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جسمی  معلوالنة ویژاماکن فرهنگی، ورزشی، و تفریحی  سازی مناسب

وابسته به بهزیستی شهرستان های  هباشگاالگوی مناسب در ة ارائو  حرکتی

 کرمانشاه

 روشنک نجفی
 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی ، کارشناس ارشد کاردرمانی 

 

 نرگس کیانی
 شاوره و راهنماییکارشناس ارشد م 

  
چنلیع جمعیلت ویلیعی، طیلف     حلیود د  درصلی جمعیلت دکیلا، دارای معلو یلت هسلتنی.        مقدمه : اهدد : 

ایلع مسلائ  مربلوط بله اجرایلی کشلیت قلاکوت جلامع          یع ر مهم. ای از مسائ  ویژ  اود را دارا هستنی گسترد 
هلیف ایلع مطا عله برریلی      املاکع ایلت. از ایلع رو    یلازی  منایبدر اصوص معلوالت ح وق حمایت از 
و ارائله ا گلوی منایلب در     جسلمی حرکتلی   معلوالت  ویژاماکع فرهنگی، ورزشی،  لریحی  یازی منایب
 وابسته به بهدیستی شهریتات کرماکشا  ایت.های   باشگا

روش مطا عه حاضر  وصلیلی از کلوع ملروری ایلت و بلرای جملع آوری اط علات از         مواد : ر:ش:
 ایتلاد  شی  ایت. یا کتابخاکهمطا عات 
در ایع مطا عه به  عاریف معلو یت و مسائ  معلو یت به صورت گرارا اشلار  شلی. یلپس کیلاز      :ها یافته
 مورد ایتلاد ، مطرح شی  ایت. یها ماات یازی منایبمعلوالت به 
 ویلازی   کتایج کشات داد، معللوالت بلرای داشلتع زکلیگی علادی در جامعله کیازمنلی بهینله         :گیری نتیوه
 لریحلی، فرهنگلی و ورزشلی بلا کا واکلایی و کلوع و        یهلا  مااتاماکع عمومی هستنی.  نایب  یازی منایب

شیت معلو یت آکات در ح  مسائ  معلوالت موار اواهی بود. هم چنیع کیلاز بله ورزش در زکلیگی معللوالت     
ا بله کلارگیری اصلول    بل   واکنلی  ملی وابسلته بله بهدیسلتی    هلای    باشلگا بیشتر از افراد علادی ایلت. از ایلع رو    

ارگوکومی محیط، ایتاکیاردهای مورد کیاز معلوالت را فراهم آورکی. ایع مطا عه هم چنیع، راهاارهایی برای 
 و دیگر اماکع عمومی را برای ایتلاد  معلوالت مطرح کمود  ایت.ها   باشگایازی  ایتاکیارد
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 کلمات کلیدی:
 وابسته به بهدیستی.های   باشگای، ورزشی،  لریحی، ، اماکع فرهنگیازی منایب، جسمی حرکتی معلوالت

 مقدمه
. کنلی  ملی درصی جمعیلت هلر جامعله را بله عنلوات افلراد دارای معلو یلت ذکلر          01یازمات بهیاشت جهاکی،

، هلا   عریلف به علت  لاوت در  0995کمیسیوت اجتماعی، اقتصادی یازمات مل  در آییا و اقیاکوییه در یال 
. کنلی  ملی اکجلام شلی ، ایلع میلدات را کمتلر از د  درصلی بیلات         های پژوهشو ها   دادجمع آوری  های روش

درصی جمعیت کشورهای مختلف را دچار معلو یت معرفلی   21، بیع دو  ا 2101یازمات مل  متحی در یال 
. بنا به مستنیات یازمات مل  متحی، در مجموع در کشورهای کمتر  ویعه یافته، افراد کا وات بیشلتری  کنی می

، در کننلی  ملی درصی معلوالت جهات در کشلورهای در حلال  ویلعه زکلیگی      81. به عبار ی کننی میزکیگی 
درصلی افلراد معللول در کشلورهای      21، شلود  ملی حا ی که مخارجی که در ایع کشورها برای آکها صلرف  

 (.0پیشرفته ایت )
دی وجود دارد و آمار دقی ی کظر زیا هایی ایت که دربار  آت اات ف در ایرات، معلو یت یای از حوز 

ز یوی ریلیس اکجملع دفلاع    ااز  عیاد افراد معلول در دیت کیست. با ایع حال، طبق آماری که چنیی پیش 
اکنوت حیود یله میلیلوت معللول شلییی و متویلط )بلا احتسلاب         از ح وق معلوالت کشور اع م گردیی ، هم

طبلق آمارهلا،   . ریلی( در کشلور وجلود دارکلی     ملی  میلیوت کلر کید 01های الیف ایع رقم به حیود  معلو یت
شلود، کله رقلم     روزاکه یاصی و د  کلر و ماهیاکه یه هدار و ییصی کلر به  علیاد معللوالت کشلور افلدود  ملی     

هلای   . ایع افراد در اار حوادث، بیملاری یکتیالی، زایملات   گردد مییا یاکه آت حیود چه  هدار  ع را شام  
شوکی. چنیع جمعیت ویلیعی،   اضافه می معلوالتشود به  عیاد  یموقع اکجام کم هغلط و اقیامات بهیاشتی که ب

ایلع مسلائ  مربلوط بله اجرایلی کشلیت قلاکوت         یع ر مهم. ای از مسائ  ویژ  اود را دارا هستنی طیف گسترد 
 (.2) معلوالت ایتح وق جامع حمایت از 

ی گوکلاگوت دیلی    هلا  صلورت ه طبیعی و اجتماعی ایلت کله در جواملع مختللف بل      ای عارضهعلو یت م
معلو یت به کا واکی در اکجام  مام یا قسمتی از ضروریات عادی زکلیگی فلردی یلا    . به عبارت دیگر، شود می

ک لص  . شلود  میاجتماعی به علت وجود یک ک ص مادر زادی یا عارضی در قوای جسماکی یا رواکی اط ق 
یک  روما یسم کاشی از ة کتیجماری بود  و یا حاص  از ییر طوالکی یک بی ،مماع ایت ذکر شی ،عارضی 

ک لیه یا حوادث کار و یا ا لاقات و ب یا و جنگ و غیر  باشی. آت طور که از ایلع  عریلف      صادفات ویائ
کله کلاهش  واکلایی ظرفیلت شلخص را       ایلت ، در اص  معلو یت یک ک صات جسماکی یا رواکلی  آیی میبر 

و علیم  الاپو محرومیلت در     هلا  کاریلایی ظرفیت ایلت کله منجلر بله     و ایع کمبود  واکایی و  شود میباعث 
 (.3) گردد میزکیگی مادی و معنوی شخص 

امروز  با پیشرفتهای زیادی که در علوم مختلف از جمله پدشای، رواکشنایی، جامعله شنایلی،  ربیلت     
د  ا بتواکنی بله طلور   شود هرچه بیشتر به ایع گوکه افراد کمک شو بیکی و غیر  به وجود آمی  ایت، یعی می

مست   و بیوت کمک دیگرات و کید بیوت آکاه اود را یربار جامعه احسلاس کننلی و یلا منلدوی باشلنی، بله       

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 معابر و اماکن سازی مناسب ملی همایش مقاالت منتخب/  016

آیلی بیشلتردر    مختلف به عمل  ملی   های ارگاتزکیگی عادی اود بپردازکی.  یابیری که به اینمنظور ازطرف 
معلول، شغ  منایب، وییله حم  وک   )به طلور  زمینه فراهم آوردت امااکا ی از قبی  مساع منایب با وضع 

قطلع کخلاعی(، ویلای  آموزشلی و کملک آموزشلی منایلب،         معللوالت مثال ا ومبیلهلای مخصلوص بلرای    
 (.0) گرراکیت اوقات فراغت و ... ایت

از اهمیت بیشتری حتلی کسلبت بله افلراد      معلوالتگرراکیت اوقات فراغت با ورزشهای  لریحی به وییله 
و کیلد متخصصلات  ربیلت بلیکی و      معللوالت زیرا متخصصات آشنا با اصوصیات  راوردار ایت،بغیر معلول 
 هلا  آت. باشلی  می ایایی و اجتناب کاپریر و ضروری امری معلوالتبرای  ورزشمعت یکی که  معلوالتورزش 

از  ،کپردازکلی اما اگر هم به آت  ،معت یکی که اگر چه ورزش برای افراد غیر معلول بسیار کیاو و پسنییی  ایت
بایی ایع کیازها را  معلوالتاما  .کننی میروزاکه  ا حیودی کیازهای حرکتی اود را برطرف  یها فعا یتطریق 

 اش بیکیمعلول بایی برکامه ورزشی منایب با وضعیت  فرد .ورزشی برطرف کماینی یها فعا یتبا اکجام مر ب 
کلامماع و غیرمع لول ایلت       ریباًودش را دارد، داشته باشی. از آکجا که هر معلو یتی اصوصیات ااص ا
 (.5) که همات برکامه ورزش افراد عادی را به معلوالت  وصیه کرد

به برریی کیازهای معلوالت به امااکات ورزشی پردااته شی و در ایع مطا عه مطرح شی که  ای مطا عهدر 
 نایب امااکات ورزشلی بلا وضلعیت    و  دهی میورزش برای معلوالت بخش ایایی از کیازهای آکها را شا  

 (.0معلوالت یک امر ضروری ایت )
 و ،یحسل  منحصلر بله کا واکلایی الود هسلتنی، چلرا کله معموالًمعللوالت        های   باشگاایع معلوالت کیازمنی 

 قلرار  ییل جی یهلا  موقعیت در افراد یوقت و ی نی.یکما اکطباق طیمح با را ننی، اودک یم ییع جسمی حرکتی
 یالی دیفهلای   یکلاامن  و اطلرات  موجلب  تکحر و یابی جهت مواکع شود. یم آغاز شات تمشا  رد،یگ یم

شلود،  لا    یلازی  منایلب مورد ایتلاد  معلوالت های   باشگاایت  الزم داد.  را اواهی ر  یو یبرا هک ایت
 منلی  بهلر   یفلرد  ایلت  ل  حلظ جهت اقتصادی و فرهنگی ،اجتماعی ،یطیمح  تی سه از یبه راحت بتواکنی
 (.3شوکی )
 وجلود  بله  باشلگا  معللوالت   طیمحل  بلا  یاکساک یازهایک  طبیق جهت الزم شرایط ست،یبا یم ارک عیا یبرا
عللم ااصلی ایلت کله پلیش کیازهلای ایلع عللم عبار نلی از:           ازمنییک بدر  هیف ایع به ریییت که آورد،

 .باشی میشنایی و آکتروپومتری  آشنایی با آکا ومی، فیدیو ویی، روات

 فضا سازی مناسب فیتعر

 باشلنی  قلادر  معللول  افراد که طوری هب ایت، ک   و حم   یویا ک یار و طیمح فضا، اص ح یازی منایب
بلیع شلهری و    و شلهری  محلیط  ،معلابر  ،یعموم عکاما از اعم اود راموتیپ طیمح اطردر بیوت و آزاداکه  ا

هنگی، اقتصادی بلا حللظ ایلت  ل    عمومی حرکت کننی و از  سهی ت محیطی، اجتماعی، فر یها یااتمات
  ایلتلاد فردی الزم بهر  منی شوکی. به عبار ی فضای منایب بلرای معللوالت، فضلا یلا یلااتماکی ایلت کله        

امنیتلی یلا    هلای  مماکعتپریر باشی و به جد  مست   کلیه افراد از آت فضا و  جهیدات معماری دروت آت اماات
 (.8ی به آت یااتمات یا فضا وجود کیاشته باشی )ما ایتی، هیچ گوکه ماکع حرکتی برای دیتری
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 تعاریف ورزش و معلولیت
فعا یت هر شخص با یک منظور و در محیطی متلاوت از محیط روزاکه به هیف مساب ه، کسب بر ری،  رت 

 بله  ازآت هلیف  و  للاوت  ورزش مشخصله  ع ملت  بردت و پیشرفت مهارت یا  رکیبی از ایع ورزش ایلت. 
و غیلر   معللوالت  یاجتملاع  ار باطلات  و یزکلیگ  در کله  ورزش. ایلت  گروهی یا فردی رتمها میدات همرا 
ح، ورزش یلازمات  ی،  للر یماکنلی بلاز   یالی دیف یها فعا یتدر برگیرکی   مامی ، دارد یییلکک شی  معلوالت

اکلیام، یل مت    یایلت کله بله برازکلیگ     هلایی  بلازی ا یل  یو ورزش محلل  یا ورزش رقابتی یر ریمیافته، غی
 یوکلی و دویلت  یا پیل ورزش در ا حلاد و آشلنایی    املروز   .کنلی  ملی  کمک یو رواک یراکی، آرامش فجسما

ورزشاارات هر چنی  یداشته و یای از اهیاف ورزش هم همیع ایت؛ به عبار  یییلک یهمنوعات با هم ک ش
 (.9) بیروت از مییات دویت و رفیق باشنی  واکنی مینی اما هست در میادیع رقیب
ت یل معلو  از مماع ایت به کوعی یاز جامعه بشری هستنی، هر شخصی در زکیگ یزکی  بخشیا معلوالت

ا یل ت ی( محلیود WHO) یارائه شی  ایلت: یلازمات بهیاشلت جهلاک     یادیف زیت  عاریدچار شود. از معلو 
% 01آملار ایلع یلازمات حلیود      طبلق  .کاملی  میت یروزمر  را معلو  یها فعا یتدر اکجام معمول  ییعیم  واکا

 افراد جامعه به اکواع گوکاگوت معلو یت دچارکی.
حرکتلی دچلار    یهلا  اکلیام و  ءضایعه کخاعی هم بر اار آییب وارد  به کخاعشلات بله فللج اعضلا     معلوالت

ضایعه کخاعی در ایرات هم ضرورت  وجه ویژ  بله   معلوالتاز آت جمله  معلوالتشایات  وجه  آمار .شوکی می
کمود  چناکاه  نها با مساعیت و حمایت مس و یع مربوطله و وضلع قلواکینی    ورزش ایع عدیدات را دو چنیات 

کوعلات الویش بتواکنلی در     همچلوت دیگلر هلم    معللوالت اکتظار داشت در آینی  کددیک همله    وات میااص 
 (.01) ر داشته باشنییگ ورزشی حضور روز افدوت و چشمهای  همجموعو  ها یا ع

 از تاریخچه ورزش معلوالن ای خالصه

 ردیی ورزش عاملی  بی .شود میاحساس  معلوالتبسیار بیشتر از غیر  معلوالتیاز به ورزش و ایتمرار آت در ک
 معللوالت . امروز  یازد میمست    ها فعا یتو آکات را در اکجام  کشاکی میایت که معلوالت را به یطح جامعه 

الود را بله جامعله اابلت     هلای   ینلی  واکمو  کماینلی  ملی اجتماعی و مساب ات زیلادی شلرکت    یها فعا یتدر 
  .اکی کمود 

، قلرار دارد  هلا  مللت ر ییلا  ربساکلادا در  کدارکلی؛   ای  اریخچهاود  یافراد معلول در جهات ورزش، برا
ار ملرد یلال   اورد دار جهلات بعنلوات ورزشل   کر یار پاراپلژاورزش یک اوگع رایمر 0933چناکاه در یال 

 معلوالتع مساب ه ییال بعی او  یه ی.یار معلول بخشاورزش یکبه د اود را یاکادا اکتخاب شی و جواک 0933
ات و قطع عضوها بود. بعلی  ینایورزش کاب  ،یلچریاکه وییا های  یبازه شام  کدر ادموکتوت، آ بر ا برگدار شی 

ار ال از درملات ب  یبل کینا و قطع عضلوها ورزش بله عنلوات  ر   یات افراد کابیدر م اول مخصوصاً یاز جنگ جهاک
 شی. برد 

مثبلت ورزش بلر     لأایر  09و  08 هلای  قلرت ، در گلررد  ملی  معلوالت های ورزشحیود صی یال از ابیاع 
ع یل عات، ایاز  للات و ضا یادیدوم بخاطر شمار ز یطول جنگ جهاک در شنااته شی  بود. معلوالتی مت 
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ات  لا یلال   ال ام عیل ا یباشلی، رواج یافلت و ل    یبه درمات و  واکبخش کمک یکوع  واکی میه ورزش کی  یع 
را در منط له   یماریلتاک ی، بیکخلاع  هلای  آیلیب ا مع متخصلص  کل ی یل تر  وکه دانی ا ا، وجود کیاشت 0900
 باار گرفت. یعه کخاعیاز درمات افراد ضا یو ورزش را بعنوات بخش  أییس  )اکگلستات( یمنیو کایتو
ع ید به همیعات کخاعی کیضاتی، مشا ت ااص مربوط به اود را دارد. یرفت که هر کوع معلو یی پریبا

ع یی بله همل  ینی. شلا هست شتری مواجهیضایعه کخاعی با مشا ت ب معلوالتکه  ریی میمنوال ایت، اما به کظر 
 ی کشلات  یآغاز کرد. او در  ح  ها کخاعیعه یت بیکی و ورزش را با ضای  بود که دکتر کا مع شروع فعا ید 

ر و ی های  هرشتش داد. او کارش را با یراد معلول را افداافعمر  طول  وات میت بیکی و ورزش یداد که با فعا 
تبال بلا  اچوگلات و بسل   یورزشل  هلای   لیم ارد آغاز کمود و بعلی از ملی ی کو لا     یلید و بیم یس رویمات،  نک
 (.3) لچر را هم به آکها اضافه کمودیو

شلرفت  یرشلی و پ  یبلرا  یاصلهای  یبازاز  یگوکاگوکهای  هشاا یو جنوب یدک، مریشما  یایادر آمر
یلال   در ع برگلدار شلی.  یاپات املر  یلچریوهای  یبازع یاو  0903شی؛ در یال  یورزش افراد معلول طراح

ارات ات از ورزشل یل اوکتاریو به هلیف حما های  یبازج یمبرک  در یمنیو کایتوهای  یبازبر ایاس  0935
هلای   یبلاز  0985برگلدار شلی.  لا یلال     و  ا ملللی  بلیع و  یملل  هلای  رقابتمعلول و  شویق آکات به حضور در 

در یلال   یوزارت گردشلگر   اد،یل ز هلای  حمایلت اما به ااطر ع قه و  شی میبار برگدار یااوکتاریو دو یال 
 (.5) هر یا ه برگدار شود ها بازیرد کاع م  0985

 رابطه ورزش با کاهش آثار سوء عوارض ثانویه معلولیت
ورزشلی و حرکتلی هسلتنی. در حلال حاضلر بلا       های  هبرکامکیازمنی  معلوالت جسمی به عنوات بخشی از جامعه

وییعی برای شنایلایی   های کوششحرکتی و ورزشی برای معلوالت،  یها فعا یت وجه به اهمیت روزافدوت 
هلای   هبرکامل اصللی   هلیف  .گیرد میورزشی آکات صورت گرفته و  یها فعا یتکاشی از  های آییبو کاهش 

ایت که ی متی آکها  ا حی اماات بازگرداکی  یا حلظ شود و با ایتمرار حرکات  حرکتی برای معلوالت ایع
مرور افدایش و عوارض کاشی از معلو یت شییی هم در آکهلا کلاهش یابلی. حضلور     ه ااص  واکمنیی آکات ب

چوت فعا یلت   ورزش هم یای دیگر از اهیاف ورزش ایت. معلوالتدر اجتماعات ورزشی و مندوی کشیت 
جسلماکی، رواکلی و    ایت و هم در بهبود کلی شلرایط  معلوالتاوقات فراغت کننی    لریحی هم پر -درماکی

 (.2) دهی میایت و در دراز میت آاار و عوارض ااکویه حاص  از معلو یت را کاهش  موار ها آتاجتماعی 
 ای م حظهبه طور قاب   یایدیت منایب فیو فعا  معلوالتدر عرصه ورزش  ها   شدر یه دهه گرشته، 

 ییلبب افلدایش یل مت    یالی دیت فیل پژوهشی حلاکی از آکسلت کله ورزش و فعا    های  یبرریرشی داشته، 
–یملارات روحل  یه در بیل روح یو شلاداب  یموجب بهبود یایدیت فی. ورزش و فعا شود می یو رواک یجسماک

 یشلعور و آگلاه  بله کللس بلاال و     اعتملاد  عل و ،  بله  شلود  می هستنی، اضطراب و یافسردگ دچار هک یرواک
 (.3) به  واکمنی شیت افراد معلول بیاکجامی  واکی میرا به همرا  دارد و  یو اود باور یاجتماع
و غیلر   معللوالت  یو جسلم  یش یل مت روحل  یدر افلدا  یو ورزش ک ش مهمل  یبیک یها فعا یتمروز  ا

دارد و  یذهنل  ی، اشلم و کلا واک   نش، یاهش احساس افسردگکدر یدارد. ورزش منظم ک ش موار معلوالت
هلای   هلا و رقابلت   آملوزش   ،شود میاهش اضطراب کوباعث  بخشی میرا بهبود  زکیگیبطور متعادل کگا  به 

بخشلی و در کتیجله بلر     بهبلود ملی   ،ذهنلی هسلتنی   هلای  معلو یتورزشی وضعیت زکیگی افرادی را که دچار 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 011 /           معابر و اماکن سازی مناسب ملی همایش مقاالت منتخب 

 

 

 و ملنظم کی بلی  تیل فعا  واقلع  در گلرارد.   لأایر مثبلت ملی    ،ها در  ملاس هسلتنی   کساکی که با آت همهزکیگی 
داشلته و   یاریبسل  یو روحل  یی جسلم یل و چه غیر معلول فوا معلول چه مرد، و زت از اعم جامعه یبرا ورزش

 بله  یبلیک  منظم یها عی مر یازطرف و ی مت جامعه اواهی داشت. یش بهیاشت عمومیدر افدا یک ش مهم
 داشلته  یلا می  ملاصل   و عضل ت  هلا،  واتایلتخ   لا  نلی ک یم کمک معلوالت بخصوص کوجواکات و اتکودک

و  یجلاد هملاهنگ  یع املر در ا یل م گلردد؛ ا کل بیکشلات   یم شی  و چربی نظ بیکشات و قی با وزت اکیاز  و باشنی
ار بله  کل و اکجام دریلت   یریش قیرت فراگیع افدایدارد و هم موارک شی  یتکو حر یمات ذهنیم  صمی نظ
 (.3) نی.ک یم یقاب   وجه کمک یو افسردگ اضطرابهش ع کایها و همچن یماریاز ب یاریبس یریشگیپ

، کننلی  ملی مسلتمر( شلرکت   )م و ملنظم  یل بلیکی م   یهلا  فعا یلت کخاعی که در  های آییبافراد مبت  به 
ت ی متی و بهیاشت عمومی بیت اود را  جربه اواهنی کلرد. افلرادی کله ملیت زملات،      یبهبودی در وضع
 یشتری هلم بهلر  منلی اواهنلی شلی. حتل      یای بی، از مدادهنی میش یدااود را اف یها فعا یتایتمرار و شیت 
بلا    واکنلی  ملی د یل ک ،ت جسلمی کیارکلی  یل چ گوکه یلاب ه فعا  یا هیو  اکی داشتهلی کم یت بیکی ایافرادی که فعا 

 ممالع  شلا   هر به شی  اکیی  وصیه معلوالت به ای آت براوردار گردکی.یای از مدایدیف یها فعا یت شروع
دهنی؛   ش آکها بایلی   اکجام را کرمشی حرکات وبستر مندل در باشی الزم اگر حتی بپردازکی، بیکی تیفعا  به

ی یل ی جسلماکی ورزشلی، از فوا  یل منلیی از فوا  اورکی  ا ضمع بهلر  یورزشی روی ب های محیطایع باشی که به 
 (.5) اهش دهنیت را کید یود برد  و  ا حی اماات مشا ت مربوط به معلو یرواکی و اجتماعی آت ک

 معلوالنورزشی برای های  هباشگا سازی مناسبو  ها فرصتسازی  کسانی

موجود در آت جامعه های  ی واکایری ایتعیادها و یبستگی به چگوکگی باارگ ای جامعهی هر یرشی و شاوفا
هلای   هصل عرروهای فعال در جامعه ما افراد معلول جسمی ل حرکتی هستنی کله در   یی بخشی از کی رد بی دارد.

یلازی   اسلات یاود را در الیمت بله کشلور بله منصله ظهلور بریلاکنی.        های  یشایستگ، اکی  واکستهگوکاگوت 
الی، مسلاع، حمل  و    یدیط فیعمومی جامعه از جملله محل   یها ییستمنیی ایت که طی آت یفرآ ها فرصت

گلی و اجتملاعی   آموزشی و اشتغال، امااکات رفاهی و فرهن یها فرصت؛ یک  ، ایمات بهیاشتی و اجتماع
مخصلوص معللوالت؛ بله    هلای    باشلگا در یلازی   . یاسلات شلود  ملی ابی و ایتلاد  یبرای  مامی افراد قاب  دیت

ورزشی برای معلوالت و ایتلاد  آیات و مثمر امر معللوالت از  های   دیتگاکارگیری اصول دقیق در طراحی 
 (.0) دهی میورزشی را می کظر قرار های   دیتگا

ت از ح لوق معللوالت بله    یل قلاکوت جلامع حما   2ی ماد  یع کامه اجراییآ 8رد فوق طبق ماد  با  وجه به موا
سلتی  یدر یلازمات بهد  یلازی  منایلب ، یلتاد  یلازی  منایلب الزم برای های  یهماهنگجاد یری و ایگیمنظور پ

س رات ملنعا یل  ت محترم وزیع کامه فوق ا رکر گدارش کظار ی اود را به هییآ 9  و طبق ماد  یکشور  شا
  ورزشی منایب بایستی طوری اص ح گردد که یط ورزشی معلوالت و  یارک ویای. بنابرایع، محکمایی می

 ت موجلود در  یط باشلگا  فعا یلت کننلی و از  سله    یافراد معلول قادر باشنی  ا آزاداکه و بلیوت اطلر در محل   
 (.5با حلظ ایت  ل فردی الزم بهر  منی شوکی ) معلوالتمخصوص های   باشگا
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 گیری نتیجه
 فشلارآور   جربه یک یجسم  واکایی یا شنوایی ،بینایی از بخشی یا  مام دادت ازدیت ت،یمعلو  ازعلت جیا
 در و ییل کما جادیا را یافسردگ و ر؛ اضطرابیکظ یمنل یواو الق یها حا ت  واکی یم فشار کوع هر و ایت
 ی. معموالًیکما یستگیشا عیم سحساا یو ایت عامم ع صورتیا گردد، در دشیاکگ اهشک جه موجبیکت

 ییل جی یها موقعیت در افراد یوقت و ی نی،یکما اکطباق طیمح با را اود ننیک یم ییع یتکحر یحس معلوالت
 یالی دیفهلای   یکاامن و اطرات موجب تکو حر یابی جهت شود. مواکع یآغازم شات مشا ت رد،یگ یقرارم
 و شلهری  محلیط  ،معلابر  ،یعموم عکاما از اعم یو طیایت مح الزم داد.  را اواهی ر  یو یبرا هک ایت
  تی سله  از یبه راحتل  بتواکی فرد دارای معلو یت  ا شود یازی منایب وی یاوکت مح  حتی و شهری بیع
 بایسلت  ملی  کلار  ایع برای شود. منی بهر  یفرد ایت  ل حلظ جهت اقتصادی و فرهنگی ،اجتماعی ،یطیمح

 ایلع  بله  ریییت برای که آورد، وجود به فرد یزکیگ و ارک طیمح با یکساکا یازهایک  طبیق جهت الزم شرایط
 م.یهست ااص علم به ازمنییک بدر  هیف

ورزشلی و برالورداری از   هلای    باشلگا مورد ایتلاد  و مورد کیاز معلوالت،  یها مااتیع  ر مهمیای از 
ورزشلی و کیلاز   هلای   هاع رشلت و کیلد گسلترش اکلو    معلوالتشمار رو به افدوت امااکات منایب ورزشی ایت. 

جییلی و  هلای    هلا و شلیو   به  حرک و فعا یت بیشتر جسماکی  دوم ابیاع و بالارگیری روش  معلوالتحیا ی 
 شود. بیش از پیش احساس می ،باشی معلوالتآیاکتر که ااص 

 یهلا  فعا یلت های حرکتی ملاکع   کخاعی که محیویت معلوالتیت که ایع باور و ذهنیت کادریت ها یال
 شود، یا ورزش  اایری بر جسم و روح کیارد، به کناری کهاد  شی  ایلت.  سماکی و  مرینات بیکی آکات میج
بر میدات براورداری آکات از ی متی و کاهش علوارض   معلوالتی بیکی مستمر و منایب ها فعا یت ردیی  بی

اکنلی یلایریع از فوایللی    واکنلی هم  ضلایعه کخلاعی هلم ملی     معللوالت یری محسلوس دارد.  أاااکویله معلو یلت  ل   
بلرای ایلع منظلور     منایب یا  مرینات بیکی بهر  منلی شلوکی.  های  یو باز ها ورزشی جسماکی کظیر ها فعا یت

معللوالت، ملورد  وجله قلرار گرفتله و      هلای   یکا واکلای ورزشی متنایب با های   باشگا یازی منایبکیاز ایت، 
یلازی   از عوام  ملوار بلر یلا م    ای پار در ایع مطا عه  بهدیستی  یابیر الزم را در ایع اصوص به کار گیرد.

 معلوالت بیات شی. یها ماات
معللوالت مطلرح    یهلا  مالات  یلازی  منایلب با  وجه به مطا ب بیات شی  پیشنهادهایی جهت طراحلی یلا    
 :شود می
 .ها یازمات فراروی های چا ش و  عهیات ،وظایف ،یازی منایب نییفرا وپژوهش قی ح  .0
 آکات. به یریاک اط ع و یآگاه و جامعه مومع کگرش اص ح .2
 .یاصوص و یدو ت عکاما به الزم یاعتبار منابع ااتصاص .3
 «.طراحی همه شمول»یا « طراحی برای همه» رویج و گسترش  .0
 معلوالت. ژ یو یعموم عکاما یازی منایب جهت ب عوض وام یاهیا .5
 .گرارات یرمایه و معمارات شهریازات، به گاتیرا مشاور  و یفن ایمات ارائه .0
 معلوالت. یفضاها یطراح معتبرجهت کامه گواهی ارائه و ی خصص یها شیهما وها   ارگاک یبرگدار .3
 ما(.یصیاوی عمومی ) ویط یآگاه یار  ا یبرا یغی بلهای  هبرکام پخش و یی و  .8
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 ملر بط  یردو تیغ مویسات و مهنییات ،طراحات ،معمارات ،یشهر راتیمی از کمشتر وتیسیمک  ای ش .9
 ع.یقواک کمودت ییواجرا کظارت جهت

 منابع
(. داتلرات و زکلات   0390) شریلیات ااکی، مریم، یجادی، حمیرا، طلوعی، فرشلته و کلاظم کلژاد، کلاظم.     .0

 .2: کیازها و مشا ت.  واکبخشی، دور  هلتم، شمار  جسمی حرکتیدچار معلو یت 
2. Nosek M A, Hughes RB. Psychosocial issues of women with physicaldisabilities: The 

continuing gender debate. Rehabilitation CounselingBulletin 2014; 46(4): 224-233 

3. Tomas C. Women with disabilities: A double disadvantage- Barriers facing women with 

disabilities in accessing employment, education and training opportunities: A discussion 

paper. Melbourne: Disability Employment Action Centre. 2015. 

4. Tomas C. Women with disabilities: A double disadvantage- Barriers facing women with 

disabilities in accessing employment, education and training opportunities: A discussion 

paper.2013. 

(. برریی کیازهای معلوالت به امااکات ورزشی،  واکبخشی و  وات یاری معللوالت،  0395موا ی، هاشم. ) .5
 .20-30، 5یال دوم، شمار  

،  هلرات: معاوکلت پلژوهش    معلوالت(. برریی مواکع موجود در کاریابی و اشتغال 0390صا حیات، ا هام. ) .0
 داکشگا  علوم بهدیستی و  واکبخشی.

(. 0393دات، اکبر؛ جوکار کمال آبادی، کجمه؛ حسینی کیایری، ییی  طیبه و بشلرپور، یلجاد. )   عطا .3
و  یحرکتل  یافراد معلول جسلم  یاات الت رواکشناات بینی پیش ادراک شی  در یت اجتماعیک ش حما

 .3، شمار  05، کشریه  واکبخشی، دور  یسه آت با افراد عادیم ا
8. Hannaford S. Living outside inside: A disabled woman’s experience:Towards a social 

and political perspective, Berkeley, CA: CanterburyPress. 2011. 

9. Kutza EA. Benefits for the disabled: How beneficial for women? In M. J. Deegan & N. 

A. Brooks (Eds.), Women and disability: The double handicap. New Brunswick, NJ: 

Transaction Books.2016. 

10. Bowe F. Disabled women in America. Washington, DC: President’s Committee on 

Employment of the Handicapped. 2013. 
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