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 بررسی عوامل بازدارنده مشارکت جانبازان و معلولین  در فعالیتهاي ورزشی شهرستان ارومیه
 آیدا مداحی-4مصطفی رضائی  -3اکرم مهدي زاده  -2 حبیب اهللا قربانی-1

 )کارشناس ارشد تربیت بدنی و کارشناس اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی(-1
 )و رئیس گروه ورزش همگانی استان آذربایجان غربی کارشناس ارشد تربیت بدنی(-2

 )دانشجوي کارشناس ارشد تربیت بدنی مدیریت و برنامه ریزي(-3
 )دبیر اموزش و پرورش(-4

 چکیده
. هدف این پژوهش بررسی عوامل بازدارنده مشارکت جانبازان و معلولین  در فعالیتهاي ورزشی در شهرستان ارومیه می باشد

براي این منظور از پرسشنامه محقق ساخته اي تهیه گردید وپس از .نوع توصیفی که به روش میدانی انجام  گرفتپژوهش حاضر از 
نفر از ورزشکاران سازمان یافته  89جامعه آماري پژوهش را .مورد استفاده قرا گرفت% 85تایید روایی و پایایی آن با آلفاي کرونباخ 
از آمار استنباطی فرید من . (n=s) جامعه آماري برابر با نمونه آماري می باشد.کیل دادند جانبازان و معلولین شهرستان ارومیه تش

نتایج تحقیق نشان داد که بین عوامل .جهت اولویت بندي عوامل و آزمون خی دو جهت بررسی رابطه معنی داري استفاده گردید
 .که با نتایج هندرسون همخوانی داشتبازدارنده مشارکت در فعالیتهاي ورزشی رابطه معنی داري وجود دارد 

 فعالیت ورزشی-عوامل بازدارنده-جانبازان و معلولین :کلید واژه 

 مقدمه
این پدیده اجتماعی در جوامع مختلف به سرعت در .امروزه ورزش در سراسر جهان جزیی جدا نشدنی از فرهنگ آموزش و علم است

پذیرش و اعتقاد افکار عمومی به نقش ورزش و شناخت خوب اکثریت افراد از این مهم به دلیل .حال رشد توسعه و تکامل می باشد
میزان کارایی و تاثیرات مثبت آن بر تامین سالمت جسمی و روحی به عنوان بعد همگانی و کسب سکوهاي قهرمانی به عنوان 

ش عامل هاي فشار زاي شغلی و آلودگی هاي محیط، پیچدگی ارتباطات اجتماعی، افزای). 5(قهرمانی آن حائز اهمیت می باشد
امروزه فقر حرکتی ناشی از زندگی .تنگناهاي اقتصادي، زندگی مدرن سالمتی جسمی و روحی انسان را آسیب پذیر کرده است

تحقیات زیادي نشان داده اند که نابسامانی و سرگردانی انسان در محیط .صنعتی مشکالت زیادي را براي انسان ایجاد کرده است
زندگی شخصی و شغلی انسانه را با بحران هاي متفاوتی روبه رو می سازد،همچنین ,کنده از عامل هاي تنش آوراستهایی که آ

حرکت و ).4(روشن ساخته اند که پرداختن فعالیتهاي بدنی و بویژه فعالیتهاي ورزشی ،آثارمثبت فراوانی در بهبود این وضعیت دارد
ورزش به عنوان یکی . در سرشت او دارد و عاملی براي رشد سالمت و نشاط اوستجنبش از ویژگی هاي حیات بشري است و ریشه 

اجراي مطلوب برنامه ). 8(از فعالیتهاي فراغتی از نوع فعال نقش تعین کننده اي در حفظ سالمت جسمی و روانی انسانها دارد
ات است تا بتوان به رفع نیازمندیهاي موثر این فعالیتهاي ورزشی براي معلوالن مستلزم فراهم آوردن مجموعه اي از شرایط و امکان

موضوع ورزش از آن جا .امروزه هر جامعه اي براي پیشرفت و توسعه نیازمند جمعیت سالم و پویا می باشد. قشر از جامعه پرداخت
مهم پیشرفت جوامع که موجب ارتقاء بهداشت و سالمت و افزایش امید به زندگی می شود ،تا اندازه اي مهم است که یکی از ارکان 

اهمیت ورزش براي سالمت جامعه و اعضاي آن به قدري است که برخی از جامعه .و یکی از شاخصهاي توسعه قلمداد می شود
ورزش در توانمندسازي افراد معلول و افزایش اعتماد به نفس در آنها راه را ).6(شناسان آن را دین مدنی جامعه معاصر دانسته اند

نیاز به ورزش و . ر به جامعه هموارتر می سازد و همچنین باعث افزایش امنیت خاطر خانواده هاي آنها می شودبراي ورود این قش
بی تردید ورزش عاملی است که معلوالن را به سطح .تاثیر سالمتی آن در افراد معلول بسیار بیشتر از افراد سالم احساس می شود

امروز افراد معلول در سطح وسیعی در فعالیتهاي اجتماعی و مسابقات .مستقل می سازد جامعه می کشاند و آنان را در انجام فعالیتها
انسان وابسته به زندگی اجتماعی است و در این میان معلوالن به دلیل وضعیت . اند شرکت دارند و هویت خود را به جامعه شناسانده

ند به باور تمامی متخصصین ورزشی یکی از مهمترین جسمی خود بیش از سایر اقشار جامعه به زندگی اجتماعی نیازمند هست
همه انسانها بنا به دالیل  عوامل بازگشت دوباره معلوالن به جامعه است بنابراین تقویت ورزش این قشر ضروري به نظر می رسد
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طبق تحقیقات جهانی . ها گواه این واقعیت است تنمعلولین نیز  گوناگون،در معرض آسیب هاي جسمانی قرار دارند و جمعیت تعداد
مهمترین عامل بازدارنده معلولین از دستیابی به حقوق برابر با دیگران، ناسازگاري محیط  به عمل آمده توسط سازمان ملل متحد،

هاي مناسب معلولین حساسیت بر نمی انگیخت و بیشتر ه تا کنون مسئله ورزشگا گستره توان جسمی انسان است ساخته شده با
آنان  جنبه عمومی و اجتماعی دارد پرداخته شده است ولی به حمایت از توانایی معلولین و نیازهاي روانی که توجه به آن بخش

می  سالیانه تعدادي ازمردم جهان بنا به علل روانی یا اختالالت جسمی دچار ناتوانی هاي گوناگون . )15(کمتر توجه شده است
ولی متأسفانه اغلب آنان با موانع .مزایایی هستند، که دیگران نیز از آن برخوردارند  این افراد خواهان برخورداري از حقوق و. باشند 

بسیاري که ساخته دست انسانهاست مواجه بوده و درنتیجه ، از شرکت فعال در زندگی روزمره محروم می باشند و این امر سبب 
گروهی . یز با گروه عظیمی از معلوالن جنگی مواجه شدبه دنبال جنگ تحمیلی، کشور ما ن . بروز مشکالت روانی در آنان می شود

که تا پیش از جنگ فعاالنه در جریان روزمره زندگی شرکت داشته ولی امروز دیگر قادر به انجام بسیاري فعالیت هاي گذشته 
ولیت می باشند نیز قرار در کنار آنان کودکان، سالخوردگان، زنان باردار و سایر بیمارانی که موقتاً دچار معل. خویش نمی باشند 

لذا مناسب سازي و ایجاد ایمنی اماکن . دهند بنابراین بخش قابل توجهی از مردم کشورمان را اینگونه افراد تشکیل می  دارند،
رفت و محوطه مجموعه هاي مسکونی، خیابانها و مسیرهاي . براي آنان می تواند بسیار مهم باشد و محیط شهري  ورزشی مناسب 

ایل حمل و نقل، ساختمانهاي عمومی، فروشگاهها و مراکز خرید، مراکز آموزشی، مراکز ورزشی، مراکز تفریحی و غیره دنیاي ، وسآمد
بنابراین باید با تدابیر و مطالعات علمی و تحقیقات و اقدامات الزم و ایجاد تجهیزات . بیرون از منزل فرد معلول را در بر می گیرند

د معلول را در جامعه به نحوي فراهم آورد که آنان بتوانند بدون نیاز به کمک دیگران و افرایط حضور شهري مناسب، زمینه و شرا
بنابراین تا زمانی که معلوالن به عنوان انسانهاي فعال در سطح جامعه معرفی و پذیرفته نشده . بطور مستقل وارد محیط بیرون شوند

ورزش از جمله فعالیت هایی است که معلوالن را به  .ك کند و در تامین آن بکوشداند، جامعه نیز نمی تواند نیاز هاي آنها را در
دسترسی افراد معلول و جانباز به )16.( جامعه معرفی می کند و می تواند نقش نیازها و موقعیت کنونی و آینده آنان را بیان نماید

ه تاثیر فعالیتهاي ورزشی بر روان و جسم افراد معلول نیاز با توجه ب.تسهیالت ورزشی شانس فعالیت جسمانی آنها را افزایش می دهد
است که براي افراد جانباز و معلول ورزشهاي متناسب به آنها در نظر گرفته شود و موانعی که باعث می شود که افراد جانباز و معلول 

پژوهشهاي زیادي در مورد عوامل .در فعالیتهاي ورزشی شرکت نکنند بررسی گردد و نسبت به بر طرف نمودن آنها اقدام نمود
بازدارنده از فعالیتهاي ورزشی صورت گرفته است که هر تحقیق به نوعی عوامل خاصی را به عنوان عوامل بازدارنده از شرکت در 

براساس پژوهشهاي انجام شده در کشور مشکالت اقتصادي ،مشغله زیاد،کمبود اماکن . فعالیتهاي ورزشی را عنوان کرده اند 
نهاي ورزشی و فقدان عالقه به ورزش و فعالیت بدنی ،کمبود وقت، عدم برنامه ریزي ،فقدان تنوع رشته هاي ورزشی،عدم بهبود ،سال

 ).12(مستمر برنامه هاي فوق برنامه ورزشی،برنامه ریزي نامناسب مدیران از عوامل اصلی نپرداختن به ورزش عنوان شده است
قدان انرژي خستگی زیاد کمبود سالنهاي ورزشی مشغله زیاد شلوغی اماکن ورزشی نداشتن در سایر کشورها ،مشکالت اقتصادي ف 

در پژوهشی به این نتیجه رسیدند  1389صالحی و همکاران ).23(تناسب اندام را از عوامل اصلی نپرداختن به ورزش عنوان کرده اند
سیفلت ).7(امل بازدارنده انجام فعالیت فیزیکی می باشندکه تنبلی، نبود همراه و همپاي مناسب و آلودگی هوا به ترتیب از عو

عواملی مانند مشکالت ،امکانات و تسهیالت ،نیروي انسانی متخصص و محدودیت هاي مربوط عضوشدن در تیم ها را از ) 2002(
د نشان داده در پژوهش خو 1382و احسانی ) 2001(هندرسون و همکاران ).22(جمله موانع مشارکت در ورزش عنوان کرده است

). 1-19(اند که کمبود وقت ،کمبود عالقه ،کمبود امکانات ،و سرمایه به عنوان موانع اصلی حضور در فعالیتهاي ورزشی هستند
همچنین در پژوهشی که بر روي جامعه اي منتخب از چین انجام شد محققین به این نتیجه رسیدند که مهمترین عوامل بازدارنده 

در بین ) 2007(هالتزمن ) 18(امل ساختاري ،عوامل فردي و در نهایت عوامل بین فردي می باشدمشارکت ورزشی شامل عو
جمعیت منتخبی از زنان و مردان آلمان تحقیقی را انجام داد و به این نتایج رسید که مهمترین موانع در مشارکت مردم نداشتن 

عوامل عدم همراهی دوستان ،عدم ) 2011(سپر و همکاران کا). 20(دسترسی، دالیل شخصی، هزینه ها و مشکالت مالی می باشد
میر غفوري و . آگاهی ،عدم دسترسی نبود زمان کافی ،عدم امکانات و عدم ایمنی را محدود کننده مشارکت ورزشی آنان بیان کردند

الیتهاي ورزشی می عوامل اقتصادي،امکاناتی،اجتماعی را از مهمترین عوامل بازدارنده مشارکت زنان در فع)1388(همکارن 
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مریم امرایی و همکاران نتیجه گرفتند که عوامل اقتصادي ،عوامل فرهنگی اجتماعی از مهمترین عوامل بازدارنده در ). 14(دانند
یافتند که موانع مشاهده شده عبارتند از موانع درونی شامل فقدان ) 2010(مانوئل گومز ).3(مشارکت  ورزش ورزش زنان می باشد

، دوست نداشتن فعالیتهاي بدنی، مفید نبودن ،عملی نبودن ،احساس تنبلی و موانع بیرونی شامل عدم عدم حمایت دوست همراه
اسدي زهرا کمبود وقت ،عدم عالقمندي ،پایین بودن وضعیت اقتصادي ،کمبود امکانات ،مشکالت جسمی و عدم ). 21(اجتماعی بود

فرناز فخري به این نتیجه می ). 2(مشارکت دانشجویان در ورزش همگانی عنوان کردتبلیغات و آگاهی رااز مهمترین عوامل بازدارنده 
رسد که کمبود وقت ،خستگی ناشی از کار،دور بودن منزل از محیط ورزشی ،عقب ماندن از کارهاي روزانه،عدم دسترسی به وسیله 

مانل و همکاران ). 10(ات فراغت و تفریح می باشدنقلیه از مهمترین عوامل بازدارنده مشارکت بانوان در فعالیتهاي ورزشی و اوق
ساختارهاي اجتماعی و محدودیت هاي فرهنگی را از مهمترین عوامل بازدارنده مشارکت زنان در فعالیتهاي ورزشی اعالم کرده 

ولین را مشکالت مالی علیزاده و قراخانلو در تحقیقات خود مهمترین موانع و مشکالت گذراندن اوقات فراغت جانبازان و معل). 24(اند
،عدم امکانات رفت و آمد،مشکالت جسمانی و حرکتی ، عدم وجود اماکن متناسب، مشکالت روحی، کمبود مربیان ، مشکالت 

نداشتن (نیز موانع درون فردي )1385(مشکل گشا). 9(معماري و ساختمانی ، طرز تفکر اطرافیان و ترس از زخم شدن بیان کرده اند
بنابراین با توجه به نقش مهم ). 13(را با انگیزه فرد و موثر بر مشارکت در ورزش عنوان کرد) روانی-،مشکالت فردي عالقه ، نا آگاهی

فعالیتهاي ورزشی در تامین سالمتی و پیشگیري از فقر حرکتی و نا هنجاري هاي جسمی ، اجتماعی و عاطفی جانبازان و معلوالن 
ارتقا سالمتی این عزیزان پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل بازدارنده از فعالیتهاي  کمک به بهبود برنامه ریزي دقیق و رشد و
تا با بررسی عوامل بازدارنده بتوانیم موانع و مشکالتی را که باعث دور شدن آنها از .ورزشی جانبازان و معلولین صورت گرفت

ن، راه ورود افراد جانباز و معلول را به میادین ورزشی فعالیتهاي ورزشی می شود شناسایی کنیم و با شناساندن آنها به مسئولی
 .هموار،که در نهایت منجر به ارتقاء سالمتی و بهبود کیفیت زندگی آنان در جامعه باشیم

 روش شناسی پژوهش
عنوان روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی که به صورت میدانی صورت  گرفت با این حال عوامل بازدارنده از فعالیتهاي ورزشی به 

جامعه آماري این پژوهش ورزشکاران سازمان یافته هیات جانبازان و معلولین شهر . متغیر هاي مورد مطالعه و بررسی می باشد
در این پژوهش محقق به دلیل نبودن پرسشنامه .  (n=s)نفر که کل جامعه آماري به عنوان نمونه انتخاب شدند89ارومیه به تعداد 

موضوع تحقیق ،با بهره گیري از پرسشنامه هاي مشابه و عوامل مهم دربازدارندگی از فعالیتهاي ورزشی استاندارد و با توجه به 
جانبازان و معلولین مورد شناسایی قرار داده و با استفاده از آنها پرسشنامه محقق ساخته اي طراحی شد،که روایی آن توسط 

پس از توزیع و جمع آوري پرسشنامه به . بدست آمد%85کرونباخ  متخصصین مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن ازروش آلفاي
منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی فرید من و خی دو جهت اولویت بندي عوامل موثر و همچنین جهت بررسی رابطه 

 .استفاده شدspssمعنا داري بین رتبه ها از نرم افزار 
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 یافته هاي پژوهش
 عوامل بازدارنده از فعالیتهاي ورزشی از دیدگاه جانبازان و معلولین شهرستان ارومیه)1( جدول شماره

 میانگین رتبه موانع بازدارنده ردیف
 50/5 ضعف تبلیغات رسانه 
 20/5 نگرش پایین جامعه به ورزش معلولین 
 10/5 نبود زیر ساختهاي مناسب در اماکن 
 10/4 عدم توجه مسئولین 
 90/3 ت و آمدمشکالت رف 
 40/3 مشکالت مالی 
 30/3 ترس از تمسخر دیگران 
 3 شرایط نامساعد آب وهوا 
 8/2 نبود همراه و همپاي مناسب 
 6/2 نبود مربیان متخصص 

 ارتباط بین عوامل بازدارنده مشارکت جانبازان و معلولین در فعالیتهاي ورزشی)2(جدول شماره 
 متغیر ها

 سطح معنا داري dfديدرجه آزا مقدار خی دو

 000/0 9 00/54 موانع بازدارنده
نتایج پژوهش نشان داد  از بین عوامل مختلف که باعث بازدارندگی فعالیت جانبازان و معلوالن از ورزش )1(با توجه به جدول شماره 

ب در اماکن ورزشی به ترتیب می شود عامل ضعف تبلیغات رسانه اي، نگرش پایین جامعه نسبت به ورزش ونبود زیر ساختهاي مناس
عدم توجه مسئولین به ورزش جانبازان و معلوالن و مشکالت رفت و آمد، مشکالت . مهمترین عوامل بازدارنده از ورزش عنوان گردید

مالی،ترس از تمسخر دیگران ،شرایط نا مساعد آب و هوا ،نبود همراه و همپاي مناسب و نبود مربیان متخصص به ترتیب از دیگر  
نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بین موانع  2با توجه به جدول شماره .عوامل بازدارنده توسط جانبازان ومعلولین معرفی شدند

 .بازدارنده اختالف معنی داري وجود دارد
 بحث و نتیجه گیري 
الیتهاي ورزشی انجام شده پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل بازدارنده مشارکت جانبازان و معلولین  ارومیه اي در فع 

نشان داده شده است از دیدگاه ورزشکاران جانباز ومعلول مهمترین عامل بازدارنده از  1همانگونه که در جدول شماره .است
در تحقیقات انجام گرفته در رابطه با عوامل بازدارنده از فعالیتهاي ورزشی عامل .فعالیتهاي ورزشی ضعف تبلیغات رسانه می باشد

از دالیل . بلیغات رسانه فاقد اهمیت و توجه بوده که با تحقیقات انجام گرفته توسط زهرا اسدي و مشکل گشا همخوانی داردضعف ت
مهم ضعف تبلغیات رسانه می توانیم به عدم پوشش رسانه اي فعالیت ورزشی جانبازان و معلولین،عدم پوشش فعالیتهاي ورزشی از 

شش خبري مناسب ،عدم  تهیه گزارش از دیدگاه و نظرات ورزشکاران جانباز ومعلول ،عدم طریق شبکه تلویزیونی استان،عدم پو
لذا براي جذب افراد جانباز .  حضور افراد موفق عرصه هاي ورزشی در شبکه هاي تلویزیونی و رادیویی و مطبوعات اشاره کنیم

لین تغییر یابد و زمان بیشتري از برنامه هاي ورزشی ومعلول براي فعالیتهاي ورزشی نگرش رسانه نسبت به ورزش جانبازان ومعلو
استان به تبلیغ و اهمیت ورزش این قشر از عزیزان وتهیه گزارش از فعالیتهاي ورزشی اختصاص یابد و ورزش این قشر نسبت به 

عنوان دومین عامل  بر اساس یافته هاي تحقیق نگرش پایین جامعه نسبت به ورزش به. سایر ورزشهاي دیگر در حاشیه قرار نگیرد
، )2010(گومز)1388(بازدارنده از فعالیتهاي ورزشی می باشد که این یافته با نتایج تحقیق مریم امرایی ،میر غفوري و همکاران 

از عوامل مهم آن می توانیم به عدم شناخت خانواده ها از ورزش و . همخوانی دارد)1389(قربان بردي )1379(قراخانلو و علیزاده
لذا بایستی تمهیداتی جهت فرهنگ سازي در . فید آن بر روي ورزشکاران ،عدم فرهنگ سازي در بین خانواد ها اشاره کنیماثرات م

بین خانوادها،باال بردن شناخت ورزشی مردم از نگاه علمی و اعتقادي ،تغییر در نگاه مردم نسبت به ورزش جانبازان 
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از مولفه هاي . غییر در نگاه ترحم آمیزي که مردم نسبت به معلولین دارند انجام شودومعلولین،برخورداري از جایگاه و منزلت باال ،ت
کاسپرو و )2004(نتایج با نتایج چیک و دانگ . دیگر بازدارنده از فعالیتهاي ورزشی، نبود زیر ساختها واماکن ورزشی مناسب بود

و قربان ) 1389(زهرا اسدي)1388(غفوري  میر) 1382(هندرسون وهمکاران و احسانی ) 2002(سیفلت)2000(همکاران 
لذا با توجه به نتایج بدست آمده می توان در طراحی و معماري سالنهاي . همخوانی دارد)1379(و علیزاده و قراخانلو)1389(بردي

سالنهاي  ورزشی نسبت به نیازهاي جانبازان ومعلولین  مثل رمپ ،گذرگاه،نوع کف پوش سالن ،تجهیزات و امکانات ورزشی و ساخت
همچنین . اختصاصی نظارت بیشتري داشت و زمینه جذب و افزایش مشارکت جانبازان و معلولین را در برنامه هاي ورزشی مهیا کرد

یافته هاي تحقیق نشان داد جانبازان ومعلولین  شهرستان ارومیه ،عدم توجه مسئولین به ورزش،مشکالت رفت و آمد ،مشکالت 
،شرایط نامساعدآب وهوا ،نبود همراه و همپاي مناسب ،نبود مربیان متخصص به عنوان مهمترین  مالی،ترس از تمسخر دیگران

فرناز فخري )2010(عوامل بازدارنده از فعالیتهاي ورزشی  آنها می باشد،که این یافته ها با یافته هاي تحقیقاتی که توسط گومز
زالت ) 1386(کشکر سارا) 2002(سیفلت ) 1389(الحی و همکاران،ص)1379(علیزاده و قرخانلو) 2000(،مانوئل و همکاران)1390(

از آنجایی که این عوامل بازدارنده باعث بروز مشکل در جهت رفع . همخوانی دارد)2011(کاسپرو)2007(هالتزمن )2000(و همکاران
بهزیستی،بنیاد (مسئولین امر نیازهاي جانبازان و معلولین می باشد لذا براي جذب بیشتر جانبازان ومعلولین  به ورزش ،باید 

نسبت به ورزش این قشر از جامعه توجه جدي داشته و در جهت رفع نیازهاي آنها از جمله تامین )شهید،هیات جانبازان و معلولین 
وسیله نقلیه براي رفت وآمد ورزشکاران ،ساخت اماکن و سالنهاي بیشتر جهت دسترسی راحت،پرورش مربیان متخصص،تشویق و 

متایان و ترتیب دادن ورزش گروهی براي جانبازان و معلولین ،تغییرنگرش شهروندان و خانواده ها نسبت به ورزش ترغیب ه
پیشنهاد می گردد با توجه به حساسیت هاي خاص جانبازان و معلولین نسبت به بر طرف نمودن . جانبازان و معلولین تالش کنند

تا شاهد حضور پر رنگ این قشر ازافراد جامعه  در عرصه هاي ملی و بین المللی   موانع بازدارنده توسط دستگاههاي ذیربط اقدام،
باشیم ویافته هاي این پژوهش می تواند در تصمیم گیریها و سیاست گذاریهاي ورزشی تاثیر گذاشته و به مسئولین ادارات و 

معاولین باز نگري کنند و از فعالیت هاي سازمانها و مردم جامعه کمک می کند که در نگرش خود نسبت به ورزش جانبازان و 
 . ورزشی آنان حمایت کنند

 منابع
بررسی عامل هاي بازدارنده مشارکت فعالیتهاي ورزشی دختران دانشجو،دانشگاه آزاد اسالمی واحد )1382(احسانی محمد،عزب دختران،مریم.1

 .خوراسگان
نگیزه ها و عوامل بازدارنده مشارکت دانشجویان دانشگاه شهر کرد در ورزش بررسی ا)1389(اسدي زهرا ،مهدي نمازي زاده،محمد رضا مرادي.2

 .همگانی
شناسایی و رتبه بندي عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی زنان کارمند ) 1389(مریم امرایی و حیدر نژاد صدیقه ،شتاب بوشهري ،سیده ناهید. 3

 .دانشگاه شهید چمران اهواز
ق برنامه و اوقات فراغت،با تاکید بر فعالیتهاي ورزشی در دانشگاه تربیت معلم تهران از دیدگاه مدیران فو)1383(امیر تاش ،علی محمد. 4

 2فصلنامه المپیک سال دوازدهم شماره -،اعضاي هیات علمی و کارکنان 
 .مطالعات تفصیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی)1383(سازمان تربیت بدنی جمهوري اسالم ایران. 5
 .111-116: 30،فصلنامه فرهنگ عمومی،شماره"ورزش و جامعه")1381(ور،محمود شارع پ. 6
بررسی عوامل تسهیل کننده وبازدارنده انجام فعالیت )  1389(صالحی لیال،تقدیسی محمد حسین،قاسمی همایون،شکر وش ،بهجت و . 7

 .2،شماره6فیزیکی در سالمندان شهر تهران مجله تخصصی اپیدمیولوزي ایران،دوره 
 .نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاههاي آزاد 1380صفانیا ،علی محمد. 8
 .بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت جانبازان و معلولین با تاکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش)1379(علیزاده محمد حسین،قراخانلو.9

 .مشوق و بازدارنده شرکت زنان در فعالیتهاي ورزشی اوقات فراغت و تفریح عوامل)1379(فخري فرناز ،مهتا اسکندر نژاد،فاطمه عبدوي.10
 .بررسی موانع توسعه ورزش همگانی و تفریحی از دیدگاه شهروندان ارومیه اي )1389(قربان بردي. 11
 . رانتجزیه و تحلیل و عوامل بازدارنده زنان از مشارکت در فعالیتهاي ورزشی تفریحی شهر ته)1386(کشکر سارا،.12
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 ).پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان(موانع مشارکت زنان و ارتباط آنها با انگیزه )1385(مشکل گشا  ،الهام.13
 . شناسایی و رتبه بندي موانع موثر بر مشارکت زنان در فعالیتهاي ورزشی) 1388(میر غفوري ،حبیب اهللا ،صیادي،تورانلو،حسین. 14
 .فضاهاي ورزشی و طراحی شهري مناسب معلولین) کارشناس ارشد معماري(طاهریان نازیال نقی زاده .  .15
 .فضاهاي ورزشی و طراحی شهري مناسب معلولین)  )فریبا باقري –گیان نعلیرضا فره –علی اصغر هدایتی  .16

١٧.casper,j,gacio,h(٢٠١١)perceived constraints to leis rure time physical activity among latin s. 
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research. 
١٩.Handerson.k.(٢٠٠١) . researching leisure and physical activity with women of color issues and 
emerging questions leisure sciences٣-٢٣(١)٢١ . 
٢٠.Hultsman,w(٢٠٠٧)negotiation of leisure constraints:an extenson of dimensionality. 
٢١.manuel Gomez-lopelz(٢٠١٠)perceived barriers by university students in the practice of physical 
activity. 
٢٢.seefeldt,vern d ewing , Martha e (٢٠٠٢).youth sports in america:an overview,commissioned by sport 
for development and peace international working group. 
٢٣.Zlot,A,l,. librett,j(٢٠٠۶)environmental,transportation, social and time barriers to physical activity. 
٢۴.mannel,r.(٢٠٠١).Testing models of leisure constraint negotiation process in a corporate employee 
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