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چکیده
هدف حتقیق بررسی موانع حضور معلولین ،نابینایان
و ناشنوایان شهر اراک در ورزشهای مهگانی بود.
روش حتقیق از نوع توصیفی  -پیمایشی است که به
روش میدانی اجنام شد .كلیه معلولین (جسمی -حرکتی
و کم توان ذهنی) ،نابینایان و ناشنوایان (غیر
ورزشکار) شهر اراک به عنوان جامعه آماري در نظر
گرفته شدند 01 .نفر از این جامعه آماری
پرسشنامههای توزیعشده را برگرداندند .ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامه حمقق ساخته بود كه پس
از کسب روایی و پایایی ( )α =1/77بین منونهها
توزیع شد .از آمار توصیفي و آزمون فریدمن و
حتلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی  LSDبراي
جتزیه و حتلیل دادهها استفاده گردید .یافتهها
نشان داد كه عدم کیفیت اماکن ورزشی ،مشکالت
روزمره ،نداشنت اطالعات ورزشی مهمترین موانع حضور
آزمودنیها در فعالیتهای ورزشی بودند .مهچنني در
مقایسه نوع معلولیت و موانع حضور در فعالیتهای
ورزشی مشاهده شد که بین سه گروه با معلولیتهای
خمتلف در موانع ناشی از کیفیت اماکن ورزشی،
اطالعات ورزشی و آسیبدیدگی ورزشی تفاوت معنیداری
 مربی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاداسالمی واحد فراهانFatemebahmani1 @yahoo.com
 کارشناس ارشد تربیت بدنی -کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی
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وجود دارد .در تعیین جایگاه تفاوتهای موجود در
بني سه گروه معلولین ،نابینایان و ناشنوایان و
مقایسه این سه گروه ،معلوم شد که بین معلولین
با ناشنوایان در موانع مربوط به اطالعات ورزشی و
معلولین با نابینایان در موانع مربوط به مشکالت
زندگی و نابینایان با ناشنوایان در موانع مربوط
به مشکالت رفتاری تفاوت معنیداری وجود دارد
( .)P<1/15با توجه به یافتههای حاصل از حتقیق
پیشنهاد میشود مسئوالن ورزش در جهت برداشنت موانع
موجود بر سر راه ورزش مهگاني معلولین ،نابینایان
و ناشنوایان تالش كنند.
واژگان کلیدی :ورزش مهگانی ،موانع ،معلولین،
نابینایان ،ناشنوایان.

مقدمه
بیش از نیم میلیارد نفر از مردم جهان به خاطر
ابتال به بیماریهای جسمی ،ذهنی و یا حسی ،معلول
هستند .یکی از راه های مفید برای کمک به معلولین
به منظور ورود به عرصۀ اجتماع و بروز تواناییهای
فردی و در نتیجه افزایش حس استقالل در آنها ،روی
آوردن به مست فعالیتهای بدنی و ورزش است.
فعالیتهای ورزشی منظم ،حمرکی قوی برای به حرکت
درآوردن معلولین در جریان زندگی عادی حمسوب
میشود و تا جایی که از حد سرگرمی فراتر رفته و
نقش درمان کننده و پیشگیره کننده از عوارض
معلولیت را بر عهده دارد .دسرتسی فزاینده انسان
به فنآوری جدید و یافنت راهکارهایی سادهتر باعث
شده است ،از حدود  41سال پیش تاکنون اوقات
بیکاری وی تا دو برابر افزایش یابد (امیرتاش،
 .) 7از سوی دیگر ،آلودگیهای حمی ،،پیچیدگی
ارتباطات اجتماعی ،افزایش عاملهای فشارزای شغلی
و تنگناهای اقتصادی زندگی مدرن ،سالمت جسمی و
روحی انسان را آسیبپذیر ساخته است .دولتهایی که
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با ظهور انقالب صنعتی از تکنولوژی پیشرفتهای
برخوردار گردیدند با توجه به گسرتش امکانات
هبداشتی و درمانی ،متوجه شیوع بیماریهای جسمی و
و
روانی نو ظهور در جامعه شدند (هاردم ن
مهکاران .) 114،آمار افراد معلول جامعه رو به
فزونی هناد تا جایی که سازمان هبداشت جهانی در
سال  ، 17با اعالم اینکه  % 1افراد جامعه به
نوعی معلول هستند ،شرایطی را ایجاد منود تا در
پذیرد
صورت
اقداماتی
معلول
افراد
خصوص
(اردستانی .) 70 ،توسعه ورزش در یک جامعه
میتواند دستیابی به جامعه سامل را امکانپذیر
سازد .آنچه در این توسعه امهیت دارد ،ایجاد
زیرساختها و دسرتسپذیری حمی،ها و امکانات ورزشی
برای عموم شهروندان است (کمالی.) 74 ،
مطالعات تفصیلی توسعه ورزش مهگانی وتفریحی در
وزارت ورزش و جوانان نشان میدهد که تاکنون
حدود % 1از مجعیت کشور به ورزش مهگانی روی آورده-
اند (سازمان تربیت بدنی مجهوری اسالمی ایران) .با
توجه به آمار بسیار کم ارائه شده از سوی سازمان
تربیت بدنی که تنها  % 1افراد جامعه بطور منظم
ورزش میکنند ،به نظر ميرسد مجعیت كشورمان زمان
بسیار اندكي را به ورزش ميپردازند (رمضانی
نژاد .) 77 ،نظر به اینکه فعالیت بدنی و
ورزشهای مهگانی برای سالمتی و تندرستی جامعه
ضروری است ،جتارب و مدارک علمی موجود نشان
میدهند که فعالیت فیزیکی منظم برای متام افراد،
چه زن و چه مرد در متامی سنین و شرای ،حتی افراد
دارای ناتوانی (معلولین) ،طیف گسرتدهای از فواید
سالمت بدنی ،اجتماعی و ذهنی را به ارمغان
میآورد .حضور بیش از  011میلیون فرد دارای
ناتوانی در جهان موضوع معلولیت و ناتوانی را به
. Hardman
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مسئلهای مهم در جوامع انسانی تبدیل کرده است
(کمالی .) 70 ،نیاز به ورزش و تأثیر آن در
افراد معلول بسیار بیشرت از افراد سامل احساس
میشود .بی تردید ورزش عاملی است که معلوالن را
به سطح جامعه میکشاند و آنان را در اجنام
فعالیتها مستفل میسازد .یکی از راههای تدوین
اهداف سازمانهای ورزشی ،توجه به سطوح مشارکتی
افراد است .میزان مشارکت افراد در سطوح خمتلف
ورزش بر اهداف و سیاستهای سازمانهای ورزشی
اثرگذار است و شناسایی سطوح مشارکتی در ورزش به
تشکیل سازمانها و اجنمنهای ورزشی متناسب با هر
سطح کمک میکند ،عالوه بر این در اولویتبندی
اهداف برنامههای ورزشی مفید است (اتقیا.) 7 ،
اتقیا (  ) 7اذعان کرد نبود امکانات ورزشی،
نداشنت حوصله و عالقه کافی ،کمبود وقت ،مشکالت
اقتصادی ،مشکالت خانوادگی ،اعتقاد نداشنت به ورزش
و بیماری ،دالیل عدم شرکت افراد به فعالیتهای
ورزشی میباشد .مهدیپور ( ) 71طی حتقیقی دریافت
که مشکالت روزمره ،نداشنت وقت آزاد و وضعیت
نامناسب آب و هوایی شهر مهمترین موانع شرکت
اهواز
شهیدمچران
دانشگاه
علمی
هیأت
اعضای
میباشند .برودنسو ن ( ) 115به این نتیجه رسید
عوامل اجتماعی و اقتصادی ،سطح زندگی ،فاکتورهای
حمیطی و متغیرهای روانشناختی با فعالیت بدنی در
ارتباط هستند.
نتایج حتقیق ویلیامز و ویکینز ( ) 110در زمینه
موانع شرکت دخرتان در فعالیت جسمانی نشان داد که
علت کم حترکی در دخرتان به عوامل درونی (عالقه و
انگیزه) مربوط میشود و ارتباط چندانی به عوامل
بیرونی (شغل و تفریح) ندارد .جان و مهکاران
( ) 110مشاهده منودند بی عالقگی ،مشکالت مربیگری و
زمان موانع شناسایی شده شرکت دانش آموزان در
. Brodenson
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ورزش مهگانی هستند .جیمز ریمر و مهکاران () 117
طی حتقیقی بر روی افراد دچار محله قلبی و دارای
بعضی ناتوانیها موانع حضور آهنا در فعالیت ورزشی
را قیمت برنامههای ورزشی ،عدم آگاهی از مراکز
آمادگی جسمانی در منطقه زندگیشان ،محل و نقل،
عدم آگاهی از چگونگی مترین کردن و عدم آگاهی از
اینکه کجا مترین کنند ،عنوان کردند .الول و
دخرت
دانشجویان
شرکت
موانع
() 1 1
مهکاران
دانشگاه یونایتد کینگ دم در فعالیت های ورزشی
را حمی ،مترین ،انرژی مصرفی یرای مترین ،زمان صرف
شده برای فعالیت و عدم تشویق خانواده ها عنوان
کردند .یکی از راهکارهای مهم توسعه ورزش مهگانی؛
ایجاد بسرتهای مناسب برای ورزش کردن مهه مردم
است .که این توسعه منیتواند به ورزش برای افراد
عادی در جامعه حمدود شود ،بلکه باید اقشاری که
به نوعی از ناتوانی یا معلولیت دچار هستند نیز
در برنامه ریزیها در نظر گرفته شوند (کمالی،
و
نابینایان
معلولین،
مهگانی
ورزش
.) 74
ناشنوایان نیاز به ارزیابی و تعیین نقاط قوت و
ضعف دارد و مهچنین باید مشخص شود چه عاملی برای
پیشرفت آن فرصت یا هتدید حمسوب میشود .برای
دستیابی به این منظور نیاز به وضعیت سنجی است و
پس از آن نیاز به داشنت شاخص و معیارهایی است تا
میزان پیشرفت و عقب ماندگی را تعیین کند .ضرورت
اجنام حتقیق حاضر این است كه نتایج این حتقیق
موانع حضور کسانی که به نوعی دچار معلولیت
هستند را شناسایی کرده و به مسئوالن ورزش کشور
برای برطرف کردن این موانع کمک کند .لذا با
توجه موارد فوق الذکر و امهیت موضوع حمققان در پي
پاسخگویي به سواالت ذیل بودند:
 دالیل عدم شركت معلولین ،نابینایان وناشنوایان در ورزشهای مهگانی چیست؟
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 آیا بین دالیل عدم شرکت در ورزشهای مهگانیدر معلولیتهای خمتلف تفاوت وجود دارد؟

روش حتقیق
این حتقیق از نوع توصیفی -پیمایشی است که به روش
میدانی اجنام شده است .كلیه معلولین (جسمی-
حرکتی و کم توان ذهنی) ،نابینایان و ناشنوایان
شهر اراک به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته
شدند .فق 01 ،نفر (غیر ورزشکار) از این جامعه
آماری حاضر به مهکاری شدند و پرسشنامههای
توزیعشده را برگرداندند .ابزار گردآوری اطالعات
پرسشنامه حمقق ساخته میباشد .سؤاالت به صورت بسته
پاسخ و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی و
خبش مشخصات فردی ،سؤاالت
تدوین شد .سؤاالت شامل
عمومی ،موانع شركت در فعالیتهاي ورزشي است.
روایی حمتوایی پرسشنامه مورد تأیید متخصصین
مدیریت ورزشی قرارگرفت .به منظور حماسبه پایایی
پرسشنامه و اجزای آن از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده گردید و مقدار  1/77به دست آمد.
به منظور جتزیه و حتلیل دادهها در سطح آمار
توصیفی از میانگین ،جداول فراوانی ،درصد،
میانگني ،احنراف معیار و  ....و در سطح آمار
استنباطی از روش آلفاي كرونباخ جهت حماسبه ضریب
پایایي استفاده شد .با توجه به تشخیص غیرطبیعی
بودن دادهها از طریق آزمون کوملوگروف -امسیرنوف
از آزمون ناپارامرتیک فریدمن و آزمون حتلیل
واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی  LSDاستفاده
به وسیله نرم افزار SPSS
شد .كلیه عملیات آماری
اجنام شد.

یافتههاي پژوهش
جتزیه و حتلیل اجنام شده در دو خبش میباشد خبش اول
شامل توصیف متغیرهای مربوط به مشخصات فردی،
شامل :جنسیت ،وضعیت تأهل ،شغل ،حتصیالت ،سن و نوع
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معلولیت منونههای آماری و یافتههای عمومی می
باشد .در خبش دوم به آزمون فرضیههای حتقیق اقدام
گردید.
توصیف ویژگیهای فردی

جدول  ،مشخصات مجعیت شناختی منونه آماری را با
توجه به جنسیت ،تأهل ،نوع معلولیت و سطح حتصیالت
نشان میدهد.
 .مشخصات مجعیت شناختی منونه آماری (جنسیت ،تاهل،
نوع معلولیت و سطح حتصیالت)

جدول
متغیر

جنسیت

زن

مرد

جمرد

متاهل

نابینا و کم
بینا

کم توان
ذهنی

جسمی حرکتی

ناشنوا و کم
شنوا
1

1

0

0

7

0 /7

1/1

0/7

0/7

40/7

چند
معلولیتی

5 /

1/1

/7

زیر دیپلم

جمموع

1
5 /7

1

دیپلم

%

/

70/7

40/7

نوع معلولیت

01

که

 ،مشخص است
با توجه به جدول
 %زن بودند.
آزمودنی ها مرد و /
مهچنین نتایج مربوط به وضعیت تأهل افراد مورد
مطالعه نشان داد که آزمودنيهاي متأهل حدود
 %5 /منونه را به خود اختصاص دادهاند.
نتایج مربوط به سطح حتصیالت افراد مورد مطالعه
نشان داد که میزان حتصیالت  %40/7آزمودنیها فوق
دیپلم و باالتر و مابقی دیپلم و پایینرت از دیپلم
بود.
جدول  ،مشخصات مجعیت شناختی منونه آماری را با
توجه به سن و شغل نشان میدهد.
جدول

فوق دیپلم و
باالتر

فراوانی

4

40

7

طبقه بندی

غیر
ورزشکار

تاهل

سطح حتصیالت

70/7

 .مشخصات مجعیت شناختی منونه آماری (سن و شغل)

%
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متغیر
طبقه بندی

غیر
ورزشکار

فراوانی
%

سن
- 4
4
7
/7

- 4
5
41
00/7

جمموع

-44
0
7
/7

شغل
باالتر
از 44
0
1/1

بیکار
5
4 /7

کارمند

شغل
آزاد
0

1

1/1

47/

01

نتایج مربوط به وضعیت سنی افراد موردمطالعه
با توجه به جدول  ،نشان داد که آزمودنیهای رده
سنی  5- 4با  % 00/7بیشرتین و رده سنی  45و
باالتر با  % 1کمرتین میزان را به خود اختصاص
دادند.
نتایج مربوط به شغل افراد نشان داد که % 47/
 %دارای شغل
افراد کارمند 4 /7 ،بیکار و 1
آزاد بودند.

یافتههاي عمومي
ورزشی
ورزشي

 % 77/آزمودنیها به شررکت در فعالیرتهرای
احساس نیاز میکردند.
 % 7 /7آزمودنی ها به شركت در فعالیتهاي
عالقه مند بودند.

یافتههای استنباطی
برای رتبه بندی موانع شركت در فعالیتهاي ورزشي
از دیدگاه غیر ورزشکاران از آزمون حتلیل واریانس
فریدمن استفاده شد .با توجه به نتایج به دست
آمده ترتیب اولویت به صورت زیر بود :کیفیت
اماکن ،مشکالت زندگی و روزمره ،اطالعات ورزشی،
مشکالت رفتاری ،کمیت اماکن ،آسیب دیدگی ورزشی،
دسرتسی به اماکن ورزشی برای غیر ورزشکاران بود.
این نتایج را نشان می دهد .رتبه بندي در
جدول
سطح خطاي  %11( %اطمینان) معنا دار است.
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جدول  .رتبه بندی موانع شرکت در فعالیتهای ورزشی با
استفاده از آزمون حتلیل واریانس فریدمن
موانع شرکت
کیفیت اماکن ورزشی

رتبه بندی

0/ 4
5/55

مشکالت زندگی و روزمره
اطالعات ورزشی
مشکالت رفتاری
کمیت اماکن ورزشی
آسیب دیدگی ورزشی
دسرتسی به اماکن ورزشی

میانگین رتبه بندی

4
5
0
7

4/40
/15
/
/54
/

براي آزمون اینکه آیا بین دالیل عدم شرکت در
ورزشهای مهگانی در معلولیتهای خمتلف تفاوت وجود
دارد یا خیر و نیز مقایسه سه گروه با
معلولیتهای خمتلف در موانع شرکت در فعالیت های
ورزشی از حتلیل واریانس چند متغیره با سطح آلفای
 1/15استفاده شد .نتایج نشان داد که بین سه
گروه با معلولیتهای خمتلف در موانع ناشی از
کیفیت اماکن ورزشی ،اطالعات ورزشی و آسیب دیدگی
ورزشی تفاوت معنی داری وجود دارد و در دیگر
موانع بین سه گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد.
نتایج حتلیل واریانس چند متغیره در جدول  4نشان
داده شده است .براي مشخص شدن جایگاه تفاوتهای
موجود در بني سه گروه معلولین ،نابینایان و
ناشنوایان و مقایسه این سه گروه ،از آزمون
پیگردي  LSDاستفاده گردید .نتایج نشان داد که
بین معلولین با ناشنوایان در موانع مربوط به
اطالعات ورزشی و معلولین با نابینایان در موانع
مربوط به مشکالت زندگی و نابینایان با ناشنوایان
در موانع مربوط به مشکالت رفتاری تفاوت معنی
داری وجود دارد که این نتایج در جدول  5قابل
مشاهده است.
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جدول .4خالصه نتایج حتلیل واریانس چند متغیره برای سه
گروه با ناتوانیهای خمتلف
موانع شرکت

 dfفرضیه

کیفیت اماکن ورزشی
اطالعات ورزشی
آسیب دیدگی ورزشی
مشکالت زندگی
مشکالت رفتاری
کمیت اماکن ورزشی
دسرتسی به اماکن
ورزشی

 dfخطا

مقدارF

57
57
57
57
57
57

1/47
5/ 7
/ 55
/114
/715
/7

57

/045

سطح معنی
داری
1/11
1/1
1/1 0
1/ 57
1/ 77
1/ 1
1/ 17

جدول  .5نتایج آزمون پیگیری  LSDمربوط به تفاوت نوع
معلولیت در موانع حضور در فعالیت ورزشی

کیفیت اماکن
ورزشی

اطالعات ورزشی

آسیب دیدگی
ورزشی

مشکالت زندگی

مشکالت رفتاری

نوع
معلولیت
نابینا و
کم بینا
معلولین
ناشنوا و
کم شنوا
نابینا و
کم بینا
معلولین
ناشنوا و
کم شنوا
نابینا و
کم بینا
معلولین
ناشنوا و
کم شنوا
نابینا و
کم بینا
معلولین
ناشنوا و
کم شنوا
نابینا و
کم بینا
معلولین
ناشنوا و
کم شنوا

نابینا وکم
بینا

معلولین
-

-

*

-

*
-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

-

-

ناشنوا وکم
شنوا

-
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کمیت اماکن
ورزشی

دسرتسی به
اماکن ورزشی

نابینا و
کم بینا
معلولین
ناشنوا و
کم شنوا
نابینا و
کم بینا
معلولین
ناشنوا و
کم شنوا

-

-

-

-

-

-

وجود * در بین هر جفت از گروهها ،نشاندهنده
وجود تفاوت معنیدار بین آن دو گروه در آن متغیر
میباشد و وجود – نشان دهنده عدم معنیداری است.

حبث و نتیجه گريي
یافتههاي حتقیق نشان داد كه  % 70/7آزمودنیها
زن بودند که از این تعداد % 7 /7از
مرد و /
آزمودنیها به شرکت در فعالیتهای ورزشی عالقه مند
بودند و حدود  % 77/از آزمودنیها به شرکت در
فعالیتهای ورزشی احساس نیاز میکردند.
آزمودنیها مهمرتین دالیل عدم شركت در فعالیتهاي
ورزشي را عدم کیفیت اماکن ورزشی ،مشکالت روزمره
و نداشنت اطالعات ورزشی اعالم کردند .بین سه گروه
با معلولیتهای خمتلف در موانع ناشی از کیفیت
اماکن ورزشی ،اطالعات ورزشی و آسیب دیدگی ورزشی
تفاوت معنیداری وجود داشت و در دیگر موانع بین
سه گروه تفاوت معنیداری وجود نداشت .مهچنین بین
معلولین با ناشنوایان در موانع مربوط به اطالعات
ورزشی و معلولین با نابینایان در موانع مربوط
به مشکالت زندگی و نابینایان با ناشنوایان در
موانع مربوط به مشکالت رفتاری تفاوت معنیداری
وجود داشت .که این یافتهها در جمموع با یافتههای
قبلی مهسو میباشد (اتقا 7 ،؛ مهدی پور 71،؛
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برودنسو ن و مهکاران 115،؛جا ن و مهکاران 110 ،؛
جیمز و ریم ر  117،؛ گوف و الو ل .) 1 1، 4با توجه
به اینکه افرادی که به نوعی دچار ناتوانی
میباشند ،عضوی از این جامعهاند پس نه تنها به
اندازه افراد عادی بلکه بیشرت از آنان به
فعالیتهای ورزشی در مهه سطوح نیازمندند .تا نه
تنها به فواید فعایتهای ورزشی دست یابند بلکه
به سطح جامه کشیده شوند و این از وظایف مدیران
و مسئوالن ورزش معلولین است که باتوجه به موارد
گفته شده در جهت رفع این مشکالت گام بردارند.
یکی از مهمرتین عوامل شناسایی و افزایش
در
شرکت
میباشد.
معلول
فرد
توامنندیهای
فعالیتهای ورزشی معلوالن را برای رسیدن به این
مهم یاری میکند .و از سویی علمی شدن ورزش افراد
معلول و آگاهی بیشرت افراد جامعه نسبت به
معلولین و پذیرش هبرت آهنا ورود معلوالن را به عرصۀ
ورزش تسهیل میکند.
ادغام علوم خمتلفی چون فیزیک ،بیومکانیک و
پزشکی و کمک رسانی آهنا به معلولین برای به
کارگیری توامنندیهای آنان و پیشرفت فناوری صندلی
چرخ دار و دیگر وسایل کمکی مهچون ارتز و پروتز و
افزایش تسهیالت و امکانات ورزشی شاید کمرتین توقع
معلوالن از اجتماع و افراد تصمیم گیرنده می
باشد.

. Brodenson
. John
. James & Rimer
. Geoff & Lovell
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سال

. 7-5

(پیاپی) ،تابستان ،صص
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).

و

غیر

ورزشکار

نسبت

به

ورزشکار
اجتماعی .نشریه علوم حرکتی و ورزش.
کمالی ،حممد.) 74(.حرکت برای توسعه ورزش معلوالن.
( 7

مطالعات تفصیلی توسعه فرهنگ ورزش.
رمضانی نژاد ،رحیم .) 77( .جزوه درسی اصول و فلسفه
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اتقا ،ناهید .) 7 ( .الگوسازی ملی برای ورزشهای
مهگانی بانوان ایران .پوسرت ارائه شده در اولین
املللی

علوم

مهایش بین
دریای خزر.
مهدی پور ،الرمحن71( .

در

ورزشی

دانشگاههای

حاشیه

) .بررسی و مقایسه گرایش به
اعضای هیأت علمی دانشگاه

ورزشهای مهگانی
شهیدمچران اهواز .ارائه شده در مهایش مدیریت ورزشی
دانشگاه آزاد قائمشهر.
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