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مقدمه
تحرك و فعاليت بدنی در زندگی امروزی که متعاقب توسعه و گسترش املانات وسقایل رفقاهی و شقيوههقای نقوین زنقدگی
بهوجود آمده ،ضرورت پرداختن به ورزش و تربيتبدنی را بيشازپيش ایجاب مینماید .در این راسقتا انجقام مسقتمر و مقنظ
حرکات بدنی ،امری حياتی و الزم بهنظر میرسد (کراس 6و هملاران .)2003 ،آنچه بيش از هر چيز برای افقراد معلقول مهق
تلقی میگردد ،کسب و یا حفظ سالمتی از دست رفته است و در این خصوص بر طبق نظر محققين و متخصصين تربيتبقدنی
و علوم ورزشی ،فعاليتهای بدنی مه ترین وسيله جهت جبران کمبودها و کاسقتیهقا و بقهویقژه تقممين سقالمتی محسقوب
میشود .فعاليتهای بدنی با هدف بهبود یا حفظ آمادگی جسمی بقهصقورت برنامقهریقزیشقده ،سقاختارمند و متقداوم انجقام
میشوند که در آن شرکتکنندگان به مجموعه متفاوتی از قواعد یا انتظارات پایبند هستند و یقک هقدف مشقخ را دنبقال
میکنند (رابرتسون ،امرسون ،باینس و هاتون .)2062 ،2فعاليتهای ورزش یلی از شيوههایی اسقت کقه افقراد مقیتواننقد بقا
استفاده از آن بر فشارهای جسمی ،روحی ،روانی و اجتماعی فائق آیند .تحقيقات نشان داده است افرادی که بهطور مقنظ بقه
ورزش میپردازند ،کمتر از دیگران دچار ناراحتیهای قلبی عروقی شده ،فشقارهای عصقبی کمتقری را تحمقل مقیکننقد و از
اعتماد بهنفس بيشتری برخوردارند ،آنها نسبت به زندگی خوشبقينتقر بقوده و کمتقر دچقار افسقردگی مقیشقوند (وریلقر 3و
هملاران .)2002 ،تمرین منظ  ،فعاليت بدنی ورزش در بين زنان و مردان در هر سنی و شرایطی ازجمله افراد دارای معلوليت،
طيف گستردهای از مزایا مانند سالمت جسمی ،اجتماعی و روانی را فراه میکند (رابرتسقون و هملقاران .)2062 ،بقهدنبقال
جنگ تحميلی کشور ما نيز با گروه عظيمی از معلولين جنگی مواجه شد .گروهی کقه تقا پقيش از جنقگ فعاالنقه در جریقان
روزمره زندگی شرکت داشتند ،ولی امروز دیگر قادر به انجام بسياری از فعاليتهای گذشقته خقویش نمقیباشقند .در کنقار آن
کودکان ،سالخوردگان ،زنان باردار و سایر بيمارانی که موقتاً دچار معلوليت میباشند نيز قرار دارند ،بنابراین بخش قابلتقوجهی
از مردم کشورمان را اینگونه افراد تشليل میدهند (گشتاسبی .)6326 ،بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشقت ،4معلوليقت
به محدودیت یا عدم ایفای نقش طبيعی و کامل فرد ،مرتبط با سن ،جنس ،شرایط فرهنگی و اجتماعی گفته میشود .معلوليت
بهدنبال یک نق یا ناتوانی بهوجود میآید .بهطور طبيعی هنگامیکه سالمت جسمی انسان به خطقر مقیافتقد ،دیگقر ابعقاد
سالمتی او نيز تحت تمثير متقابل قرارگرفته ،به نوعی زندگی او را با خطرات جدی مواجه میکند (آنقدراده ،منقدونلا ،چقادی،5
 .)2060نيمی از بزرگساالن  62تا  14ساله معلول ،افراد غيرفعالی هستند که این مطلب یلی از موارد مشقللآفقرین اسقت؛
زیرا ،باعث کاهش کيفيت زندگی میشود و استقالل عمللردی افراد را کاهش میدهد و همچنين ،موجقب افقزایش خطقرات
ثانویه مربوط به معلوليت میشود .در پژوهشهای زیادی بر مزایا ،نيازها و اهميت زندگی فعال در افقراد معلقول تمکيقد شقده
است (دیواین.)2061 ،1
بهعنوان یکبخشی از جامعه ،افراد دارای معلوليت محدودیتهایی را برای مشارکت در ورزش دارند .از آنجا که ورزش
بخشی جداییناپذیر از جامعه است ،تحری ها و محدودیتهای مشابهی برای ورود به دنيای ورزش اعمالشده است .در طول
تاریخ ورزش ،افراد دارای معلوليت طردشده و محروميت را تجربه کردهاند .نگرش جامعه نسبت به افراد دارای معلوليت در
ورزش باعث شده تا موانع خاصی برای مشارکت ایجاد شود بسياری از موانع ناشی از برچسبهایی است که برای شناسایی
مشلالت یا اختالالت مربوط به افراد معلول در جامعه ایجاد شده است .عالوه بر نگرش جامعه محدودیتهای پزشلی نيز بر
مشارکت ورزشی افراد معلول تمثير گذاشته است .اما با تغيير نگرش در مورد ضعف افراد دارای معلوليت ،همچنين پذیرش
تواناییهای آنها و اجتماعی شدن افراد معلول مشارکت آنها در ورزش افزایش خواهد یافت (دیپاو گاورون.)2005 ،
1. Krous
2. Robertson, Emerson, Baines & Hatton
3. Vereceer
)4. World Health Organization (WHO
5. Andrade, Mendonca, Chadi
6. Devine

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی

سال نه  -شماره  -62پایيز و زمستان 6322

79

بررسی های متعدد نشان دادند که حداقل تمثير مثبت شرکت منظ افراد دارای ناتوانی جسمی و افراد وابسته به ویلچر در
ورزش ،عمللرد فيزیلی مطلوب و بهبود وضعيت روانی و اجتماعی است (هان ،چوی کوون ،لی .)2066 ،6همانطور که ذکر
شد ورزش یلی از مه ترین عرصههای افزایش روحيه و انگيزه افراد دارای معلوليت است .راولند و فریدسون،)6224( 2
معتقدند برای ایجاد شرایط الزم برای مشارکت مداوم در فعاليتهای ورزشی ،ورزش باید بهصورت لذتبخشی در سنين پایين
به این افراد ارائه گردد تا آنها بتوانند در آینده دوباره به آن تمایل پيدا نمایند .ارائه ورزش بهصورت لذتبخش به افراد سبب
میشود که مشارکت در فعاليتهای ورزشی بهصورت یک ميل درونی درآمده و مشارکت افراد در آن بهطور مداوم ادامه یابد.
بهنظر آنها ایجاد شرایط الزم برای شللگيری تجارب لذتبخش و خوشآیند در ورزش ،راهلاری مناسب برای افزایش سطح
فعاليتهای ورزشی در سنين مختلف میباشد که بهنوبه خود سبب تغيير نگرش افراد در مورد ارزش تمرین و فعاليت بدنی و
از همه مه تر ،کسب نتایج بلندمدت و سودمندتری مانند سالمتی برای افراد از طریق مشارکت مداوم در فعاليتهای ورزشی
در طول زندگیشان میگردد (پارسامهر .)6320 ،مشارکت در ورزش و فعاليتهای بدنی باعث بهبود آمادگی جسمانی مرتبط
با سالمتی ،بهبود سالمتی استخوانها ،کاهش چربی بدن و کاهش نشانههای افسردگی میشود (استانيش 3و هملاران،
 .)2065بر اساس یافتهها ،ورزش با بهبود شرایط روانی از جمله حالتهای اساسی و خودشناسی ارتباط نزدیلی دارد و
تمرینات بدنی وسيله مناسبی برای دستیابی به شرایط مطلوب ذهنی و روانی هستند (پوررنجبر و هملاران.)6324 ،
پژوهشهای انجامشده در زمينهی وضعيت زندگی معلولين ،حاکی از این است که در کشورهای مختلف ،این گروه نسبت به
سایر افراد جامعه از املانات اوليه زندگی همانند بهداشت ،مسلن و آموزش بهرهمند نيستند .همچنين ،از ادوار گذشته تاریخ
تاکنون امور مربوط به معلولين چه از نظر شناخت وجودی آنها و چه از حيث روابط بين اجتماع و معلولين ،هميشه مسئله
دشواری بوده است و بين تلامل اجتماعی و علمی بشر با وضع اجتماعی معلولين رابطه ثابتی وجود نداشته است (سوقندی،
 .)6322سبحانی و هملاران ( )6324پژوهشی تحت عنوان بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر و موانع مشارکت ورزشی
معلولين شهر اهواز انجام دادند .نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان داد به ترتيب اهميت ،عوامل سالمتی و تندرستی،
لذت و نشاط و تعامل اجتماعی مه ترین عوامل مؤثر مشارکت در فعاليتهای بدنی و در بين موانع مشارکت ورزشی معلولين
عوامل اقتصادی ،محيطی (حملونقل) ،املانات و تجهيزات و عوامل اجتماعیق فرهنگی مه ترین موانع میباشند .سلطانی
زرندی و هملاران ( )6321پژوهشی تحت عنوان شناسایی موانع مشارکت جانبازان و معلولين استان البرز در ورزش با هدف
تعيين روایی و پایایی پرسشنامهای که شاخ ها و عاملهایی قابلاعتماد و معتبر داشته باشد انجام دادند .و روایی سازه آن با
انجام معادالت ساختاری مورد تمئيد قرار گرفت .یافتهها پس از تمیيد عاملها از طریق تحليل عاملی تمیيدی نشاندهنده
پایایی عاملها از طریق آلفا کرونباخ و در حد قابلقبول بوده است.
یازیسيگلو 4و هملاران ( )2062در بررسی معلولينی که در برنامه فعاليت بدنی ورزش تطبيقی مشارکت میکردند ،دریافتند
که این دسته از معلولين نسبت به معلولين غيرفعال ،کيفيت زندگی و رضایتمندی بيشتری داشتند .همچنين ،آنها دریافتند که
حمایت خانواده عامل مهمی در مشارکت معلولين در ورزش و رضایت آنها از زندگی است .این پژوهشها تآئيد میکنند که
خانواده یلی از ارکان مه گرایش معلولين به مشارکت در ورزش است .جارسما 5و هملاران ( )2064موانع و تسهيل
کنندههای مشارکت ورزشی  142نفر از افراد با اختالل بينایی را بررسی کردند .نتایج نشان داد که هزینهها ،فقدان همساالن
و اختالل بينایی ،ارتباط منفی معناداری با مشارکت افراد در فعاليتهای ورزشی داشتند؛ درحالیکه تحصيالت دانشگاهی و
استفاده از نرمافزارها و فناوری ارتباط مثبتی با مشارکت ورزشی داشتند .مه ترین موانع فردی شامل اختالل بينایی و
مه ترین مانع محيطی نيز مشلل در حملونقل آنها بود .مشارکتکنندگان فعال نيز وابستگی به دیگران را مانع فردی
1. Han, Choi-Kwon, Lee
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دانستهاند .سالمتی ،سرگرمی و برخورد اجتماعی ،مه ترین عوامل تسهيلکننده فردی بودند .در بعد تسهيلکننده محيطی نيز،
حمایت خانواده مه ترین عامل بود .دریسی ،الك و تيلور )2062( 6پژوهشی تحت عنوان ایجاد مشارکت فراگير در ورزش:
تمثير معلوليت و نيازهای حمایتی بر محدودیتهای مشارکت در ورزش انجام دادند .یافتههای این پژوهش نشان داد که نوع
ناتوانی و سطح نيازهای حمایتی ،تغييرات اساسی در محدودیتهای مشارکت و عدم مشارکت را ایجاد میکند یا بهعبارت
دیگر سطح ناتوانی ،مه ترین عامل تعيينکننده ميزان مشارکت افراد معلول در ورزش است .رابرتسون و هملاران ()2062
پژوهشی با عنوان مشارکت معلولين با ناتوانی ذهنی خفيف و متوسط در ورزش انجام دادند .نتایج این پژوهش نشاندهنده
سطح پایين مشارکت کودکان و نوجوانان دارای ناتوانی ذهنی در ورزش نسبت به همساالن بود .بر اساس این پژوهش
فعاليتهای آینده در زمينه ارتقاء ورزش و فعاليت بدنی در کودکان و نوجوانان معلول ذهنی مملن است در کمک به کاهش
نابرابریهای مختلف که توسط افراد معلول ذهنی تجربه میشوند ،نقش داشته باشد.
معلولين نيز همانند سایر افراد عادی جامعه حق استفاده از تسهيالت شهری و املان عمومی از قبيل :املان فرهنگی،
ورزشی و تفریحی ،تجاری و  ...را دارا میباشند و متمسفانه بهدليل عدم املانات مناسب و کافی در اماکن ورزشی آنها حضور
ک رنگی دارند .لذا میتوان با ایجاد محيطی که آن افراد عادی و معلول بتوانند در کنار یلدیگر قرار گيرند و به فعاليت ورزشی
بپردازند در ارتقاء روحيه معلولين نقش تعيينکننده و بهسزایی خواهد داشت .از آنجاکه اکثر آنان بهدليل ضعف جسمانی زمان
بيشتری را در خانه و یا حتی آسایشگاه بسر میبرند ،مشارکت در ورزش به آنها این فرصت را میدهد که از حالت انزوا بيرون
آیند و با دیگران در ارتباط کامل باشند تمثيرات مثبت ورزش بر فرآیند توانبخشی معلولين آشلار واضح است .در کنار عواملی
که منجر به گرایش افراد به ورزش میشود عواملی نيز بازدارنده از انجام فعاليت بدنی هستند .عواملی همچون عوامل
شخصی ،روان شناختی ،فرهنگ جامعه ،مشلالت مالی ،سوء مدیریت و نبود املانات با توجه به محدودیتهای جسمی آنها
بيشتر نمود پيدا میکنند .هرکدام از این عوامل بازدارنده میتواند عادتهای ورزشی یک فرد عادی یا معلول را از بين ببرد .لذا
شایسته است که این عوامل همواره توسط خود افراد همچون عوامل فردی و روانشناختی و عوامل مدیریتی و املانات
ورزشی توسط مسئولين کنترل شوند تا بهرهای که افراد معلول و جانباز از فعاليت بدنی میبرند ،کاهش نياید .فعاليتهای
ورزشی از جایگاه مناسبی ميان جانبازان معلولين جامعه برخوردار نيست و املانات موجود جوابگوی نيازهای آنها نمیباشد و
باید اقدامات جدیتر و برنامهریزی اساسیتری صورت گيرد در مقایسه بين تحقيقات داخل و خارج کشور تفاوت چشمگيری
بين شرکت افراد معلول و جانباز در ورزش وجود دارد با توجه به اینکه از مه ترین رسالتها و اولویت برنامههای تخمين و
مدیران تربيتبدنی برطرف نمودن موانع و مشلالت میباشد ،نارسایی و ضعف این عوامل ،موارد بیشمار دیگری را تحت
شعاع قرار داده است .اگرچه نشان دادهشده است که افراد معلول از فعاليت کمتری برخوردارند و خيلی ک در فعاليتهای
ورزشی شرکت میکنند ولی راههایی برای افزایش فعاليت جسمانی آنان و رسيدن به حداکثر مزایای ناشی از فعاليتهای
منظ ورزشی وجود دارد .بنابراین محقق بهدنبال این موضوع است که چه عواملی در مشارکت ورزشی معلولين مؤثر هستند؟

روششناسی پژوهش
با توجه به هدف پژوهش ،رویلرد پژوهش حاضر کيفی 2و پارادای آن تفسيری 3است .با توجه به اینکه منابع دادههای
پژوهش حاضر ،مصاحبه 4بود از روش تحليل مضمون مصاحبهها برای استخراج و کدگذاری استفاده گردید .تحليل مضمون یا
تماتيک 5ضمن اینکه خود یک روش مستقل تحليل است ،میتواند در روشهای دیگر تحليل کيفی نيز بهکار رود (محمدپور،
 .)6322این نوع تحليل در مرحله اول بهدنبال الگو یابی دادهها است .جامعه آماری پژوهش در این بخش شامل متخصصين و
1. Darcy, Lock, Taylor
2 .Qualitative research
3. Interpretivism
4. Interview
5. Thematic Analysis
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صاحبنظران حوزه علمی ،پژوهشی و اجرایی اع از مسئولين و مدیران کميته ملی پاراالمپيک و فدراسيون جانبازان و
معلولين و اساتيد دانشگاهی بودند .با توجه به ماهيت تحقيق ،روش نمونهگيری از نوع نظری (هدفمند) 6بود .بر اساس
مطالعات و بررسیها ،نمونهگيری از افرادی انجام شد که بيشترین فرصت را برای گردآوری مرتبطترین دادهها درباره پدیده
تحت مطالعه فراه میکردند .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش مصاحبههای عميق و نيمه ساختاریافته 2بود.
کدگذاریهای انجام شده بر اساس مشابهتهای معنایی و ماهيتی به ت های فرعی و ت های اصلی دستهبندی شدند که در
این حين یادداشتهای محقق نيز کمککننده بود و در نهایت شبله مضامين 3بين مفاهي توليدشده در بخش مختلف ترسي
گردید .مراحل تمیيد روایی و پایایی روش تحقيق کيفی با روشهای کمی اساساً متفاوت است .بهطوریکه مورس و
هملاران )2002( 4برای اطمينان از روایی 5و پایایی 1پژوهش کيفی مواردی نظير انتخاب دقيق نمونههای مناسب ،جمعآوری
و تحليل ه زمان داده و انسجام در روششناسی پژوهش را در جهت اطمينان از نتایج پيشنهاد میدهند که در این تحقيق نيز
موارد فوق از طرف پژوهشگران رعایت گردید .همچنين با استفاده از روش بازکدینگ( 2کدگذاری 2مجدد)  20درصد از
محتوای مصاحبهها و اسناد توسط پژوهشگر دیگری از تي کدگذاری شد و با کمک فرمول اسلات 2ضریب توافق برابر با
 22/2محاسبه گردید.
مقولههای مورد توافق
کل مقولهها

= 𝑅 𝐶.

در منابع علمی انجام  62تا  62مصاحبه را برای رسيدن به اشباع نظری 60کافی میدانند (بازرگان .)6322 ،در این تحقيق
نيز پس از انجام  61مصاحبه با  61نفر محقق به اشباع نظری رسيد.
جدول  :1گزارش توصیفی نمونه تحقیق

متغير
جنسيت

مدت فعاليت در ورزش معلولين

پست سازمانی

ویژگی جمعيت شناختی

فراوانی

درصد فراوانی

مرد
زن
زیر  60سال
 66ق  20سال
 26ق 30سال
بيشتر از  30سال
علمی ق پژوهشی
اجرایی

2
2
6
2
3
60
5
66

51/25
43/25
1/25
62/5
62/25
12/5
36/25
12/25

1. Theoretical Sampling
2. Deep And Semi-Structured Interviews
3. Thematic Network
4. Morse and et al
5. Validity
6. Reliability
7. Re-Coding
8. Coding
9. Scott
10. Theoretical Saturation
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یافتهها
با توجه به مبانی نظری پژوهشهای کيفی ،ه زمان با انجام مصاحبهها ،تحليل و کدگذاری آنها نيز انجام شد؛ بقهطقوریکقه
تحليل هر مصاحبه بههمراه یافتههای قبلی بهعنوان راهنمقای مصقاحبه و معيقاری بقرای انتخقاب افقراد بعقدی بقود .انجقام
مصاحبههای کيفی تا حد رسيدن به اشباع نظری ادامه پيدا کرد .تجزیه و تحليل دادهها در یک فرآیند شش مرحلهای صورت
گرفت .6 :مرور متن نوشتاری دادهها ،کسب احساس کلی نسبت بقه آنهقا و تعيقين چگقونگی بخقشبنقدی مقتن نوشقتاری؛
 .2انتخاب بخشهایی از متن نوشتاری دادهها بهصورت اطالعات کدگذاری شده؛  .3مرور کدهای تقدوینشقده و ادغقام آنهقا
بهصورت دستههای عمدهتر اطالعات؛  .4کاهش دستهها ،حذف دستههای تلراری و ادغام دستههای کوچکتر در دستههقای
عمدهتر؛  .5تبدیل دسته کدها به  5تا  2موضوع؛  .1انتخاب کدهایی (مقولههایی) بهعنوان موضوع بحقث و مشقخ کقردن
بقيه مقولهها برای توصيف آنها در گزارش تحقيق (بارزگان.)6322 ،
جدول  :2یافتههای پژوهش حاصل از مصاحبه

مفهوم

مقولههای فرعی
الگوی مطلوب

برنامه محوری
تفلر مدیریتی و برنامهریزی
مطالعات و ارزیابی

انتخاب مدیران کارآمد

هماهنگی و ارتباطات بين
سازمانی

ارتباطات سازمانی

فراگير سازی

احداث اماکن اختصاصی
توسعه زیرساختها
تجهيزات

مقوله
توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی
بومیسازی الگوها
ارائه الگوهای موفق جهانی
الگوبرداری از کشورهای صاحبنام
برنامهریزی صحيح در ورزش معلولين
اولویت بودن ورزش معلولين برای سایر سازمانها (مانند بهزیستی)
توسعه ورزشهای بومی و محلی
برنامهریزی ورزش ویژه معلولين در آموزش و پرورش
سيست تحقيق و ارزیابی در ورزش معلولين
توسعه تحقيقات در ورزش معلولين
کنترل و نظارت بر فعاليتهای منابع انسانی
ارزشيابی دورهای نيروی انسانی
حضور مدیران کاردان بهعنوان مدیر ارشد فدراسيون
توجه به امر تخص در انتخاب مدیران
استفاده از افراد متخص در برنامهریزی
هملاری با نهادهای مختلف مانند مدارس استثنایی
مشارکت گروههای داوطلبانه
نقش شهرداریها در رابطه با معلولين
وضع قوانين تسهيلکننده ورزش معلولين
تعامالت معلولين در سطح جامعه
ادغام و یلپارچگی در جامعه
افزایش تمسيسات و سالنهای اختصاصی
احداث اماکن ویژه معلولين در استانها
بهبود زیرساختها
توسعه املانات ورزشی در دسترس
ارتقاء سيست حملونقل
توجه به ایمنی ورزشلاران
تجهيز اماکن عمومی ورزشی
تجهيز سالنها به املانات تخصصی

سال نه  -شماره  -62پایيز و زمستان 6322

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی

مفهوم

مقولههای فرعی

رسانه و مطبوعات

اطالعرسانی

حمایت مالی ورزشلاران
برگزاری دورههای
دانشافزایی
توسعه منابع انسانی
ارتقا سطح دانش مربيان

خدمات رفاهی

افزایش آگاهی

فرهنگ و آموزش

تغيير نگرش

خودشلوفایی
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مقوله
وضعيت مبلمان شهری
توليد محتوای مناسب
پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی معلولين
توجه رسانههای چاپی
افزایش آگاهی مردم از طریق رسانههای جمعی
اختصاص حقوق ماهيانه
پاداشهای نقدی برای ورزشلاران
تممين مسائل مادی
برگزاری سمينارهای بينالمللی برای توسعه مربيان
برگزاری کالسهای آموزشی برای مربيان و داوران
شرکت مربيان در سمينارهای بينالمللی
بهرهگيری از افراد متخص علوم ورزشی
افزایش سطح دانش علمی و فنی مربيان
شرکت در مجامع بينالمللی
همایش و جلسات و کنگرهها
بيمه
ارائه یارانههای ورزشی
کاهش ماليات مربوط به ورزشهای معلولين
بهوجود آوردن فرصتهای رقابتی مناسب
افزایش ميزان آگاهی دیگران از نيازهای معلولين در ورزش
نقش آموزش و پرورش و سایر مراکز آموزشی
افزایش آگاهی خانواده
توانمندسازی معلولين
هدایت تحصيلی
احترام به حقوق افراد دارای معلوليت
ایجاد حس مسئوليتپذیری نسبت به معلولين
ایجاد باور اثرگذاری ورزش در جامعه هدف
تغيير دیدگاه جامعه نسبت به معلوليت افراد
مسئوليت اجتماعی در قبال معلولين
بهبود نگرش جامعه نسبت به معلوليت
ایجاد انگيزه برای معلولين
سوق دادن افلار عمومی به سمت ورزش معلولين
کاهش فقر فرهنگی
تمکيد بر سالمتی و تندرستی
لذت و نشاط
افزایش اعتمادبهنفس
درك حس استقالل
مسئوليت فردی

بر اساس جدول شماره ( )2تحليل مصاحبهها در گزیدهی ابعاد و ویژگیها خالصه گردید .در ادامه این ابعاد  61عامل یا
مقوله فرعی استخراج شد .در نهایت از دستههای مقولههای فرعی  1مقوله اصلی بهدست آمد .این مقولهها شامل؛ تفلر
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مدیریتی و برنامهریزی ،هماهنگی و ارتباطات بين سازمانی ،توسعه زیرساختها ،رسانه و مطبوعات ،توسعه منابع انسانی و
فرهنگ و آموزش میباشند.
مشارکت معلولین در
فعالیتهای ورزشی

آموزش و آگاهی

توسعه

رسانه و

توسعه

منابع انسانی

مطبوعات

زیرساختها

هماهنگی و
ارتباطات
بین سازمانی

تفکر مدیریتی و
برنامهریزی

افزایش آگاهی

حمایت مالی
ورزشلاران

تغيير نگرش

برگزاری دورههای
دانشافزایی

خودشلوفایی

ارتقا سطح دانش
مربيان

مطالعات و ارزیابی

خدمات رفاهی

انتخاب مدیران
کارآمد

اطالع رسانی

احداث اماکن
اختصاصی

ارتباطات سازمانی

الگوی مطلوب

تجهيزات

فراگيرسازی

برنامه محوری

نمودار  :1نقشه تماتیک عوامل مؤثر بر مشارکت معلولین در فعالیتهای ورزشی

بحث و نتیجهگیری
ورزشهای امروزی شللهای مختلفی از فعاليتهای جسمانی را شامل میشوند که در چقارچوب نظقام تعلقي و تربيقت هقر
جامعه و همراه با ارزشهای فردی و اجتماعی آن ،موجب پرورش فلری و جسمی انسان میشوند .همچنين ،ورزش بهعنقوان
یلی از فعاليتهای فراغتی فعال ،نقش تعيينکنندهای در حفظ سالمتی روحی انسقان دارد و داشقتن زنقدگی سقال مسقتلزم
داشتن تحرك و فعاليتهای ورزشی است .این موضوعی است که بارها در پژوهشهای مختلف بيانشده است .اطالع افراد از
تمثيرهای مطلوب ورزش بر دستگاه های بدن موجب شده است تا گرایش به فعاليتهای ورزشی در سقاعات فراغقت افقزایش
یابد .ورزش ،یلی از نهادهای اساسی تممينکننده نيازهای فراغتی محسوب میشود و بهطقور گسقترده بقا موضقوع سقالمت
مرتبط است .مزایای جسمانی ،روانشناختی ،اجتماعی و فرهنگقی ورزش منجقر بقه بلقارگيری آن در زمينقههقای درمقانی و
بازتوانی شده است (ویلهيت و شانک.)2002 ،6
بر اساس نتایج تحقيق حاضر یلی از مهق تقرین ابعقاد مقؤثر مشقارکت معلقولين در فعاليقت ورزشقی ،تفلقر مقدیریتی و
برنامهریزی است .تحقيقات نشان میدهد که عمللرد سازمانهایی که به مدیریت راهبردی میپردازند ،بهتر و باالتر از دیگقر
سازمانهاست .دانشمندان بسياری اهميت برنامهریزی راهبقردی را از جنبقههقای مختلقف بررسقی کقردهانقد و همگقی روی
همبستگی برنامهریزی راهبردی با عمللرد مطلوب سازمانها توافق نظر دارند و معتقدند که برنامهریقزی راهبقردی فرآینقدی
1. Wilhite, Shank
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پویا و منطقی است (جنينگ و دیسنی .)2001 ،6ماچادو )2004( 2معتقد است برنامهریقزی راهبقردی عنصقری کليقدی بقرای
برتری سازمانی و ابزاری بسيار مه برای اثربخشی سازمانی است .یلی از مواردی که در این باره میتوان به آن اشاره کقرد،
استفاده مفيد از الگوهای کشورهای مطرح و موفق در حوزه مشارکت معلولين در فعاليتهای ورزشی است .الگوبرداری روشقی
سيستماتيک است که سازمانها بهوسيله آن میتوانند فعاليتهای خود را بر اساس بهترین صنعت یا سقازمان انقدازهگيقری و
اصالح کنند؛ این روش با فراه سازی چارچوبی برای سازمانها که بهوسيله آن فعاليتهای بهترین سازمان مشخ گردیقده
است و تشخي وجوه تمایز سازمان موجود با بهترین سازمان ،نشان میدهد که چگونه میتوان شقلافهقای موجقود را پقر
کرد .الگوبرداری در واقع ابزاری برای بهبود مستمر است و میتواند توسط انواع سازمانهای توليدی و خدماتی بقهکقار گرفتقه
شود .ارزیابی مقایسهای یلی از مؤثرترین شيوهها در جهت بهبود سازمان است .امقروزه مقدیریت هقر سقازمان مقیتوانقد بقا
الگوبرداری از سازمانهای موفق روشهای برتر را برای بهبود مستمر کارایی در سازمان خود پيداکرده و آنهقا را پيقادهسقازی
کند .با توجه به یافته تحقيق و نظر خبرگان الگوبرداری میبایست بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی ،بومیسقازی الگوهقا،
ارائه الگوهای موفق جهانی و الگوبرداری از کشورهای صاحبنام انجام گيرد .بر اساس نتایج یلی از ویژگیهای مهق تفلقر
مدیریتی ،برنامه محوری است .داشتن طرح و برنامه اجرایی مشخ و برنامهریزی صحيح در ورزش معلولين در بخقشهقای
مختلف از موارد مه است.
مدیران فدراسيون جهت پيادهسازی اهداف نيازمند برنامهریزی مدون هستند .از طرفی اولویت بودن ورزش معلولين بقرای
سایر سازمانها (مانند بهزیستی ،آموزش و پرورش ،وزارت ورزش و جوانان ،شهرداری و  )...یلی از جنبههای مهمی است که
مورد غفلت قرارگرفته است .مدیران میتوانند با توسعه ورزشهای بومی و محلی زمينه مشارکت معلولين را در ورزش فقراه
کنند .آنچه در تمامی مراحل تدوین ،اجرا ،نظارت و کنترل برنامهها بهنظر میرسد هملاری و ه اندیشی نهادهای تصمي گيقر
ورزش است .استقرار سيست تحقيق و ارزیابی در ورزش معلولين در دستگاههای اجرایی در چارچوب اصقول و مفقاهي بقرای
تحقق اهداف و وظایف سازمانی است .اصطالحات نظارت و کنترل بر امور باه مورد استفاده قرار میگيرند .گقاهی اوققات از
کلمه نظارت معنی نظارت و کنترل و از مفهوم کنترل معنی نظارت و کنترل ادراك میشود .نظارت و کنترل ،بازدید و مراقبت
از طرز پيشرفت اجرای برنامهها بهصورت دورهای و مقایسه با وضع مطلوب و تغيير و تصحيح عمليات بهمنظقور جلقوگيری از
انحرافات از تحقق اهداف سازمان است .عالوه بر وجود سيست نظارت و ارزیابی در سازمانهای مقذکور وجقود یقک سقامانه
تحقيقاتی نيز ضروری است تا بر اساس نتایج آن خألهای موجود شناسایی و راهلارهای کاربردی جهت رفع آنها ارائه شقوند.
همچنين در اجرای این برنامهها و نظارتها نياز به مدیران کارآمد و متخص است.
برای تحقق اهداف سازمانی افراد الیق و کاردان باید در رأس امور قرار گيرند .تحقق اهداف سازمانی نيازمند مدیرانی است
که از توانمندی ،تجربه ،دانش و مهارتهای مدیریتی برخوردار باشند شناخت ابعاد شایستگیهای مدیریتی ه برای توسقعه و
ه برای ارزیابی مدیران عامل اساسی بهشمار میرود برای انتخاب افراد شایسته باید ضقابطه و مقالك موجقود باشقد و ایقن
ضوابط باید بهگونهای انتخاب شوند که قابلسنجش باشند .در انتخاب و انتصاب افراد در احراز پستهای مدیریتی ،افقرادی را
برگزیند که واجد شرایط و دارای شاخ ها و اولویتهای تعيينشده باشند و یا در صقورت لقزوم در انتخقاب معيارهقای خقود
تجدیدنظر نماید .به این ترتيب اگر فرآیند انتخاب به نحو صحيح انجام گيرد و اولویت مالكهای تعيينشقده رعایقت گقردد،
افراد شایسته در جایگاههای مناسب قرار خواهند گرفت و پس از انتخاب افراد در جایگاه مناسب میبایست عمللرد آنان مورد
ارزشيابی قرار گيرد؛ همچنين انتظار میرود ،با انتخاب و انتصاب مدیران متخص از به هدر رفتن نيرو و سقرمایه جلقوگيری
شود .همچنين از نتایج دیگر تحقيق حاضر هماهنگی و ارتباطات بين سازمانی است .نقش ورزش بهعنوان یک نهاد اجتمقاعی
در جامعه و تمثيرگذار در ابعاد مختلف زندگی انسانها میتواند در ساختار جامعه ،روابط درون کشوری و برونمرزی مورد توجه
و بررسی قرار بگيرد .هماهنگی امور نيروی انسانی موجب جریان یافتن انواع ارتباطات سقهل و آسقان کارکنقان بقا یلقدیگر،
1. Jennings, Disney
2. Machado
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مدیران با یلدیگر ،کارکنان و مدیران با یلدیگر ،اعضای سازمان با افراد و گروههای خارج از سازمان میشود .همسو نمقودن
اهداف منابع انسانی فدراسيون از طرفی باعث صرفهجویی در انرژی میشود و از طرفی دیگر در گسترش مشقارکت معلقولين
در ورزش مؤثر است .ارتباط با کميته بينالمللی پاراالمپيک و کشورهای صاحبنام ،میتواند تجقارب ارزشقمندی را در اختيقار
مدیران و مسئوالن قرار دهد .تعامالت بين سازمانی ،سبب مشارکت کارکنان یک سازمان در فعاليتهای سقایر سقازمانهقا و
استفاده از دانش و مهارتهای آنها میشود .رسيدن به نقطه ایدهآل و کارآمقد تعامقل بقين سقازمانی یلقی از عوامقل اصقلی
پيشرفتِ اقدامات برنامهریزیشده در سازمان است .عالوه بر ارتباطات برونمرزی ،ارتباط و هملاری با سقازمانهقای داخلقی
مانند مدارس استثنایی ،گروههای داوطلبی و 6NGOها ،شهرداریها و بررسی نقش هر یقک از آنهقا در رابطقه بقا مشقارکت
معلولين در ورزش میتواند مؤثر واقع شود .امروزه در اکثر جوامع سعی میشود کودك دارای معلوليت از خانواده و جامعه جقدا
نشده و حتیالمقدور املانات و خدمات جامعه بهصورت قابلدسترسی در اختيار کودك و خانواده او قرار گيرد (ادیب سرشقلی،
صالح پور ،)6324 ،توجه به حقوق بشر ،آموزش برای همه ،فراه کردن فرصتهای برابر ،پذیرش اجتماعی تمقام شقهروندان
یک جامعه و تسهيل فرآیند اجتماعی شدن یا جامعهپذیری از مه ترین اصول برنامههای یلپارچهسازی محسقوب مقیشقوند.
فراگيرسازی بر این نلته داللت دارد که افراد دارای نيازهای ویژه باید همانقدر بقه املانقات و تجهيقزات مناسقب دسترسقی
داشته باشند که افراد عادی دارند (قزل سفلو  .)6322ازجمله نمودهای فراگيرسازی که میتوان به آن اشاره کرد عبارتانقد از
وضع قوانين تسهيلکننده ورزش معلولين ،تعامالت معلولين در سطح جامعه و ادغام و یلپارچگی در جامعه.
بعد مؤثر دیگر در مشارکت ورزشی افراد دارای معلوليت از نظر صاحبنظران عامقل توسقعه زیرسقاختهقا بقود .امقاکن و
فضاهای ورزشی خواستگاه و بستر اجرای فعاليتها و برنامههای ورزشی هستند و مقدیریت صقحيح و اصقولی آنهقا ،بقهطقور
مستقي بر کميت و کيفيت برنامهها و رویدادهای ورزشی تمثير میگذارد .از آنجاکه معلولين قادر نيسقتند از املانقات مقادی و
معنوی پيرامون خویش بهره کافی ببرند ،همين امر موجب آسيبهای اجتماعی و روحی فراوانی خواهد شد .لذا ایجقاد محقيط
شاداب و متنوع بهمنظور افزایش اعتمادبهنفس ،احساس توانمندی و کسب مهارتهای اجتماعی ،فنی و فردی الزم و ضروری
است .برای اینکه افراد معلول بتوانند بهراحتی از تسهيالت محيطی ،اجتماعی ،فرهنگقی و اقتصقادی جهقت حفقظ اسقتقالل
فردی بهرهمند شود الزم است کليه محيطها اع از اماکن ورزشی و مبلمان محيط شهری و بينشهری و حتی محل سلونت
مناسبسازی شود .برای این کار میبایست شرایط الزم جهت تطبيق نيازهای افراد معلول با محيط کار و زندگی بهوجود آیقد.
البته برای رسيدن به این هدف بزرگ نيازمند تدابير ویژهای هستي  .ازجمله :افزایش تمسيسات و سالنهای اختصاصی ،احداث
اماکن ویژه معلولين در استانها و بهبود زیرساختها ،توسعه املانات ورزشی در دسترس ،ارتقاء سيست حملونقل ،توجقه بقه
ایمنی ورزشلاران ،تجهيز اماکن عمومی ورزشی ،تجهيز سالنها به املانات تخصصی و بهبود وضعيت مبلمان شقهری .یلقی
از مه ترین عوامل مشارکت ورزشی معلولين نقش رسانه و مطبوعات است .با توجه به پيشقرفت تلنولقوژی و ایجقاد عوامقل
گوناگون رفاهی و در نتيجه ک تحرکی و جنبوجوش ،نياز به تخصي سقاعاتی از اوققات زنقدگی بقه حرکقات بقدنی کقامالً
محسوس و الزامی است (کریميان و هملاران .)6322 ،با گسترش رشتههای ورزشی از یکطرف و افزایش انقواع معلوليقت از
طرف دیگر ،لزوم ابداع و کارگيری شيوههای نو بهتر ،جهت ورزش معلولين بيشازپيش احساس میشود .طبق آمقار سقازمان
جهانی بهداشت بيش از  100ميليون نفر از ساکنان جهان بهعلل مختلف جسمی ،روانی و اجتماعی دچقار نقاتوانی و معلوليقت
هستند .حدود  20درصد این افراد در کشورهای جهان سوم زندگی میکنند (مهدویفقر و خوشقنام ،)6321 ،بقر اسقاس آمقار
ساالنه تعدادی از افراد بهدالیل گوناگون دچار معلوليت میشوند .با پيشرفت تلنولوژی نه تنها از افزایش روند معلوليت کاسته
نشد ،بلله بر پيچيدگی آن نيز اضافه گردید (حيدری و هملاران .)6322 ،ورزش افراد دارای معلوليت از جمله زمينههایی است
که در طی سالهای اخير توجه رسانهای را در ميان مسائل و موضوعات مرتبط با معلوليت از جمله موضوعات فرهنگی ،علمی
و اجتماعی به خود جلب کرده است .سهمی که البته در مقایسه با ميزان بازنمایی بسياری از رشتههای ورزشقی و ورزشقلاران
1. Non-Governmental Organization
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غيرمعلول بسيار اندك و ناچيز است .در حال حاضر ،ورزش معلولين در رسقانههقای کشقور حضقور کق رنگقی دارد .در ميقان
برنامههای رادیویی و تلویزیونی نيز سه ورزش معلولين بسيار ناچيز است .صفحات ورزشی بيشقتر نشقریات ورزشقی عمقدتاً
باخبرها ،گزارشها و مصاحبههای مرتبط با ورزش افراد سال انباشتهشده و خبرهای مرتبط با ورزش معلولين درصقد کمقی را
به خود اختصاص داده است .از جمله فعاليتهای که رسانه و مطبوعات میتوانند در زمينه مشارکت بيشتر معلقولين در ورزش
داشته باشند اطالعرسانی با استفاده از توليد محتوای مناسب ،پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی معلولين ،توجه رسقانههقای
چاپی و افزایش آگاهی مردم از طریق رسانههای جمعی است .یلی از مواردی که در مشارکت معلولين در فعاليتهای ورزشی
مه است ،توسعه منابع انسانی میباشد .نيروی انسانی در هر سازمان کليد اصلی دستیابی به اهداف تلقی مقیشقود؛ چراکقه
ایدههای جدید برای نوآوری و شلوفایی ،دستیابی به توليدات جدید است .مدیریت نيروی انسانی عمللرد سازمان را افزایش
میدهد و ضمن ایجاد مزیت رقابتی مستمر ،در افزایش بهرهوری نققش اساسقی دارد (محمقدی ،ورزشقلار .)6322 ،بنقابراین
شناخت و تحليل وضع موجود نظام منابع انسانی در مدلهای یادگيری سازمان زمينه ایجاد بسترهای مناسب برای بهقرهوری
سازمان و اجرای هرچه بهتر دورههای آموزشی فراه کند .نيروی انسانی به لحاظ برخورداری از ققدرت اندیشقه ،خالقيقت و
نوآوری بزرگترین دارایی هر سازمان است و هرگونه بهبود و پيشرفت در سازمان توسط نيقروی انسقانی صقورت مقیگيقرد.
میتوان گفت توان فلری و اندیشه کارک نان در سازمان نهفته است و هر سازمان و مدیری که بتوانقد از ایقن سقرمایه نهفتقه
استفاده بيشتری کند به همان اندازه املان رشد و توسعه ميسر خواهد شد .با توجه به نظر خبرگان و نتقایج تحقيقق از جملقه
راهلارهای توسعه منابع انسانی حمایت مالی ورزشلاران ،اختصاص حقوق ماهيانقه ،پقاداشهقای نققدی بقرای ورزشقلاران و
تممين مسائل مادی آنها است .ارتقای سطح علمی و کيفی نيقروی انسقانی بقا برگقزاری دورههقای دانقشافزایقی ،برگقزاری
سمينارهای بينالمللی برای توسعه مربيان ،برگزاری کالسهای آموزشی برای مربيان و داوران نيز میتواند موجقب کارآمقدی
نيروی انسانی شود .ارائه خدمات رفاهی همچقون بيمقه ،کقاهش ماليقات مربقوط بقه ورزشهقای معلقولين ،بقهوجقود آوردن
فرصتهای رقابتی مناسب از مواردی است که میتواند موجب افزایش مشارکت معلولين در فعاليتهای ورزشی شود.
در نهایت بر اساس نظرات خبرگان این حوزه فرهنگ و آموزش بر مشارکت هرچه بيشتر معلولين در فعاليتهقای ورزشقی
تمثير دارد .به اعتقاد کواتز ویلرمن )2061( 6تمثيرات ناشی از برگزاری بازیهای پارالمپيک لندن بقر ذهقن و ادراك نوجوانقان
معلول در سه جنبه بود که عبارتاند از -6 :ورزشلاران معلول بقهعنقوان الگوهقای مناسقبی در ذهقن آنهقا نققش بسقتهانقد؛
 -2برداشت و ادراك آنها از معلول بودن خود تغيير کرد؛  -3بازیها نقش انگيزشی در گرایش این نوجوانان به ورزش داشتند
و موجب شدند تا اعتمادبهنفس آنان برای مشارکت در ورزش بيشتر شود .یلی از محدودیتهای موجقود در زمينقه مشقارکت
معلولين در فعاليتهای ورزشی عوامل اجتماعی هستند .با تغيير نگرش افراد جامعه با اسقتفاده از راهلارهقایی ماننقد افقزایش
ميزان آگاهی دیگران از نيازهای معلولين در ورزش ،آگاهی خانواده و آموزش و پرورش و سقایر مراکقز آموزشقی ،احتقرام بقه
حقوق افراد دارای معلوليت ،ایجاد حس مسئوليتپذیری نسبت به معلولين ،ایجاد باور اثرگذاری ورزش در جامعه هدف ،تغييقر
دیدگاه جامعه نسبت به معلوليت افراد ،مسئوليت اجتماعی در قبال معلولين ،بهبود نگرش جامعقه نسقبت بقه معلوليقت ،ایجقاد
انگيزه برای معلولين و سوق دادن افلار عمومی بهسمت ورزش معلولين و کاهش فقر فرهنگقی مقیتقوان نگقرش جامعقه را
نسبت به معلولين بهبود بخشيد .عالوه بر محدودیتهای ایجاد شده اجتمقاعی بقرای مشقارکت معلقولين در ورزش ،موانقع و
محدودیتهای جسمانی نيز در ميزان مشارکت معلولين اثرگذار هستند .برداشتهایی که افقراد معلقول از خقود دارنقد ،اغلقب
غيرواقعی ،نامربوط و نادرست است و منجر به کاهش مشارکت آنان در ورزش میشود .با وجود توصيههای ارائقه شقده بقرای
افزایش سطح زندگی فعال ،افراد معلول در برنامههای فعاليتهای فراغتی ورزشی به ميزانی که پيشقنهاد شقده اسقت ،کمتقر
مشارکت میکنند .مشارکت در ورزش باعث خودشلوفایی افراد معلول میشود که از طریق تمکيقد بقر سقالمتی و تندرسقتی،
لذت و نشاط ،افزایش اعتمادبهنفس ،درك حس استقالل و مسئوليت فردی قابل وصول است .بهطورکلی ،معلولين از عوارض
1. Coates, Vickerman
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روانی متعددی مانند عصبانيت از خود و معلوليتشان ،قضاوت دنيای پيرامونشان نسبت به خود ،احساس افسقردگی از نقابرابری
در رقابت با افراد سال  ،احساس وابستگی در برابر استقالل ،اتلای به دیگران برای رفع نيازمندیها ،نپذیرفتن معلوليت آنها از
سوی والدین و قصد و تالش برای خودکشی رنج میبرند.
افراد معلول ،عالوه بر اینکه در معرض خطرهای ناشی از مشلل اصلی خود هسقتند ،در سقایر مقوارد مربقوط بقه تهدیقد
سالمتی نسبت به افراد غيرمعلول خطرپذیری بيشتری دارند .این عوامل و خطرهای سالمتی شامل شيوع بيماریهای ثانویقه
مانند بيماریهای قلبی ،فشارخون ،چربی و پوکی استخوان میشود که ناشی از بیتحرکی افراد معلول اسقت کقه بقه ميقزان
زیادی از طریق ورزش و فعاليت بدنی میتواند پيشگيری شود (جئونگ ،کي و لقی .)2065 ،6سقازمانهقای دسقتانقدرکار در
حوزه ورزش معلولين میتوانند زمينهی حضور ورزشلاران معلول را از سطوح مبتدی تا عالی فراه کنند؛ البتقه در سقالهقای
اخير ،رشد و بلوغ جنبشهای مربوط به معلقولين فرصقتهقای بيشقتری را بقرای مشقارکت ورزشقی افقراد معلقول و کسقب
موفقيتهای ورزشی آنان فراه کرده است (گاسلين ،اندرسن و موریس .)2060،2همچنين مسائل مربقوط بقه افقراد معلقول
نسبت به افراد غيرمعلول پيچيدگی بيشتری دارند که برخی از این پيچيدگیها ،به سقبب نگقرش عمقومی ،ناآگقاهی و آمقاده
نبودن ارائهدهندگان خدمات سالمتی و کافی نبودن برنامههای ارتقای سالمتی برای معلولين هسقتند .نگقرشهقای امقروزی
درباره معلولين بر این موضوع تمکيد میکنند که افراد معلول نهتنها از طریق ورزش مقیتواننقد سقالمتی خقوب و مناسقبی را
بهدست آوردند و آن را حفظ کنند ،بلله مشارکت در فعاليتهای ورزشی برای آنها ضروری و الزم است تا بتوانند بهطور کامل
در تحصيالت ،کار ،خانواده و محيطهای اجتماعی مشارکت داشته باشند.
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