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ورزش و فعالیت بدنی اهمیت بسیاری برای سالمتی افراد معلول دارد و معلوالن ورزشکار  مقدمه:

مندی باالتری از زندگی خود نسبت به معلوالن  یر ورزشـکـار دارنـد،  سالمتی بیشتر و رضايت

های  بنابراين هدف اين پژوهش بررسی موانع مشارکت معلولین ورزشکار و  یرورزشکار در فعالیت

 ورزشی بود.

همبستگی بود که جامعه آماری اين پژوهش را  -پژوهش حاضر يک مطالعه توصیفی  روش کار:

دادند. از اين تعداد طـبـق  نفر از معلولین ورزشکار و  یرورزشکار استان قزوين تشکیل می 9/1

عنوان نمونة پـژوهشـی  گیری در دسترس به صورت روش نمونه نفر از آنان به  0/0جدول مورگان 

هـای ورزشـی  گیری، پرسشنامه موانع مشارکت معلولین در فـعـالـیـت انتخاب شدند. ابراز اندازه

ای فريدمن و تی مسـتـقـل بـا  پورزندی و سلطانی است که برای پاسخ به س االت از آزمون رتبه

 استفاده شد. lisrel15افزار تحلیل عاملی  و نرم SPSS25افزار  نرم

نتايج اين آزمون نشان داد که به ترتیب موانع اماکن و امکانات، موانع خانوادگی، موانـع  ها: یافته

های اول تا پنجم قرار دارند و بین اماکن  شهری، موانع فردی و موانع اجتماعی و فرهنگی در رتبه

و امکانات، موانع اجتماعی و فرهنگی و موانع شهری، بین معلولین ورزشی و  یر ورزشکار اختالف 

داری بـیـن  بین موانع فردی و موانع خانوادگی اختالف معنـاداری وجود نداشت  معنا

های توصیفی در هر دو  با توجه به يافتهمعلولین ورزشکار و  یرورزشکار وجود داشت. 
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 مقدمه     

عنوان يک پديده اجتماعی واقعیتی انکارناپذير است                                                  به    0معلولیت       

های دور تا به امروز همواره در جوامع وجود داشته                                                  که از گذشته           

است. در طول تاريخ افراد دارای معلولیت همواره دچار تبعی  و                                                           

های منفی که جامعه نسبـت                          اند و به دلیل ديدگاه                      بدرفتاری بوده             

هـا را         به معلولیت دارد افراد معلول ا لب يک سری از چـالـش                                               

کنند، در حال حاضر و باگذشت زمان، قوانین مربـوط                                                 تجربه می        

توجهی بـه نـیـازهـای                    طورقابل         به معلولیت در سراسر جهان به                           

    رو کیفیت زندگی افراد معلول بـه                               (. از اين           0معلولین توجه دارد)                  

های اخیر يکی از                   توجهی بهبود يافته است و در سال                              شکل قابل        

شـده، افـزايـش                 هايی که در اين زمینه برداشتـه                              ترين گام          مهم   

 (.    1مشارکت افراد معلول در ورزش بوده است)                                    

اند که ورزش و فعالیت بدنی اهمیت                                   مطالعات مختلفی نشان داده                        

بسیاری برای سالمتی افراد معلول دارد و معـلـوالن ورزشـکـار                                                     

مندی باالتری از زندگی خود نسبت بـه                                    سالمتی بیشتر و رضايت                   

واسـطـه مـوانـع               (. افراد معلول بـه                 9معلوالن  یرورزشکار دارند)                        

شونـد،         مختلفی که در محیط کار وزندگی روزانه با آن مواجه می                                                  

سختی استخدام شدن، تبعی  کارفرما و جلوگیـری از                                                مانند به        

توجهی به نیازهای آنها، دچار مـحـدوديـت                                       های فرد و بی              توانايی       

عالوه مواردی ديگری همچون عدم دسترسی بـه                                         (. به     1شوند)       می  

تجهیزات، خدمات و ادارات، حمايت ناکافی، ارتباطات ضعیف که                                                         

در نتیجه معلولیت به وجود آمده، باعث ايجاد تغییراتی در سبک                                                           

، جسمـی و          1شود که ممکن است سالمت روانی                            زندگی آنان می             

کیفیت زندگی معلولین را به خطر اندازد. يکـی از ضـروريـات                                                      

های آنان و تـالش                  درزمینه درک معلولین آشنايی با محدوديت                                     

در برطرف کردن مشکالتی است که مـعـلـوالن در اثـر ايـن                                               

ها مشـارکـت             شوند. يکی از اين زمینه                        ها دچار آن می               محدوديت       

های اجتماعی و جلوگیری از انـزوای                                   دادن معلوالن در فعالیت                     

(. در       5هـای ورزشـی اسـت)                آنان در جامعه، شرکت در رقابت                            

های ورزشی برای معلوالن اهمـیـت                               شرايط کنونی، انجام فعالیت                         

عنوان يک وسیله تفريحـی و                           تنها به         به خصوصی پیدا کرده و نه                       

1- Disability 
2- Metal Health   
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اند     امکـانات و عوامل محـیطی جزء عوامل منفی و بازدارنده بوده                                                       

(. تیلور و همکارانش گزارش کردند که تفاوت بزرگی بـیـن                                                    09)   

افراد مبتال به معلولیت و همتايان سالم آنها وجود دارد. مشکالت                                                            

ترين تأثیر را در عـدم                        اقتصادی و در دسترس نبودن اماکن، قوی                                   

ورزشـی دارد،                 هـای تـفـريـحـی            مشارکت معلولین در فعالیت                        

طور بین افراد سالم و معلول از نظر مالقات با دوستـان و                                                       همین    

بستگان، صرف وقت آزاد برای راه رفتن يا قدم زدن در خـانـه،                                                        

 (.    01تفاوت بزرگی وجود داشت)                      

اگر بپذيريم که معلولیت از جامعه حذف نخواهد شد و اين قشـر                                                         

به هر دلیل در اين جامعه زندگی خواهند کرد، پـس ضـروری                                                    

عنوان يک فـعـالـیـت                   است به نیازهای آنها توجه شود. ورزش به                                     

تـوانـد         درمانی تفريحی، عالوه بر پرکردن اوقـات فـرا ـت مـی                                            

های متفاوت جسمانی، روانی و اجتماعی را در فرد معلـول                                                      جنبه    

تقويت نـمايد و عوار  اين عارضه را کاهـش داده يا درمان کند                                                         

هـا و        (؛ بنابراين، برای اشخاص دارای معلولیت بايد فرصـت                                               05)   

هـای       پشتیبانی کافی فراهم شود تا بتوانند از ورزش و فعـالـیـت                                                   

فیزيکی مناسب استفاده کنند. شناسايی موانعی که بر سـر راه                                                        

توجهی         تواند کمک قابل                مشارکت ورزشی معلولین وجود دارد می                                 

به رفع آنها و ارائه راهکارهای م ثری درزمینه باال بردن مشارکت                                                             

که در تـحـقـیـقـی کـه                   طوری      های ورزشی نمايد. به                     در فعالیت         

بنـدی عـوامـل              سبحانی و همکارانش در زمینه بررسی و اولويت                                         

م ثر و موانع مشارکت ورزشی معلولین شهر اهواز پرداختند، بـه                                                          

اين نتیجه رسیدند که به ترتیب اهمیت، عوامـل سـالمـتـی و                                                   

ترين عوامل م ثر                   تندرستی، لذت و نشاط و تعامل اجتماعی مهم                                       

های بدنی است و در بین موانـع مشـارکـت                                      مشارکت در فعالیت                

ونقل، امکانات و                   ورزشی معلولین عوامل اقتصادی، محیطی حمل                                      

باشند       ترين موانع می               تجهیزات و عوامل اجـتماعی فرهنگی مهـم                                    

 (07    .) 

شده است، ضـرورت                    با توجه به تحقیقاتی که در اين زمینه انجام                                         

انجام تحقیق حاضر اين است که از آنجايی که تاکنون تحقیقـی                                                        

در زمینه موانع ورزش معلولین در استان قـزويـن از ديـدگـاه                                                      

تواند مـوانـع               محققین مشاهده نشده است، نتايج اين تحقیق می                                          

نوعی دچار معلولیت هستنـد را در ورزش                                      حضور کسانی که به                

شناسايی کرده و به مسئوالن ورزش کشور خصوصا  مسـئـوالن                                                  

ورزشی استان قزوين برای برطرف کردن اين موانع کمک کـنـد                                                     

که با فراهم کردن شرايط و امکانات مناسب فرا تی و ورزشـی                                                       

تالش در برآوردن نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی آنان کـرده                                                        

نفس معلولین عـزيـز                    و با اين کار باعث افزايش انگیزه و اعتمادبه                                          

-برای حضور فعال در جامعه و همچنین باال بردن سط  رضايت                                                   

الذکر و اهمیت                 مندی آنان از زندگی شده. لذا با توجه موارد فوق                                             

 موضوع محققان در پی پاسخگويی به س االت ذيل بودند:                                               

هـای       عنوان عاملی در جهت تکـامـل نـارسـائـی                                  درمانی بلکه به              

(. در اين زمـیـنـه،                  6گیرد)       جسمانی و روانی آنان مدنظر قرار می                                 

توانند موجب کاهش يا                       ها وجود دارد که می                    برخی موانع و فرصت                 

های ورزشی شود. ورشون و                          افزايش مشارکت معلوالن در فعالیت                              

ونقل و...( و عوامل شخصی را                              همکارانش، عوامل محیطی )حمل                          

اند     های بدنی دانسته                 ترين موانع مشارکت اين قشر در فعالیت                                     مهم   

ونقل، امکانات و تجهیـزات، عـوامـل                                  (. عوامل محیطی، حمل                   7)   

ترين عوامل بازدارنده و لـذت                              اجتماعی فرهنگی و اقتصادی مهم                            

ترين عـوامـل              نشاط، سالمتی و تندرستی و تعامل اجتماعی مهم                                         

 (.    /های بدنی معلولین است )                        دهنده مشارکت در فعالیت                        سوق   

نتايج تحقیق ديگر روی دو گروه جانباز ضايعه نخاعی و قـطـع                                                       

عضو نشان داد که موانع روانی، موانع جسمانی، موانع اقتصادی و                                                            

موانع سازمانی بر میزان فعالیت جسمانی، حرکتی هر دو گـروه                                                        

تأثیرگذار است و موانع اقتصادی بیشترين اثر و موانع جسمـانـی                                                          

کمترين اثر را بر فعالیت جسمانی، حرکتی جانبازان داشته است                                                        

(. مل ويل در تحقیقی با عنوان ادراکات والديـن از عـوامـل                                                      3)   

افزايش انگیزه و موانع فعالیت بدنی برای کودکان دارای معلولیت                                                             

ذهنی، عوامل افزايش انگیزه در کودکان را مـواردی هـمـچـون                                                     

ها و امکانـات مـوجـود،                       های کودک، برنامه                  مندی      خانواده، عالقه             

انگیزه اجتماعی و تجربیات جسمانی از فعالیت بدنی نـام بـرد.                                                         

همچنین نتايج اين تحقیق نشان داد والدين نقش مـهـمـی در                                                    

حمايت از فعالیت کودکان مبتال به اختـالالت عـقـلـی دارنـد.                                                   

تواند يـکـی از                ها می       افزايش اطالعات و آموزش الزم به خانواده                                    

های مهم افزايش انگیزه جهت شرکت در فعالیت ورزشـی                                                روش   

 (.  01اين کودکان باشد)                

ها در طول تمـريـن                   حل    در تحقیقی که با عنوان موانع و راه                                 0پاول    

برای مشارکت در ورزش افراد مبتال به مولتیپل اسکلروزيس يـا                                                        

(انجام داد، نشان داد که فقدان حمايت و مشـاوره،                                               MS)   1ام اس       

مشکالت محیطی و نداشتن اوقات فرا ت ازجمله موانع ورزش با                                                       

ديگران است و دريافت حمايت، داشتن يک نـگـرش مـثـبـت،                                                

عنـوان         داشتن زمان فرا ت و به حداقل رساندن موانع محیطی به                                                 

نهاد شده است             حل برای کـمک به مشارکت در ورزش پیش                                    راه   

(. نتايج تحقیقی ديگر با عنوان مديريت فعالیت ورزشـی و                                                     00)   

معلولیت در ايتالیا، نشان داد ورزش، ابزار موردنیاز برای معلولین                                                                

است. ورزش برای افراد معلول عالوه بر کمک به پـیـدا کـردن                                                     

شـود.        های حرکتی آنان نیز مـی                       مشا ل بهتر باعث بهبود مهارت                           

تنها نقـش            در اين تحقیق عنوان شد، ورزش فراگیر است زيرا نه                                                

درمانی دارد بلکه فرصتی است برای به رسمیت شناختن هويـت                                                      

هايشان در يک گروه و جـامـعـه و                               شخصی معلولین و توانايی                      

(. همچنین تحقیقـی کـه روی                         01نفس آنان)           افزايش اعتماد به                  

موانع و عوامل انگیزشی مشارکت افراد دارای معلولیت فیزيـکـی                                                         

تـر و        بخشی انجام شد، نشان داد که سنیـن جـوان                                      پس از توان          

 Paul -1که      تحصیالت باالتر رابطه مثبت با مشارکت ورزشی دارد درحالی                                                   

2- Multiple Sclerosis  
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از مدل نـهـايـی                53و     /5و     17،50،   97،   15،   10،   /0،   07،   06

حذف شدند. نتايج اين آزمون در پاسخ به س ال سوم پـژوهـش                                                     

شده است. برای بررسی پايايی پرسشنامه از آلفـای کـرون                                                     ارائه       

هـا      با  استفاده شد و نتايج اين آزمون نشان داد پايايی مـ لـفـه                                                      

دهند  اين است که پرسـشـنـامـه از                                بود که نشان             187بیشتر از          

قبولی برخـوردار اسـت. هـدف ايـن پـژوهـش                                   همسانی قابل           

هـای       بندی موانع شرکت نکردن معلولین در فـعـالـیـت                                         اولويت      

ورزشی و مقايسة نظر معلولین ورزشکار و  یرورزشکار در مـورد                                                         

های ورزشی استان قزوين بـود. بـرای                                   موانع شرکت در فعالیت                    

ای فريدمن و تی مستقل بـا                           پاسخ به اين س االت از آزمون رتبه                               

های ايـن           استفاده شد. همچنین يکی از هدف                               spss25افزار         نرم   

شده برای مـوانـع                  پژوهش اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی ارائه                                       

های ورزشی در قالب پرسـشـنـامـه                              مشارکت معلولین در فعالیت                        

شده بود؛ که برای اين منظور از تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه                                                          ارائه     

 استفاده شد.             lisrel15افزار         اول و دوم با نرم                

 

 ها  یافته     

کننـدگـان            ( از شرکت          51نفر )       31های پژوهش،              بر اساس يافته             

 ( معلول  یرورزشکار                     51نفر )       31در پژوهش معلول ورزشکار و                          

نفـر       6 ( زن بودنـد.               189نفر )       76 ( مـرد و           /578نفر )       011بود.      

  61 ( ديپلم،           5181نفر )       /3 ( دارای تحصیالت زير ديپلم،                            989)   

نفــر        9لیسـانس و              ( فوق      586نفـر )        01 ( لیسـانس،             9989نفر )     

نفر نیز میزان تحصیالت خود را بـیـان                                    9 ( دکترا بودند.                 087)   

نفــر        56،   11-07 ( در گروه سنـی                 5801نـفر )        3نکـرده بودند.               

طور مشـتـرک              ( به     989نفر )       6،   15-10 ( در گروه سنی                9080)   

 ( در گروه            5185نفر )       /3و     95-90و     91-16های سنی           در گروه       

 قرار داشتند.              11-96سنی     

 های توصیفی مربوط به موانع شرکت جانبازان در اماکن ورزشی شاخص -8جدول 

بندی موانع شرکت کردن معلولین استان قـزويـن در                                               اولويت      -0

 های ورزشی چگونه است؟                      فعالیت      

بین نظر معلولین ورزشکار و  یرورزشکار در میـزان مـوانـع                                                     -1

های ورزشی اخـتـالف وجـود                        شرکت کردن معلولین در فعالیت                           

 دارد؟     

شده برای موانع شرکت نکردن معلولین در                                        اعتبار الگوی ارائه                  -9

 های ورزشی چگونه است؟                      فعالیت      

 

 روش کار       

آوری        تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نـظـر جـمـع                                          

همبستگی بود. جامعه آماری اين پژوهـش                                        –اطالعات، توصیفی                

نفر از معلولین جسمی ورزشکار و  یرورزشکـار تـحـت                                                9/1را    

داد. از اين تعداد طبق                         پوشش بهزيستی استان قزوين تشکیل می                                 

نفر از معلولین ورزشکار و  ـیـرورزشـکـار                                       0/0جدول مورگان             

عنوان نمونة               گیری در دسترس به                  شهرستان قزوين به روش نمونه                          

 پژوهشی انتخاب شدند.                   

 ری داده ها از ابزار ذيل استفاده شد:                                   و آ برای جمع        

ههای       پرسشنامه موانع مشارکت معلولین در فعالهیهت                                         -8

سـ ال        53: اين پرسشنامه شامل                   ورزشی پورزندی و سلطانی                      

توسط پورزندی و سلطانی ساخته شد و                                    0936بود که در سال               

ای تنظیم گرديده و پنج م لفة                               بر اساس طیف لیکرت پنج گزينه                           

امکاناتی، فردی، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعـی و شـهـری را                                                     

هـای کـامـال              ای و شامل گزينـه                 سنجید. س االت، پنج گزينه                         می  

مخالف، مخالف، بدون نظر، موافق و کامـال  مـوافـقـم و روش                                                    

باشد. برای بررسی روايی سـازه                               می    5تا      0امتیازگذاری به ترتیب                      

پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأيیدی استفاده شـد کـه بـا                                                     

شده از اعـتـبـار                 های برازش، پرسشنامه استفاده                             توجه به شاخص            

،   01قابل قبولی برخوردار بود. بر اساس نتايج اين آزمون س االت                                                        

دهد بین اماکن و امکانات، موانع اجتماعی و                                            نشان می         1جدول      

فرهنگی و موانع شهری، بین معلولین ورزشی و  یرورزشکار بـا                                                        

داری وجـود             اختالف معـنـی            1815تر از         داری بزر            سط  معنی        

  18101داری        (. بین موانع فردی با سط  معنا                              1815Pنداشت )       

داری        و بین موانع خانوادگی با سط  معنا                                  1815و در سط  آلفای                

داری بین معلولیـن                    اختالف معنا            1810و در سط  آلفای                  18115

هـای       ورزشکار و  یرورزشکار وجود داشت. با توجه بـه يـافـتـه                                                

توصیفی در هر دو موانع خانوادگی و فردی میانگین معلولین  یر                                                           

 ورزشکار بیشتر از معلولین ورزشکار بود.                                     

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیرها

 -0856 -1810 1831 9811 0/1 اماکن و امکانات

 -18/7 1850 1855 1865 0/1 موانع فردی

 -0896 -1816 1871 /980 0/1 موانع خانوادگی

 -1877 1807 //18 1810 0/1 موانع اجتماعی و فرهنگی

 -0810 1803 0811 1870 0/1 موانع شهری
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 های ورزشی های برازندگی مدل تأییدی موانع شرکت نکردن معلولین در فعالیت شاخص -9جدول 

نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسۀ معلولین ورزشکار و غیر ورزشکار در میزان موانع شرکت کردن معلولین در -2جدول 

  های ورزشی فعالیت

نتیجه شاخص نیکويی برازش تطبیقی و شاخص برازش نسـبـی                                                  

بـاشـنـد         می    0است که اين مقادير نزديک به                            1831هر دو برابر با                

شده برای موانع شرکت نکردن                             دهد مدل ترسیم               که اين نشان می              

های ورزشی مطلوب است. مقدار ريشـه دوم                                       معلولین در فعالیت                 

دهـنـد          که نشان         18170میانگین مجذورات خطای تقريبی برابر                                   

برازش مطلوب مدل است. شاخص ريشه دوم میانگین مربـعـات                                                   

دهـد مـدل           بود که نشان مـی                18103برابر         RMRباقیمانده يا              

  1810داری        قبول است. البته آزمون خی دو با سـط  معـنی                                           قابل    

تـوان        گـونـه مـی         دار است که اين نتیجه را اين                             معنی    

تبیین کرد، آزمون خی دو نسبت به حجم نمونه بسیار حسـاس                                                     

هـای       است و اگر حجم نمونه بیشتر باشد اين آزمون به تـفـاوت                                                 

هـای ديـگـر            بسیار ناچیز هم حساس هست و با توجه به آمـاره                                          

هـا بـا مـدل             دهند  برازش مطلوب داده                        برازش مدل که نشان                 

 کنند.       ها مدل را تأيید می                    توان گفت که اين داده                      هستند می        

  /5،   50-17،   97،   15،   10،   /0،   07،   06،   01همچنین س االت              

دارای خطای استاندارد منفی بودند که در تحلیل نـهـايـی                                                     53و   

 کردند به اين دلیل از مدل نهايی حذف شدند.                                          مشکل ايجاد می             

   ورزشکار غیر ورزشکار لوین Fآزمون  آزمون تی مستقل

درجه 

 آزادی
SIG T 

اختالف 

 میانگین
SIG F SD M SD M   

 اماکن و امکانات 9891 1835 9857 18/1 5873 1810 -1811  -08/9 1816 /07

 موانع فردی 1855 1857 1875 1851 /081 1813 -1811 -1817 18101 /07

 موانع خانوادگی 9811 1875 9891 1863 1811 1801 -1890 -18/7 18115 /07

07/ 1801 0855- 1811- 1819 1860 18/7 1851 18// 1890 
موانع اجتماعی و 

 فرهنگی

 موانع شهری 1861 0810 18/1 0811 1815 1860 -1807 -0803 1819 /07

 مطلوب / نامطلوب شده مقدار مشاهده شاخص برازندگی

CMIN/DF )1891 )شاخص کای اسکوئر بهنجاری يا نسبی - 

RMR )مطلوب 18103 )ريشه دوم میانگین مربعات باقیمانده 

RMSEA )مطلوب 18170 )ريشه دوم میانگین مجذورات خطای تقريبی 

CFI )مطلوب 1830 )شاخص برازش تطبیقی 

IFI)مطلوب 1831 )شاخص برازش نسبی 

تحلیل عاملی تأییدی موانع شرکت نکردن -8شکل 
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هايی اسـت کـه               افزار لیزرل، تحلیل مدل                        های نرم         يکی از قابلیت             

های مرتبه دوم هستند. مدل عاملی مرتبـه دوم را                                               دارای عامل          

کننـد کـه در آن                 های عاملی تعريف می                    عنوان نوعی از مدل                   به  

شـده       های مکنون که با استفاده از متغیرهای مشـاهـده                                              عامل    

تر و به         شوند خود تحت تأثیر يک متغیر زيربنايی                                      گیری می         اندازه      

عبارتی متغیر مکنون، اما در يک سط  باالتر قرار دارند )سـیـد                                                         

(. به دلیل اينکه در تحقیق حـاضـر                                0930عباس زاده و ديگران،                     

 های ورزشی تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم موانع شرکت نکردن معلولین در فعالیت -2شکل 

 های ورزشی بار عاملی و واریانس تبیین شده موانع شرکت جانبازان و معلولین در فعالیت -4جدول 

های ورزشی داری پنج م لفه                            موانع مشارکت معلولین در فعالیت                              

عنوان نشانگر اين سازه عمل کنند، لـذا                                       توانند به           باشد که می            می  

گیـری و          تحلیل عاملی مرتبه دوم در راستای آزمون مدل اندازه                                                

های سازه موانـع مشـارکـت مـعـلـولـیـن در                                    نیز روايی م لفه               

مدل تـحـلـیـل             1شده است. شکل                های ورزشی بررسی                 فعالیت      

 دهد.      عاملی مرتبه دوم نشان می                       

 T واریانس تبیین شده بار عاملی عامل عامل اصلی

موانع مشارکت معلولین و 

های  جانبازان در فعالیت

 ورزشی

 00819* 1836 /183 اماکن و امکانات

 05811* 1835 1837 موانع فردی

 38/3* 18/1 1830 موانع خانوادگی

 09837* 18/1 1830 موانع اجتماعی و فرهنگی

 05871* 18/3 1831 موانع شهری
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 نتایج آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه -5جدول 

با توجه به اينکه تمام بارهای عاملی نشانگرهای موانع شـرکـت                                                         

باشـد، پـس            می    1831های ورزشی بیشتر از                      معلولین در فعالیت                 

توان گفت رابطة قوی بین نشانگرها با موانع شرکت                                                 درنتیجه می          

های ورزشی وجود دارد. در ادامـه                                 جانبازان و معلولین در فعالیت                            

 شده است.          های برازندگی مدل ارائه                        شاخص    

 های پرسشنامهشماره گویه های ورزشی موانع شرکت معلولین در فعالیت
پایایی تحقیق 

 پورزندی و همکاران

 1831 01-0 (1835موانع اماکن و امکانات )ضريب آلفا 

 18/7 /1، 17، 16، 11ف  19، 11، 03، 05، 09، 01، 00 (1831موانع فردی )ضريب آلفا 

 1871 99، 91، 90، 91، 13 (1831موانع خانوادگی )ضريب آلفا 

 //18 17، 16، 15، 11، 19، 11، 10، 11، 93، /9، 96، 95 (1836موانع اجتماعی و فرهنگی )ضريب آلفا 

 1871 57، 56، 55، 51، 59، 51 (1836موانع شهری )ضريب آلفا 

 18/5 - 1830-کل ضريب آلفا

شود ضريب پايايـی هـر                      مشاهده می           5طور که در جدول                  همان    

های ورزشی بیشتر از                      مانع شرکت جانبازان و معلولین در فعالیت                                      

توان گفت پايايی پرسشنامه مطلوب است                                      باشد که می            می    1871

 و از همسانی درونی مناسبی برخوردار است.                                      

 

 گیری      بحث و نتیجه           

هدف اين پژوهش بررسی موانع مشارکت معلولین و جانبازان در                                                        

های ورزشی و مقايسة نظر آنان در شهر قزوين بود. طبق                                                     فعالیت      

های اين تحقیق  بین اماکن و امکانات، موانع اجتماعـی و                                                     يافته     

فرهنگی و موانع شهری، بین معلولین ورزشی و  یـرورزشـکـار                                                     

تـوان        داری وجود نداشت. اين عدم تفاوت را مـی                                      اختالف معنا          

هـا      گونه تبین کرد که عواملی که به خود فرد و خانـواده آن                                                    اين   

بستگی ندارد و به جامعه و نهادهای مسئول بستگی دارد در هر                                                         

دو گروه مشترک است. بین موانع فردی و موانـع خـانـوادگـی                                                    

داری بین معلولین ورزشکار و  یرورزشکـار وجـود                                              اختالف معنا          

های توصیفی در هر دو موانع خانوادگـی                                      داشت. با توجه به يافته                      

و فردی میانگین معلولین  یرورزشکار بیشتر از مـعـلـولـیـن                                                    

توان نتیـجـه گـرفـت افـراد مـعـلـول                               ورزشکار بود. پس می                  

های فردی و خانوادگی مانند اولويـت                                     یرورزشکار دارای ويژگی                      

نـفـس،        ندادن به ورزش، هزينة باالی ورزش، نداشتن اعتمـادبـه                                               

حمايت مالی و روانی از طرف خانواده هستند که مـانـع از                                                      عدم   

شود. نتايج تـحـقـیـق                    های ورزشی می              مشارکت آنها در فعالیت                     

حاضر تا حدودی با نتايج تحقیقات پورسلطانی و همکارانش، در                                                         

پنج م لفه اماکن و امکانات، فردی، خـانـوادگـی، شـهـری و                                                   

( و سبحانی در چهار مـولـفـه عـوامـل                                /0اجتماعی و فرهنگی)                 

ونقل امکانات، تجهـیـزات و عـوامـل                                 اقتصادی، محیطی، حمل                   

( و با نتايج تحقـیـق گشـتـاسـبـی در                               07اجتماعی، فرهنگی)                

ونقل، امکانات و تـجـهـیـزات،                            چهارمولفه عوامل محیطی، حمل                          

( و با نتايج تـحـقـیـق                    /عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی)                                

ياموسی در سهم م لفه عوامل فرهنگی، اجتماعی، سـیـاسـی و                                                    

دار در چـهـار             ( و نتايج تحقیق دهقان                     03کمبود امکانات ورزشی)                    

م لفه موانع روانی، موانع جسمانی، موانع اقتـصـادی و مـوانـع                                                        

 ( مطابقت دارد.                3سازمانی)        

بندی موانع، موانع اماکن و امکانـات                                     در رابطه با اولويت                      همچنین      

رتبه اول و موانع اجتماعی و فرهنگی اولويت آخر را بـه خـود                                                        

های تحقیق پورسلطانی و همکاران کـه                                    اختصاص داد و با يافته                     

موانع شهری رتبة اول و موانع خانوادگی رتبة آخـر را داشـت                                                       

توان نتیجه گرفت که امـکـانـات                            همخوان نبود. از اين تفاوت می                            

شهرستان قزوين در رابطه با اماکن و امکانات ورزشی از اسـتـان                                                          

نفس در يک فرد بـرای                      البرز کمتر است. همچنین ايجاد اعتمادبه                                     

توانند با همراهی و                      ها می       انجام کاری بسیار مهم است که خانواده                                   

نفس در فرزندان معلول خود، ايـن                                 حضور خود و ايجاد اعتمادبه                         

هـای       روحیه را در فرزندانشان ايجاد کنند که آنها در فـعـالـیـت                                                   

 ورزشی شرکت کنند.                  

های اين تحقیق خانواده نقش مهمی در                                     از طرف ديگر طبق يافته                     

ها بايد زمان الزم را                       فعالیت ورزشی افراد معلول دارد لذا خانواده                                         

برای ورزش و تفري  فرزندان معلول خود در نظر بگیرند. نتیجـة                                                          

اين تحقیق با تحقیق پورسلطانی و همکاران که در تحقیق خـود                                                        

به اين نتیجه رسیده بودند موانع خانوادگی در رتبة آخـر قـرار                                                          

ويل در تحقیق خود نشان داد والـديـن                                  دارد ناهمخوان است. مل                     

نقش مهمی در حمايت از فعالیت کودکان مبتالبـه اخـتـالالت                                                  

کـنـد       ( که نتیجة اين تحقیق نیز اين را تأيید می                                        01عقلی دارند)           

توانند نقش م ثری در انگیزه دادن بـه فـرزنـدان                                              که والدين می            

های ورزشی داشته باشند. پس در نتیـجـه                                      خود در انجام فعالیت                   

های معلولین شهر قـزويـن در                            سازی خانواده              نیاز هست به آگاه                

رابطه با اهمیت ورزش در سالمت روانی و جسـمـی فـرزنـدان                                                  

معلولشان توجه خاصی بشود. همچنین با توجه به اينکـه عـدم                                                      

روهـا        سازی پـیـاده            ونقل عمومی، عدم مناسب                       وجود وسايل حمل              
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های ورزشی ويـژه                  نقش بیشتری در موانع شهری دارند و سالن                                     

ونقل عمومی قرار نـگـرفـتـه                          جانبازان و معلولین در مسیر حمل                              

است، نیاز هست نهادهای مربوطه در برطرف کردن اين مـوانـع                                                      

در شهر قزوين اقدام کنند. همچنین نـیـاز ويـژه اسـت کـه                                                  

های بهزيستی و بنیاد شهید و امور ايثارگران برای شرکت                                                       ارگان     

-رسانی       های ورزشی از معلولین حمايت کنند، و اطالع                                         در فعالیت         

های ورزشی جانبازان و معلولین از                                 های الزم در خصوص فعالیت                      

و سرمايه و بودجه کـافـی بـرای                                شود     ها انجام          سوی اين  ارگان              

   ورزش جانبازان و معلولین درنظر گرفته شود.                                        

عنوان يک فعالیت، نقش مـ ثـری در                                 با توجه به اينکه ورزش به                        

( و از آنجايی که ورزش                       1باال بردن کیفیت زندگی معلولین دارد)                                  

برای افراد معلول عالوه بر کمک به کسب مشا ل بهتـر بـاعـث                                                     

سازی        های حرکتی، کسب استقالل شخصی از طريق  نی                                        مهارت     

نفس، به رسمیت شناختن هـويـت                             جسمی، فکری، افزايش عزت                      

(،    01شود )       شخصی و توانايی معلولین در يک گروه و جامعه می                                            

شود به توسعة اماکن و امکانات ورزشی، از مـیـان                                               پیشنهاد می          

ها از نقش ورزش در                     سازی خانواده              برداشتن موانع شهری و آگاه                         

 ای شود.         سالمت روانی و جسمی معلولین توجه ويژه                                   

 

 تشکر و قدردانی              

های عزيزی که در اين پژوهش مـا را يـاری                                      ياب   از تمامی توان             

 اند، کمال تشکر و قدردانی را داريم.                                    کرده    
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Investigating barriers to athletic and non-athlete disability participation in sports activities 
(Case study:  azvin) 
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Abstract 
Introduction: 

and non-athletes with disabilities in sports activities. 
Method: This research was descriptive correlation. The statistical population of this study was 380 
athletic and non-athletic people with disabilities in Qazvin province. Of these, 181 of them were se-
lected by sampling method as Morgan's table. Measurement of the questionnaire of barriers to partici-
pation of disabled people in sports activities of Pour-Zandi and Soltani was used to answer the 

. 
Results: The results of this test showed that barriers to places and facilities, family barriers, 

Athletic and non-athletes had no significant difference (p 0.05). There was a significant differ-
ence between individual and family barriers between athletes and non-athletes. (p 0.05).  
Considering the descriptive findings in both family and personal barriers, the average non-athlete was 
more than the athlete's disability. 
Conclusion: According to the results of this study, it is suggested that attention should be paid 

about 
the role of sport in the mental and physical health of disabled people. 
Keywords: Sports activities, Obstacles to exercise, disabled, Athlete and non athlete 
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