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 چکیده 

هدف حتقیق بررسی موانع حضور معلولین، نابینایان 

. بود ی مهگانیها زشورناشنوایان شهر اراک در  و

پیمایشی است که به  -روش حتقیق از نوع توصیفی 

حرکتی  -جسمی) كلیه معلولین. روش میدانی اجنام شد

غیر ) ، نابینایان و ناشنوایان(و کم توان ذهنی

شهر اراک به عنوان جامعه آماري در نظر ( ورزشکار

نفر از این جامعه آماری  01. گرفته شدند

 ابزار. را برگرداندند شده عیتوزی ها پرسشنامه

پرسشنامه حمقق ساخته بود كه پس  ها دادهگردآوری 

 ها منونهبین ( α= 77/1) از کسب روایی و پایایی

و از آمار توصیفي و آزمون فریدمن . توزیع شد

براي  LSDمتغیره و آزمون تعقیبی واریانس چند لیحتل

ها یافته. ها استفاده گردیدجتزیه و حتلیل داده

، مشکالت ن داد كه عدم کیفیت اماکن ورزشینشا

حضور موانع  نیتر مهم، نداشنت اطالعات ورزشی روزمره

مهچنني در . بودند های ورزشیدر فعالیت ها یآزمودن

ی ها تیفعالمقایسه نوع معلولیت و موانع حضور در 

ی ها تیمعلولکه بین سه گروه با ورزشی مشاهده شد 

اماکن ورزشی،  خمتلف در موانع ناشی از کیفیت

ی دار یمعنی ورزشی تفاوت دگید بیآساطالعات ورزشی و 

                                                 
     مربی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاداسالمی واحد فراهان - 

Fatemebahmani1 @yahoo.com 

 نیتربیت بدکارشناس ارشد  - 
 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی - 
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ی موجود در ها تفاوتجایگاه در تعیین . وجود دارد

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 

نابینایان در موانع مربوط به مشکالت معلولین با 

زندگی و نابینایان با ناشنوایان در موانع مربوط 

ی وجود دارد دار یمعنبه مشکالت رفتاری تفاوت 

(15/1P<) .ی حاصل از حتقیق ها افتهبا توجه به ی

مسئوالن ورزش در جهت برداشنت موانع  شود یمپیشنهاد 

ابینایان موجود بر سر راه ورزش مهگاني معلولین، ن

 .و ناشنوایان تالش كنند
 

معلولین، ، ورزش مهگانی، موانع :کلیدی گانواژ

 .نابینایان، ناشنوایان
 

 مقدمه 

نفر از مردم جهان به خاطر  اردیلیم میاز ن شیب

معلول  ،یحس ای و یذهن ،یجسم یها یماریابتال به ب

 نیکمک به معلول یبرا دیمف یها از راه یکی. هستند

 یها ییاجتماع و بروز توانا ۀد به عرصبه منظور ورو

 یها، رو حس استقالل در آن شیافزا جهیو در نت یفرد

. و ورزش است یبدن یها تیآوردن به مست فعال

به حرکت  یبرا یقو یمنظم، حمرک یورزش یها تیفعال

حمسوب  یعاد یزندگ انیدر جر نیدرآوردن معلول

و  فراتر رفته یکه از حد سرگرم ییو تا جا شود یم

کننده از عوارض  رهیشگینقش درمان کننده و پ

دسرتسی فزاینده انسان . را بر عهده دارد تیمعلول

 تر باعثیی سادهکارها راهی جدید و یافنت آور فنبه 

کنون اوقات سال پیش تا41 شده است، از حدود 

 امیرتاش،)بیکاری وی تا دو برابر افزایش یابد 

ی،، پیچیدگی های حمآلودگی از سوی دیگر، (. 7  

ی شغلی ازفشارهای  افزایش عامل ارتباطات اجتماعی،

و تنگناهای اقتصادی زندگی مدرن، سالمت جسمی و 

هایی که دولت. ساخته است ریپذ بیآسروحی انسان را 
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ای با ظهور انقالب صنعتی از تکنولوژی پیشرفته

برخوردار گردیدند با توجه به گسرتش امکانات 

 های جسمی و متوجه شیوع بیماریهبداشتی و درمانی، 
ن)در جامعه شدند  روانی نو ظهور هاردم

 
و  

آمار افراد معلول جامعه رو به (. 114 مهکاران،

فزونی هناد تا جایی که سازمان هبداشت جهانی در 

افراد جامعه به %  1 ، با اعالم اینکه  17 سال 

نوعی معلول هستند، شرایطی را ایجاد منود تا در 

د معلول اقداماتی صورت پذیرد خصوص افرا

توسعه ورزش در یک جامعه (. 70   اردستانی،)

 ریپذ امکاندستیابی به جامعه سامل را  تواند یم

آنچه در این توسعه امهیت دارد، ایجاد . سازد

و امکانات ورزشی  ها ،یحمی ریپذ دسرتسو  ها رساختیز

 (.74   کمالی،)برای عموم شهروندان است 

ی توسعه ورزش مهگانی وتفریحی در مطالعات تفصیل

دهد که تاکنون  وزارت ورزش و جوانان نشان می

-از مجعیت کشور به ورزش مهگانی روی آورده% 1 حدود
با  (.سازمان تربیت بدنی مجهوری اسالمی ایران)اند 

توجه به آمار بسیار کم ارائه شده از سوی سازمان 

نظم افراد جامعه بطور م%  1 تربیت بدنی که تنها 

رسد مجعیت كشورمان زمان  کنند، به نظر مي ورزش می

رمضانی ) پردازند بسیار اندكي را به ورزش مي

نظر به اینکه فعالیت بدنی و (. 77   نژاد،

ی مهگانی برای سالمتی و تندرستی جامعه ها ورزش

ضروری است، جتارب و مدارک علمی موجود نشان 

م افراد، دهند که فعالیت فیزیکی منظم برای متا می

چه زن و چه مرد در متامی سنین و شرای، حتی افراد 

ای از فواید  ، طیف گسرتده(معلولین) دارای ناتوانی

سالمت بدنی، اجتماعی و ذهنی را به ارمغان 

میلیون فرد دارای  011حضور بیش از . آورد می

ناتوانی در جهان موضوع معلولیت و ناتوانی را به 

                                                 
 . Hardman 
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سانی تبدیل کرده است ای مهم در جوامع ان مسئله

ثیر آن در أنیاز به ورزش و ت(. 70   کمالی،)

افراد معلول بسیار بیشرت از افراد سامل احساس 

بی تردید ورزش عاملی است که معلوالن را . شود یم

کشاند و آنان را در اجنام  به سطح جامعه می

های تدوین یکی از راه .سازد ها مستفل می فعالیت

ورزشی، توجه به سطوح مشارکتی های اهداف سازمان

خمتلف  میزان مشارکت افراد در سطوح. استافراد 

های ورزشی های سازمانسیاست ورزش بر اهداف و

گذار است و شناسایی سطوح مشارکتی در ورزش به اثر

های ورزشی متناسب با هر ها و اجنمنتشکیل سازمان

بندی کند، عالوه بر این در اولویتسطح کمک می

 (. 7   اتقیا،)های ورزشی مفید است ف برنامهاهدا

اذعان کرد نبود امکانات ورزشی، (  7  )اتقیا 

نداشنت حوصله و عالقه کافی، کمبود وقت، مشکالت 

اقتصادی، مشکالت خانوادگی، اعتقاد نداشنت به ورزش 

های و بیماری، دالیل عدم شرکت افراد به فعالیت

ی حتقیقی دریافت ط( 71  ) پور مهدی. باشدورزشی می

نداشنت وقت آزاد و وضعیت ، مشکالت روزمرهکه 

شرکت موانع  نیتر مهم نامناسب آب و هوایی شهر

علمی دانشگاه شهیدمچران اهواز ت أاعضای هی

ن .باشند می برودنسو
 

رسید به این نتیجه ( 115 ) 

عوامل اجتماعی و اقتصادی، سطح زندگی، فاکتورهای 

اختی با فعالیت بدنی در حمیطی و متغیرهای روانشن

 .ارتباط هستند

در زمینه ( 110 )نتایج حتقیق ویلیامز و ویکینز 

موانع شرکت دخرتان در فعالیت جسمانی نشان داد که 

عالقه و )علت کم حترکی در دخرتان به عوامل درونی 

شود و ارتباط چندانی به عوامل مربوط می( انگیزه

مهکاران جان و  .ندارد( شغل و تفریح)بیرونی 

مشاهده منودند بی عالقگی، مشکالت مربیگری و ( 110 )

زمان موانع شناسایی شده شرکت دانش آموزان در 

                                                 
 . Brodenson 
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( 117 )ریمر و مهکاران  جیمز. ورزش مهگانی هستند

طی حتقیقی بر روی افراد دچار محله قلبی و دارای 

ها موانع حضور آهنا در فعالیت ورزشی  بعضی ناتوانی

ای ورزشی، عدم آگاهی از مراکز ه را قیمت برنامه

آمادگی جسمانی در منطقه زندگیشان، محل و نقل، 

عدم آگاهی از چگونگی مترین کردن و عدم آگاهی از 

الول و . اینکه کجا مترین کنند، عنوان کردند

موانع شرکت دانشجویان دخرت ( 1 1 ) مهکاران

دانشگاه یونایتد کینگ دم در فعالیت های ورزشی 

رین، انرژی مصرفی یرای مترین، زمان صرف را حمی، مت

شده برای فعالیت و عدم تشویق خانواده ها عنوان 

یکی از راهکارهای مهم توسعه ورزش مهگانی؛ . کردند

ایجاد بسرتهای مناسب برای ورزش کردن مهه مردم 

تواند به ورزش برای افراد  که این توسعه منی. است

اقشاری که عادی در جامعه حمدود شود، بلکه باید 

به نوعی از ناتوانی یا معلولیت دچار هستند نیز 

 کمالی،)ها در نظر گرفته شوند  ریزیدر برنامه 

ورزش مهگانی معلولین، نابینایان و (. 74  

ناشنوایان نیاز به ارزیابی و تعیین نقاط قوت و 

ضعف دارد و مهچنین باید مشخص شود چه عاملی برای 

برای  .شود یمسوب پیشرفت آن فرصت یا هتدید حم

دستیابی به این منظور نیاز به وضعیت سنجی است و 

به داشنت شاخص و معیارهایی است تا  پس از آن نیاز

ضرورت . میزان پیشرفت و عقب ماندگی را تعیین کند

اجنام حتقیق حاضر این است كه نتایج این حتقیق 

موانع حضور کسانی که به نوعی دچار معلولیت 

ن ورزش کشور ی کرده و به مسئوالهستند را شناسای

لذا با . برای برطرف کردن این موانع کمک کند

توجه موارد فوق الذکر و امهیت موضوع حمققان در پي 

 :پاسخگویي به سواالت ذیل بودند
دالیل عدم شركت معلولین، نابینایان و  - 

 ی مهگانی چیست؟ ها ورزشناشنوایان  در 
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ی مهگانی ها رزشوآیا بین دالیل عدم شرکت در  - 

 ی خمتلف تفاوت وجود دارد؟ها تیمعلولدر 
 

 روش حتقیق 

پیمایشی است که به روش  -این حتقیق از نوع توصیفی

 -جسمی) كلیه معلولین. میدانی اجنام شده است

، نابینایان و ناشنوایان (حرکتی و کم توان ذهنی

شهر اراک به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته 

از این جامعه ( غیر ورزشکار)فر ن 01فق، . شدند

ی ها پرسشنامهآماری حاضر به مهکاری شدند و 

گردآوری اطالعات  ابزار .را برگرداندند شده عیتوز

االت به صورت بسته ؤس. باشد پرسشنامه حمقق ساخته می

پاسخ و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی و 

الت اؤخبش مشخصات فردی، س  االت شامل ؤس. تدوین شد

 .هاي ورزشي استعمومی، موانع شركت در فعالیت

یید متخصصین أروایی حمتوایی پرسشنامه مورد ت

به منظور حماسبه پایایی . مدیریت ورزشی قرارگرفت

پرسشنامه و اجزای آن از ضریب آلفای کرونباخ 

 .به دست آمد 77/1استفاده گردید و مقدار 

ار در سطح آمها به منظور جتزیه و حتلیل داده

، درصدتوصیفی از میانگین، جداول فراوانی، 

و در سطح آمار .... و  میانگني، احنراف معیار

روش آلفاي كرونباخ جهت حماسبه ضریب استنباطی از 

طبیعی با توجه به تشخیص غیر. ستفاده شدا پایایي

امسیرنوف  -از طریق آزمون کوملوگروف ها دادهبودن 

مون حتلیل فریدمن و آزاز آزمون ناپارامرتیک 

استفاده  LSDواریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی 

 SPSSكلیه عملیات آماری  به وسیله نرم افزار . شد

 .اجنام شد
 

 هاي پژوهش یافته

باشد خبش اول  جتزیه و حتلیل اجنام شده در دو خبش می 

شامل توصیف متغیرهای مربوط به مشخصات فردی، 

و نوع  یالت، سنشغل، حتص، وضعیت تأهل، جنسیت :شامل
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می های عمومی  های آماری و یافته معلولیت منونه

های حتقیق اقدام  فرضیهه آزمون در خبش دوم ب. باشد

 .گردید
 

 های فردی توصیف ویژگی 

، مشخصات مجعیت شناختی منونه آماری را با  جدول 

هل، نوع معلولیت و سطح حتصیالت أتوجه به جنسیت، ت

 .دهد نشان می
 

جنسیت، تاهل، )صات مجعیت شناختی منونه آماری مشخ . جدول 

 (نوع معلولیت و سطح حتصیالت
 سطح حتصیالت نوع معلولیت تاهل جنسیت متغیر
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غیر 

 ورزشکار

 7  0  0  1 1  1  1       7  40 4  فراوانی

%  /   7/70 7/40  /5  7/5  1/1 7/   7/ 0 1/1 7/ 0 7/ 0 7/40 

 01 جمموع

%  7/70، مشخص است که  با توجه به جدول 

 .زن بودند%    / آزمودنی ها مرد و 

وضعیت تأهل افراد مورد مهچنین نتایج مربوط به 

هاي متأهل حدود که آزمودني ادنشان د مطالعه

 .اندمنونه را به خود اختصاص داده%  5/ 

 سطح حتصیالت افراد مورد مطالعهنتایج مربوط به 

ها فوق  آزمودنی% 7/40که میزان حتصیالت نشان داد 

دیپلم و باالتر و مابقی دیپلم و پایینرت از دیپلم 

 .بود

با ، مشخصات مجعیت شناختی منونه آماری را  جدول 

 .دهد توجه به سن و شغل نشان می
 

 (سن و شغل)مشخصات مجعیت شناختی منونه آماری  . جدول 
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 شغل سن متغیر

-4  طبقه بندی

 4 

 4-

 5 

44-

 0 

باالتر 

 44از 

شغل  بیکار

 آزاد

 کارمند

غیر 

 ورزشکار

 1  0 5  0 7 41 7 فراوانی

% 7/   7/00 7/   1/ 1 7/4  1/ 1  /47 

 01 جمموع

 

مطالعه وضعیت سنی افراد موردمربوط به  نتایج

های رده  که آزمودنی نشان داد ، با توجه به جدول 

و  45بیشرتین و رده سنی %  7/00با  5 -4 سنی 

کمرتین میزان را به خود اختصاص %  1 باالتر با 

 .دادند

%  47/ نتایج مربوط به شغل افراد نشان داد که 

ارای شغل د%  1 بیکار و   7/4افراد کارمند، 

 .آزاد بودند
 

 هاي عموميیافته

هرای  به شررکت در فعالیرت   ها یآزمودن%  77/  - 

 .کردند ورزشی احساس نیاز می

هاي آزمودنی ها به شركت در فعالیت%   7/7 - 

 .ورزشي عالقه مند بودند

 

 های استنباطی یافته

هاي ورزشي  برای رتبه بندی موانع شركت در فعالیت

زشکاران از آزمون حتلیل واریانس از دیدگاه غیر ور

با توجه به نتایج به دست . فریدمن استفاده شد

کیفیت : آمده ترتیب اولویت به صورت زیر بود

اماکن، مشکالت زندگی و روزمره، اطالعات ورزشی، 

مشکالت رفتاری، کمیت اماکن، آسیب دیدگی ورزشی، 

. دسرتسی به اماکن ورزشی برای غیر ورزشکاران بود

رتبه بندي در . این نتایج را نشان می دهد  جدول 

 . معنا دار است( اطمینان% 11% ) سطح خطاي 
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با های ورزشی  رتبه بندی موانع شرکت در فعالیت . جدول 

 استفاده از آزمون حتلیل واریانس فریدمن

 میانگین رتبه بندی رتبه بندی موانع شرکت       

 4/0    کیفیت اماکن ورزشی

 55/5   گی و روزمرهمشکالت زند

 40/4   اطالعات ورزشی

  /15 4 مشکالت رفتاری

  /   5 کمیت اماکن ورزشی

  /54 0 آسیب دیدگی ورزشی

  /   7 دسرتسی به اماکن ورزشی

 

آیا بین دالیل عدم شرکت در  براي آزمون اینکه

های خمتلف تفاوت وجود  های مهگانی در معلولیت ورزش

ایسه سه گروه با مقدارد یا خیر و نیز 

های خمتلف در موانع شرکت در فعالیت های  معلولیت

سطح آلفای با ورزشی از حتلیل واریانس چند متغیره 

نتایج نشان داد که بین سه . استفاده شد 15/1

های خمتلف در موانع ناشی از  گروه با معلولیت

کیفیت اماکن ورزشی، اطالعات ورزشی و آسیب دیدگی 

داری وجود دارد و در دیگر  ورزشی تفاوت معنی

. بین سه گروه تفاوت معنی داری وجود نداردموانع 

نشان  4نتایج حتلیل واریانس چند متغیره در جدول 

های  براي مشخص شدن جایگاه تفاوت. داده شده است

موجود در بني سه گروه معلولین، نابینایان و 

ناشنوایان و مقایسه این سه گروه، از آزمون 

نتایج نشان داد که . استفاده گردید LSDپیگردي 

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 

قابل  5نتایج در جدول  داری وجود دارد که این

 .مشاهده است
 



 
 91 پاییز، اول، سال سومشماره  ورزشیمدیریت  پژوهش در فصلنامه                           78  

 

خالصه نتایج حتلیل واریانس چند متغیره برای سه  .4جدول

 های خمتلف گروه با ناتوانی

 

مربوط به تفاوت نوع  LSDگیری نتایج آزمون پی .5جدول 

 معلولیت در موانع حضور در فعالیت ورزشی

 
نوع 

 معلولیت
نابینا وکم 

 بینا
 معلولین

وا وکم ناشن

 شنوا

کیفیت اماکن 

 ورزشی

نابینا و 

 کم بینا
 - - 

 -  - معلولین

ناشنوا و 

 کم شنوا
- -  

  اطالعات ورزشی

نابینا و 

 کم بینا
 - - 

 *  - معلولین

ناشنوا و 

 کم شنوا
- *  

آسیب دیدگی 

 ورزشی

نابینا و 

 کم بینا
 - - 

 -  - معلولین

ناشنوا و 

 کم شنوا
- -  

 زندگیمشکالت 

نابینا و 

 کم بینا
 * - 

 -  * معلولین

ناشنوا و 

 کم شنوا
 - - 

 مشکالت رفتاری

نابینا و 

 کم بینا
  -* 

 - -  معلولین

ناشنوا و 

 کم شنوا
*  - 

 Fمقدار خطا df فرضیه df موانع شرکت
سطح معنی 

 داری

 1/ 11 1/ 47 57   کیفیت اماکن ورزشی

 1/  1 7/5   57   اطالعات ورزشی

 0/1 1  /55  57   آسیب دیدگی ورزشی

 57/1   /114 57   مشکالت زندگی

 77/1   /715 57   مشکالت رفتاری

 1/ 1   /  7 57   کمیت اماکن ورزشی

دسرتسی به اماکن 

 ورزشی
  57 045/   17/1 
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کمیت اماکن 

 ورزشی

نابینا و 

 کم بینا
  -- 

 - -  معلولین

ناشنوا و 

 کم شنوا
 - - 

دسرتسی به 

 اماکن ورزشی

نابینا و 

 بینا کم
  -- 

 - -  معلولین

ناشنوا و 

 کم شنوا
 - - 

 

دهنده ها، نشان در بین هر جفت از گروه* وجود 

دار بین آن دو گروه در آن متغیر وجود تفاوت معنی

 .داری استنشان دهنده عدم معنی –باشد و وجود می
 

 حبث و نتیجه گريي

 ها یآزمودن%  7/70هاي حتقیق نشان داد كه یافته

از %   7/7زن بودند که از این تعداد   / د و مر

های ورزشی عالقه مند به شرکت در فعالیت ها آزمودنی

ها به شرکت در  از آزمودنی%  77/ بودند و حدود 

 . کردندهای ورزشی احساس نیاز میفعالیت

هاي ها مهمرتین دالیل عدم شركت در فعالیت آزمودنی

 مشکالت روزمره، ورزشي را عدم کیفیت اماکن ورزشی

بین سه گروه . و نداشنت اطالعات ورزشی اعالم کردند

ی خمتلف در موانع ناشی از کیفیت ها تیمعلولبا 

ی ورزشی دگید  بیآساماکن ورزشی، اطالعات ورزشی و 

ی وجود داشت و در دیگر موانع  بین دار یمعنتفاوت 

مهچنین بین . ی وجود نداشتدار یمعنسه گروه تفاوت 

ا ناشنوایان در موانع مربوط به اطالعات معلولین ب

ورزشی و معلولین با نابینایان در موانع مربوط 

به مشکالت زندگی و نابینایان با ناشنوایان در 

ی دار یمعنموانع مربوط به مشکالت رفتاری تفاوت 

های  در جمموع با یافته ها افتهکه این ی. وجود داشت

؛ 71  پور،؛ مهدی  7  اتقا، ) باشد قبلی مهسو می
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ن برودنسو
 

ن115 و مهکاران،  ؛جا
 

؛ 110  و مهکاران، 

جیمز و ریمر
 

؛ گوف و الول117 ،
4

با توجه (. 1 1 ،

به اینکه افرادی که به نوعی دچار ناتوانی 

اند پس نه تنها به  باشند، عضوی از این جامعه می

اندازه افراد عادی بلکه بیشرت از آنان به 

تا نه . ح نیازمندندهای ورزشی در مهه سطو فعالیت

های ورزشی دست یابند بلکه  تنها به فواید فعایت

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

 شیو افزا ییشناسایکی از مهمرتین عوامل 

شرکت در . باشد می علولفرد م یها یتوامنند

های ورزشی معلوالن را برای رسیدن به این  فعالیت

شدن ورزش افراد  یعلمو از سویی . کند مهم یاری می

افراد جامعه نسبت به  شرتیب یآگاهو  معلول

 ۀورود معلوالن را به عرص هبرت آهنا رشیو پذ نیمعلول
 .کند ورزش تسهیل می

و  کیمکانویب ک،یزیچون ف یعلوم خمتلف ادغام

ه ب یبرا نیآهنا به معلول یو کمک رسان یپزشک

 یصندل یفناور شرفتیپو  آنان یها یتوامنند یریکارگ

و  مهچون ارتز و پروتز یکمک لیوسا گریچرخ دار و د

ی شاید کمرتین توقع و امکانات ورزش التیتسه شیافزا

معلوالن از اجتماع و افراد تصمیم گیرنده می 

 .باشد
 

                                                 
 . Brodenson 

 . John 

 . James & Rimer 

 . Geoff & Lovell 
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