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 نقش فعالیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت معلوالن جسمی

  4سید احمد سجادي ،3، علی اکبر میرزاپور2زاده رضا رجب ،1محمد حسین رضوي سیددکتر

  چکیده

شود و هدف این پژوهش بررسی نقش فعالیت بدنی و ورزش بر اوقات فراغت فراغت زمان بیهوده و عبث تعبیر نمی :و هدف مقدمه

  .معلوالن جسمی است

ها به  ز نظر روش انجام تحقیق توصیفی و نحوه گردآوري دادهتحقیق با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردي، ا :روش شناسی

نمونه آماري توزیع  355در میان ) 82/0(سوأله پس از تأیید روایی محتوي و پایایی آلفاي کرونباخ 38پرسشنامه  ،روش میدانی انجام شد

  .)p≥05/0( ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیدجهت تجزیه و تحلیل داده. شد

ساعت در شبانه روز بوده که ورزش  5/6افزایش زمان فراغت معلوالن در طی ده سال گذشته، میانگین زمان فراغت معلوالن  :هایافته

  . ها قرار داشتدر این زمان در رتبه چهارم اولویت

هاي طریق سازمان ریزي مدون ورزشی براي فراغت معلولین ازبرنامه: رسداعمال موارد ذیل ضروري به نظر می :گیريبحث و نتیجه

بدنی و ورزش، فرهنگ سازي جامعه براي ایجاد آمادگی ذهنی و روانی در اقشار ربط، افزایش انگیزه معلوالن براي انجام فعالیتذي

  .مختلف براي باور نقش و اهمیت ورزش معلوالن

  

  فعالیت بدنی و ورزشی، اوقات فراغت، معلوالن جسمی :کلید واژه

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  دانشیار دانشگاه مازندران . 1

  کارشناس ارشد مدیریت تربیت بدنی.  2

  کارشناس ارشد مدیریت تربیت بدنی.  3

  کارشناس ارشد مدیریت تربیت بدنی . 4
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  :مقدمه

 گذراندن چگونگی در بسیاري اقتصادي و اجتماعی پیامدهاي صنعتی،تکنولوژي و  سریع هايدگرگونی و تحوالت

اي موثر براي پرورش امروزه تفریح و چگونگی گذران اوقات فراغت وسیله .)1( گذاشت برجاي مردم فراغت اوقات

. )2( رودهاي اجتماعی به شمار میکجرويقواي فکري، جسمی و اخالقی افراد است و عاملی براي جلوگیري از 

صاحب نظران ). 3( ترین، ارزشمندترین و پربارترین اوقات زندگی آدمی استبه عقیده افروز اوقات فراغت حساس

1فراغت اوقات
اقشار مختلف براي  که دنآورمی شمار به رسمی هايچارچوب با اجتماعی گستردهعامل  عنوان به را 

 فراغت اوقات) 1375(به زعم تندنویس  .)4(آورد می فراهم را پرمعنی عاطفی، روحی و فردي تکامل امکان جامعه

 در عاملی آن لبه دیگر و هنرآرایی و خالقیت ساززمینه تواندمی آن لبه یک که است ايلبه دو شمشیر همچون

 بسزایی اهمیت اوقات فراغت در مناسب ریزيبرنامه بنابراین باشد، اجتماعی آسیب و بزهکاري به گرایش جهت

 .)5(دارد

 هیچگونه ،مسئولیت پذیر انسان کهداند می زمانی و فرصت ،را فراغت اوقات از منظور) 1385(پور احسان     

. )6(بپردازد خاصی امر به شخصی انگیزه و میل با که اوست اختیار در زمان نبوده، دارعهده را موظفی یا کار تکلیف

به  8/34در آمریکا از ) سال 64تا  19(ال گین زمان اوقات فراغت افراد بزرگسانجام شده میانبر اساس مطالعات 

 2003تا  1965همچنین در پژوهشی مشابه میانگین ساعت فراغت مردان بین سال ). 7(ساعت افزایش یافت  41

نگاتنگی با شادابی و ساعت افزایش یافت  که این زمان ارتباط ت 8/3ساعت در هفته و براي زنان به  4/6به 

توان اذعان داشت پیشرفت و صنعتی شدن جوامع سبب افزایش اوقات فراغت در نتیجه می )8(پیشرفت آنها دارد 

   .شده استنیز 

در طی اوقات هاي جسمانی گیري از فناوري و تکنولوژي پیشرفته باعث کاهش فعالیتاز سوي دیگر بهره     

ورزش و نیز ) 1380(صفانیا  ، )9( حرك به صورت قانون مدون درآمده استفراغت شده و شیوه زندگی بدون ت

که  ،معرفی کرده جامعهمختلف فعال در میان اقشار  نوع از فراغتی هايفعالیت از یکی عنوان بهرا  فعالیت بدنی

 و تحرك مستلزم را سالم زندگی یک داشتن و دارد هاانسان روحی و سالمت جسمی حفظ در ايکننده تعیین نقش

مرور تحقیقات مختلف حاکی از آن است که ورزش در اوقات فراغت اقشار مختلف جوامع  .ستناد ورزشی فعالیت

  ). 10،11،12،13(سهم کم و ناچیزي داشته است 

 ابعاد فرهنگی، از اي فراگیرپدیده عنوان تفریحی به هايورزش و فراغت اوقات با در نظر گرفتن مطالب فوق     

 اقشار جامعه براي تمامی مشترك و پر اهمیت جوامع تأثیر پذیرفته  و موضوعی  اجتماعی و سیاسی اقتصادي،

 افراد از اينیست، عده یکسان جامعه مختلف طبقات و هاگروه در فراغت اوقات گذراندن ، اما نحوه)14( است

 به نیاز که هستند اقشاري آنها میان در و )15(دارند  دسترسی کمتر آن مانند و امکانات تفریحی، به وسایل جامعه

 به وابسته جهانی بهداشت سازمان آمار مطابق با .اندجمله آن از معلوالن نیز که دارند متفاوت نگاهی و خاص توجه

 ).16(هستند  معلول نوعی به دنیا در سراسر هاانسان %10 حدود متحد، ملل سازمان

 یا کردن طرف بر قابل که نارسایی یا و ناهنجاري ناتوانی، نوع هر از عبارترا  جسمی معلولیت  صاحب نظران     

  .)16( ندارد فکري سالمتی به ارتباطی و این معلولیتکند تعریف می نباشد  معالجه

  

1 . Leisure Time 
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هاي برنامه از قسمتی به عنوان را بدنی فعالیت و ورزش 1944 سال در که است کسی نخستین گاتمن     

 زمینه الزم هاورزش از بعضی تفسیر با او .گرفت کار به نخاعی ضایعه افراد ویژه به و معلول افراد براي توانبخشی

 ).17(کرد ایجاد ورزشی هايدرفعالیت را معلول افراد شرکت براي

 ایران با معلوالن و جانبازان فراغت اوقات گذران نحوة " زمینۀ در که تحقیقی در) 1379(قراخانلو  و علیزاده     

 نحوه گذران از آنها اکثر نارضایتی از نشان که یافتند دست نتایجی به دادند انجام  "ورزشی هايفعالیت بر تأکید

 بیشتر که است حالی در این .داشت هستند غیرفعال صورت به آن گذران به مجبور اینکه و خود فراغت اوقات

 سپري کردن ورزش با ویژه به فعال صورت به را خود فراغت اوقات که داشتند فراوانی معلوالن عالقه و جانبازان

 عدم همچنین شهر و معماري مشکالت و امکانات کمبود و جسمانی مشکالت آمد، و رفت کنند اما آنان مشکالت

همچنین گزارشات  .داشتند بیان ورزشی فعالیتهاي در خود نکردن شرکت اصلی موانع عنوان به را تمکین مالی

ها و شرایط خاص جسمی و روحی خواستار اماکن ورزشی و خواهان افزایش با بیماري فرادحاکی از آن است که ا

  . )18(هستند بیشتر در کشور وسایل تفریحی 

 با افراد شدن ناتوان از بعد یا و قبل در فراغت، اوقات گذران که داد نشان 1)2009( هسلینگتون تحقیق نتایج     

 با فراغت اوقات گذران از معلوالن رضایتمندي میزان که داد نشان تحقیقات این همچنین .است متفاوت یکدیگر

 از استفاده عدم دلیل به شود بیشتر افراد ناتوانی چقدر هر که صورت این به دارد معکوس رابطه معلولیتشان درجه

 .)19(یابدمی کاهش زندگیشان از آنان رضایتمندي فراغت، اوقات در بدنی هايفعالیت

2)2009( همکاران و وایت     
 این به دادند انجام سال 63 سنی میانگین با سالمند 321 برروي که تحقیقی در 

 هايفعالیت انجام با جامعه ناتوان اقشار دیگر و سالمندان در جسمی هايناتوانی و معلولیت که یافتند دست نتیجه

 .)20(مییابد بهبود فراغت اوقات در بدنی

 مورد ، در )11(گیرد می  قرار توجه مورد انسان روح و جسم سالمتی مهم جهت عاملی عنوان ورزش به     

 و ورزش باشد همچنینمی مفید آنان جسمی ظرفیت بهبود در و برده بین از را آنان تحرکیبی ورزش نیز معلوالن

 به وابستگی بدون و زندگی مستقل یک براي را آنان و داده افزایش را معلول افراد استقامت و قدرت بدنی؛ فعالیت

 ). 21(سازد می آماده اطرافیان

 هدفمند، ورزش با باید )معلولیت نوع به توجه با(  هایشاننارسایی به دلیل معلوالنالجرم رسد به نظر می     

 يجنبه دو از معلول افراد و ورزش براي بدنی فعالیت مقوله نتیجه، در ،)22 (سازند  برطرف را خود حرکتی نیازهاي

 است ثانویه بیماریهاي به شدن مبتال از پیشگیري دیگري و سالمتی تأمین یکی است که اهمیت حائز درمانی

)21.( 

تر هستند غت و زندگی خویش راضیکنند از گذران اوقات فراورزش میمعلوالنی که کند زاده نقل میرجب     

 فراغت افزایش اوقات در بدنی هايفعالیت و تفریحات در مشارکت براي معلوالن هايمحدودیت امروزه، اما  )2(

 درك ،)18(دسترس  از دور ورزشی اماکنو  شهري  نامناسب معماري توان بهکه از آن جمله می .است یافته

 ،تجهیزات و اماکن به مربوط مشکالت، )پور سلطانی(معلوالن  فراغت اوقات گذران نیازهاي از جامعه محدود

 به معلوالن فراغت اوقات گذران از که شمردرا بر ...و  نقل و ورزشی و حمل اماکن بهداشت و بودن ایمنی نامناسب

 .)23،24(دکنمی فعال جلوگیري صورت
  

1 . Heslington 

2 . White 
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 خرده مورد در ورزشکاران غیر به نسبتورزشکار  نمعلوال مبین آن است که ات مختلفنتایج تحقیقهمچنین      

 داراي معلول و جانباز افراد مورد در بدنی هايفعالیت و انجام دارند برتري وضعیت عمومی، سالمت هايمقیاس

 که نحوي به موجود تفریحی و ورزشی تجهیزات و تأسیسات، امکانات نمودن ، مجهز)23(باشد می نیز روانی منافع

  ).22(کندمی زیادي کمک فراغت گذران اوقات جهت معلوالن به باشند داشته دسترسی آنها به سهولت با معلوالن

 هر که رانندگی هايمعلولین مادرزاد و تصادف و تحمیلی سالۀ هشت جنگ و انقالب وقوع دلیل به ما، جامعه در

 نحوة به توجه که دارد وجود جانباز و معلول زیادي تعداد سازد،می معلول مختلف هايگونه به را زیادي تعداد ساله

رسد که گسترش ورزش بنابراین به نظر می  .است زیادياهمیت  داراي آنها فراغت اوقات گذران و نحوة زندگی

ریزي و نها نیازمند افزایش سطح آگاهی از طریق آموزش و همچنین برنامهآهمگانی معلوالن در اوقات فراغت 

بایست ابتدا در مورد میو به عنوان اولین قدم در راه رفع مشکالت ب است مدیریت صحیح  و امکانات مناس

هاي محدود گذشته در مورد ورزش معلوالن موجب پژوهش. هاي موجود شناخت پیدا کردمسائل و محدودیت

-شناخت برخی از مسائل و مشکالت گردیده است، در این خصوص با توجه به گستردگی موضوع انجام پژوهش

ذران بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی نحوه گ. رسدهاي مشابه بر روي انواع معلولین ضروري به نظر می

  . اوقات فراغت معلولین در پی دستیابی اطالعاتی در مورد وضعیت موجود آنهاست

 

  :شناسیروش

 زن ومرد  جامعه آماري پژوهش را معلوالن. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی انجام شده است

گیري هدفمند استفاده شد و نمونه براي نمونه گیري از روش. دادندتشکیل می) نفر 4356(استان خراسان شمالی 

ها با استفاده از آوري دادهجمع. نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند 355با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه 

  :پرسش بسته پاسخ به شرح ذیل بود 38که داراي  پرسشنامه محقق ساخته انجام شد

مدیریت ورزش و اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از پژوهش  روایی پرسشنامه از طریق نظر صاحب نظران و اساتید

در این پژوهش براي بدست آوردن میانگین و انحراف معیار و . تعیین شد 82/0آزمایشی و روش آلفاي کرونباخ 

همچنین کلیه عملیات . هاي فراغت معلولین از آمار توصیفی و استنباطی مانند فریدمن استفاده گردیدلویتوتعیین ا

  .تجزیه و تحلیل شدند 05/0در سطح اطمینان   spssآماري به وسیله نرم افزار 

 :هایافته

  هاهاي توصیفی آزمودنیشاخص )1( جدول

  جنسیت مرد زن

  

 

9/38  1/61  

فوق  دکتري

 لیسانس

فوق  لیسانس

 دیپلم

  میزان تحصیالت زیر دیپلم دیپلم

  

 3/0  9/3  6/18  1/14  2/33  9/29  

  وضعیت تأهل متأهل مجرد
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8/42  2/57    

 

  وضعیت شغلی شاغل بیکار

  

 

8/60  2/39  

  نوع شغل دولتی نیمه دولتی خصوصی خود اشتغالی

  

 

4/10  5/8  7/3  6/16  

  وضعیت مسکن منزل شخصی استیجاري منزل پدري منزل سازمانی آسایشگاه

  

 

1/7  2/4  5/46  6/14  6/27  

  درجه معلولیت شدید غیر شدید

  

 

8/66 2/33  

بالیاي 

 طبیعی

  علت معلولیت مادرزادي بیماري انقالب جنگ کار رانندگی

  

 5/4  8/15  1/5  5/15  6/0  2/15  4/43  

  

- سنی آزمودنی دامنه. درصد زن بودند 9/38د مرد ودرص 1/61نفر افراد نمونه  355در پژوهش حاضر از تعداد      

 9/29از نظر میزان تحصیالت آزمودنی ها . بودند 12/30سنی  سال متغیر بوده که داراي میانگین 61تا  9ها بین 

درصد داراي تحصیالت  2/4درصد کارشناسی، 6/18دیپلم، درصد فوق 1/14دیپلم،  درصد 2/33درصد زیردیپلم، 

ها درصد آزمودنی 2/57از نظر وضعیت تأهل . ها تحصیالت دانشگاهی نداشتندبیشتر آزمودنی. تکمیلی بودند

 8/60درصد افراد شاغل و  2/39در پژوهش حاضر از نظر وضعیت شغل فعلی . درصد متأهل بودند 8/42مجرد و 

درصد در بخش نیمه دولتی،  7/3درصد در بخش دولتی،  6/16که از میان افراد شاغل . درصد افراد بیکار بودند

همچنین نتایج مربوط درصد به صورت خود اشتغالی مشغول به کار بودند و 4/10درصد در بخش خصوصی و  5/8

 8/6اند که درصد آنها قبل از معلولیت نیز شاغل بوده 5/21دهد که از میان افراد شاغل حدود به پژوهش نشان می

درصد نیز در  6/7درصد در بخش خصوصی و  6/5درصد در بخش نیمه دولتی، 3/2درصد آنها در بخش دولتی، 

 1300000تا  50000میزان درآمد ماهیانه معلوالن شاغل بین  امنهکه د. اندبخش خود اشتغالی مشغول به کار بوده

 2/33از نظر شدت معلولیت . تومان بوده است 372180ها تومان متغیر بوده که میانگین درآمد ماهیانه آزمودنی

ها درصد آزمودنی 4/43که . درصد داراي معلولیت غیر شدید بودند 8/66ها داراي معلولیت شدید و درصد آزمودنی

درصد حوادث  1/5درصد جنگ،  5/15درصد انقالب،  6/0درصد بیماري،  2/15علت معلولیت خود را مادرزادي، 

 که نوع معلولیت همه. نموده بودند درصد بالیاي طبیعی بیان 5/4درصد حوادث رانندگی و  8/15ناشی از کار، 

سال متغیر بوده و میانگین  51تا  1ها بین مدت معلولیت آزمودنی که دامنه. حرکتی بوده است-ها جسمیآزمودنی
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 3/80ها قبل از معلولیت با آن آشنایی داشته و درصد آزمودنی 7/19. سال بوده است 6/18مدت معلولیت آنها 

 ..درصد هیچ اطالعی نسبت به معلولیت نداشتند

  هاي فراغتی معلوالنبندي فعالیترتبه – 2جدول شماره 

 فعالیت هاي فراغتی از نظر معلوالنمهمترین  میانگین رتبه ها

  تلویزیون تماشاي 53/13

  مطالعه غیر درسی 94/7

  ورزش کردن 67/9

  گوش کردن به رادیو 09/7

 استفاده از کامپیوتر 54/8

  رفتن به سینما و تئاتر 03/7

 کارهاي هنري 66/7

 فعالیت هاي مذهبی 62/7

  شنیدن موسیقی 04/10

 دیدار اقوام 56/9

  حل جدول 48/7

  هاي ویدئویی CDتماشاي نوارها و  7/7

  فعالیت هاي فرهنگی 1/7

  قدم زدن و گردش کردن 56/7

  هم صحبتی با دوستان 97/9

  سیاحت و زیارت 51/7
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    نقش فعالیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت معلوالن جسمی

  

تماشاي تلویزیون  به ترتیب هاي مهم فراغتی معلوالننشان داد که از میان فعالیت 2نتایج جدول شماره 

و دیدار دوستان ) 67/9(؛ ورزش کردن )97/9(؛ هم صحبتی با دوستان )04/10(به موسیقی ؛ گوش دادن )53/13(

  .هاي اول تا پنجم قرار دارنددر جایگاه) 56/9(و اقوام 

  

  درصد فراوانی اطالعات حاصل از پرسشنامه -3جدول 

توزیع فراوانی  بلی خیر

انجام فعالیت 

  ورزشی

  

1/34  9/65  

کوه  تنیس والیبال فوتبال سایر

 پیمایی

پیاده  بدنسازي

 روي

توزیع فراوانی  شنا

  نوع ورزش

  

 

7/3  8/11  5/13  5/4  3/9  4/3  3/11  5/8  

صبح   قبل از ظهر ساعات ظهر عصر شب

 زود

توزیع فراوانی 

زمان انجام 

 ورزش در

  اوقات فراغت

 

 

2/13 7/32 8/4 8/4  7/10 

  منزل زمین سالن باشگاه پارك استخر کوه سایر

 

توزیع فراوانی 

مکان انجام 

 ورزش در

  اوقات فراغت

 

 

8/2  4/3  2/8  5/6  8/11  6/20  6/7  4/5  

هاي فرهنگی و کانون اماکن ورزشی

 مذهبی

  منزل خوابگاه آسایشگاه دانشگاه

 

توزیع فراوانی 

مکان گذران 

  اوقات فراغت

  

 

8/11  2/6  1/5  2/7  6/7  62  

 7بیشتر از  غیر فعال

 ساعت

 3تا  1 ساعت 5تا  3 ساعت 7تا  5

 ساعت

توزیع فراوانی 

گذران اوقات 

  40  3/20  1/10  7/10  9/18فراغت به 
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صورت غیر 

  فعال

 

  

فعالیت 

ورزشی 

 ندارم

بیشتر از یک 

 ساعت

 30بین 

 1دقیقه تا 

 ساعت

تا  15بین 

 دقیقه 30

 15کمتر از 

  دقیقه

 

توزیع 

فراوانی 

گذران اوقات 

فراغت با 

فعالیت 

  ورزشی

 

29  4/23  7/21  2/17  7/8  

  آشنایی ندارم کم تا حدودي زیاد

 

توزیع 

فراوانی 

آشنایی 

معلوالن با 

قطعنامه 

96/48  

 

1/5  4/10  8/26  7/57  

  

. اندساعت در شبانه روز داراي اوقات فراغت بوده 5/6ها به طور میانگین از نظر میزان اوقات فراغت آزمودنی     

درصد در آسایشگاه،  3/7درصد در خوابگاه،  6/7ساعات فراغتشان را در منزل، ها بیشترین درصد از آزمودنی 62

گذرانند، درصد در اماکن ورزشی می 8/11هاي فرهنگی و مذهبی و درصد در کانون 2/6درصد در دانشگاه،  1/5

ها به طور مودنیمیزان تماشاي تلویزیون در آز. گذرانندهاي تحقیق اوقات فراغتشان را در منزل میبیشتر آزمودنی

 3/20ساعت،  3تا  1ها بین درصد آزمودنی 40در پژوهش حاضر . ساعت در شبانه روز بوده است 14/3میانگین 

درصد تمام اوقات  9/18ساعت و  7درصد بیش از  7/10ساعت،  7تا  5درصد بین  1/10ساعت،  5تا  3درصد بین 

 15درصد افراد کمتر از  7/8ر میزان فعالیت ورزش روزانه از نظ. گذراندندفراغت خود را به صورت غیر فعال می

 29ساعت و  1درصد بیش از  4/23دقیقه،  60تا  30درصد بین  7/21دقیقه،  30تا  15درصد بین  2/17دقیقه، 

هاي ورزشی مورد عالقه معلولین در تحقیق رشته. فراغت خود فعالیت ورزشی نداشتندها در اوقات درصد آزمودنی

  ).5/8(و شنا ) 3/9(پیمایی ، کوه)3/11(روي ، پیاده)8/11(، فوتبال )5/13(ترتیب عبارتند از والیبال به 

هاي ورزشی درصد به فعالیت 9/65کردند و ها ورزش نمیدرصد آزمودنی 1/34از نظر انجام فعالیت ورزشی      

درصد دویدن و  3/11د آنان ورزش شنا، درص 5/8کردند هایی که ورزش میکه از میان آزمودنی. می پرداختند

درصد والیبال نشسته،  5/13درصد تنیس روي میز،  5/4درصد بدنسازي،  3/9درصد کوهپیمایی،  4/3روي، پیاده



    نقش فعالیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت معلوالن جسمی

درصد قبل از  8/4ها صبح زود، درصد آزمودنی 7/10. پرداختندها میدرصد به سایر رشته 7/3درصد فوتبال و 8/11

ها را زمان ورزش کردن خود در شبانه روز معرفی درصد شب 2/13درصد عصر و  7/32درصد ظهر،  8/4ظهر، 

 6/7درصد منزل،  4/5از نظر مکان ورزش کردن . پرداختندها و عصرها به ورزش میها شببیشتر آزمودنی. کردند

درصد  4/3درصد استخر شنا،  2/8درصد پارك،  5/6درصد باشگاه،  8/11درصد سالن،  6/20درصد زمین بازي، 

. ها در سالن و باشگاه به ورزش می پرداختندبیشتر آزمودنی. اندها را عنوان کردهدرصد سایر مکان 8/2کوه و 

ها نیز گاهی اوقات با مربی درصد آزمودنی 7/10درصد بدون مربی و  3/40ها زیر نظر مربی، درصد آزمودنی2/15

تا  1ها بین کردند، مدت زمان ورزش کردن آزمودنیورزش میها بدون مربی اند، بیشتر آزمودنیکردهورزش می

سال بوده است و به طور میانگین زمان هر جلسه  1/8سال متغیر بوده که میانگین زمان ورزش کردن آنها  40

 .ساعت بوده است 64/1ها ورزش آزمودنی

 
  :گیريبحث و نتیجه

ساعت بود که از تحقیقات علیزاده و  5/6 حاضر  ژوهشمیانگین اوقات فراغت معلوالن در پ ، با توجه به نتایج

زیادي از جمله عوامل  تواند ناشی ازمیاین افزایش ساعت که  ؛دقیقه بیشتر بود  30حدود  )1379(قراخانلو 

باشد با این حال بدلیل انجام سنجش روز جامعه متناسب با شرایط پیشرفت تکنولوژي، سطح فرهنگی و اقتصادي 

  . این مورد باید احتیاط شودگیري نتیجهمستقیم در 

 19میانگین زمان فراغت افراد  1995تا  1965نیز اعالم کردند که از سال ) 2005(برونو و همکاران همچنین      

تحقیقات نیز مشاهده  سایر که این افزایش سالیانه در نتایجساعت افزایش داشته است  2/6مریکا سال در آ 64تا 

  .شده است

به دوستان با تماشاي تلویزیون، گوش دادن به موسیقی و هم صحبتی مهم تحقیق؛  ایجنتدیگر  طرفی ازاز      

هاي تحقیقات خارجی کتی مایرن که این نتیجه با یافته معلوالن بود غیر فعالفعالیت مهم فراغتی سه عنوان 

، )1379(تحقیقات داخلی علیزاده و قراخانلو و ) 25،26،27( 3)2006(، مارلی 2)2002(استرید و همکاران ، 1)2000(

با توجه به اینکه افزایش گرایش به  .همخوانی و مطابقت دارد) 1385(، رحمانی و همکاران )1380(صفانیا 

کنند باشد و رضایت از زندگی افرادي که تلویزیون تماشا میهاي ایستا براي معلوالن نگران کننده میفعالیت

، البته تشابه نتایج باید سعی در اصالح روند فراغتی معلوالن جامعه کرد ،4)2002،همکاران و اونسون (پایین است 

، که 5)2009هال،  (در معلوالن نیز قلمداد کرد روحی یکنواخت و رویه توان سبک را میدر تحقیقات مختلف 

  .این تحقیق خارج است و حوصله از بضاعت و مستقیم بدلیل سنجش دقیق

در هاي کم تحرك بیشترین ساعات فراغت را دهد که به زعم اینکه فعالیتمیاما نتایج همچنین نشان      

دهند، میل به تحرك و ورزش نیز در افراد وجود دارد و ورزش کردن در رتبه چهارم عالیق تشکیل میمعلوالن 

از جمله ، که ورزش را )1382(، تندنویس )1380(صفانیا ) 1379(فراغتی قرار دارد که با نتیجه علیزاده و قراخانلو 

  .ترین عالیق فراغتی معرفی نمودند همخوانی داردمهم

  

1 . Myren, Kati 
2 . Astrid etal 
3 . Marlyn 
4 . Evenson etal 

5 . Hall 



138   92پاییز و زمستان / شماره هجدهم/ سال نهم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی پژوهش  

و  ) 1379علیزاده،(  ریزي فراغت معلوالنو مدیران برنامه عدم توفیق مسئوالنر کشور دهاي مختلف پژوهش     

را از جمله موانع ، ) 1385رحمانی،( ریزي و ضعف برنامه) 1381غفوري و همتی نژاد،( کمبود امکانات و اماکن 

هاي دریافت که شرکت در فعالیتتوان اما با بررسی نتایج این پژوهش و سایر تحقیقات می. اندموجود ذکر کرده

عنوان کردند  1)2003(ورزشی اصوالً به وجود تجهیزات و اماکن ورزشی وابسته نیست ، لیند ستروم و همکاران 

- رمایهکه نداشتن فعالیت جسمانی در اوقات فراغت اساساً تحت تأثیر عوامل فردي و فرهنگی قرار دارد و به س

ترین مانع در بی عالقگی را مهم 2)2004(ر این خصوص کرامبی و همکاران که د. تیسگذاري اجتماعی وابسته ن

صاحب نظران را احساس بر این است که با توجه به اینکه بسیاري از افراد در پی ورزش اما ، اند ورزش ذکر کرده

نیز هاي باز طها و فضاهاي باز هستند، از این رو براي گسترش و ارتقاي شیوه زندگی فعال ، توسعه محیدر پارك

  .یک نیاز مبرم است

ریزي مدونی براي اقشار مختلف جامعه صورت اوقات فراغت زمان عبث و بیهوده نیست و باید براي آن برنامه     

دهد معلوالن باید بتوانند فعالیت بدنی و تفریحی خود را با توجه به نوع معلولیتشان گیرد، مطالعات نشان می

رسد شرکت در نتیجه به نظر می. .هاي جسمی، روانی و اجتماعی باالیی را کسب نمایندانتخاب کرده تا پیشرفت

هاي ورزشی معلوالن لزوماً وابسته به امکانات و تجهیزات صرف نباشد و افزایش انگیزه فردي، گسترش در فعالیت

، بنابراین رساز باشداي کاتواند تا حد قابل مالحظهفضاهاي روباز و تغییرات محیطی در بسترهاي موجود می

هاي آنها نسبت به فواید ورزش انگیزه از طریق فرهنگ سازي و ارتقاي آگاهی عمومی معلوالن و خانواده افزایش

ها در گسترش ورزش معلوالن مطرح باشد؛ کاري که تواند به عنوان یکی از ارکان و گزینهو فعالیت جسمانی می

 . توجه قرار نگرفته است به طور جدي موردبا مرور سوابق تا کنون 

هاي ورزشی به منظور تأمین سالمت فردي، باور نمودن فراغت معلوالن و توسعه و تقویت و حمایت از فعالیت     

 شناساییرود، نشاط روحی و بازتوانی جسمی آنان از جمله مهمترین اهداف تربیت بدنی معلوالن به شمار می

 به  بهتر معلوالن و بیشتر چه هر مشارکت براي گام مهمترین و اولین هامحدودیت بر طرف ساختن و مشکالت

 از تا مناسب اجتماعی و محیطی شرایط آوردن وجود به دیگر، ازطرف .رودمی شمار به فراغت اوقات در فعال طور

حاضر و با استناد به نتایج پژوهش . شود، بسیار احساس میشود جلوگیري آنان به نسبت تبعیضات و هاپیشداوري

هاي بدنی در نمود که به منظور افزایش ساعات ورزش و فعالیت پیشنهادتوان هاي انجام شده میسایر پژوهش

هاي روباز ، ایجاد و توسعه محیطذهنی گی عمومی، ایجاد انگیزه از طریق افزایش آگاهی و آمادغت معلوالنافر

-میاین قشر حساس جامعه هاي ورزشی ویژه استادیوم، اماکن و ورزشی مانند جاده تندرستی مخصوص معلوالن 

 .بهینه سازي اوقات فراغت معلوالن بسیار موثر واقع گردد د درتوان

 اوقات گذران نحوه زمینه در مناسب اطالعات عدم نیز و خود حقوق از معلوالن اطالع عدم به توجه باهمچنین      

 در آنان هايآگاهی بردن باال به نسبت میشود پیشنهاد بنابراین شود،می معلوالن بیشتر چه هر انزواي باعث فراغت

در تمام اماکن ورزشی  و  3ملل سازمان عمومی مجمع48/96 و قطعنامۀ گیرد انجام مناسب اقدامات زمینه این

  .سازي شودهاي بهزیستی و معلولین ایراد و پیادهها و سازماناستادیوم

  

  

1 . Lindstrom etal 

2 . Crombie etal 

  به پیوست مراجعه شود.  3
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