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عوامل مؤثر و ییو شناسايبندتیهدف پژوهش حاضر اولو
حاضر از نظر قیشهر اهوازبود.تحقنیولمعلیموانع مشارکت ورزش

-یفیاطالعات از نوع توصيو از نظر جمع آوريهدف کاربرد
هیشامل کلقیتحقي. جامعه آماردیآیبه شمار میشیمایپ

) که تعداد N=720شهراهواز بود (نیعضو جامعه معلولنیمعلول
. ابزار جمع دیانتخاب گردیتصادفيرینفر به روش نمونه گ190

) در 1391(یبود که گشتاسبيداده ها پرسش نامه ايرآو
داده لیو تحلهیپژوهش خود از آن استفاده کرده بود. جهت تجز

تک tياز آزمون هایو در سطح آمار استنباطیفیها از آمار توص
به دست آمده نشان جیاستفاده شد. نتادمنیرو آزمون فیینمونه ا

، لذت و نشاط و یو تندرستیعوامل سالمتت،یاهمبیداد به ترت
يهاتیعوامل مؤثر مشارکت در فعالنیمهمتریتعامل اجتماع

،يعوامل اقتصادنیمعلولیموانع مشارکت ورزشنیو در بیبدن
- یتماعو عوامل اجزاتی(حمل و نقل)، امکانات و تجهیطیمح

باشند.یموانع منیمهمتریفرهنگ

هاي کلیديواژه
موانع؛ عوامل مؤثرن؛یزش معلولور؛یمشارکت ورزش

The aims of this study was prioritizing and
Identifying the factors and barriers to sport
participation of Disabled people of Ahvaz city. The
research was practical of purpose and of data
collection is descriptive - survey considered.
Statistical population of study included Disabled
people of Ahvaz city (N=720) that 190 people were
randomly selected. Instruments for gathering data
was Questionnaire That Gashtasbi (1391) used in
her study. Descriptive statistics for describing
variables, and inferential statistics (Friedman test,
One Sample T Test) to test hypothesis and ranking
the factors; also, for ensuring of data normal
distribution Kolmogrov-Smirnov test was used. The
results In order of importance showed that health
and wellness factors, joy and vitality factors and
social interaction factors the most important factors
affecting participation in physical activity And
barriers of sports participation among disabled
people was economic factors, environmental
(transport) factors, facilities factors, and socio-
cultural factors.
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مقدمه 
هاي فراغتی از نوع فعال، زش به عنوان یکی از فعالیتور

ها اي در حفظ سالمت جسمی و روحی انساننقش تعیین کننده
هاي دارد. داشتن یک زندگی سالم مستلزم تحّرك و فعالیت

عنوان ه چنین ورزش بم. ه)130: 1380(صفانیا،جسمی است
و سالمتبقا حفظیکی از مظاهر فردي و اجتماعی، ضمن 

هاي فردي، روحی و جسمی جامعه جهت ایفاي صحیح نقش
). 30: 1391گشتاسبی،(خانوادگی و اجتماعی حائز اهمیت است

امروزه، تفریح و چگونگی گذران اوقات فراغت وسیله اي 
مؤثر براي پرورش قواي فکري، جسمی و اخالقی افراد است و 

به شمار عاملی نیز براي جلوگیري از کجروي هاي اجتماعی
می آید. اوقات فراغت حساس ترین، ارزشمندترین و پربارترین 
اوقات زندگی آدمی است. این اوقات مانند شمشیر دو لبه اي 
هست که یک لبه ي آن می تواند زمینه ساز خالقیت و 
هنرآرایی و لبه ي دیگر آن عاملی در جهت گرایش به 

).5: 1375بزهکاري و آسیب اجتماعی است (تندنویس، 
تحرك و فعالیت بدنی در زندگی امروزي که متعاقب توسعه 
و گسترش امکانات و وسایل رفاهی و شیوه هاي نوین زندگی 
به وجود آمده، ضرورت پرداختن به ورزش و تربیت بدنی را 
بیش از پیش ایجاب می نماید. در این راستا انجام مستمر و 

رسد منظم حرکات بدنی، امري حیاتی و الزم به نظر می
).1490: 2003و همکاران، 1(کراس

ورزش یکی از شیوه هایی است که افراد می توانند با 
استفاده از آن بر فشارهاي جسمی، روحی، روانی و اجتماعی 
فایق آیند. تحقیقات نشان داده است افرادي که به طور منظم 
به ورزش می پردازند، کمتر از دیگران دچار ناراحتی هاي قلبی 

ده، فشارهاي عصبی کمتري را تحمل می کنند و از عروقی ش
اعتماد به نفس بیشتري برخوردارند، آنها نسبت به زندگی 

و 2خوشبین تر بوده و کمتر دچار افسردگی می شوند (وریکر
. )2009:400همکاران، 

امروزه، پدیده ورزش به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر و 
ي افراد جامعه، به طور یک نیاز اساسی و زیربنایی براي همه

عام و براي معلولین به طور خاص موردتوجه همگان قرار گرفته 
). ورزش یکی از پدیده هاي 47: 1373است (فرج الهی، 

اجتماعی بوده که از سالهاي پیش بوجود آمده تا افراد معلول 
با بتوانند با مشکالت مربوط به معلولیت بهتر کنار بیایند. گاتمن

یقاتش در زمینه افراد معلول هدف از ورزش براي توجه به تحق
ایجاد تحرك و جنبش "این گروه را چنین بیان می دارد

1. krous & et al
2. vereceer & et al

پذیري، پیشگیري و جلوگیري از بیماري ناشی از اوقات بستري 
در بیمارستان و کمک به افراد معلول جهت ایجاد رابطه دوباره 

).7: 1381با محیط اجتماعی (به نقل از اردستانی و همکاران، 
به دنبال جنگ تحمیلی کشور ما نیز با گروه عظیمی از 
معلوالن جنگی مواجه شد. گروهی که تا پیش از جنگ فعاالنه 
در جریان روزمره زندگی شرکت داشتند، ولی امروز دیگر قادر 
به انجام بسیاري از فعالیتهاي گذشته خویش نمی باشند. در 

ر و سایر بیمارانی که کنار آن کودکان، سالخوردگان، زنان باردا
موقتاً دچار معلولیت می باشند نیز قرار دارند، بنابراین بخش 
قابل توجهی از مردم کشورمان را اینگونه افراد تشکیل می 

). معلولیت عارضه اي 5: 1391دهند (به نقل از گشتاسبی،
طبیعی و اجتماعی است که در جوامع مختلف به صورتهاي 

ر نشان می دهند که درصد قابل گوناگون دیده می شود. آما
توجهی از افراد هر جامعه را معلولین تشکیل می دهند. به طور 
مثال طبق آماري که از طرف سازمان بهزیستی جمهوري 

منتشر شده است، ده درصد از مردم 88اسالمی ایران در سال 
ایران به نوعی معلول هستند، امروزه با پیشرفتهاي زیادي که 

مانند پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی و در علوم مختلف 
تربیت بدنی به وجود آمده است، سعی می شود هرچه بیشتر به 
این گونه افراد کمک شود تا بتوانند به طور مستقل تر و بدون 
کمک دیگران و نیز بدون آنکه خود را سربار جامعه احساس 

یري کنند و یا منزوي باشند، به زندگی عادي خود بپردازند. تداب
که به این منظور از طرف ارگانهاي مختلف به عمل می آید 
بیشتر در زمینه فراهم آوردن امکاناتی از قبیل امکانات مناسب 
با وضع معلول، شغل مناسب، وسیله ي حمل و نقل، وسایل 
آموزشی و کمک آموزشی مناسب، گذران اوقات فراغت و... 

).25: 1388است (رستگاري، 
ان به طور جنبی در زندگی روزانه اگر ورزش براي همگ

مطرح است و عدم ایجاد فعالیتهاي ورزشی اختالل چندانی در 
زندگی روزمره ایجاد نمی کند، براي معلولین جزئی ضروري و 
حیاتی از فعالیتهاي روزانه تلقی می شود و درصورت نپرداختن 
بدان، وقفه و اختاللی در مسیر بهبودي یا حفظ شرایط کنونی 

).32: 1387خواهد آورد (جاللی فراهانی، بوجود 
با توجه به اهمیتی که ورزش براي معلولین در بسیاري از 
زمینه هاي اجتماعی، فرهنگی و ... دارد، باید امکاناتی فراهم 
شود که همه معلولین بتوانند در هر زمان، در هر کجا، با هر فرد 

رشته یا گروه دلخواه، با هر شدتی که مایل باشند و به هر
ورزشی که عالقه مند هستند، بپردازند و نشاط، سالمتی جسمی 
و روانی خود را به سهولت و ارزانترین قیمت تأمین نموده، در 
کنار آن ظرفیت هاي اخالقی، رفتاري و اجتماعی و عاطفی 

شان را رشد دهند.
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از این رو شناسایی موانعی که بر سر راه مشارکت ورزشی 
ی تواند کمک شایانی به رفع آنها و ارائه معلولین وجود دارد م

هاي راهکارهاي مؤثري در زمینه باال بردن مشارکت در فعالیت
ورزشی نماید.

) در پژوهشی به شناسایی 1391گشتاسبی و همکاران(
عوامل سوق دهنده و بازدارنده مشارکت ورزشی معلولین در 

هاي بدنی پرداخت و عوامل محیطی (حمل و نقل)، فعالیت
فرهنگی را -قتصادي، امکانات و تجهیزات و عوامل اجتماعیا

مهمترین عوامل بازدارنده و لذت و نشاط، سالمتی و تندرستی 
و تعامل اجتماعی را مهمترین عوامل سوق دهنده مشارکت در 

فعالیت هاي بدنی معلولین یافت.
)، در تحقیقی مهمترین موانع 1390یاموسی و همکاران (

لین را عوامل مربوط به امکانات و مشارکت ورزشی معلو
فرهنگی، سیاسی و ... دانستند. -تجهیزات، عوامل اجتماعی

) در تحقیقی با عنوان بررسی موانع 2007(1ماري و همکاران
اجتماعی، زیست محیطی و تفریحی کودکان و جوانان با 
معلولیت هاي جسمی از شرکت در فعالیتهاي ورزشی مدرسه به 

- فتند که عواملی مثل وضعیت اقتصادياین نتایج دست یا
اجتماعی، امکانات و تجهیزات، نگرش هاي اجتماعی، سن و 
منطقه جغرافیایی از مهمترین موانع شرکت در فعالیتهاي 

2جانسون و همکارانورزشی مدرسه می باشد. هم چنین

)، در تحقیقی به این نتیجه دست یافتند که شرکت در 2007(
توسط افراد معلول، بستگی به دوستی ها هر نوع فعالیت ورزشی 

و روابط با دیگران دارد. حمایت قوي دوستان و خانواده ها می 
در فعالیت هاي ورزشی به طور منظم تواند سبب مشارکت آنان

شود. همینطور دریافتند که حمل و نقل یکی از اساسی ترین 
فعالیت هاي ورزشی مشکالت افراد معلول براي پرداختن به

است.
در گوشه و کنار شهر حتما افرادي را مشاهده کرده اید 

شناخته می شوند. این افراد اگرچه که به دلیلی، با نام معلول
قطعا ممکن است در قسمتی از بدن داراي نواقصی باشند، اما

حال سوال این است که به .داراي قابلیت هاي دیگري هستند
اعی به گونه اي وسایل اجتملحاظ شهرسازي، امکانات و

توجه طراحی شده که معلولین بتوانند از آنها استفاده کنند و با
امروزه ،به مشکال تی که دارند با موانعی روبه رو نباشند

متاسفانه بسیاري از ورزشگاه ها و مراکز ورزشی کشورمان از 
معماري براي استفاده معلولین در نظر ساختمان سازي و

تطبیق شنگر ناسازگاري و نداشتننظرگرفته نشده است و رو

1. Mary Law & et al
2. Johnson & et al

اصولی آنها، با وضعیت جسمی معلوالن است. لذا در ایجاد 
التاسیس مدیریت شهري باید نقشه هاي ورزشگاههاي جدید

سازي این ساختمان ها را با معیارهاي استاندارد مناسب
محیطی براي معلولین تطبیق دهند و در زمینه ورزشگاه هاي 

دارد براي استفاده تا جایی که امکانراقدیمی نیز باید آنها 
نهایتا این که براي جانبازان و معلولین بهبود و اصالح کنند و

بازگشت جانبازان و معلولین به عرصه فعالیت و زندگی 
نیازمند مناسب سازي محیط اجتماعی و شهري به اجتماعی،

و ورزشی بودهها و میادینویژه مناسب سازي ورزشگاه
ه به مسائل و مشکالت اقتصادي زندگی معلولین همچنین توج

تا از و توجه به مسائل فرهنگی اجتماع در برخورد با معلولین،
این طریق بتوان شرایط الزم جهت بازگشت جانبازان و معلولین 

جامعه و مشارکت فعال آنها را در زندگی اجتماعی فراهم را به
.کرد

و اولویت بندي در این تحقیق محقق در صدد بود به بررسی 
عوامل مؤثر و موانع مشارکت ورزشی  معلولین شهر اهواز 

بپردازد.

تحقیقشناسیروش
تحقیق حاضر با هدف بررسی و اولویت بندي عوامل مؤثر و 
موانع مشارکت ورزشی  معلولین شهر اهواز انجام شد. تحقیق 
حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر جمع آوري اطالعات از 

آید. جامعه آماري این پیمایشی به شمار می-یفی نوع توص
پژوهش، شامل کلیه معلولین ساکن شهر اهواز، مددجویان 
تحت پوشش جامعه معلولین که براساس آخرین آمار 

حجم نمونه تحقیق بر اساس ).N= 720نفربود (720موجود
147نفر در نظر گرفته شد که از این تعداد 190جدول مورگان 
داده هاي مورد نیاز در این جمع آوري گردید.پرسش نامه 

تحقیق توسط پرسشنامه استفاده شده در پژوهش 
) و به صورت میدانی جمع آوري گردید. این 1391گشتاسبی(

سؤال در دو بعد ، عوامل بازدارنده و 48نامه شامل پرسش
اي لیکرت بود. روایی گزینه5عوامل سوق دهنده در طیف 

ز اساتید تربیت بدنی مورد تایید قرار نفر ا10صوري توسط 
نامه از روش آلفاي گرفت. محقق جهت برآورد پایایی پرسش
پرسش نامه  در 40کرونباخ استفاده گردید بدین منظور تعداد 

بین افراد نمونه توزیع و جمع آوري شد. ضریب آلفاي کرونباخ 
بدست آمد که نشان دهنده پایایی 71/0نامه براي پرسش

پرسش نامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح مناسب 
(براي بررسی طبیعی بودن K-Sهايار استنباطی از آزمون»

Oneها ) و باتوجه به آزمون مذکور از آزمون هاي توزیع داده
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sample T test و آزمون فریدمن جهت اولویت بندي
عوامل استفاده شد.

هاي تحقیقیافته
حت بررسی بر اساس وضعیت جنسیت نحوه توزیع نمونه ت

آنها %35نفر) و 97نمونه تحت بررسی مرد (%65نشان داد که 
نفر) بودند. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس 50زن (

درصد %42سال با30-20وضعیت سن نشان داد که افراد بین 
همچنین نحوه توزیع نمونه تحت .بیشترین فراوانی را داشتند

ترین اس تحصیالت نشان داد که بیشبررسی بر اس
) با تحصیالت دیپلم و پایین تر و کمترین فراوانی %54فراوانی(

) با تحصیالت فوق لیسانس و باالتر هستند. وضعیت 8%(
نمونه %47هاي تحقیق بر اساس تأهل نشان داد که نمونه

بر اساس وضعیت .متأهل بودند%53تحت بررسی مجرد و 

)شاغل بودند، بر %32ها(اري بیشتر آزمودنیاشتغال در نمونه آم
اساس نحوه بروز معلولیت بیشترین دلیل مربوط به بروز حادثه 

حرکتی بیشترین –) بود. براساس نوع معلولیت جسمی 47%(
) از نوع ناهنجاري هاي ارتوپدي %7/56نوع معلولیت ها (

براساس میزان (عضالنی، استخوانی و مفصلی) می باشد.
نفر) از نمونه داراي 62(%42هاي ورزشی فعالیتشرکت در 

نفر) هم داراي عدم مشارکت 85(%58سابقه مشارکت و  
قبل از انجام آزمون هاي آماري، ابتدا به بررسی پیش بودند.
استفاده از آزمون هاي پارامتریک خواهیم پرداخت. براي فرض

این
K-Sاز آزمونمنظور ابتدا طبیعی بودن توزیع داده ها با استفاده

مورد بررسی قرار گرفت که نتایج این آزمون
.آورده شده است1در جدول شماره 

اسمیرنوف براي سنجش نرمال بودن توزیع داده ها–آزمون کلموگروف .1جدول 
خرده 

مقیاس
تعامل سالمتیامکاناتمحیطیاقتصاديفرهنگی اجتماعی

اجتماعی
لذت و 

نشاط
سطح 
معنی داري

152/0102/0061/0120/0058/0093/0132/0

باتوجه به سطح معنی داري مشاهده  براي متغیرها که 
مشاهده می شود توزیع داده ها به صورت طبیعی 1درجدول

است، پس براي آزمونهاي بعدي باید از آزمون هاي پارامتریک 
استفاده کرد.

ین ابتدا باید بررسی کرد که آیا عوامل استفاده شده در ا
تحقیق از نظر پاسخگویان بر مشارکت معلولین در فعالیت هاي 
بدنی نقش دارند یا خیر؟ براي پاسخ به این پرسش از آزمون 

One Sample T Test استفاده شد. جدول شماره دو
.دهدنتایج این آزمون را نشان می

براي موانع مشارکت ورزشیOne Sample T Test.2جدول 
سطح معنی داري Tشاهده شدهم درجه 

آزادي
Test

value
انحراف 

معیار
میانگین متغییر

001/0 018/24 189 3 659/0 327/4 عوامل اقتصادي
001/0 445/22 189 3 757/ 103/4 عوامل محیطی
001/0 016/28 189 3 581/0 001/4 عوامل امکاناتی و 

تجهیزاتی
001/0 433/10 189 3 738/0 585/3 -عوامل فرهنگی 

اجتماعی

مشاهده می شود با توجه به 2همان طوري که در جدول
سطح معنی داري مشاهده شده، نقش بازدارندگی  عوامل 

- تجهیزاتی و عوامل فرهنگی-اقتصادي، محیطی، امکاناتی
اجتماعی بر مشارکت در فعالیت هاي بدنی معنی دار است.
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ي عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشیبراOne Sample T Test.3جدول 
سطح معنی داري t مشاهده شده درجه آزادي Test

value
انحراف معیار میانگین متغییر

0001/0 423/16 291 3 741/0 022/4 سالمتی و 
تندرستی

001/0 125/14 291 3 723/0 007/3 تعامل 
اجتماعی

001/0 231/23 291 3 660/0 211/4 لذت و نشاط

مشاهده می شود با توجه به 3ري که در جدولهمان طو
سطح معنی داري مشاهده شده،تأثیر عوامل سالمتی تندرستی، 

تعامل اجتماعی و لذت و نشاط بر مشارکت در فعالیت هاي 
بدنی معنی دار است. 

نتایج آزمون فریدمن در مورد رتبه بندي موانع و عوامل مؤثربر مشارکت ورزشی معلولین.4جدول 

اولویت بندي تاثیر گذاري موانع مشارکت ورزشی معلولین. 5جدول 
اولو

یت
شاخص آماري

عوامل بازدارنده
يمیانگین رتبه ا

56/3عوامل اقتصادي 1

14/3عوامل محیطی (حمل ونقل)2

07/3عوامل امکاناتی و تجهیزاتی3

62/1عوامل فرهنگی اجتماعی4

مشاهده می شود، مقدار 5و4همان طور که در جدول
)001/0=p) 05/0) در سطح معنی داري =α به لحاظ آماري (

رتبه اي موانع، از باشد، و با توجه به میانگینمعنی دار می
ترین مهم56/3دیدگاه پاسخ دهندگان اقتصادي با میانگین 

کم اهمیت 62/1اجتماعی با میانگین -عامل و عامل فرهنگی
نشان دهنده اولویت بندي موانع 5ترین عامل می باشد. جدول 

مشارکت ورزشی می باشد. 

ن مشارکت ورزشی معلولیناولویت بندي تاثیر گذاري عوامل مؤثر بر میزا.6جدول 
میانگین رتبه ائیعوامل بازدارندهاولویت

38/2عامل سالمتی و تندرستی1

63/1عوامل تفریحی (لذت و نشاط)2

47/1عامل تعامل اجتماعی3
مشاهده می شود، مقدار 6و4همان طور که در جدول

)001/0=p) 05/0) در سطح معنی داري =α به لحاظ آماري (
باشد، و با توجه به میانگین رتبه اي عوامل مؤثر ، دار میمعنی

از دیدگاه پاسخ دهندگان عامل سالمتی و تندرستی با میانگین 

آماريشاخص
متغییر

سطح معنی داريدرجه آزاديمقدار آمارهحجم نمونه

عوامل سوق 
دهنده

292621/462001/0

292731/1743001/0عوامل بازدارنده
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47/1ترین عامل و عامل تعامل اجتماعی با میانگین مهم38/2
نشان دهنده اولویت 6کم اهمیت ترین عامل می باشد. جدول 

بندي عوامل مؤثر می باشد. 

گیريتیجهنبحث و 
در این تحقیق مشخص شد که عوامل محیطی (حمل و 

فرهنگی و - نقل)، امکانات و تجهیزات، عوامل اجتماعی
اقتصادي بعنوان موانع بر مشارکت ورزشی معلولین تأثیرگذار 

عنوان مهمترین عامل و است و در این بین عامل اقتصادي به
عامل در عنوان کم اهمیت ترین فرهنگی به- عامل اجتماعی

بین موانع را به خود اختصاص دادند. همچنین مشخص شد 
عوامل سالمتی و تندرستی ، لذت و نشاط و تعامل اجتماعی به 
عنوان عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی معلولین نقش دارند که 
ازین میان عامل اقتصادي به عنوان مهمترین عامل مؤثر از 

دیدگاه پاسخ دهندگان شناخته شد.
تحقیق حاضر به کلی با نتایج تحقیقات حاضر در این نتایج

توان به موارد زیر اشاره زمینه همخوانی دارد که از جمله می
کرد:

) حاکی از 1391نتایج به دست آمده از تحقیق گشتاسبی (
است عوامل محیطی (حمل و نقل)، امکانات و تجهیزات، آن

بر مشارکت فرهنگی و اقتصادي بعنوان موانع -عوامل اجتماعی
) در پژوهشی به 1390ورزشی معلولین تأثیرگذار است. یاموسی(

این نتایج دست یافت که بین عوامل فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و کمبود امکانات ورزشی و امکانات موجود در اماکن 

هاي ورزشی ارتباط عمومی و عدم مشارکت معولین در فعالیت
) که در تحقیقی 1390معنادار وجود دارد. همچنین امرایی (

عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی کارکنان زن دانشگاه را به 
فرهنگی، شخصی و –ترتیب عوامل اقتصادي، اجتماعی 

) در 1384عوامل خانوادگی معرفی کرد. نظم ده و همکاران (
بررسی تاثیر ورزشی بر یکپارچه سازي اجتماعی افراد معلول 

یکپارچه سازي اجتماعی جسمی، به این نتایج دست یافتند که
افراد معلول نیازمند مجموعه اي از عوامل فرهنگی، فیزیکی، 
اقتصادي، سیاسی و اجتماعی است. نتایج تحقیق بادیا و 

) که به تأثیر عوامل محیطی و شخصی بر 2011همکاران (
مشارکت جوانان و بزرگساالن معلول در فعالیت هاي اوقات 

ج دست یافتند که عوامل محیطی فراغت پرداختند و به این نتای
و عوامل اجتماعی و فرهنگی مثل نیاز به کمک دیگران براي 
مشارکت در فعالیت هاي اوقات فراغت و همینطور عواملی نظیر 
ترس از تمسخر از سوي دیگران را مهم ترین موانع عدم حضور 
در فعالیت هاي اوقات فراغت معرفی کردند. شریفیان ثانی و 

) در تحقیقی که با عنوان تعیین نیازها و 1385همکاران (

حرکتی انجام –مشکالت دختران و زنان دچار معلولیت جسمی 
دادند مهمترین نیازها و مشکالت این قشر را براي مشارکت در 
فعالیت هاي اوقات فراغت، نبودن سرویس رفت و آمد خاص 

ورزشی و مشکل مالی –براي استفاده از مکان هاي تفریحی 
فراند و استفاده از امکانات این مکان ها را گزارش دادند.براي 

78–35) انگیزه هاي مشارکت ورزشی  افراد 2008همکاران (
ساله فرانسه، که مبتال به دیابت نوع دو بودند را انگیزه هایی 
همچون لذت بردن، عالقه، سرگرمی و ایجاد تحرك در فعالی 

هاي ورزشی معرفی کردند .
توان ورزش و فعالیت هاي ورزشی را انچه بهبطور کلی، چن

در کشور به یک اولویت تبدیل کرد، این امر خواهد توانست 
منشاء اثرات سودمندي براي ابعاد فرهنگی، آموزشی، تربیتی، 
اقتصادي، اجتماعی، بهداشتی و درمانی اقشار مختلف جامعه 

ه بویژه معلولین باشد. به هرجهت اقدام سیاسی و عملی در ارائ
رهنمودهاي رو به جلو در چارچوب حقوق بشر می بایست 
صورت گیرد. الزم است که افراد معلول با تعقل و تجزیه 
وتحلیل درست مسائل، راه حل مناسب در راستاي اهداف دولت 
با کمک سازمانهاي حمایت از معلولین پیدا کنند. ازسوي دیگر 

به انها با هاي غیردولتی درحمایت افراد معلول و کمک سازمان
تاثیري که در افزایش اعتماد به نفس آنها دارند، همت نمایند.

پس ابتدا می بایست به بررسی نقاط ضعف از لحاظ اولویت 
از دید آزمودنیها پرداخت تا عالوه بر رفع نیازهاي افراد معلول، 
آنها را به گرایش بیشتر به ورزش معلولین و کسب افتخارات 

ود. براي کشورمان تشویق نم
گردد:هاي تحقیق پیشنهادات زیر ارائه میبا توجه به یافته

هاي تحقیق که عوامل اقتصادي با توجه به یافته.1
مهمترین عامل بازدارنده معلولین شناسایی شد 

شود مدیران اجرایی و سیاست گذاري، پیشنهاد می
سیاستی اتخاذ کنند که بیشتر به اوضاع معیشتی و 

وجه به زندگی پرهزینه این اقتصادي معلولین با ت
قشر خاص توجه شود.

از آنجا که عوامل فرهنگی اجتماعی به عنوان عامل .2
بازدارنده مشارکت ورزشی معلولین شناسایی شد، لذا 

تر مد شود این عوامل به شکل جزئیپیشنهاد می
نظر قرار گرفته شود و مدیران برنامه ریز در صدد 

رفع و اصالح آن برآیند. 
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می شود همایشها و کنگره هاي علمی ویژه پیشنهاد.3
افراد با نیازهاي خاص به منظور تغییر در نگرشها، 
هدایت، تشویق و جذب افراد با معلولیت به 
محیطهاي اجتماعی بویژه ورزش به عنوان یک 
عامل مهم در توسعه قواي جسمانی، روحی، روانی و 
امید به زندگی به عنوان یک اصل مهم برگزار گردد.

یشنهاد می گردد سازمانهایی از قبیل تربیت بدنی، پ.4
شهرداریها، فدراسیون جانبازان و معلولین، کمیته 

ملی پارالمپیک، دانشکده هاي معماري و شهرسازي 
و نیز مجلس شوراي اسالمی براي تصمیم گیریهاي 
مشترك جهت ایجاد تغییرات و تحول در امر خدمت 

ه در زمینه رسانی و حضورآنان در سطح جامعه بویژ
ورزش، با یکدیگر همکاري داشته باشند.
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