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چکیده
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل موانع شرکت زنان معلول جسمی -حرکتی در ورزشهای تیمی و
رابطۀ آن با انگیزۀ مشارکت است .روش تحقیق همبستگی (معادالت ساختاری) است .جامعۀ آماری
متشکل است از ورزشکاران زن معلول جسمی -حرکتی کشورمان که در دو رشتۀ پاراوالیبال و بسکتبال
با ویلچر فعالیت دارند و تعداد  300نفر با روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند .به منظور جمعآوری
دادهها از پرسشنامۀ محقق ساختۀ موانع مشارکت و پرسشنامۀ انگیزه مشارکت هونگ یونگ لین
( )2010استفاده شد .با مرور پیشینه ادبیات و مبانی نظری ،مدل پیشنهادی ارائه شد .پس از انجام
مراحل کیفی ،عاملهای مدل نهایی بر اساس نظر خبرگان مشخص شدند .تحلیل عامل اکتشافی و
تحلیل عامل تأییدی انجام و عوامل شناسایی شدند .برای ارائۀ مدل از مدلسازی معالۀ ساختاری استفاده
شد .یافته ها نشان داد شاخصهای برازش مدل از مطلوبیت قوی مدل حمایت میکند و مدل نهایی
متشکل از عوامل فردی ،فیزیکی ،روانشناختی ،مدیریتی ،اقتصادی ،حمایت رسانه ،نقش مربی ،فرهنگی-
مذهبی ،نگرش دیگران ،حمایت اجتماعی ،معرفی شد .بین عوامل روانشناختی ،مدیریتی ،حمایت رسانه،
اقتصادی ،نگرش دیگران و انگیزه مشارکت رابطه علّی وجود دارد و بین عوامل فردی ،ساختاری ،تقش
مربی ،حمایت اجتماعی ،فرهنگی -مذهبی و انگیزه مشارکت رابطه علّی وجود ندارد .یافته های این
پژوهش انجام برنامه ریزی های موثرتری برای برطرف کردن موانع را پیشنهاد می کند تا به کمک آن
انگیزه مشارکت در زنان معلول جسمی -حرکتی افزایش یابد.
واژههایکلیدی :انگیزه مشارکت ،زنان معلول ،مدلسازی ،موانع
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Developing a Model of Barriers to Participation of Women
with Physical-Movement Disabilities in Team Sports and its
Relationship with Participation Motivation
Bakhtiari, F. (M.A), Noorbakhsh, M*. (Ph.D), Nourbakhsh, P. (Ph.D),
Sepasi, H. (Ph.D)
Abstract
The aim of this study was to develop a model of barriers to participation of
women with physical-movement disabilities in team sports and its
relationship with participation motivation. The methodology was
correlational (structural equations). The statistical population consisted of
female athletes with physical-movement disabilities in Iran who were active
in two sport fields: para-volleyball and basketball with wheelchair and 300
subjects were selected by stratified sampling method. In order to collect data,
the researcher-made Barriers to Participation Questionnaire and Hong Yong
Lin (2010) Participation Motivation Questionnaire were used. The proposed
model was presented by a review of related literature and theoretical
foundations. After the qualitative steps, the final model factors were
identified based on the experts’ viewpoints. Exploratory factor analysis and
confirmatory factor analysis were performed and the factors were identified.
Structural equation modeling was used to develop the model. The results
showed that the model fit indices supported the strong desirability of the
model, and the final model consisting of individual, physical, psychological,
managerial, economic, media support, coaching role, cultural-religious,
attitudes of others and social support was introduced. There was a causal
relationship between psychological, managerial, media support, economic,
attitudes of others and participation motivation, and there was no causal
relationship between individual, structural, coaching role, social support,
cultural-religious and participation motivation. The findings of this study
suggest more effective planning to remove barriers so that the motivation to
participate in women with physical-movement disabilities can increase.
Keywords: participation motivation, disabled women, modeling, barriers.
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مقدمه
معلولین درتمام جوامع وجود دارند و جزء الینفک جامعه محسوب میشوند .طبق آمار منتشر شده توسط
سازمان بهداشت جهانی )2011( 1تعداد افراد معلول در سراسر جهان یک میلیارد نفر تخمین زده شدهاند
که بین  10تا  15درصد جمعیت جهان را تشکیل میدهند .بر اساس گزارش این سازمان 80 ،درصد
افراد معلول در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند .افراد معلول ،عالوه بر این که در معرض
خطرهای ناشی از مشکل اصلی خود هستند ،در سایر موارد مربوط به تهدید سالمتی نسبت به افراد غیر
معلول خطرپذیری بیشتری دارند .یکی از مواردیکه میتواند زندگی افراد دارای معلولیت را تحت تأثیر
قرار دهد ،ورزش و فعالیت های بدنی است ( ویلسون و خو .)2 ،2013 ،2امروزه ورزشکاران زن معلول
توانستهاند با موفقیتهایی که در ورزش کسب کردهاند ،به اعتماد به نفس الزم برای برخورداری از یک
زندگی با کیفیت دست یابند .در بسیاری ازکشورها فرصتهایی در سطح همگانی تا قهرمانی برای افراد
معلول جهت نشان دادن تواناییهای آنها در حوزه ورزش و فعالیتهای بدنی وجود دارد .با این حال این
مشارکت در سراسر جهان یکسان نیست و افراد معلول در کشورهای در حال توسعه با موانع عمدهای
مواجه هستندکه دسترسی و مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی را محدود می کند
دیاز و دیگران )2019( 3در پژوهش خود تأثیر مشارکت ورزشی بر کیفیت زندگی افراد معلول را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش النبرگ و دیگران )2011( 4اهمیت مشارکت افراد معلول در ورزش و
فعالیتهای جسمانی را مورد تأیید قرار میدهند .تحقیقات (جئونگ و لی )2015( 5نشان داد عدم
فعالیت جسمانی به عنوان یک خطر عمده برای سالمتی معلولین میتواند باعث کاهش کیفیت زندگی و
استقالل عملکردی ،افزایش خطرات ثانویۀ مربوط به معلولیت شامل چاقی ،بیماریهای قلبی عروقی ،
فشارخون ،پوکی استخوان ،و دیابت نوع 2شود .نتایج پژوهشهای ( دوریز 6و دیگران ;2012 ،بختیاری،
نوربخش و خدایاری 2015 ،و دیواین )2016 ،7نشان داد ورزش عاملی است که معلولین را به سطح
جامعــه میکشاند و آنان را در انجام فعالیتها مستقل میسازد زیرا باعــث کاهش استرس ،افزایش
روحیۀ کاری و بهبود وضعیت عملکردی آن هـــا میشـــود .به همین دلیل ورزش به عنوان یکی از
ارکان مهم فعالیت های زندگی روزمرۀ معلولین معرفی شده است و مشارکت در ورزش و فعالیتهای
جسمانی میتواند بهترین راه کاهش مشکالت این قشر از جامعه باشد .ازطرفی ورزش های تیمی
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می تواند فرصت هایی برای افراد معلول به منظور توسعه مهارت های اجتماعی ،تحکیــم دوستیهای
خارج از خانوادههای خود و مسئولیت پذیری فراهم سازد (رنکین .)2012، 1از طریق مشارکت منظم
معلولین در ورزش های تیمی ،تعداد مخاطبین اجتماعی آنها افزایش مییابد ،هم چنین میتواند ادغام در
جامعه را با افزایش تعامل با یکدیگر و اجتماعی شدن ،خصوصا برای دختران و زنان که اغلب از جنسیت
و معلولیت خود خجالت زده اند ،تسهیل کند (سازمان ملل.)2005 ،
مشارکت در ورزش برای افراد غیر معلول تحت تأثیر عوامل مختلفی است .ممکن است تصور شود همین
عوامل بر مشارکت در ورزش افراد معلول نیز تأثیر می گذارد(آلندر و دیگران .)2006 2باید در نظر داشت
که افراد معلول ازنظر فیزیکی متفاوتند و مهم است که آنها را به عنوان یک گروه جداگانه با نیازها و
تجربیات خاص مورد توجه قرارداد .برای افراد معلول نسبت به سایر افراد جامعه ،دستیابی و حفظ
سالمت اهمیت کمتری ندارد و حتی به نوعی چالش برانگیزتر نیز هست .در سال های اخیر ،به طور
فزاینده ای نیازهای سالمتی و بهزیستی افراد معلول هم راستا با سالمت عمومی جامعه مورد توجه قرار
گرفتهاند(براگارو و دیگران .)2013
زنان معلول در ورزش با تبعیض دوگانه رو به رو هستند ،معلول بودن و زن بودن .زنان معلول از نظر
آماری کمتر از مردان معلول می باشند و زنان معلول تمایل کمتری به ورزش دارند .درکشور ما علیرغم
اینکه  40سال از تأسیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین در کشور میگذرد و در  31استان
هی ئت ورزش های جانبازان و معلولین ،امکانات الزم را در اختیار معلولین جهت مشارکت آنان در ورزش
قرارمیدهند و زمینه مشارکت و جذب معلولین را فراهم میآورند ،و ورزشکاران با پیشرفتهای
چشمگیری دستاوردهای خوبی به ارمغان آوردهاند و ورزشکاران شایستۀ بسیاری در ورزش معلولین
پرورش یافته و به عنوان الگو به جامعه معرفی شده است ،ولی با این وجود مشخص نیست که چرا
مشارکت زنان معلول در ورزش در حد انتظار نیست .برای مثال ،در گزارشی با عنوان (مردم سالم )2020
 57درصد از افراد بزرگسال دارای معلولیت در برنامههای ورزشی مشارکت نداشتند .در حالی که این
میزان در افراد غیر معلول  35درصد بود ( دیواین .)177 ،2016 ،بر اساس برآوردهای پریر ،3شیرازی پور
و جئونگ ) 2015( 4در حال حاضر تنها سه درصد از افرادی که دچار معلولیت جسمانی میشوند در
ورزش مشارکت میکنند.
اکثر افراد معلول به طور منظم در فعالیت های ورزشی که باعث میشود ایجاد شرایط بهداشت ثانویه
افزایش یابد ،شرکت نمی کنند .بنابراین شناخت موانع مشارکت ورزشی مورد نیاز است زیرا موانع شرکت
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برای افراد معلول جسمی – حرکتی هنوز ناشناخته هستند (جازما و دیگران  .)55 ،2014در طول سه
دهه گذشته ،تالشهای تحقیقاتی در زمینه شناخت موانع فعالیتهای جسمانی و ورزش افراد معلول به
طور قابل مالحظه ای در کشورهای توسعه یافته صورت گرفته است .به منظور تالش جهت افزایش
مشارکت ورزشی افراد معلول ،دانستن این که چه چیزی آن ها را از ورزش دور میکند بسیار مهم است
زیرا شناسایی موانع مشارکت منظم معلولین در ورزش ،منجر به توسعه استراتژیهای بهتر با هدف
افزایش مشارکت آنان میشود ( جازما.)65 ،2014 ،
موانع ورزش افراد معلول مورد توجه پژوهشگران خارج از کشور قرار گرفته است و با ارائۀ مدل ،بر
مشارکت افراد ،مؤثر واقع شده است .رنکین ( )2012دیدگاه ها و نظرات افراد معلول ورزشکار و غیر
ورزشکار را در پژوهشی با عنوان درک موانع مشارکت در ورزش در کشور انگلستان را بررسی کرد و در
مدل ارائه شده عوامل ساختاری ،تدارکاتی و روانشناختی را شناسایی کرد .براگارو )2013( 2موانع
مشارکت ورزشی افراد معلول قطع عضو اندام تحتانی را در کشور هلند بررسی کرد و در مدل خود عوامل
فنی ،اجتماعی و شخصی را ارائه کرد .جازما )2014( 3موانع مشارک افراد معلول جسمی -حرکتی را در
کشور نروژ بررسی کرد .در مدلی که ارائه کرد موانع به دو دسته محیطی و شخصی طبقه بندی شدند.
به منظور مطالعه موانع مشارکت ورزشی ،کرافورد ،جکسون و گادبی )1991( 4مدل هرمی موانع اوقات
فراغت را پیشنهاد کردند .مدل پیشنهاد شده برای اولین بار ،موانع را با توجه به اهمیت آنها در فرایند
تصمیم گیری فرد به سه دسته موانع درون فردی ،5موانع بین فردی 6و موانع ساختاری 7تقسیم بندی
کردند .در مدل پیشنهادی پژوهش حاضر عوامل ساختاری ،فرهنگی -اجتماعی ،روانشناختی و اقتصادی
به عنوان عواملی که مانع مشارکت ورزشی میشوند معرفی شدند .بنابراین سؤال اصلی در این پژوهش
عبارتست از اینکه آیا می توان مدلی اراده کرد که محاسبۀ شاخصهای آن بتواند برازش مدل مفهومی
پژوهش را نشان دهد؟
روش شناسی
این پژوهش به صورت ترکیبی است که از هر دو روش کمٌی و کیفی برای اهداف مختلف تحقیق استفاده
شد .براساس هدف ،کاربردی ،براساس شکل جمع آوری داده ها ،نظری و براساس زمان مورد بررسی حال
نگر است و داده ها به صورت میدانی جمع آوری شدند .در این پژوهش برای جمعآوری دادهها در بخش
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کیفی از ابزار مصاحبه نیمه ساختاری با ده نفر از اساتید مجرّب در امر ورزش افراد معلول که به روش
نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده بودند و مصاحبه با بانوان معلول جسمی -حرکتی،
استفاده گردید .سؤاالت مصاحبه ،نیمهباز و برگرفته از ادبیات نظری ،اسناد و گزارشهای عمومی ،مشاهده
و تفکرات و تعامالت پژوهشگران میباشد .مدل اولیه پیشنهادی پژوهش تدوین شد و از ده نفر از خبرگان
و متخصصان ورزش افراد معلول در رابطه با این عاملها نظرخواهی شد .با نظر متخصصان و خبرگان
ورزش معلولین ،مدل مفهومی از چهار عامل به هشت عامل افزایش یافت .در بخش کمّی با درنظر گرفتن
عوامل ذکر شده در مطالعات پیشین و مشخص کردن اهداف پژوهش و سؤاالت باز پاسخ از گروه هدف،
سؤاالت پرسشنامه تنظیم گردید و برای تعیین اعتبار محتوایی ،در اختبار هفت فرد صاحبنظر قرار داده
شد.
رایج ترین مدل اندازه گیری متغیرهای پنهان ،مدل انعکاسی یا کواوریانس محور می باشد ،این مدل
اندازه گیری به کمک تابع حداکثر درست نمایی

1

به دنبال حداقل کردن اختالف بین ماتریس

کوواریانس مدل و ماتریس کواریانس برآورد شده بر پایه معادلۀ ساختاری است .متغیر پنهان به وسیله
حداقل سه متغیر مشاهده پذیر قابل اندازه گیری است ،به طوری که بین متغیرهای اندازه گیری نوعی
همبستگی وجود دارد .به طور کلی متغیرهای پنهان نشانگر نگرشها ،متغیرهای انعکاسی هستند
(محسنین و افسیدانی .)1396 ،سؤاالت در اختیار نمونهای به حجم  150نفر از جامعۀ آماری که به شیوه
2
سهلالوصول انتخاب شدند ،قرار گرفت .برای انجام تحلیل عامل اکتشافی از نرم افزار اس .پی .اس .اس
استفاده شد و عاملها شناسایی و پرسشنا مه نهایی با  48سؤال و ده عامل تهیه گردید .برای تحلیل
عامل تأییدی که با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد در اختیار  300آزمودنی که به روش نمونهگیری
طبقه ای از بازیکنان دو رشتۀ پاراوالیبال و بسکتبال با ویلچر در پنج منطقۀ جغرافیایی کشور انتخاب شده
بودند قرار گرفت .در تحلیل عامل تأییدی میتوان ساختار عاملی را در معرض ارزیابی سختتری قرار داد
تا تعیین شود ساختار با چه کیفیتی با آنچه در تحلیل اکتشافی به دست آمده است ،انطباق دارد .اعتبار
سازۀ متغیرهای مکنون بررسی شد و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد .مدل مفهومی
اولیه که در برگیرنده تمام عامل های مرتبط با موانع مشارکت در تحقیقات پیشینه بود به منظور ایجاد
مدل نهایی مناسب ،با نظرات خبرگان و اساتید برجسته این بحث ویرایش شد .این مدل براساس یک
فرآیند دقیق شامل تحلیل عامل اکتشافی ،تحلیل عامل تاییدی و مدل سازی معادلۀ ساختاری مورد
بررسی قرار گرفت .در نتیجۀ تحقیق ،مدل نهایی حاصل شد .سپس با استفاده از تکنیک حداقل مربعات
3

جزیی فرضیههای پژوهش آزمون شد.
نتایج

1 .ML
2 .SPSS
3 .PLS
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نخست دادههای مربوط به ویژگیهای فردی آزمودنیها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و نمودارهای
مختلف طبقه بندی و توصیف شدند .بررسیها نشان داد که  47درصد شرکت کنندگان در تحقیق دیپلم،
 19/3درصد فوق دیپلم 29/7 ،درصد لیسانس 4 ،درصد فوق لیسانس و باالتر دارند 56/7 .درصد شرکت
کنندگان در تحقیق بیکار 28/3 ،درصد شاغل 3/7 ،درصد بازنشسته و  11/3درصد دانشجو هستند.
استفاده از وسیله کمکی شرکت کنندگان در تحقیق نشان میدهد 22 ،درصد از بریس17/3 ،درصد از
عصا 19 ،درصد از ویلچر استفاده میکنند و 41/7درصد از هیچ وسیلهای کمکی استفاده نمیکنند.
 62/33درصد در رشته پاراوالیبال و  37/67درصد بستکبال با ویلچر فعالیت داشتند 37/67 .درصد
متاهل و  62/33درصد مجرد بودند .سن شرکت کنندگان حداقل  13و حداکثر  ، 67و کمترین سابقۀ
ورزشی شرکت کنندگان یکسال و بیشترین سابقۀ ورزشی  50سال بود .برای برازش مدل اندازهگیری از
نرم افزار لیزرل استفاده شد .جدول شمارۀ یک شاخصهای برازش مدل را نشان می دهد .همان گونه که
مشاهده می کنید ،همۀ شاخصها قابل قبول هستند و بنابراین ،تحلیل عاملی تاییدی از روایی سازه ابزار
حمایت می کنند.
جدول  -1شاخص های برازش نیکویی برازش
شاخص ها
خی-دو

مقدار
p=0/000

مقدار قابل قبول

تفسیر

معنی دار باشد

کمتر از  0/05است پس معنی دار

2

χ=2523/6

می باشد

2

2/4

مقادیر بین  1تا 3

قابل قبول است

RMSEA

0/06

مقادیر کمتر از 0/06

قابل قبول است

NFI

0/90

مقادیر بین  0/90تا 0/95

قابل قبول است

NNFI

0/93

مقادیر بین  0/90تا 0/95

قابل قبول است

CFI

0/93

مقادیر بین  0/90تا 0/95

قابل قبول است

IFI

0/93

مقادیر بین  0/90تا 0/95

قابل قبول است

SRMR

0/07

زیر 0/08

قابل قبول است

χ/df

خی -دو اولین شا خصی است که برای سنجش برازندگی مدل به کار گرفته میشود .مقدار به دست آمده
قابل قبول و معنیدار میباشد .مهم ترین شاخصها و دامنۀ پذیرش آنها در جدول شمارۀ یک درج شده
است .همۀ شاخصها معنیدار و قابل قبول هستند .بنابراین مدل از برازندگی مطلوبی برخوردار است.
نتایج تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار لیزرل در شکل یک نشان داد که مقادیر بارهای عاملی همه
سواالت باالتر از  0/5است که نشان دهنده این است که همه بارهای از قدرت تبین خوبی برخوردار
هستند و قدر مطلق مقادیر T-باالتر از  1/96میباشند که نشان دهنده این است که سوال مربوطه قادر
به سنجش معنیدار متغیرش است .بنابراین ابزار اندازهگیری طراحی شده ،توانایی ارزیابی عوامل مؤثر بر
موانع مشارکت زنان معلول جسمی -حرکتی راداراست.
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شکل  -1بارهای عاملی گویهها روی هر عامل

نتایج آزمون آلفا کرونباخ نشان داد که مقادیر آلفا عامل اول (عوامل فردی) با آلفا 0/84؛ عامل دوم
(عوامل فیزیکی) با آلفا 0/83؛ عامل سوم (عوامل روانشناختی) با آلفا 0/82؛ عامل چهارم (عوامل
مدیریتی) با آلفا 0/82؛ عامل پنجم (حمایت رسانه) با آلفا 0/83؛ عامل ششم (عوامل نقش مربی) با آلفا
0/84؛ عامل هفتم (عوامل اقتصادی) با آلفا /78؛ عامل هشتم (عوامل نگرش دیگران) با آلفا 0/78؛ عامل
نهم (حمایت اجتماعی) با آلفا 0/69؛ عامل دهم (عوامل فرهنگی -مذهبی) با آلفا  0/63قابل قبول
هستند .چون همه مقادیر همبستگی اصالح شدۀ هر سوال با نمرۀ کل 1باالی  0/3هستند .بنابراین ،همه
آیتمها سهم مثبتی در پایایی کل دارند.
در نرم افزار  PLSکیفیت مدل ساختاری توسط شاخص افزونگی محاسبه می شود ،معروف ترین و
شناخته شده ترین معیار اندازهگیری این توانایی ،شاخض  Q2استون -گایسلر است؛ مقادیر  Q2باالی
صفر نشان می دهد که مقادیر مشاهده شده خوب بازسازی شده اند و مدل توانایی پیش بینی مناسب را
دارد؛ یعنی ،مدل از کیفیت مناسبی برخوردار است .جدول شماره دو شاخص  Q2استون -گایسلر را
نشان می دهد که همگی مثبت می باشند .همچنین ،مقدار  R2برای متغیر درونزاد انگیزه مشارکت برابر
با  0/70است که قابل توجه است .در نهایت ،شاخص نیکویی برازش ( )GOFبرای سنجش عملکرد مدل

1. Corrected Item-Total Correlation
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برابر با  0/70است که نشانه مطلوبیت قوی مدل می باشد .بنابراین مدل ساختاری پیشنهادی از برازش
مناسبی برخوردار است.
جدول  -2شاخص های برازش مدل
متغیر پنهان
موانع فردی

SSO

SSE

2

900

417/4

0/536

موانع ساختاری

600

312/4

0/45

موانع روان شناختی

600

326/07

0/457

موانع مدیریتی

700

405/5

0/421

حمایت رسانه

400

187/2

0/532

نقش مربی

400

205/9

0/485

موانع اقتصادی

500

260/03

0/480

ترحم و احترام

300

168/4

0/438

300

166/9

0/443

300

167/08

0/443

1800

884/1

0/509

اجتماعی

حمایت
عمومی
فرهنگی-
موانع
مذهبی
انگیزه مشارکت

Q

2

R

0/70

GOF

0/70

شکل  -2مقادیر  Tمسیرها در مدل ساختاری
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نتایج تحلیل مسیر با نرم افزار  PLSنشان داد بین موانع روانشناختی ،مدیریتی ،حمایت رسانه ،اقتصادی
و نگرش دیگران با انگیزه مشارکت رابطه علّی وجود دارد و بین موانع فردی ،ساختاری ،نقش مربی،
حمایت اجتماعی و فرهنگی با انگیزه مشارکت رابطۀ علّی وجود ندارد .در جدول شماره سه ضرایب و
مقادیر مدل ساختاری را نشان میدهد.
جدول  -3ضرایب و مقادیر مدل ساختاری
T

P

موانع فردی-انگیزه مشارکت

-0/16

0/757

0/449

موانع ساختاری-انگیزه مشارکت

-0/03

0/258

0/797

موانع روان شناختی-انگیزه مشارکت

-0/35

2/10

0/036

موانع مدیریتی-انگیزه مشارکت

-0/29

2/16

0/031

حمایت رسانه-انگیزه مشارکت

0/37

2/66

0/008

نقش مربی -انگیزه مشارکت

-0/22

1/69

0/090

موانع اقتصادی-انگیزه مشارکت

-0/21

2/46

0/014

ترحم و احترام -انگیزه مشارکت

0/26

2/28

0/023

حمایت اجتماعی عمومی -انگیزه مشارکت

-0/10

0/941

0/347

موانع فرهنگی-مذهبی -انگیزه مشارکت

-0/19

1/91

0/056

مسیر

b

بحث و نتیجه گیری
یکی از مهم ترین وظایف مدیران تربیت بدنی ،از میان برداشتن موانع مشارکت افراد در فعالیت های
بدنی است .زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه با موانع بیشتری برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی
روبرو هستند ( مشکل گشا .)1385 ،در این میان زنان معلول جسمی -حرکتی موانع متعدد و مضاعفی
را تجربه میکنند .برای این که مسئولین امر ش رایط و زمینه های الزم برای حضور فعال و بیشتر زنان
را در عرصۀ ورزش فراهم سازند باید با بررسی های اولیه ،مسائل و مشکالت موجود در این راه شناسایی
شود .با توجه به نقش مهمی که ورزش و فعالیت های بدنی در جنبه های سالمتی و اجتماعی زنان
معلول جسمی -حرکتی دارد ،برر سی رابطه موانع مشارکت با انگیزه مشارکت در ورزش از اهمیت
بسیاری برخوردار است ،زیرا انگیزه یکی از عواملی است که موجب تداوم و حضور مستمر در فعالیت های
ورزشی می شود .این پژوهش با هدف طراحی مدل موانع شرکت زنان معلول جسمی -حرکتی در ورزش
های تیمی و رابطه آن با انگیزه مشارکت انجام گرفت.
نتایج پژوهش منجر به شناسایی  10عامل شد .همبستگی هر کدام از عامل ها با زیر بخش های آن معنی
دار بود .در بررسی شاخصهای مدل ،مقدار شاخص خی -دو که شباهت یک مدل نظری را با مدل واقعی
نشان میدهد ،در سطح معنیداری بدست آمده قابل قبول میباشد .مقدار ریشۀ میانگین مربعات خطای
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برآورد ) (RMSEAکمتر از  0/05است که نشان میدهد برازندگی خوب است .مقدار شاخص برازش
هنجار شده ) 0/90 (NFIاست که قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است .مقادیر ) (NNFI) (CFIو
) (IFIبرابر  0/93است که نشان از برازش مناسب مدل دارد.
برای برازش مدل ساختاری از تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شد R2 .برای متغیرهای درونزای
مدل ارائه می شود .هر چقدر بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر مدل است مقدار قوی آنرا  0/65معرفی
کرده اند که مقدار آن در پژوهش حاضر  0/70میباشد .مقادیر باالی  0/35برای  Q2نشان دهنده قدرت
پیش بینی قوی است که در پژوهش حاضر همۀ مقادیر باالی  0/35هستند .مقدار  GOFبین صفر و
یک قرار دارند که مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل است .در پژوهش حاضر این مقدار
برای سنجش عملگرد مدل برابر  0/70میباشد که نشانۀ مطلوبیت قوی مدل است.
نتایج پژوهش نشان داد که بین موانع فردی و انگیزه مشارکت زنان معلول جسمی – حرکتی رابطه علّی
وجود ندارد .مشکالت جسمانی یا روانی  ،عدم حمایت خانواده از عضو معلول خانواده ،عدم شناخت افراد
معلول از سودمندی فعالیت های ورزشی ، ،بی میلی عدم اگاهی از چگونگی مشارکت در ورزش ،ناتوانی
در خروج از خانه به دلیل مناسب نبودن محل سکونت و فقدان همراه و یار تیمی از مهم ترین مؤلفه های
تشکیل دهندۀ موانع فردی برای بانوان معلول به حساب می آیند .هم چنین ،موانع بین فردی از قبیل
نداشتن همراه ،عدم تعلق به گروه یا محیط ،احساس ناامنی محیطی ،تجارب منفی را نیز باید به موانع
پیش روی معلولین اضافه نمود .شایان ذکر است افرادی که این دورشته را به عنوان ورزش انتخاب می
کنند از معلولیت کمتری برخوردار هستند ،با استناد به آمار توصیفی 14/7درصد بدون عصا 22 ،درصد
با بریس 17/3 ،درصد با عصا و فقط  19درصد با ویلچر تردد میکنند که نشان میدهد از مشکالت
جسمانی کمی برخوردار بوده ،مستقلترند و برای خروج از خانه و مشارکت در ورزش مشکل زیادی
ندارند و خانوادهها نیز از مشارکت ورزشیشان حمایت میکنند .از طرفی  47درصد از نمونه آماری
دیپلم 19/3 ،درصد فوق دیپلم 29/7 ،درصد لیسانس و  4درصد فوق لیسانس و باالتر بودند ،که میتوان
گفت آنان به خوبی از سودمندی فعالیتهای ورزشی و چگونگی مشارکت در ورزش آگاهی دارند .بنابراین
موانع فردی نمیتواند با انگیزه مشارکت زنان معلول جسمی -حرکتی در ورزشهای تیمی مرتبط باشد.
نتایج تحقیقات الکساندریا و کارول ( ، )2014محمدی و دیگران ( )1396و نادریان ( )1388با نتایج
پژوهش حاضر ناهمخوان است .دالیل احتمالی این ناهمخوانی میتواند تفاوت در رشته ورزشی ،نوع
معلولیت و ابزار اندازهگیری باشد.
نتایج دیگر پژوهش نشان داد که بین عوامل ساختاری و انگیزه مشارکت زنان معلول جسمی– حرکتی
رابطه علّی معنی داری وجود ندارد .عوامل ساختاری شامل عدم دسترسی به امکانات و فضاهای ورزشی،
توزیع نامتناسب فضاهای ورزشی در سطح شهرهای بزرگ ،عدم مناسب سازی اماکن ورزشی قابل
دسترس ،کمبود یا نبود وقت ،فقدان وسیله نقلیه مناسب ،عدم پرداخت هزینه های مالی از موانع موجود
در این زمینه بود .عوامل ساختاری از جمله موانعی بود که در بیشتر پژوهشهای محققان داخلی و
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خارجی به آن اشاره شده بود .عدم وجود رابطه علّی بین موانع ساختاری و انگیزه مشارکت ،نشان دهنده
این واقعیت است که چنین موانعی نمیتواند در انگیزه مشارکت زنان معلول جسمی -حرکتی تأثیر گذار
باشد .همچنین با توجه به آمار توصیفی ،بازیکنان این دو رشته از شرایط جسمانی مناسبی برخوردارند
که باعث میشود عوامل ساختاری تأثیر منفی بر انگیزه مشارکت نگذارد .این پژوهش با نتایج بدست آمده
از پژوهش نادریان () 1388که نشان داد موانع ساختاری باعث بی انگیزه کردن زنان برای شرکت در
فعالیتهای ورزشی میشود ،ناهمخوان است .علت احتمالی این ناهمخوانی را میتوان چنین بیان کرد که
در مراکز استان های کشور معموال یک سالن جند منظوره مناسب با شرایط افراد معلول در دسترس قرار
دارد .هیاتهای ورزشهای جانبازان و معلولین در استانها ،امکانات و تجهیزات الزم را در اختیار
ورزشکاران معلول قرار میدهند.
عوامل روانشناختی یکی دیگراز موانع مشارکت ورزش زنان معلول جسمی -حرکتی در تحقیق حاضر بود.
نگرش افراد معلول نسبت به خود و نگرش افراد جامعه نسبت به افراد معلول ،نداشتن انگیزه و عالقه برای
شرکت در فعالیت های ورزشی ،از دیگر موانع مشارکت زنان معلول در فعالیت های بدنی است .این
دیدگاه را می توان با تغییر در نگرش افراد معلول و این که به آن ها نشان داده شود که از جایگاه و
منزلت باالیی در جامعه برخوردارند و نیز با اصالح نگاه مردم نسبت به معلولیت ،برطرف کرد .یافتهها
نشان داد که بین موانع روانشناختی و انگیزه مشارکت زنان معلول جسمی – حرکتی رابطه علّی منفی و
معنی داری وجود دارد .به عبارت دیگر ،افزایش موانع روان شناختی منجر به کاهش معنیدار میزان
انگیزه مشارکت زنان معلول ورزشی کاهش میدهد .تحقیق نادریان ( )1388نشان داد که سطوح باالی
نداشتن عالقه ،با سطوح پایین تری از انگیزه بیرونی در ارتباط است .پژوهش هریس )2018( 1حکایت از
تأثیر مثبت ورزش بر سالمتی جسمی ،روحی – روانی و اجتماعی معلولین دارد و نشان داد بین افزایش
فعالیت بدنی و افزایش سالمت روان افراد معلول همبستگی قوی و مثبت وجود دارد .نتایج پژوهش تاون
سند و دیگران )2018( 2وکادیک و اسمیت  )2014( 3نشان داد ایجاد آمادگی بیشترجهت حضور
درجامعه ،افزایش شادابی و امید به زندگی ،باال رفتن میزان اعتماد بنفس ،جلوگیری از افسردگی و
کسالت ،از فوائد ورزش در زندگی معلـولین است.
از دیگر یافته های پژوهش این است که بین موانع مدیریتی و انگیزه مشارکت زنان معلول جسمی –
حرکتی رابطه علّی منفی و معنی داری وجود دارد .به عبارت دیگر ،افزایش موانع مدیریتی منجر به کاهش
معنیدار میزان انگیزه مشارکت زنان معلول جسمی – حرکتی میشود .افزایش عواملی همچون عدم
توجه و حمایت مسئولین و متولیان ورزش معلولین  ،عدم برنامه ریزی صحیح ورزشی ،تمرکز بر ورزش
قهرمانی و عدم توجه به ورزش همگانی ،عدم توجه به آینده ورزشکاران ملٌی که عمر خود را صرف

1 .Harris
2 .Townsend, Hawkins, Bennett & Hoffman
3 .Caddick & Smith
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فعالیت های ورزشی و کسب افتخارات غرور آفرین برای کشور خود میکنند ،باعث کاهش معنیدار
میزان مشارکت زنان معلول جسمی -حرکتی در ورزشهای تیمی میشود .وظیفه و رسالت مسئولین
سازمان بهزیستی ،بنیاد شهید و امور ایثارگران ،فدراسیون و هیات های ورزش های جانبازان و معلولین
این است که نسبت به ورزش زنان معلول جسمی -حرکتی جدیت بیشتری معطوف نمایند.
هم چنین نتایج پژوهش نشان داد که بین حمایت رسانهای و انگیزه مشارکت زنان معلول جسمی –
حرکتی رابطه علّی مثبت و معنیداری وجود دارد .به عبارت دیگر ،افزایش حمایت رسانهای منجر به
افزایش معنیدار میزان انگیزه مشارکت زنان معلول جسمی– حرکتی میشود .که با تحقیقات انجام شده
توسط مشکلگشا ( )1391همسو است .مهمترین هدف رسانههای گروهی ورزش ،در راستای اهداف ملی
در هر کشور ،می تواند توسعۀ ورزش باشد که ابعاد و محورهای مختلفی دارد و رسانههای گروهی در
بیشتر موارد میتوانند مؤثر باشند (قاسمی .)1386،بیشتر اخبار و اطالعات ورزشی در زمینه ورزش افراد
غیر معلول است و به معلولین به ویژه بانوان معلول کمتر پرداخته می شود .بنابر این ،به نظر می رسد که
رسانه ها به ویژه رسانه های ورزشی باید در راستای عمل به رسالت و مسئولیت های اجتماعی خود ،این
قشر مهم از جامعه را از نظر دور نگه ندارند .نتایج پژوهش ایمانیان و دیگران ( )1394نشان داد محتوای
نشریات روزنامه ورزشی کشور در  6ماهه دوم سال  1393نود و نه درصد را به ورزش افراد سالم و فقط
یک درصد را به ورزش معلولین اختصاص داده بودند .هرگاه فعالیتها و موفقیتهای زنان معلول در
رسانههای نوشتاری و تصویری منعکس شود و برنامههایی اختصاصی به ورزش معلولین بپردازد ،افراد
معلول به فعالیت ورزشی ترغیب میشوند .اطالع رسانی از سردرگمی افراد برای چگونگی پرداختن به
ورزش معلولین جلوگیری میکند و انگیزه مشارکت زنان معلول جسمی -حرکتی را افزایش میدهد .از
این رو مطبوعات با توجه بیشتر به ورزش معلولین میتوانند زمینه جذب هر چه بیشتر آنها به ورزش را
فراهم کنند.
دیگر نتایج این پژوهش این است که بین نقش مربی و انگیزه مشارکت زنان معلول جسمی – حرکتی
رابطه علّی معنی داری وجود ندارد .هرگاه مربی بدون شناخت از توانایی های فرد معلول ،انتظار انجام
تمرین هایی را دارد که از عهده وی خارج است و انگیزه ورزش کردن را در فرد معلول از بین میبرد .و
اگر تخصص الزم در امر ورزش معلولین را نداشته باشد ،فرد معلول احساس می کند که چون مربی خود
فاقد معلولیت است قادر به درک او نیست .طی سی سال فعالیت فدراسیون ورزش های جانبازان و
معلولین کشور ،مربیان کارآمد و در حرفه خود کاردانی را پرورش داده که باعث شده قهرمانان بسیاری در
سطوح جهانی و پارالمپیک تربیت و به دنیا معرفی شود .بنابر این مربیان تخصص الزم در کار خود را
دارند و باعث میشوند انگیزه افراد معلول جهت شرکت در فعالیت های ورزشی بیشتر شود.
از عوامل اقتصادی که مانع مشارکت ورزشی زنان معلول جسمی -حرکتی می شود ،میتوان به عدم
تخصیص بودجه به تناسب رشتههای ورزشی ،کافی نبودن بودجه به امر ورزش افراد معلول ،عدم
تسهیالت الزم برای رفت و آمد افراد معلول از منزل به باشگاه و بلعکس ،اشاره نمود .یافته های دیگر
پژوهش نشان داد که بین موانع اقتصادی و انگیزه مشارکت زنان معلول جسمی – حرکتی رابطه علّی
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منفی و معنی داری وجود دارد .به عبارت دیگر ،افزایش موانع اقتصادی منجر به کاهش معنیدار میزان
انگیزه مشارکت زنان معلول جسمی – حرکتی میشود .از این رو الزم است از سهم بیشتر سرانه در
تخصیص بودجه بهره مند شوند تا امکان بهره گیری از امکانات و تسهیالت ورزشی و دسترسی یکسان به
ورزش برای زنان فراهم آید (سند راهبرد توسعه نظام جامع تربیت بدنی و ورزش .)13-12 ،1382،نتایج
پژوهش رضوی و طاهری ( )1389حاکی از آن است که ارتباط معناداری بین میزان مشارکت در ورزش
همگانی با وضعیت اقتصادی وجود دارد .قدرت نما و دیگران ( )1389نیز بیان داشتند که بین وضعیت
اقتصادی -اجتماعی ،با فعالیت بدنی دانشجویان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش
اسالمی و دیگران ( )1392نیز نشان داد که بین وضعیت اقتصادی -اجتماعی با انگیزه مشارکت در
ورزش های همگانی و تفریحی ،رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش شیروانی و دیگران
( )1394نشان داد بین وضعیت اقتصادی -اجتماعی جانبازان و معلولین استان چهارمحال و بختیاری با
انگیزه مشارکت رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد .اما یافتههای پژوهش صادقی و دیگران ()1390
ارتباط معناداری را بین جایگاه اقتصادی -اجتماعی معلولین با میزان گرایش آنها به فعالیتهای ورزشی
نشان نداد .دلیل احتمالی این ناهمخوانی را میتوان چنین ذکر کرد که نمونه آماری این پژوهش ،کلیه
دانشجویان مرد معلول ورزشکار کوی دانشگاه تهران به تعداد  25نفر بودند که نمیتوانند نماینده
معتبری برای جمعیت چند هزار نفری افراد معلول در سراسر کشور باشند .جوامع انسانی بر حسب
معیارهایی از جمله معیارهای اقتصادی ،به طبقه اجتماعی خاصی تعلق میگیرند که این طبقات
اجتماعی روی جنبههای مختلف زندگی از جمله میزان مشارکت در فعالیتهای ورزشی تأثیر دارد .در
همین راستا شرایط اقتصادی افراد معلول بر انگیزه مشارکت آنها تأثیر میگذارد.
در جامعه ما نگرش های منفی به فعالیت های ورزشی زنان وجود دارد .وجود برخی خرده فرهنگ ها از
جمله نگرش های منفی مانند اعتقادات قالبی و تعصبات خانوادگی و در بعضی موارد اعتقادات مذهبی
مانع پرداختن به فعالیت های ورزشی زنان می شود .نتایج دیگر پژوهش نشان داد که بین موانع نگرشی
و انگیزه مشارکت زنان معلول جسمی – حرکتی رابطه علّی مثبت و معنیداری وجود دارد .از دیگر
عوامل ،نگرش دیگران در رابطه با ترحم و احترام است .این که مردم فرد معلول را ناتوان می پندارند و با
آنان با ترحم رفتار می کنند و احیانا در مسیر رفت و آمد از جانب دیگران مورد بی احترامی قرار می
گیرند .این دیدگاه ،اعتماد به نفس را از آنها سلب کرده و انگیزه مشارکت شان را کاهش میدهد.
یافتههای پژوهش محمدی و دیگران ( ،)1396مانع اجتماعی و فرهنگی را در رتبۀ چهارم موانع مشارکت
بانوان معلول جسمی -حرکتی در فعالیتهای ورزشی نشان داد و نگرشهای منفی درسطح جامعه را،
ازجمله مؤلفههای منفی اثرگذار در این حوزه برشمردهاند.
یافته های دیگر پژوهش حاکی از آن است که بین حمایت اجتماعی و انگیزه مشارکت زنان معلول
جسمی– حرکتی رابطه علّی معنیداری وجود ندارد .در نظر گرفتن جنبههای اجتماعی یکی از عوامل
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مهم مشارکت افراد معلول در فعالیتهای جسمانی هستند (دیواین  .)2016 ،دردسترس بودن برنامه های
ورزشی تفریحی ،رقابتی برای افراد معلول ،خانوادههای آن ها و جامعه می تواند عامل بسیار قوی در پی
گیری و مشارکت ورزشی باشد و تعامل مثبتی که از مشارکت در ورزش به وجود میآید ،ارتباط متقابل
بین افراد معلول و غیرمعلول را گسترش داده و بین افراد معلول تعامل بیشتری ایجاد می کند .مسئولین
و متولیان ورزش معلولین ،با هماهنگی با خانوادهها و اعضای جامعه ،میتوانند بسترهای مناسبی برای
افزایش مشارکت افراد مع لول در ورزش ایجاد کنند .این نتایج با یافته های پرینز و دیگران)2012( 2
همسو است.
نتایج دیگر پژوهش حاضر نشان داد که بین موانع فرهنگی -مذهبی و انگیزه مشارکت زنان معلول
جسمی– حرکتی رابطه علّی معنیداری وجود ندارد .درمورد عوامل موثر برمشارکت ورزشی زنان معلول
جسمی -حرکتی دربعد فرهنگی ،دو عامل نگرش مثبت درجامعه نسبت به ورزشکاران زن و حفظ حجاب
درحین پرداختن به فعالیتهای ورزشی به عنوان مهمترین عوامل از اهمیت یکسانی برخوردار هستند.
الزم به ذکر است که افراد جامعۀ ما به ارزشهای حاکم بر جامعه ،رعایت حجاب و موازین شرعی و
اسالمی پای بند می باشند و این امر نه تنها در زندگی بلکه در امر ورزش ورزشکاران زن معلول جسمی-
حرکتی هم نهادینه شده است .این یافته با نتایج پژوهش ماری 3و دیگران ( )2007همسو است.
هنگامی که برنامه ریزی جهت توسعه که در نهایت برای جوامع سودمند هستند طرح ریزی می
شوند ،مسائل مربوط به افراد معلول معموال نادیده گرفته می شوند .بنابراین زمانی که افراد معلول تالش
می کنند در برنامه های اجتماعی که ورزش یکی از آن ها است شرکت کنند ،با موانع مختلف مواجه می
شوند .پژوهشگر امیدوار است شناسایی موانع مشارکت زنان معلول جسمی -حرکتی در کشورمان منجر
به توسعه استراتژیهایی در جهت افزایش مشارکت آنها گردد و مدیران و متولیان ورزش معلولین با
استفاده از نتایج پژوهش حاضر ،بسترهای مناسب جهت مشارکت بیشتر زنان معلول جسمی -حرکتی
کشور را فراهم سازند .از این رو الزم است سازمانهایی از قبیل وزارت ورزش و جوانان ،شهرداری ها،
فدراسیون جانبازان و معلولین ،کمیته ملی پارالمپیک ،برای تصمیم گیری های مشترک جهت ایجاد
تغییر و تحول در امر خدمت رسانی و حضورآنان در سطح جامعه بویژه در زمینه ورزش ،با یکدیگر
همکاری داشته باشند.
منابع
 احسانی ،م . )1384( .سطح مشارکت ورزش بانوان در ایران و عوامل بازدارنده فعالیت های ورزشی.
مجله علوم انسانی.27-15 ، )3( 12،

1 .Devine
2 .Prins, Sigrid, Frank, Van Lenthe, & Anke
3 .Mary, Theresa, Gillian & Patricia
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 اسالمی ،الف ،.محمودی ،الف .خبیری ،م .و نجفیان رضوی ،س .م .)1392( .نقش وضعیت اجتماعی-
اقتصادی در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش های همگانی -تفریحی .پژوهش های کاربردی در
مدیریت ورزشی.104-89 ،)3(2 ،
 بختیاری ،ف ،.نوربخش ،م .و خدایاری ،ع .)1394( .ارتباط بین مشارکت در فعالیت های ورزشی و
سالمت روان با کیفیت زندگی جانبازان و معلولین ورزشکار رشته تنیس روی میز کشور .پایان نامه
کارشناسی ارشد .دانشکد ه تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد کرج.
 ایمانیان ،م ،.حیدری نژاد ،ص ،.خطیبی ،الف .)1394( .تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی کشور با
رویکرد ورزش معلولین .فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی.42-5 ،)10(3 ،
 رضوی ،م .ح ،.اشکوه طاهری ،و .)1389( .بررسی وضعیت اجتماعی -اقتصادی افراد شرکت کننده در
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