود میزان : عبارتنداز پژوهش این در اجتماعی آسیبپذیري مقیاسهاي.است بوده معلولین نبودن و بودن ورزشکار مستقل متغیر
 .بیهودگی و ناتوانی گریزي،احساس جامعه میزان ازخود، منفی پنداشت میزان هنجاري، بی میزان نفس، اعتمادبه عدم میزان
 براساس آنان تعداد که باشند می مازندران استان بهزیستی سازمان پوشش تحت مرد و زن معلولین تمام شامل پژوهش این آماري جامعه
 تجزیه براي .اند شده انتخاب نمونه حجم براي نفر380 تعداد مورگان و سی کرچ جدول براساس که. میباشند نفر35000 ، اطالعات آخرین

 که هایی داده کیفیت و سنجش سطح تحقیق، فرضیات به باتوجه حاضر تحقیق در. است شده استفاده spss افزار نرم از ها داده تحلیل و
 .است شده استفاده ها داده تحلیل و تجزیه براي فریدمن آزمون و مستقل هاي نمونه با تی آزمون باطیاستن آمار روش دو از تولیدگردیده

 ورزشکار غیر ازمعلولین درکل و اجتماعی پذیري آسیب شاخص بعد شش درهر ورزشکار معلولین که دهد می نشان تحقیق هاي یافته
 پذیري آسیب میزان نوع بیشترین ورزشکار غیر و ورزشکار از اعم بررسی مورد معلولین بین در. دارند کمتري اجتماعی پذیري آسیب میزان

 به اعتماد عدم میزان شاخص به مربوط اجتماعی پذیري آسیب میزان نوع کمترین و بیگانگی خود از میزان شاخص به مربوط اجتماعی
 .است شده ادهد ئهار پیشنهاداتی پژوهش هاي یافته با متناسب پژوهش پایان در .باشد می نفس

 .اجتماعی پذیري آسیب معلولین،ورزشکار،میزان معلول، :واژگان کلیدي
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