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 چکیده

حرکتی در  موانع مشارکت زنان معلول جسمی و بندیشناسایی و اولویت ،این پژوهشهدف 

های کاربردی بود که نوع پژوهشاز بود. این مطالعه رزشی در استان قمفراغت وهای اوقاتبرنامه

به مراکز بهزیستی و  کنندةحرکتی مراجعه زنان معلول جسمی وصورت پیمایشی انجام شد. به

دسترس انتخاب شدند. صورت درنمونة آماری این پژوهش را تشکیل دادند که بهنفر(  200مددکاری )

در مقیاس لیکرت بود ( 1393)پور رنجبر و همکاران شدة محمدنامة تعدیلپرسش ،گیریاندازهابزار 

مدیریت ورزش و پایایی  از متخصصان حوزةنفر  10 از خواهیصوری آن با نظر که روایی محتوایی و

)آزمون اده از آمار توصیفی و استنباطی ها با استفتأیید شد. دادهده از آلفای کرونباخ آن با استفا

ه نشان داد کها وتحلیل شد. یافتههای مربوط به آن( تجزیهبندی موانع و گویهفریدمن برای رتبه

اند از: موانع اقتصادی، ترتیب اولویت عبارتحرکتی، به موانع مشارکت زنان معلول جسمی و

توجه  که رسدمینظر بههای اجتماعی و موانع فردی. فرهنگی و اجتماعی، شبکهای، ساختاری، رسانه

ها بتواند طریق رسانهرسانی از، اطالعهمچنینو  های مالی برای رفع این موانعبه محدودیت

 . حرکتی را برطرف کندو  افزایش مشارکت ورزشی بانوان معلول جسمیتاحدودزیادی موانع اصلی 

 

 موانع، مشارکت ورزشیزنان معلول،  :واژگان کلیدی

                                                           
  :h_alimohamady@yahoo.com Email                                                نویسندۀ مسئول* 
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 مقدمه
ی، توجه و دالیل مختلفهب است.توجه بشر بوده فراغت از دیرباز موردموضوع اوقاتبراساس مطالعات،  

. عواملی داشته استنیز بلکه روندی افزایشی  ،تنها کاهش نیافتهفراغت نهحساسیت به موضوع اوقات

و دانش  آگاهیزندگی ماشینی، کاهش ساعت کار و فعالیت، ارتقای سطح  همچون رشد و توسعة

، نقش یری خاص تمایالت و عالیق انسانیگهای فرهنگی و شکل، دگرگونیترمهممهو ازهبشری 

 فراغتاوقات (.24 ،1379اخانلو، ر)علیزاده و ق اندفراغت داشتهپررنگی در توجه به موضوع اوقات

شناسی، ، ازنظر لغتاما تواند مفهومی از آن استنباط کند؛ی ندارد و هرکس میمفهومی ثابت و مشخص

است. در « آزادبودن»یا « مجازبودن»عنای مبه 2الیسرالتین  در انگلیسی برگرفته از واژۀ 1لیژر واژۀ

ای مصونیت معنبه ابتدا )که4الیسنس  با معنای وقت آزاد است و معنای مشابهبه3لویسیر  ، واژۀفرانسه

 ،کلیطوربهدارد که همگی بر انتخاب آزادانه و نبود اجبار داللت دارند. 5الیبرتی ( و از پیگیری قانونی بود

شود، ذهن در وضعیت آزاد و تاحدی لذت فراغت ارائه میهایی که از اوقاتها و توصیفیفدر تمام تعر

ی، ازد که اختیارپردهایی میانسان به فعالیت فراغتبراین، در اوقات)بسته به موقعیت( قرار دارد. افزون

 ،اما رسد؛نظر میساده به فراغت بدیهی ومفهوم اوقات ،در نگاه اولبخش هستند. لبانه و لذتداوط

 (.2-3 ،1393مقدم، ند )اسدی و شعبانیهایی دارفراغت کاستیهای اوقاتهرکدام از تعریف

اند ، باعث شدهاما اند؛انسان شده ترشدن انجام امور روزمرۀراحت منجر بههای عظیم صنعتی پیشرفت

ر بیشتر افراد د ،معرض فقر حرکتی قرار گیرند. امروزهتحرک شوند و دربیشتر کمها هرچهکه انسان

 های طوالنی پشت صفحةبه انجام کارهای بدنی ندارند. نشستن زندگی روزمره یا شغلی خود نیاز

واری برای رفتن به مدرسه سچرخهروی یا دوجای پیادها میز کار، استفاده از خودرو بهیکامپیوتر نمایش 

که است های ورزشی توسط کودکان و نوجوانان، موجب شده جای بازیای بههای رایانهبازیو انجام 

رو باشند )جاللی فراهانی، بهر سنین مختلف با مشکالت زیادی درزمینة سالمت روبسیاری از مردم د

فعالیت جسمانی منظم و کافی و رژیم غذایی کند که سازمان بهداشت جهانی بیان می. (61 ،1392

درصد  60زندگی هستند. حداقل قا و حفظ سالمتی افراد درطول در ارت دو عامل مهم و اساسی ،سالم

نیا میزان فعالیت جسمانی پیشنهادشده و مناسب را برای حفظ سالمتی خود انجام از جمعیت د

، دیگرو ازسوی فراغت کاهش یافته استوقاتهنگام اهوح فعالیت جسمانی بسط ،سوند. ازیکدهنمی

نقل غیرفعال افزایش وهای شغلی و خانگی و نیز استفاده از روش حملهنگام انجام فعالیتتحرکی بهبی

                                                           
1. Leisure 

2. Licere 

3. Loisir 

4. License 

5. Liberty 



 177                                                                     زنان...  ورزشی مشارکت موانع بندی اولویت و شناسایی
 

در که کند بیان می( 1388سوقندی )در پژوهشی،  .( 116 ، 2009، 1یافته است )ویلهیت وشانک

ومیر و عوارض در میزان مرگ افزایش چشمگیری ،جسمانیهای فعالیت اثر کاهشدرهای اخیر، سال

عوارض و عواقب وجود آمده است که مسلم است تحرکی بهها ازقبیل کمها و ناراحتیناشی از بیماری

 داشته باشد.  همراهتواند برای جامعه بهشماری را میبی

های جسمانی زیادی به فعالیتتوجه  امروزه ،تحرک و غیرفعالهای سبک زندگی بیدر مقابله با چالش

شده است و شواهد  شناختی مرتبط با مشارکت منظم در فعالیت جسمانیو روان در بعد فیزیولوژیک

با باعث بهبود آمادگی جسمانی مرتبط های بدنی و فعالیت مشارکت در ورزشکه دهد نشان می

 شودای افسردگی میهها، کاهش چربی بدن و کاهش نشانهسالمتی استخوانسالمتی، بهبود 

های جدید، ورزش با بهبود براساس یافته (.303 ، 2015، 2باندینی و ، فیلیپس، مازلین)استانیش

 نزدیکی دارد و تمرینات بدنی وسیلةشناسی ارتباط های اساسی و خودشرایط روانی ازجمله حالت

(. 556، 1393همکاران، رنجبر و به شرایط مطلوب ذهنی و روانی هستند )پور مناسبی برای دستیابی

هارچوب نظام که در چ های جسمانی هستندمختلفی از فعالیتهای شکلهای امروزی ورزش

ری و جسمی پرورش فک اعی آن، موجبهای فردی و اجتموتربیت هر جامعه و همراه با ارزشتعلیم

ای در کنندهتعیین، نقش فعالهای فراغتی عنوان یکی از فعالیتورزش به ،همچنین شوند.انسان می

های ورزشی سالم مستلزم داشتن تحرک و فعالیتزندگی داشتن  ها دارد وحفظ سالمتی روحی انسان

از تأثیرهای های مختلف بیان شده است. اطالع افراد پژوهشاین موضوعی است که بارها در  .است

رزشی در ساعات فراغت های وهای بدن موجب شده است تا گرایش به فعالیتمطلوب ورزش بر دستگاه

 طوربهو  شودکنندۀ نیازهای فراغتی محسوب مییکی از نهادهای اساسی تأمین ،افزایش یابد. ورزش

جتماعی و فرهنگی ورزش ا شناختی،با موضوع سالمت مرتبط است. مزایای جسمانی، روان گسترده

ویلهیت و شانک،  ؛1388وقندی، شده است )سهای درمانی و بازتوانی کارگیری آن در زمینهمنجر به به

2009، 117).  

رشد تعداد افراد ها موجب افزایش روبههای اخیر، بروز عواملی همچون بالیای طبیعی و جنگدر سال

درصد از جمعیت کل دنیا را  15تا  10ن، حدود که معلوالطوری؛ بهاست علول درسراسرجهان شدهم

وضعیت زندگی معلوالن، حاکی  شده درزمینةهای انجامحالی است که پژوهشدهند. این درتشکیل می

زندگی  سبت به سایر افراد جامعه از امکانات اولیةن این گروهدر کشورهای مختلف، است که  از این

نون امور مربوط ک، از ادوار گذشتة تاریخ تاهمچنین مند نیستند.بهره و آموزش همانند بهداشت، مسکن

، همیشه مسئلة روابط بین اجتماع و معلوالنو چه ازحیث ها آن وجودیچه ازنظر شناخت  به معلوالن

                                                           
1. Wilhite & Shank 

2. Stanish, Phillips, Maslin & Bandini  
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ثابتی وجود  وضع اجتماعی معلوالن رابطة علمی بشر با بین تکامل اجتماعی واست و  دشواری بوده

امعه، دستیابی و حفظ برای افراد معلول نسبت به سایر افراد ج(. 1388)سوقندی،  نداشته است

 ،های اخیرچالش برانگیزتر نیز هست. در سالنوعی رد و حتی بهسالمتی اهمیت کمتری ندا

راستا با سالمت عموم جامعه موردتوجه ای نیازهای سالمتی و بهزیستی افراد معلول همطورفزایندهبه

، نیمی از اساس گزارش سازمان بهداشت جهانیبر(. 117 ،2009)ویلهیت و شانک،  اندقرار گرفته

 آفرینکه این مطلب یکی از موارد مشکل ی هستندغیرفعال سالة معلول، افراد 64تا  18بزرگساالن 

دهد و فراد را کاهش میو استقالل عملکردی ا شود؛ زیرا، باعث کاهش کیفیت زندگی میاست

زیادی بر مزایا،  هایشود. در پژوهش، موجب افزایش خطرات ثانویة مربوط به معلولیت میهمچنین

(. با افزایش تعداد 176 ،2016، 1)دیواین ی فعال در افراد معلول تأکید شده استمیت زندگنیازها و اه

، کلیطوربه افزایش است.ر درحالتقاضا برای خدمات ورزشی و فعالیت بدنی برای این قش ،افراد معلول

، قضاوت دنیای پیرامونشان انند عصبانیت از خود و معلولیتشاناز عوارض روانی متعددی م نمعلوال

برابر استقالل، ربا افراد سالم، احساس وابستگی دنسبت به خود، احساس افسردگی از نابرابری در رقابت 

و قصد و تالش برای سوی والدین ها ازمعلولیت آن ها، نپذیرفتنکای به دیگران برای رفع نیازمندیات

حضور  توانند زمینةحوزۀ ورزش معلوالن می اندرکار درهای دستبرند. سازمانخودکشی رنج می

رشد و بلوغ  ،، در سه دهة گذشتهروز سطوح مبتدی تا عالی فراهم کنند؛ ازاینورزشکاران معلول را ا

ورزشی افراد معلول و کسب  های بیشتری را برای مشارکتفرصت نمعلوال مربوط به هایجنبش

 ،نمونه (؛ برای197 ،2010، 2موریس و ، اندرسنگاسکینهای ورزشی آنان فراهم کرده است )موفقیت

معلوالن در ورزش های مشارکت دنبال افزایش راهها به، سازمان مجری بازیلندن 2012در المپیک 

نگی، تماشاچی، کننده در المپیاد فرهها، مشارکتکننده در بازیار شرکتعنوان ورزشکبود. معلوالن به

کنندگان ترتیبی اتخاذ کرده مپیک لندن مشارکت داشتند. برگزاردر پارال ،عضو و کارمندداوطلب، 

و ها شرکت کنند و این راهبرد منجر به نفوذ این بازی ند در هر سطحی ازبودند که معلوالن بتوان

، (2016) 4به اعتقاد کواتز و ویکرمن(. 6، 2014 ،3ترش بیشتر ورزش معلوالن شد )میسنر و دارسیگس

سه جنبه بود در و ادراک نوجوانان معلول  ذهنهای پارالمپیک لندن بر برگزاری بازیتأثیرات ناشی از 

 -2 اند؛ها نقش بستهعنوان الگوهای مناسبی در ذهن آنعلول بهورزشکاران م -1ند از : که عبارت

ها نقش انگیزشی در گرایش این بازی -3بودن خود تغییر کرد؛ ها از معلولبرداشت و ادراک آن

 نفس آنان برای مشارکت در ورزش بیشتر شود. ند تا اعتمادبهو موجب شد ندوانان به ورزش داشتنوج

                                                           
1. Devine 

2. Gaskinو Andersen & Morris 

3. Misener & Darcy 

4. Coates & Wickerman 



 179                                                                     زنان...  ورزشی مشارکت موانع بندی اولویت و شناسایی
 

توانند های ورزشی ندارند و فقط میافراد معلول جایی در صحنه کهبراین، تفکر گذشته مبنیامروزه

ن معلوالهای چشمگیری که در ورزش پیشرفتو با  جایگاهی ندارد ،های ورزشی باشندتماشاچی صحنه

 ،کهطوریکند؛ بهبیشتر باز مینقش خود را گونه افراد دگی اینروز در زنروزبه ورزش شده است، ایجاد

 معلوالنهای مراکز ای از فعالیتبخش عمدهو است شده  ناپذیر زندگی افراد معلولاییعنوان جزء جدبه

، مشارکت در همچنین(. 557 ،1393رنجبر و همکاران، دهد )پورمیخود اختصاص درسراسردنیا را به

شناختی نظیر کاهش استرس فواید و مزایای روان ، برای افراد معلولفراغتهای ورزشی اوقاتفعالیت

فراغت به افراد معلول های اوقاتش مهارت در اثر مشارکت در فعالیتدارد. افزایة کاری و افزایش روحی

، برای نمونه تر عمل کنند؛، مستقلهای زندگیکند که در مدرسه، محل کار و سایر جنبهکمک می

ر با ویلچر تکند که راحتفراغت به افراد معلول کمک میهای ورزشی اوقاتمشارکت در فعالیت

 .(177 ، 2016دیواین، )ترل وزن بهتری نیز داشته باشند کن حرکتی و وآمد کنند و دامنةرفت

در سایر موارد مربوط  ،از مشکل اصلی خود هستند ناشیدرمعرض خطرهای  اینکهبر، عالوهافراد معلول

سالمتی  دارند. این عوامل و خطرهای طرپذیری بیشتریخنسبت به افراد غیرمعلول  به تهدید سالمتی

شود پوکی استخوان می ن، چربی وهای قلبی، فشارخوهای ثانویه مانند بیماریشامل شیوع بیماری

تواند که به میزان زیادی ازطریق ورزش و فعالیت بدنی میمعلول است  افرادتحرکی که ناشی از بی

علول نسبت به افراد موضوع سالمتی افراد م(. 94 ،2015، 1)جئونگ، کیم و لیشود پیشگیری 

سبب نگرش عمومی، ناآگاهی و ، بههاکه برخی از این پیچیدگی غیرمعلول پیچیدگی بیشتری دارد

تقای سالمتی برای معلوالن های ارنبودن برنامهسالمتی و کافیدهندگان خدمات نبودن ارائهآماده

ازطریق تنها افراد معلول نه که دنکنتأکید میع این موضوبر سالمتی  های امروزی دربارۀنگرش. هستند

ورزش و فعالیت  بلکه ،حفظ کنندآن را و  دست آوردندهرا ب یسالمتی خوب و مناسبتوانند ورزش می

های کامل در تحصیالت، کار، خانواده و محیط طورضروری و الزم است تا بتوانند به هانبرای آبدنی 

شده برای های ارائهباوجود توصیه. (117 ، 2009ویلهیت و شانک، اجتماعی مشارکت داشته باشند )

 شدههای فراغتی به میزانی که پیشنهاد های فعالیتدگی فعال، افراد معلول در برنامهافزایش سطح زن

 57 ،«(2020مردم سالم مردم سالم )»گزارشی با عنوان در  ،برای مثال کنند؛است، مشارکت نمی

که این حالیهای ورزشی فراغتی مشارکت نداشتند؛ دررگساالن دارای معلولیت در برنامهدرصد از بز

 ایجادشدۀهای . جدای از محدودیت(177 ، 2016دیواین، ) درصد بود 35معلول میزان در افراد غیر

در میزان مشارکت  های جسمانی نیزعلوالن در ورزش، موانع و محدودیتاجتماعی برای مشارکت م

غیرواقعی، نامربوط و نادرست  ، اغلبهایی که افراد معلول از خود دارندلوالن اثرگذار هستند. برداشتمع

اخت دالیل مشارکت و لیل، در شندهمینشود. بهمشارکت آنان در ورزش می است و منجر به کاهش

                                                           
1. Jeong, Kim & Lee 
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اد معلول بررسی شوند افرو فرهنگی و نیز تجربة  اجتماعی هاینکردن افراد معلول باید موضوعمشارکت

افراد معلول به مسائل و موانع  در این پژوهش از دید ،بنابراین (؛198، 2010، و همکاران )گاسکین

 ها پرداخته شده است. مشارکت ورزشی آن

های متعددی ، پژوهشها در ورزشهای ورزشی فراغتی معلوالن و میزان مشارکت آندرزمینة فعالیت 

مختلف اثرگذار بر مشارکت معلوالن در عوامل ، به ها، در برخی از پژوهش. همچنیناندانجام شده

، کودالسک و ناریکوالاسک. ع موجود در این حوزه نیز بررسی گردیده استو موانشده  ورزش پرداخته

در سه ورزش معلوالن دریافت که مطالعات  شده در حوزۀهای انجام( در بررسی پژوهش2016) 1بالون

 ،مطالعاتاز درصد  31، بر خود معلوالن متمرکز بودندها درصد از پژوهش 46مینة کلی هستند: ز

مانند معلمان، مربیان،  این حوزه نفعها روی افراد صاحباز آندرصد  23مستند و مروری بودند و 

اند. وی نتیجه ، انجام شدهاما با این موضوع درگیر بودند ،معلول نبودند فرادی که خودها و اکالسیهم

، دکر، کوپمنز، جارسمااست.  صورت علمی و پژوهشی درحال توسعة گستردهگرفت که این حوزه به

افراد با اختالل نفر از  648رکت ورزشی های مشاکننده( موانع و تسهیل2014) 2دیکسترا و گیرتزن

، ارتباط منفی اختالل بینایی ها، فقدان همساالن وتایج نشان داد که هزینه. نبینایی را بررسی کردند

صیالت دانشگاهی و استفاده که تححالی؛ درندهای ورزشی داشتی با مشارکت افراد در فعالیتدارمعنا

ترین موانع فردی شامل اختالل . مهمندتمثبتی با مشارکت ورزشی داشافزارها و فناوری ارتباط از نرم

 ال نیزکنندگان فعها بود. مشارکتآننقل ودر حملترین مانع محیطی نیز مشکل ی و مهمبینای

ترین عوامل مهمسالمتی، سرگرمی و برخورد اجتماعی، . اندوابستگی به دیگران را مانع فردی دانسته

ترین عامل بود. محیطی نیز حمایت خانواده مهم کنندۀکنندۀ فردی بودند. در بعد تسهیلتسهیل

یت بدنی و ورزش فعال که در برنامة( در بررسی معلوالنی 2012) 3، یاووز، گوکتپه و تانیازیسیگلو

کیفیت  ،الن غیرفعالدریافتند که این دسته از معلوالن نسبت به معلو ،کردندتطبیقی مشارکت می

ها دریافتند که حمایت خانواده عامل مهمی در آن ،همچنین. زندگی و رضایتمندی بیشتری داشتند

خانواده کنند که ها تأیید میها از زندگی است. این پژوهشورزش و رضایت آن مشارکت معلوالن در

 . علوالن به مشارکت در ورزش استیکی از ارکان مهم گرایش م

های ، باید بر جنبههای ورزشیهبرای بهبود مشارکت افراد در برنام، پژوهشگرانبراساس پیشنهاد  

سرگرمی، سالمتی و تماس اجتماعی تأکید شود. نتایج مشارکت ورزشی افراد سالم مثبت ورزش نظیر 

، سیسات ورزشیدسترسی به تأمشکل  انگیزش و نبود زمان کافی، نبوده نشان داد کو بدون معلولیت 

نشان داد که های جسمانی ای معلولیتافراد دار ، مطالعةعالوهترین موانع مشارکت بودند. بهاز مهم

                                                           
1. Sklenarikova, Kudlacek & Baloun 
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سرپرستی و سازگاری نقل، دسترسی به اطالعات، کیفیت نظارت و ومشکالتی در سطح انرژی، حمل

 ،تفریحها کننده، تسهیلجسمانی ازنظر افراد سالم و معلولترین موانع بودند. ، از مهمسیسات ورزشیتأ

نشان داد ( 2016) 1جفرس پژوهش هایتماعی بودند. یافتههای اجانگیزش، منافع سالمتی و جنبه

آید. وجود میهب ،کننددر ورزش و فعالیت بدنی مشارکت میزیادی برای معلوالنی که های فرصت

و اجتماعی، فرصت برای تفریح، بودن، سالمتی روانی ایی مانند ورزشکار و عضوی از تیمهفرصت

ترین ، سرمایة اجتماعی از مهمنهایتافزایش خودکارآمدی و در بردن از عضوی از جامعه بودن ولذت

ها در رشتة ورزشی افزایش کارآمدی آنتنها خودکنند، نهها هستند. معلوالنی که ورزش میفرصت

کنند. رشد و تکامل اجتماعی ماعی نیز این افزایش را احساس میبلکه در محیط اجت ،کندپیدا می

اساس بریابد. ، بهبود میکنندصورت هدفمند مشارکت میافراد بیشتری به ادبازیکنان معلولی که با تعد

فرادی که دچار درصد از ا حاضر تنها سه، درحال(2015) 3، شیرازی پور، چئونگ 2پریرهای برآورد

 50حدود  ،کنند. باوجود این آمار بسیار پایین، در ورزش مشارکت میشوندمعلولیت جسمانی می

فرصت ورزش سازگار ، بیان کردند که عالقه دارند که دچار معلولیت جسمانی شدند یدرصد از افراد

مشارکت توان میدنبال این باشیم که چگونه هبسیار مهم است که ب ،بنابراین دست آورند؛هرا ب با خود

اماکن ها و ( با بررسی نقش و جایگاه باشگاه2014) 4ویکر و بروئر داد.این افراد را در ورزش ارتقا 

، پردازندهایی که به ورزش معلوالن میند اغلب باشگاهنشان دادورزشی بر مشارکت معلوالن در ورزش 

ویژه برای این هدف طراحی نشده بودند و این عاملی است که مانع از مشارکت معلوالن در  طوربه

تجهیزات ورزشی سیسات و أفراگیری ت تنها دسترسی و(، نه2016به عقیدۀ دیواین )شود. ورزش می

های ، انجام فعالیتدیگرعبارتاستفاده کنند. بهسیسات ، بلکه افراد معلول باید بتوانند از این تأمهم است

یابد که تأسیسات و تجهیزات ورزشی در دسترس باشند فراغت زمانی افزایش میجسمانی هنگام اوقات

هم مشارکت افراد معلول در از عوامل م ،اجتماعی هایجنبه کار گیرند.ها را بهبتوانند آنو نیز معلوالن 

ان، معلمان، کارکنان و های اجتماعی بر تعامالت اجتماعی با دوستهای جسمانی هستند. جنبهفعالیت

با معلولیت مادرزادی نسبت به سایر افراد معلول دید و نیز افراد  کنندگان متمرکز هستندسایر شرکت

عواملی که کنار ( در1392) ، کاشف و سید عامریشرفی ادنی دارند. ب هایتری نسبت به فعالیتعمیق

از انجام فعالیت  معلوالن بازدارندۀبرشمردند که را  عواملی ،دنشومنجر به گرایش افراد به ورزش می

شناختی، فرهنگ جامعه، مشکالت مالی، سود عوامل شخصی، روان بدنی هستند. عواملی همچون

کدام ند. هرکنها بیشتر نمود پیدا میهای جسمی آنتوجه به محدودیتمدیریت و نبودن امکانات با 
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های یافته د.نبین ببررزشی یک فرد عادی یا معلول را ازهای وند عادتنتواعوامل بازدارنده میاز این 

آموزان معلول، مشکالت جسمی، نبود امکانات نشان داد که دانش (1394) ، میرزا زاده و الهیلمیررشید

های بدنی های اول تا سوم نپرداختن به فعالیتن و مشکالت مالی را از الویتسیسات ویژۀ معلوالأو ت

در (، یکی از نکات مهم 1385) ، سجادی، طلوعی و کاظم نژادثانی به عقیدۀ شریفیان. بیان کردند

ز افراد معلول ا تران و زنان معلول بخش چشمگیریجامعه این است که دخبحث معلوالن در سطح 

 برخورداری از امکاناتها در آموزش، اشتغال، ؛ اما، محدودیت فرصتدهندجامعه را تشکیل می

ا در جامعه محدودتر ها ر، مشارکت آنمقابل تجاوز و خشونت جنسیپذیری دربهداشتی و آسیب

فضاهای جامعه، فرهنگی و اجتماعی، مشکالت اقتصادی و ساختاری حاکم بر  فضای برعالوه کند.می

ه نیازها و مشکالت زنان و ب محدود است کم ونیز ورزشی و تفریحی متناسب با قشر زنان معلول 

زنان معلول این نیاز وجود دارد که موانع و مشکالت بنابراین،  ؛که باید توجه نشده استچنانمعلول آن

اساس، هدف این ؛ برایندنبندی شوها در ورزش بررسی و اولویتآنمشارکت  برایحرکتی جسمی و 

حرکتی استان قم در  وان معلول جسمی وبندی موانع مشارکت بانپژوهش شناسایی و اولویت

  های ورزشی فراغتی است.فعالیت

 

 شناسی پژوهشروش

، گیریها و ساخت ابزار اندازهآوری دادهجمعهای کاربردی است که برای نوع پژوهش، ازپژوهش حاضر

جسمی و ول نفر از بانوان معل 200آماری شامل  از روش پژوهش پیمایشی استفاده شده است. نمونة

اساس مراجعه به مرکز بهزیستی و مددکاری انتخاب دسترس و برشیوۀ درحرکتی استان قم بود که به

 (1394، ، کشاورز، شریفیان و فراهانیپور رنجبرشده )تعدیلنامة پرسش ها،ابزار گردآوری داده شدند.

ارزشی پنج مقیاس صورتموانع مشارکت معلوالن بههای شامل مؤلفهنامه پرسش هایبود که سؤال

مدیریت  متخصصانتن از  10به تأیید  نامهپرسشروایی صوری  بود. زیادتا خیلی  کملیکرت از خیلی 

با  ،نویاگنفر از پاسخ 30روی طریق انجام مطالعة مقدماتی نیز ازنامه و پایایی پرسش رسید ورزش

ها و دادهتحلیل و، برای تجزیهدر سطح آمار توصیفی دست آمد.هب( 74/0آلفای کرونباخ )استفاده از 

وضعیت تأهل، تحصیالت، علت ضایعه و نوع  قبیلمعلوالن )از شناختیجمعیتهای تعیین ویژگی

از آلفای نیز  در بخش آمار استنباطیاستفاده شد. پراکندگی  و ای گرایش مرکزیهضایعه( از شاخص

های بندی موانع و گویهتبهر نامه و آزمون فریدمن برایپایایی درونی پرسشبررسی کرونباخ برای 

 .مربوط به آن استفاده گردید
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 نتایج 
 2/30 کننده در پژوهشمعلول شرکتکه میانگین سنی بانوان نشان داد  ، نتایجدر بخش آمار توصیفی

 بود.

 برابر با دیپلمزیر  بیشتر آنان درصد( بودند و میزان تحصیالت 75بیشتر معلوالن مجرد ) ،همچنین

و بود درصد  20 برابر با درصد و کارشناسیدو  برابر با درصد، کاردانی 37 برابر با دیپلم ،درصد 40

 بودند.  ارشدکارشناسیک درصد نیز دارای مدرک نزدیک به ی

شمارۀ  براساس نتایج جدول .گزارش شده است یکعلت ضایعة معلوالن موردبررسی در جدول شمارۀ  

درصد و کمترین فراونی  66 با زادیهای مادراوانی علت ضایعه مربوط به بیماریبیشترین فر یک،

شمارۀ یک بررسی در شکل ردافراد معلول مو درصد است. نوع ضایعة 5/0با  مربوط به سقوط از ارتفاع

 نمایش داده شده است.

 
 حسب علت ضایعهگویان برتوزیع پاسخ - 1 جدول

 علت ضایعه فراوانی فراوانی درصدی

 بیماری مادرزادی 128 0/66

 سایر 38 6/19

 عوارض پزشکی و جراحی 19 8/9

 حادثه رانندگی 8 4/1

 سقوط از ارتفاع 1 5/0

 جمع بندی 194 100%
 

 
 حرکتی بانوان معلول جسمی و  فروانی و فراونی درصدی نوع ضایعة -1 شکل
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فلج های یشترین فراوانی نوع ضایعه، بیماریب ،یکشمارۀ  شکلاساس نتایج آمار توصیفی مندرج در بر

گهانی و های نایماریدرصد و کمترین فراوانی مربوط به ب 9/30 برابر با طرفاطفال، فلج پا و فلج یک

 درصد است. 5/0 برابر با ژنتیکی

حرکتی استان قم در ی موانع مشارکت زنان معلول جسمی و دبننتایج پژوهش حاضر درزمینة اولویت

 .نشان داده شده است دوشمارۀ  در جدول ،های فراغت ورزشیبرنامه

های فراغت برنامهمطابق جدول شمارۀ دو موانع مشارکت زنان معلول جسمی و حرکتی استان قم در 

های اجتماعی )تلفن ای، ساختاری، اجتماعی و فرهنگی، شبکهترتیب موانع مالی، رسانهورزشی، به

 05/0بندی جدول شمارۀ دو براساس نتایج آزمون فریدمن در سطح همراه( و موانع فردی است. رتبه

  (.001/0داری: ، معنا5، درجة آزادی: 51/192اسکوئر: دار بود )کایمعنی
 

  حرکتی ع مشارکت ورزشی زنان معلول جسمی وندی موانبرتبه -2 جدول

 داریسطح معنا رتبه میانگین مانع

 1 68/4 موانع مالی

 

 

 

001/0 

 2 29/4 ایموانع رسانه

 3 31/3 موانع ساختاری

 4 20/3 موانع اجتماعی و فرهنگی

 5 97/2 های اجتماعیموانع شبکه

 6 55/2 موانع فردی
 

من ، از آزمون فریدهای موانع مشارکت بانوان معلول جسمی و حرکتی در ورزشبندی مؤلفهبرای رتبه

 .آمده است سهشمارۀ  استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمون در جدول

ای شهریه و هرتبه در مانع مالی مربوط به مؤلفة هزینه براساس نتایج جدول شمارۀ سه، باالترین

رسانی ، اطالعایوذهاب بود. در مانع رسانهترین آن مربوط به هزینة ایابو پایین فضاهای ورزشی

، ترین رتبه را داشتند. در مانع ساختاریباالترین رتبه و فقدان آموزش ویژۀ معلوالن پایینضعیف 

ود مربیان ترین رتبه مربوط به مؤلفة کمببندی ویژۀ معلوالن و پایینباالترین رتبه مربوط به مؤلفة زمان

ه و نوع نگرش آشنایان و اقوام، حمایت خانواد، مؤلفة نبود مانع اجتماعی و فرهنگی ویژه بود. درزمینة

های اجتماعی باالترین و مؤلفة بکهعالقه به ش مؤلفةترین رتبه را داشتند. ترتیب باالترین و پایینبه

های مربوط به مانع را در بین مؤلفه ترین رتبهجای ورزش پایینهای اجتماعی بهدادن شبکهاولویت

ترتیب مربوط ، بههای مانع فردیترین مؤلفه، باالترین و پایین. همچنینی اجتماعی داشتندهاشبکه

 ورزشی بود.  و نبود تجربة ذهنی و نبود حوصله به مشغلة
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 های ورزشیحرکتی در فعالیتجسمی و بانوان معلول موانع مشارکت های مؤلفهبندی رتبه -3 جدول

 رتبه

 حرکتی در ورزش مشارکت معلوالن جسمی و موانع

 ایرسانه مالی
ی و ساختار

 ایبرنامه

اجتماعی و 

 فرهنگی

شبکه های 

 )ش.ا( اجتماعی
 فردی

1 
 باالی هزینة

 شهریه

رسانی اطالع

 هارسانه

ساعاتی  نبود

خاص برای 

 فعالیت معلوالن

عالقه و  نبود

 حمایت خانواده

به  عالقه

های شبکه

 اجتماعی

ذهنی و  مشغلة

نداشتن 

 حوصلهولحا

2 
ی فضاها هزینة

 ورزشی

نبود پوشش 

خبری توسط 

 هارسانه

کمبود تجهیزات 

 معلوالن ویژۀ

نشدن انگیزه ایجاد

 شهرداری توسط

 کم هزینة

های شبکه

 اجتماعی

دشواری فعالیت 

 انفرادی

3 
لوازم  هزینة

 ورزشی

فقدان آموزش 

ویژۀ معلوالن 

 هاتوسط رسانه

بودن فضاهای کم

 مناسبورزشی 

نبود افراد ورزشکار 

 در خانواده

سهولت دسترسی 

 ش.ابه 
 ترس از آسیب

4 

نبود تناسب 

بین درآمد و 

 زندگی هزینة

- 

 نداشتندسترسی

به فضاهای 

 ورزشی

وجود مشکالت 

 فرهنگی

عضویت  گیریهمه

 ش.ادر 

احساس بیماری 

 رغبت نبودو 

5 

مشکل در 

هزینة  پرداخت

 ذهابوایاب

- 
ایمنی در  نبود

 فضاهای ورزشی

نوع نگرش 

دوستان و 

 همساالن

پرشدن 

فراغت با اوقات

 ش.ا

ارجحیت شرکت 

در سایر 

 هافعالیت

6 - - 

کمبود و تجربة 

کافی نداتشن 

 مربیان ویژه

نوع نگرش 

 آشنایان و اقوام

دادن ش.ا اولویت

 نسبت به ورزش

تمایل به 

 استراحت

7 - - - - - 
نبود عالقه و 

 انگیزه

 ضعف آمادگی - - - - - 8

9 - - - - - 
دشواری 

 هافعالیت

10 - - - - - 
نداشتن اعتماد 

 بنفس

11 - - - - - 
ن تجربة شتندا

 ورزشی
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 گیری بحث و نتیجه
موانع مشارکت بانوان معلول جسمی و حرکتی استان قم در های این پژوهش، با هدف بررسی اولویت

کند که فعالیت جسمانی منظم های ورزشی فراغتی انجام شد. سازمان بهداشت جهانی بیان میفعالیت

در ارتقا و حفظ سالمتی افراد درطول زندگی  دو عامل مهم و اساسی ،و کافی و رژیم غذایی سالم

 ، میزان فعالیت جسمانی پیشنهادشده و مناسب را برایدرصد از جمعیت دنیا 60هستند. حداقل 

 فراغت کاهش یافتههنگام اوقات، سطوح فعالیت جسمانی بهسودهند. ازیکحفظ سالمتی انجام نمی

های شغلی و خانگی و نیز استفاده از روش انجام فعالیتهنگام تحرکی به، بیدیگراست و ازسوی

سایر نقل غیرفعال افزایش یافته است. دستیابی و حفظ سالمتی برای افراد معلول نسبت به وحمل

نیازهای به  ،ایفزایندهطوربرانگیزتر نیز است. بهامعه اهمیت کمتری ندارد و حتی چالشافراد ج

ویلیهیت و شانک، ) راستا با سالمت عموم جامعه توجه نشده استسالمتی و بهزیستی افراد معلول هم

2009). 

در ورزش و فعالیت بدنی کت شناختی حاصل از مشارفرد جسمانی و روانهمزایای منحصرب هاپژوهش

یکپارچگی بهتر با  :ند ازادهد. برخی از این مزایا عبارتسازگارشده را برای افراد معلول نشان می

، افرادی عالوههارتباطات دوستانه و افزایش میزان استخدام. ب اع، بهبود رضایت از زندگی، توسعةاجتم

های ورزشی ان و شدت بیشتری در فعالیتبا زم وشوند مینخاعی  که دچار معلولیت نظیر ضایعة

و  پریر)مندی از سبک زندگی فعال برخوردار هستند ، از مزایای بیشتری در بعد بهرهکنندشرکت می

 (. 2015، همکاران

در سایر موارد مربوط  ،ناشی از مشکل اصلی خود هستند براینکه درمعرض خطرهای، عالوهافراد معلول 

طرپذیری بیشتری دارند. این عوامل و خطرهای خت به افراد غیرمعلول نیز نسببه تهدید سالمتی 

ی موضوع سالمت ،. همچنینپیشگیری شوندتوانند افراد معلول، به میزان زیادی میسالمتی در  ثانویة

سبب ها بهکه برخی از این پیچیدگی افراد معلول نسبت به افراد غیرمعلول پیچیدگی بیشتری دارد

های نبودن برنامهندگان خدمات سالمتی و نیز کافیدهنداشتن ارائهآمادگینگرش عمومی، ناآگاهی و 

ند کنامروزی درزمینة سالمتی این موضوع را القا می هاینگرش .تقای سالمتی برای معلوالن هستندار

حفظ آن را و  دست آورندهرا ب یبپذیر است که سالمتی خوب و مناستنها امکانکه برای افراد معلول نه

کامل در طوررود تا بتوانند افراد معلول بهشمار میها بهن، بلکه امری ضروری و الزم برای آکنند

 .(2009ویلهیت و شانک، )های اجتماعی مشارکت داشته باشند تحصیالت، کار، خانواده و محیط

و موانع متعددی درزمینة مشارکت در ورزش  هاویژه معلوالن جسمی و حرکتی، با چالشهمعلوالن و ب

شرایط فردی و شخصی فرد معلول برخی از این مشکالت ناشی از  .ندهست های بدنی مواجهو فعالیت

ست. عواملی مانند ضعف جسمانی، ترس از آسیب، ها در ورزش اثرگذار او بر میزان مشارکت آن است
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شوند. موانع دیگری چون موانع پیش رو محسوب مینفس، ازجمله موانع هبو اعتماد نداشتن انگیزه

از دیگر  ،هارسانی و رسانهنگی و اجتماعی، ساختاری و نیز موانع مربوط به اطالعمالی و اقتصادی، فره

است که  نتایج این مطالعه حاکی از این. های جسمانی افراد معلول هستندموانع مهم درزمینة فعالیت

(، 1386. ایزدی )ترین مانع استمهم مانع مالی، دیدگاه بانوان معلولبررسی، از مورد بین موانعاز

های خود اشاره در پژوهش (1392و اشرفی و همکاران ) (1379(، علیزاده و قراخانلو )1388سوقندی )

های ورزشی هستند؛ هرچند در در موانع حضور معلوالن در فعالیتصدراند که مشکالت مالی کرده

دوم به بعد قرار گرفته است و  های، مانع مالی در رتبهبندیر نیز ازلحاظ رتبههای دیگبرخی پژوهش

و همکاران لمیر و رشید( 1391) ، شیروانی، قنبری و کیانی، کیانیبرای مثال ؛ترین مانع نبوده استمهم

ها اند. عواملی چون باالبودن شهریة کالسرا دومین مانع مشارکت گزارش کردهمانع مالی ( 1394)

های هترین مؤلف، از مهمذهابواز اماکن ورزشی و باالبودن هزینة ایاب زیاد استفاده برای معلوالن، هزینة

های ورزشی معلوالن هستند. بخش زیادی از بانوان معلول جسمی فعالیت مربوط به مانع مالی درزمینة

 ؛سبی نیستندو ضعیف جامعه هستند و اغلب دارای شغل مناحرکتی از قشر درآمدی متوسط و 

، راهکار های ورزشیآوردن هزینة فعالیتپایین که ارائة تسهیالت مالی درزمینةرسد نظر میبنابراین، به

استفاده از اماکن  ها و هزینةدر شهریه . تخفیفثری برای افزایش جذب بانوان معلول در ورزش باشدمؤ

ونقل رایگان های حملکردن سرویسفراهمآیند. حساب می، ازجملة این تسهیالت بهو فضاهای ورزشی

های جویی در وقت و هزینه، موجب صرفهدنصورت گروهی به اماکن ورزشی برسانکه معلوالن را به

 شود. افراد معلول می

و  وتالیافر. بودعنوان دومین مانع مهم مطرح ای بهج پژوهش حاضر نشان داد که مانع رسانهدیگر نتای

یکی از  ،رسانیر دسترسی به اطالعات و ضعف اطالعکنند که دشواری ده می( اشار2016) 1هاموند

انع های دیگر به مدر پژوهشوجود، اینبا .فعالیت بدنی است موانع مهم پیش روی معلوالن برای انجام

، با گسترش یا کمتر پرداخته شده است. امروزهی از موانع مهم پرداخته نشده عنوان یکای بهرسانه

ها ها و خبرگزاریسایتوب ها،های نوین چون وبالگ، رسانههای دیداری و شنیداری و همچنینرسانه

رود که به ورزش معلوالن توجه بیشتری شود و اخبار و اطالعات مربوط به ورزش معلوالن انتظار می

افراد  ، بیشتر اخبار و اطالعات ورزشی درزمینة ورزشسفانهمتأدر سطح جامعه بیشتر بازتاب یابد. 

رسد که نظر می، بهبنابراین شود؛ژه بانوان معلول کمتر پرداخته میویهو به معلوالن و ب سالم است

، این های اجتماعی خودرسالت و مسئولیتراستای عمل به های ورزشی باید درویژه رسانههها و برسانه

اشتیاق معلوالن مندی و ه عالقهشود کنظر دور نگه ندارند. این امر موجب میقشر مهم از جامعه را از

                                                           
1. Taliaferro & Hammond 
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اطالعات تندرستی خود  برایبراین، تفریحی افزایش یابد و افزونورزشی و  هایبه حضور در میدان

 دست آورند. هبهای بدنی مزایای حاصل از ورزش و فعالیت دربارۀارزشمندی 

های بودن ساعتنع ساختاری بود. عواملی همچون کمما ،سومین مانع از دیدگاه معلوالن این پژوهش

دن فضاهای اختصاصی و تجهیزات ویژۀ فعالیت بدنی بوکمهای معلوالن، شده به فعالیتدادهاختصاص

و  بودن سطح ایمنی اماکن موجود، پایین. همچنینهای مهم ساختاری بودندها، از دیگر مؤلفهآن

از  ،ورزش معلوالن و نیز دشواری در دسترسی به اماکن ر حوزۀکمبود مربیان کارآزموده و باتجربه د

شاهی، کیانی و (، 1388ی )سوقند(، 1379قراخانلو ). مشکالت موجود در این حوزه بودندسایر 

و همکاران لمیر رشید(، و 2014( جارسما و همکاران )1392(، جدیدی و خبیری)1391همکاران )

عنوان یکی از موانع مهم ربوط به امکانات و تجهیزات را بهخود موانع م هایدر پژوهش( و نیز 1394)

تأسیسات تنها دسترسی و فراگیری (، نه2016دیواین )عقیدۀ به. معلوالن شناسایی کردند فعالیت بدنی

اده کنند. استفو تجهیزات ورزشی مهم است، بلکه افراد معلول باید بتوانند از این تأسیسات 

سیسات و أیابد که تهای فراغتی زمانی افزایش می، مشارکت جسمانی در فعالیتردیگعبارتبه

ترین از مهم. ها استفاده کنندمعلول بتوانند از آن بانوانتجهیزات ورزشی در دسترس باشند و نیز 

کردن موانع و مشکالت ساختاری فبرطر ،ریزان تربیت بدنیو برنامه های متخصصانها و اولویترسالت

ن های ورزشی بانواشمار دیگری درزمینة فعالیتموارد بیبر  بنابراین، نارسایی و ضعف این عوامل است؛

های و خیلی کم در فعالیت معلول فعالیت کمتری دارندنشان داده شده است که بانوان اند. تأثیر گذاشته

مزایای  رسیدن به بیشترین ها وی برای افزایش فعالیت جسمانی آنهایراه ؛ اما،کنندورزشی شرکت می

ارتقا و بهبود سطح  ،ترین این راهکارهاد که یکی از مهمنظم ورزشی وجود دارهای منناشی از فعالیت

  .ات در دسترس بانوان معلول استکیفی و کمی اماکن و تأسیس

جسمی معلول موانع مشارکت بانوان چهارم  در رتبةمانع اجتماعی و فرهنگی براساس نتایج پژوهش، 

های منفی در انواده، دوستان و آشنایان و نگرشخی ورزشی بود. نبود حمایت هاو حرکتی در فعالیت

، (2016. به اعتقاد دیواین )منفی اثرگذار در این حوزه هستندهای ، ازجمله مؤلفهسطح جامعه

 ند و بههای جسمانی هستهم مشارکت افراد معلول در فعالیتهای اجتماعی یکی از عوامل مجنبه

های شود. سازمانمربوط میکنندگان ان، معلمان، کارکنان و سایر شرکتتعامالت اجتماعی با دوست

ها و ها، تکنیکروش که به کارکنان خود آموزش دهند تا ورزشی باید بر این نکته متعهد باشند

تغییر فرهنگ  لول،، برای بانوان معنهایتر برای مشارکت را فراهم کنند. درهای اجتماعی سازگاجنبه

همی در ارتقای زندگی سالم در تمام عمر م عامل های افزایش ارتقای فعالیت جسمانی فراغتیو شیوه

 و شانک ویلهیتنقش فعالی را ایفا کنند. باید افراد درگیر در این تغییرات فرهنگی  ها است و همةآن

ایجاد  عاطفی ومت جسمانی، ی در ارتقای سالکار بسیار ارزشمند و مفیدسازو را ( ورزش2009)
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توانند نگی با خانواده و اعضای جامعه میسالمت با هماه متخصصان حوزۀد. ندانمیارتباطات اجتماعی 

 کار گیرند. ش مشارکت افراد معلول در ورزش بهرا برای افزایو مدونی  منطقیچهارچوب 

های قرار داشت، شبکه معلولپیش روی ورزش بانوان در این پژوهش، از دیگر موانع موجودی که 

ها، دسترسی به آن ، سهولتهاآن کم هزینة، اجتماعی هایشبکه به های عالقهلفههمراه با مؤاجتماعی 

بود. عواملی چون هزینة کم، سهولت دسترسی و ارتباط  نسبت به ورزش هاگیری و اولویت آنهمه

اطی بین ند پل ارتبنتواها هستند و میشبکههای اجتماعی، ازجمله مزایای این آسان ازطریق شبکه

، استفادۀ نامناسب اما های ورزشی تسهیل کنند؛را در فعالیتها و شرکت آن بانوان معلول ایجاد کنند

ها را انوان معلول استفاده از این شبکهشود که بهای اجتماعی موجب میشبکه اندازه ازازو بیش

تواند ترجیح دهند. این مشکلی است که میهای ورزشی نواع فعالیتاز خانه و شرکت در ا رفتنبیرونبه

های های ویژۀ ورزشی بانوان معلول در شبکهسازی، تشکیل گروهرسانی، فرهنگازطریق اطالع

 و شانک ویلهیتبه عقیدۀ . ها برطرف شودای آموزشی ورزشی ویژه و سایر روشهاجتماعی، اپلیکشین

های نخبه برای افراد معلول، خانوادههای ورزشی تفریحی، رقابتی و بودن برنامه(، دردسترس2009)

عامل بسیار قوی در پیگیری و مشارکت ورزشی باشد و تعامل مثبتی که از تواند ها و جامعه میآن

دهد و ترش میمعلول را گساط متقابل بین افراد معلول و غیرارتب ،آیدوجود میهمشارکت در ورزش ب

خواهد شد که بین  ، این امر باعثنهایتکند. درتعامل بیشتری را ایجاد میلوالن بین معهمچنین، 

های ورزشی تفریحی تعادلی منطقی ایجاد های اجتماعی مجازی و شرکت در فعالیتاستفاده از شبکه

  شود.

 انفرادی، ترس فعالیت دشواریوحوصله، حالنداشتن  و ذهنی ر نتایج مطالعه نشان داد که مشغلةدیگ

استراحت،  به ها، تمایلفعالیت سایر در شرکت بودننداشتن رغبت، ارجح و بیماری احساس آسیب، از

ترین ، از مهمورزشی نفس و تجربةهباعتماد ها، نبودفعالیت آمادگی، دشواری انگیزه، ضعف و عالقهنبود 

فردی به  آگاهی و عالقةآیند. حساب میمعلول به دهندۀ مانع فردی برای بانوانهای تشکیلمؤلفه

ارتباط با مواجهه با چالش جهانی در ، از اجزای مهم ها و خدمات ارتقای سالمتیدسترسی به فرصت

سالمتی که با  های ارتقای، شرکت در فعالیتاینبرمر است. عالوهع زندگی سالم معلوالن درطول

سالمت بانوان احتمال تداوم و حفظ رفتارهای مربوط به  ،بخشی همراه باشدانگیزش فردی و لذت

دهد و آمادگی و داشتن خودکار روی نمی طوروجود، این آگاهی بهایندهد. بامعلول را افزایش می

و توانایی حاصل از ورزش برای افراد معلول شجاعت  ،هافراتر از ایناست.  یعامل بسیار مهمانگیزه 

آید. با افزایش تجربة افراد معلول، شمار میساختارهای رایج اجتماعی بهکشیدن چالشراهی برای به

توسعه دهند و  را ها و انتظارات خود، ارزشهاها کمک کنند تا انتخابتوانند به آنمتخصصان می
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های ورزش ،(2015) 1به اعتقاد شاپیرو و مالوندر ورزش را افزایش دهند.  هامیزان مشارکت بهینة آن

توسعه و حفظ  با هدف ها، بایدی و رقابتی آنها و مشخصات تفریحی درمانمعلوالن با جنبهویژۀ 

ش شناختی افراد معلول، ارتقا و رشد سالمتی و سبک زندگی سالم، افزایعملکرد جسمانی و روان

 کار روند.سالمتی و کیفیت زندگی و نیز رضایت از زندگی افراد معلول به

الت و موانع محدودکنندۀ زنان معلول تنوع مشک دهندۀتنها نشانین پژوهش نهنتیجة نهایی حاصل از ا 

بندی ، بلکه اولویتمطالعه استمورد فراغت ورزشی در جامعةهای اوقاتجسمی و حرکتی در برنامه

جتماعی و های اساختاری، فرهنگی و اجتماعی، شبکهای، های اقتصادی، رسانهاین موانع را در زمینه

انع مشارکت زنان معلول در بررسی و شناسایی مو سازد. درزمینةنشان میها، خاطردی آنعوامل فر

ای برای رشد و ظرفیت بالقوه ،اما اند؛های اندکی انجام شده، پژوهشفراغت ورزشیهای اوقاتبرنامه

که رسد نظر می، بهمجموع و با توجه به نتایج پژوهش. درزمینه وجود داردها دراینتوسعة پژوهش

رشد و  سازی و ایجاد بستری درراستایاکز بهزیستی استان قم باید به فرهنگن و مرمسئوال بیشتر

، آنچه در دیگرعبارتای ورزشی در زمان فراغت بپردازند. بههمشارکت فعال زنان در عرصة فعالیت

مین وجه قرار گیرد، هتها باید موردخدمت به آن امور مربوط به زنان معلول و ارائة هایریزیبرنامه

 تر فراهم شود.تر و اثربخشصرفهبههای مقرون، امکان طراحی برنامهترتیباینهستند تا به هااولویت
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Abstract  

The purpose of this study was to identify and prioritize the barriers to the 

participation of physical-motional disabled women in sport leisure programs in 

Qom province. This research is a type of applied research that was conducted in 

a survey. The statistical sample, which was selected on the basis of convenient 

sampling, includes physical-motional disabled women who paid regular visits to 

well-being and social work centers (200 people). The employed instrument was 

the adjusted Pour Ranjbar, et al.’s (2014) 5-point Likert scale questionnaire. Its 

content validity was confirmed by a panel of experts from the field of sport 

management and its reliability was confirmed by using Cronbach's alpha (0.74). 

Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (Friedman test for 

ranking of obstacles and related items). The findings of the study revealed that the 

barriers to the participation of women with physical disabilities in priority order 

are economic, media, structural, cultural, social barriers as well as social networks 

and individual barriers. It seems that obviating the financial constraints and 

awareness-raising through the mass media are the two key factors that can, to a 

large extent, increase the participation of women with physical disabilities in sport 

activities. 
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