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Aims Although exercise is important to everyone in daily life, it is considered essential for 
the disabled as part of daily activities. The purpose of the present study was analytical study 
on the barriers to the participation of veteran women in sport activities based on Crawford’s 
hierarchical model.
Instrument & Methods This descriptive study was conducted in field and library research 
method among 297 veteran women of Iran in 2017, who were selected by simple random 
sampling method. The research tool was a questionnaire for barriers to participation in physical 
activity during leisure time according to Crawford’s hierarchical model. Data were analyzed by 
SPSS 24 software, using one sample t-test, Friedman test, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis 
test, one-way analysis of variance and multivariate analysis of variance.
Findings The mean score of participation barriers and individual and structural components 
with the hypothesized condition (score 3) showed a significant difference (p=0.001). The 
average of individual, interpersonal and structural components were 2.38, 1.94 and 1.68, 
respectively, which showed a significant difference between them (p=0.001). There was a 
significant difference between the rating averages of the barriers of participation based on 
educational qualifications (p=0.001). Individual (F=4.897) and structural (F=5.074) barriers 
were also significantly different based on educational qualifications (p=0.001).
Conclusion The barriers to participation in sport activities in veteran women of Iran are 
somewhat more severe than hypothetical condition. Individual and structural barriers to 
participation in sport activities are more important than interpersonal barriers. Individual, 
interpersonal and structural barriers are ranked first to third respectively. Individual and 
structural barriers to participation in sport activities vary according to educational qualifications.
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  چکيده
 ولی، طور جنبی در زندگی روزانه مطرح است ورزش برای همگان به چهاگر :فاهدا

. هدف شودهای روزانه تلقی میضروری و حیاتی از فعالیت بخشیبرای معلوالن 
های پژوهش حاضر، مطالعه تحلیلی موانع مشارکت بانوان جانباز در فعالیت

مراتبی موانع  ورزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور براساس مدل سلسله
  بود. کرافورد

ای در سال این پژوهش توصیفی به روش میدانی و کتابخانه: ها ابزار و روش
گیری  نفر از بانوان جانباز کشور انجام شد که به روش نمونه ٢٩٧در بین  ١٣٩٦

نامه موانع شرکت در فعالیت  ابزار پژوهش، پرسش. انتخاب شدند تصادفی ساده
کمک  ها به بود. داده کرافوردمراتبی  بدنی در اوقات فراغت طبق مدل سلسله

ای، فریدمن، تعقیبی  نمونه تک T  های آزمون و توسط SPSS 24افزار  نرم
راهه و تحلیل واریانس  والیس، آنالیز واریانس یک ویتنی یو، کروسکال من

  تحلیل شدند.چندمتغیره 
های فردی و ساختاری با نمره  نمرات موانع مشارکت و مولفه میانگین: ها یافته

های  میانگین رتبه مولفه ).p=۰۰۱/۰شت (داری دا معنی ) اختالف۳فرضی (نمره 
آنها بین  بود که ۶۸/۱و  ۹۴/۱، ۳۸/۲فردی و ساختاری به ترتیب؛  فردی، بین
موانع های رتبه  بین میانگین .)p=۰۰۱/۰مشاهده شد ( داری یاختالف معن

 ).p=۰۰۱/۰داری وجود داشت ( تفاوت معنی مدارک تحصیلیبراساس  مشارکت
نیز براساس مدارک تحصیلی ) F=٠٧٤/٥و ساختاری () F=٨٩٧/٤موانع فردی (
  ).p=۰۰۱/۰داری داشتند ( تفاوت معنی

 ورزشی در زنان جانباز کشور،های  وضعیت موانع شرکت در فعالیتگیری:  نتیجه
کمی از شرایط فرضی شدیدتر است. موانع فردی و ساختاری مشارکت در 

فردی از اهمیت بیشتری برخوردارند.  های ورزشی، نسبت به موانع بین فعالیت
های اول تا سوم قرار  فردی و ساختاری به ترتیب در رتبه موانع فردی، بین

براساس مدرک  های ورزشی شرکت در فعالیتموانع فردی و ساختاری گیرند.  می
 .تحصیلی متفاوت است

  ، فعالیت ورزشیکرافوردجانباز، مدل  ،: موانع مشارکت، زنانها کلیدواژه

  ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  zahra.taghian@yahoo.comنويسنده مسئول: *

  مقدمه
با گروه عظیمی از معلوالن جنگی  ایران ،دنبال جنگ تحمیلی به

مواجه شد. گروهی که تا پیش از جنگ فعاالنه در جریان روزمره 
زندگی شرکت داشتند، ولی امروز دیگر قادر به انجام بسیاری از 

کودکان،  ،. در کنار آنیستندهای گذشته خویش نفعالیت
یت دچار معلول سالخوردگان، زنان باردار و سایر بیمارانی که موقتاً 

را  ایرانبنابراین بخش قابل توجهی از مردم  .هستند نیز قرار دارند
ای طبیعی و معلولیت عارضه .[1]دهندگونه افراد تشکیل می این

های گوناگون دیده تاجتماعی است که در جوامع مختلف به صور
دهد که درصد قابل توجهی از افراد هر جامعه شود. آمار نشان میمی

طور مثال طبق آماری که از طرف  به ؛دهندل میرا معلوالن تشکی

منتشر شده  ١٣٨٨سازمان بهزیستی جمهوری اسالمی ایران در سال 
امروزه با  .نوعی معلول هستند مردم ایران به %١٠است، 
های زیادی که در علوم مختلف مانند پزشکی،  پیشرفت
بدنی به وجود آمده است، شناسی و تربیتشناسی، جامعه روان
چه بیشتر به این گونه افراد کمک شود تا بتوانند  شود هر می سعی
که خود را  تر و بدون کمک دیگران و نیز بدون آنطور مستقل به

سربار جامعه احساس کنند یا منزوی باشند، به زندگی عادی خود 
های مختلف به بپردازند. تدابیری که به این منظور از طرف ارگان

آوردن امکاناتی از قبیل امکانات  ه فراهمآید بیشتر در زمین عمل می
ونقل، وسایل  مناسب با وضع معلول، شغل مناسب، وسیله حمل

 و غیرهآموزشی مناسب، گذران اوقات فراغت  آموزشی و کمک
  .[2]است
طور جنبی در زندگی روزانه مطرح است  ورزش برای همگان به چهاگر

زندگی روزمره  های ورزشی اختالل چندانی درو عدم ایجاد فعالیت
ضروری و حیاتی از  بخشیبرای معلوالن  ولی، کندایجاد نمی
ن، وقفه ه آصورت نپرداختن ب شود و درهای روزانه تلقی میفعالیت

وجود خواهد ه و اختاللی در مسیر بهبودی یا حفظ شرایط کنونی ب
با توجه به اهمیتی که ورزش برای معلوالن در بسیاری از . [3]آورد
دارد، باید امکاناتی فراهم شود  غیرهی اجتماعی، فرهنگی و هازمینه

که همه معلوالن بتوانند در هر زمان، در هر کجا، با هر فرد یا گروه 
دلخواه، با هر شدتی که مایل باشند و به هر رشته ورزشی که 

سالمتی جسمی و روانی خود  و مند هستند، بپردازند و نشاط عالقه
ن قیمت تامین نموده، در کنار آن تریسهولت و ارزان را به
شان را رشد  های اخالقی، رفتاری و اجتماعی و عاطفی ظرفیت
های های ورزشی، مدلد. در زمینه موانع مشارکت در فعالیتدهن

ها، مدل ترین این مدلگوناگونی مطرح شده است که یکی از مهم
  است.  کرافوردمراتبی  سلسله
های اولیه در این زمینه  یکی از مدل ۱۹۸۵در سال  سرلو  جکسون

جای  ها را بهتحقیقی را ارایه کردند. این مدل تاثیر محدودیت
نظران کند. این صاحب مراتبی بیان می طور سلسله بودن، به همزمان

کننده رفتار اوقات فراغت نیستند،  معتقدند عوامل بازدارنده، تعیین
مراتبی را  و همکاران یک مدل سلسله نجکسواما بر آن تاثیر دارند. 

مراتبی  ارایه کردند و در آن نشان دادند که عوامل بازدارنده در سلسله
گیرند و فرد این عوامل را در  گیری قرار می از مراحل تصمیم

مراتب به ترتیب با اولویت عوامل بازدارنده ساختاری،  سلسله
قدند مشارکت وابسته . آنان معت[6-4]کند فردی و فردی تجربه می بین

به عوامل بازدارنده است، نه اینکه نبود عوامل بازدارنده به معنی 
مشارکت باشد (گرچه این حالت ممکن است برای بعضی افراد 

مشارکت در نتیجه غلبه بر این عوامل حاصل  .صحت داشته باشد)
ای شاید شکل مشارکت را تغییر دهد، ولی  شود؛ چنین غلبه می

. از سویی با بررسی مبانی تحقیق حاضر [7]شود مانع از آن نمی
مشخص شد که مشارکت ورزشی در بسیاری از متون مورد بررسی و 

مشخص  شده تحلیل قرار گرفته است. در اکثریت تحقیقات انجام
شده است که مشارکت ورزشی در سطح جامعه از اهمیت باالیی 

  . [12-8]برخوردار است
های مختلفی در بحث بررسی موانع مشارکت ورزشی افراد  مدل
عنوان یک مدل  به کرافوردتواند مورد استفاده قرار گیرد، اما مدل  می

های  جامع نقش مهمی در بررسی موانع مشارکت افراد در فعالیت
زشی دارد. در برخی تحقیقات از این مدل در بررسی موانع ور

مشارکت ورزشی افراد استفاده شده است و به نتایج مختلفی پی 
موانع ساختاری را از جمله موانع مهم شرکت  پور خلیلاند.  برده

و  آقایی نجف. [13]های ورزشی بیان کرد دانشجویان در فعالیت
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رزشی دبیران را مهم تلقی موانع ساختاری در مشارکت و فتاحیان
و همکاران نیز موانع فردی را از جمله موانع  پوررنجبر .[14]نمودند

  . [15]مهم در مشارکت ورزشی افراد گزارش کردند
زنان جانباز و ایثارگر، كه در این پژوهش مد نظر قرار با این حال 

ریزی خاصی در اند، از جمله افرادی هستند که باید برنامهگرفته
تمام جوانب از جمله رفع نیازهای معیشتی، سالمتی، فراغتی و 
غیره برای آنها در نظر گرفته شود. توجه به امر ورزش هم در جهت 
بهبود وضعیت سالمتی در آنها تاثیرگذار است و هم در جهت بهبود 
اوقات فراغت آنها. بنابراین رفع موانع پیش روی این قشر از جامعه 

اند، قالب و نظام، از سالمت خود محروم شدهکه در راه پیروزی ان
رو، با توجه به اندرکاران قرار گیرد. از این  باید مورد توجه دست

مطالبی که عنوان شد، هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تحلیلی 
های ورزشی بنیاد شهید و موانع مشارکت بانوان جانباز در فعالیت
 بود. کرافورداتبی مر امور ایثارگران کشور براساس مدل سلسله

  ها ابزار و روش
این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی و به روش میدانی و 

انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل  ١٣٩٦ای در سال  کتابخانه
نفر بود که حجم نمونه با  ١٣٠٩همه بانوان جانباز کشور به تعداد 

گیری با  نفر در نظر گرفته شد. نمونه ٢٩٧استفاده از جدول مورگان 
بندی متفاوت در نوع معلولیت صورت گرفت و به  توجه به کالس

  . بود تصادفی سادهروش 
نامه موانع شرکت در فعالیت بدنی در اوقات  ابزار پژوهش، پرسش

نامه  بود. این پرسش [5]کرافوردمراتبی  فراغت طبق مدل سلسله
دهد که  گویه است و سه مولفه را مورد سنجش قرار می ٤٠شامل 

گویه) و عوامل  ٦فردی ( گویه)، عوامل بین ١٧شامل عوامل فردی (
گویه) هستند. کلیه سئواالت براساس طیف  ١٧ساختاری (

های "کامًال مخالفم" (با یک امتیاز)،  ارزشی لیکرت با گزینه پنج
 ٤امتیاز)، "موافقم" (با  ٣امتیاز)، "نظری ندارم" (با  ٢ا "مخالفم" (ب

گیرند.  امتیاز) مورد ارزیابی قرار می ٥امتیاز) و "کامًال موافقم" (با 
نامه از طریق روایی صوری و محتوایی به تایید اساتید  روایی پرسش

نامه براساس ضریب آلفای  و متخصصان رسید و پایایی پرسش
  آمد. به دست ٧٨/٠کرونباخ 
 یاسالم آزاد دانشگاهاز  نامهمعرفی اخذ با نامه پرسش هیبعد از ته
محل تمرینات مورد نظر با حضور در  نامه ، پرسششمال تهران واحد

های  سازمان با حراست هماهنگی انجام معلوالن و جانبازان و
 آوریشد و بعد از جمع عیتوزجانبازان  نمربوطه در بی

محقق  یرگیجهینت یاالت مبنائوآنها به س یها پاسخ ،ها نامه پرسش
   از مطالعه قرار گرفت.
. ابتدا انجام شد SPSS 24افزار  ها توسط نرم تجزیه و تحلیل داده

ها،  اسمیرنوف برای تعیین توزیع طبیعی داده - كولموگروف  آزمون
 براساس مشارکت موانع  واریانسآزمون لوین برای تعیین تجانس 

بررسی همگنی ماتریس باکس برای  و آزمون تحصیلی مدارک
مورد استفاده قرار گرفت. كوواریانس متغیرهای وابسته  -واریانس

ها، از  بندی مولفه ویتنی یو برای رتبه از آزمون فریدمن و تعقیبی من
براساس  موانع مشارکتبندی  والیس برای رتبه آزمون کروسکال

ای بررسی تفاوت بین ای بر نمونه تک Tاز آزمون مدارک تحصیلی، 
موانع مشارکت برای بررسی  راهه کها، از آنالیز واریانس ی میانگین

و از تحلیل واریانس چندمتغیره برای براساس نوع و شدت آسیب 
ها براساس مدرک تحصیلی استفاده  بررسی تفاوت میانگین مولفه

  شد.

ها یافته
همچنین سال بود.  ٢٧/٥١±١٤/٧میانگین سنی بانوان جانباز 

% بود ١٠ترین درصد جانبازی  % و پایین٤٠باالترین درصد جانبازی 
  ).١(جدول 

توزیغ فراوانی مطلق و نسبی متغیرهای دموگرافیک بانوان جانباز کشور ) ۱جدول 
  نفر) ۲۹۷(
  درصد  تعداد  متغیرهای دموگرافیک

  وضعیت تاهل
  ۸/۱۹  ۵۹  مجرد
  ۹/۵۷  ۱۷۲  متاهل
  ۱/۶  ۱۸  متارکه
  ۲/۱۶  ۴۸  شده فوت

  سطح تحصیالت
  ۶/۲۷  ۸۲  زیر دیپلم
  ۶/۲۷  ۸۲  دیپلم
  ۸/۱۴  ۴۴  دیپلم فوق

  ۶/۲۴  ۷۳  لیسانس
  ۰/۴  ۱۲  لیسانس فوق

  ۳/۱  ۴  دکتری
  وضعیت شغلی

  ۰/۷۰  ۲۰۸  دار خانه
  ۰/۳۰  ۸۹  کارمند

  نوع جانبازی
  ۱/۷  ۲۱  قطع نخاع
  ۴/۸  ۲۵  قطع دوپا
  ۷/۴  ۱۴  قطع یک پا

  ۸/۱۲  ۳۸  قطع یک دست
  ۱/۷  ۲۱  قطع دو دست

  ۴/۴  ۱۳  نابینا
  ۶/۵۵  ۱۶۵  تن سالم

های فردی و ساختاری  نمرات موانع مشارکت و مولفه بین میانگین
داری وجود  معنی ) اختالف۳مشارکت (نمره  با نمره فرضی موانع

شت و وضعیت موانع کمی از شرایط فرضی شدیدتر بود (جدول دا
۲.(  

های آن با نمره  مقایسه میانگین آماری نمرات موانع مشارکت و مولفه )۲جدول 
  ای نمونه تک T) با استفاده از آزمون ۳فرضی (نمره 

 داری یسطح معن  tاره آم  نمرات  متغیرها
  ۰۰۱/۰  ۱۸/۸  ۲۸/۳±۶۰/۰مولفه عوامل فردی
  ۲۲۳/۰  ۲۲/۱  ۰۴/۳±۵۸/۰فردی مولفه عوامل بین

  ۰۴۶/۰  ۰۱/۲  ۰۷/۳±۶۳/۰مولفه عوامل ساختاری
  ۰۰۱/۰  ۷۱/۵  ۱۶/۳±۴۷/۰  طور کلی موانع مشارکت به

فردی و ساختاری به ترتیب؛  های فردی، بین میانگین رتبه مولفه
مشاهده  داری یاختالف معنآنها بین  بود که ۶۸/۱و  ۹۴/۱، ۳۸/۲

  .)p=۰۰۱/۰شد (
 مدارک تحصیلیبراساس  موانع مشارکتهای رتبه  بین میانگین
)، که محل اختالف بین p=۰۰۱/۰داری وجود داشت ( تفاوت معنی

  ).۳ین لیسانس با دیپلم بود (جدول لیسانس با زیر دیپلم، و ب
  تحصیلی مدارک براساس مشارکت میانگین رتبه موانع )۳جدول 

ميانگين رتبه مدارک تحصیلی
۰۴/۱۳۶زیر دیپلم
۷۲/۱۳۰دیپلم
۶۰/۱۶۴دیپلم فوق

۱۹/۱۷۸لیسانس
۱۷/۱۰۷لیسانس فوق

۵۰/۲۱۰  دکتری
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     دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۹    نامه مطالعات فرهنگ ایثار صلف

براساس مدارک ) F=۰۷۴/۵و ساختاری () F=٨٩٧/٤موانع فردی (
  ).۴؛ جدول p=۰۰۱/۰(داری داشتند  تحصیلی تفاوت معنی

های موانع مشارکت براساس مدارک  میانگین آماری نمرات مولفه )۴جدول 
 تحصیلی

عوامل ساختاریفردی عوامل بینعوامل فردیمدارک تحصیلی
۰۹/۳±۹۶/۲۷۶/۰±۰۳/۳۵۴/۰±۵۵/۰زیر دیپلم
۹۵/۲±۱۰/۳۳۶/۰±۲۸/۳۵۱/۰±۶۱/۰دیپلم
۲۱/۳±۱۸/۳۸۶/۰±۳۶/۳۶۸/۰±۶۸/۰دیپلم فوق

۱۹/۳±۱۶/۳۵۸/۰±۴۵/۳۶۲/۰±۵۲/۰لیسانس
۶۱/۲±۷۲/۲۲۱/۰±۴۹/۳۵۷/۰±۰۸/۰لیسانس فوق

۱۸/۳±۶۷/۲۰۰۱/۰±۸۲/۳۰۰۱/۰±۰۱/۰  دکتری
۰۷/۳±۰۴/۳۶۳/۰±۲۸/۳۵۸/۰±۵۹/۰مجموع

 موانع مشارکت براساس نوع آسیب و نیز براساس شدت آسیببین 
  . )<٠٥/٠pداری مشاهده نشد ( تفاوت معنی

  بحث
های داری بین میانگین معنی اختالف كه نتایج نشان داد

وجود دارد.  ی فردی و ساختاریها مولفه فرضیو  آمده دست به
وضعیت دو مولفه مذکور از شدت باالتری برخوردار بود. عبارتی،  به
های ورزشی در  صورت کلی، دو مورد از موانع مشارکت در فعالیت به

تری بین زنان جانباز یعنی موانع فردی و ساختاری از موانع مهم
حاضر با نتایج  نتایج پژوهشفردی گزارش شد.  نسبت به موانع بین

همخوان و  [23]همتیو  موتنیو  [22]و همکاران نظریهای پژوهش
و  پورحسین، [13]پورخلیلهای همراستا است و با نتایج پژوهش

، [17]تجاریو  مقدس زارعی، [15]و همکاران پوررنجبر، [16]همکاران
و  الدین امین، [18]و همکاران والکر، [12]احسانیو  راکشک

ناهمسو و  [4]میرسفیانو  [20]مقامیو  زاده صادق، [19]همکاران
ناهمخوان است. بنابراین رفع هر یک از موانع فردی و ساختاری از 
اهمیت بسیاری برخوردار است که باید تدابیری در این خصوص 

  اتخاذ شود. 
های بدنی زنان جانباز، همچنین بین موانع مشارکت در فعالیت

ترین موانع داری وجود داشت و موانع فردی، از مهمتفاوت معنی
های ورزشی از سوی زنان جانباز بود. در گام شرکت در فعالیتعدم 

ترین موانع فردی و نهایتًا موانع ساختاری از مهم بعدی موانع بین
های بدنی از سوی نمونه پژوهش بود. عدم شرکت در فعالیت

بیان کردند عوامل بازدارنده ساختاری  [17]تجاریو  مقدس زارعی
ار بر مشارکت افراد در ورزش است و ترین دسته از عوامل اثرگذ مهم

های  فردی به ترتیب در اولویت سپس عوامل بازدارنده فردی و بین
دهد ترتیب عوامل  دوم و سوم قرار دارند. نتایج حاصله نشان می

در این تحقیق تایید  کرافوردمراتبی  گانه مدل سلسله بازدارنده سه
در  یبدن تیالعوامل بازدارنده مشارکت فعنشده است. بنابراین 

 .نیست کرافورد یمنطبق بر مدل هرم زنان جانبازاوقات فراغت 
های های گوناگونی به بررسی موانع حضور افراد در فعالیتپژوهش

ترین قشرهای مورد بررسی، زنان اند. از جمله مهمورزشی پرداخته
های مختلف نشان داده است که زنان هستند؛ چرا که نتایج پژوهش

  .[21]کنند های ورزشی شرکت میمردان در فعالیتکمتر از 
از سوی دیگر معلوالن نیز با توجه به شرایطی که از نظر جسمی و 

روی خود برای گاهی از نظر روحی دارند، موانع بسیاری پیش 
بینند که بررسی هر یک از این موانع های بدنی میشرکت در فعالیت

های بدنی در فعالیتتواند راهگشای رفع موانع حضور آنان می
های حاضر با نتایج پژوهش منظم باشد. بنابراین نتایج پژوهش

همخوان و همراستا  [23]همتیو  یوتنمو  [22]و همکاران نظری
و  پورحسین، [13]پورخلیلهای است و با نتایج پژوهش

، [17]تجاریو  مقدس زارعی، [15]و همکاران پوررنجبر، [16]همکاران
و  الدین امین، [18]و همکاران والکر، [12]احسانیو  راکشک

ناهمسو و  [4]میرسفیانو  [20]مقامیو  زاده صادق، [19]همکاران
  ناهمخوان است.

عوامل بازدارنده مشارکت در پژوهشی دریافت که  [13]پورخلیل
دختران  یدانشکده فن انیدر اوقات فراغت دانشجو یبدن تیفعال
صورت که  نیبه ا ؛است کرافورد یمنطبق بر مدل هرم عصر یول

دسته از عوامل اثرگذار بر  نیتر مهم یعوامل بازدارنده ساختار
و  یفرد نیو سپس عوامل بازدارنده ب بودمشارکت افراد در ورزش 

 پور حسین دوم و سوم قرار داشتند. یها تیدر اولو بیبه ترت یفرد
(امکانات)،  یموانع ساختاربه این نتیجه رسیدند که  [16]و همکاران

موانع در  نیتر از مهم یاجتماع - یو فرهنگ یزیر و برنامه تیریمد
ساخت  نهیدر زم یگذار هیتوان با سرما هستند که می نهیزم نیا

کارآمد، شاهد حضور فعال معلوالن  یزیر و برنامه ازیاماکن مورد ن
 [15]و همکاران پوررنجبر .بودمدارس  یورزش یها تیدر فعال

طور  در اوقات فراغت به تیانواع فعال تیوضعدریافتند که 
ثر وم یموانع فرد نیانگی. ماستتر از حد متوسط  نییپا یدار یمعن

تر از حد  نییپا یدار یطور معن در اوقات فراغت به یبدن تیبر فعال
 یحاک یبدن تیموثر بر فعال یموانع فرد یبند تیمتوسط بود. اولو

 یشغل طیها بوده و شرا هرتب نیانگیم نیدار ب یاختالف معن از
 طور به یموانع ساختار زانیبود. م شتریب یدار طور معنی به

موانع  یبند تیتر از حد متوسط بود. در اولو پایین یدار معنی
 - یموانع فرهنگ نیانگیبود. م شتریب یکیزیف یابی دست ،یساختار
باالتر از حد متوسط بوده و در  یدار طور معنی به یاجتماع
 دوستان، همکاران و دگاهید یاجتماع -یموانع فرهنگ یبند تیاولو
   بود. شتریب یدار طور معنی به انیآشنا

جامعه،  دگاهیموانع را در د شتریچرخدار ب یمعلوالن با صندل
موانع  ی،و ساختار یفرد دانند و موانع خود می انیهمکاران و آشنا

و  موتنی .ستندین انآن یبدن تیمشارکت در فعال یبرا یقابل توجه
مراتب سهم بیشتری  بیان کردند که متغیر عوامل فردی به [23]همتی

در مقایسه با سایر متغیرهای مستقل دارد. بعد از عوامل فردی، 
فردی بر مشارکت در ورزش همگانی تاثیرگذار بوده و  عوامل بین

و  مقدس زارعیعوامل ساختاری نیز کمترین اثر را دارا است. 
در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که در بین کارکنان  [17]تجاری

ترین دسته از عوامل اثرگذار  سپاه شهر تهران عوامل ساختاری مهم
بر مشارکت آنها در ورزش است و سپس عوامل بازدارنده فردی و 

و  نظریهای دوم و سوم قرار دارند.  فردی در اولویت بین
مشارکت مردم شهر ترین موانع  دریافتند که مهم [22]همکاران

اصفهان به ترتیب اولویت، موانع فردی، موانع اقتصادی و امکاناتی، 
 [12]احسانیو  راکشکموانع اجتماعی و موانع فرهنگی بوده است. 

ترین  نشان دادند که بین زنان شهر تهران عوامل ساختاری، مهم
دسته از عوامل اثرگذار بر مشارکت آنان در ورزش است و عوامل 

فردی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار  نده فردی و بینبازدار
دارند و این نتیجه در تمام وجوه تحقیق ثابت است. نتایج 

گانه مدل  دهد که ترتیب عوامل بازدارنده سه آمده نشان می دست به
   مراتبی در این تحقیق تایید نشده است. سلسله
دریافتند دانشجویان چینی نسبت به  [18]و همکاران والکر

های  جز یکی، محدودیت دانشجویان کانادایی در تمام موارد به
فردی و  فردی بیشتری دارند. دانشجویان چینی موانع درون درون
فردی بیشتری دارند، در حالی که دانشجویان کانادایی موانع  بین
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ید مدل های فرهنگی، تای رغم تفاوت ساختاری بیشتری دارند. علی
های مربوط به دانشجویان چینی  مراتبی در داده موانع فراغت سلسله
شود، که کاربرد کلی این چهارچوب برای هر دو  و کانادایی یافت می
دریافتند که  [19]و همکاران الدین امیندهد.  فرهنگ را نشان می

های ساختاری مثل عدم اطالعات درباره   وسیله فاکتور افراد بیشتر به
ها و تسهیالت ورزشی موجود، موقعیت ورزشی نامناسب و  تفعالی

شوند. دانشجویان  های ورزشی محدود می ساعات نامناسب فعالیت
فردی را نسبت به  دختر سطوح باالتری از موانع ساختاری و درون

ها برای مسئوالن  کنند. مفاهیم یافته همتایان خود تجربه می
ها را از بین  ی این محدودیتشود تا بتوان تا حدود ورزشی ارایه می

های ورزشی را افزایش داد.  برد و مشارکت دانشجویان در فعالیت
به این نتیجه رسیدند که عوامل بازدارنده به  [20]مقامیو  زاده صادق

فردی هستند،  ترتیب اولویت شامل عوامل ساختاری، فردی و بین
هایی همچون وضعیت تاهل، سن و میزان  هر چند ویژگی

الت در همه سطوح این عوامل تاثیر دارند. در این پژوهش تحصی
کنندگان و کسانی که در  ابتدا سه عامل اولیه را در میان شرکت

کردند، مورد بررسی قرار دادند. سپس  فعالیت ورزشی شرکت نمی
شدن دانشجویان دختر با  های این پژوهش را براساس مواجه یافته

شان باز  های مورد عالقه به فعالیتآن عواملی که آنها را از پرداختن 
  داشت، مقایسه کردند.  می

براساس  موانع مشارکتهای رتبه نتایج نشان داد بین میانگین
پژوهشی که به  داری وجود دارد. تفاوت معنی مدارک تحصیلی

بررسی تفاوت در موانع براساس مدارک تحصیلی پرداخته باشد، 
[24]واعظ موسویها  مشاهده نشد. با این وجود در تبیین این یافته

دارد که در ایران یکی از موانع مهم افزایش فعالیت  چنین بیان می
بدنی، عدم وجود آگاهی در مورد مزایای فعالیت بدنی و همچنین 

اطالعات کافی در مورد سطوح و محدوده فعالیت عدم وجود 
این مدل اساسًا دالیل اصلی عدم استفاده  جسمانی و ورزش است.

از خدمات اوقات فراغت را با آگاهی از امکانات یا وجود خدمات 
کند. آگاهی از امکانات به سه  گیری خالصه می عنوان واحد اندازه به

تند، کسانی که اطالعات شود؛ کسانی که آگاه نیس دسته تقسیم می
کمی دارند و کسانی که نسبت به وجود خدمات آگاه هستند. 

ها نشان داد تنها بعد از این که فرد از برنامه یا خدمتی آگاهی  یافته
کند عالقه یا عدم عالقه، مشارکت او را تحت تاثیر قرار  پیدا می

  شوند. ها پدیدار می دهد و فقط در آن صورت محدودیت می

  گیریهنتیج
 های ورزشی در زنان جانباز کشور، وضعیت موانع شرکت در فعالیت

کمی از شرایط فرضی شدیدتر است. موانع فردی و ساختاری 
فردی از  های ورزشی، نسبت به موانع بین مشارکت در فعالیت

فردی و ساختاری به  اهمیت بیشتری برخوردارند. موانع فردی، بین
موانع فردی و گیرند.  های اول تا سوم قرار می ترتیب در رتبه

اساس مدرک تحصیلی بر های ورزشی شرکت در فعالیتساختاری 
 متفاوت است.
از کلیه بانوان جانباز که در انجام این پژوهش ما : تشکر و قدردانی
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