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 بررسی موانع و نگرش افراد معلول در خصوص گسترش ورزش همگانی
 

   وحيد كشتكار
 

اقليت هاي  جامعه ي امروز نيز شناخته  معلولين از گروه هاي اجتماعي آسيب پذير بوده كه به عنوان يكي از بزرگترين

يافته ها حاكي از آن است كه فعاليت بدني آثار مگبت و معني داري بر سالمت جسماني، رواني و اجتماعي . مي شوند

بنابراين .افراد غيرمعلول داشته و ابزاري كارآمد در ارتقاء كيفيت زندگي و اثر گذار بر سبك زندگي سالم محسوب مي شود

اوقات فراغت به وسيله ورزش، براي معلولين از اهميت بيشتريحتي نسبت به غيرمعلولين برخوردار بوده و چنانچه گذران 

به همين سبب يكي از . ورزش براي افراد غيرمعلول امري مستحب است براي معلولين امري واجب محسوب مي شود

چراكهبه وسيله ورزش . ش و فعاليت بدني مي باشدضروري ترين روشهاي گذران اوقات فراغت معلولين، پرداختن به ورز

مي توان هرچه بهترو بيشتر به اين افراد كمك كرد تا بتوانند به طور مستقل، بدون كمك ديگران و نيز بدون  احساس 

آنچه مسلم است اهميت باالي ادراک و .سربار بودن براي جامعه و يا منزوي شدن، به زندگي عادي خود ادامه دهند

علوليننسبت به موانع و مزاياي مشاركت در فعاليت بدني مي باشد و اين موضوع عاملي اثر گذار بر تصميم گيري نگرش م

لذا ارزيابي ادراک موانع و نگرش افراد . هاي آنان جهت شركت در فعاليت هاي منظم و سالمت محور محسوب مي شود

اين موانع مي تواند .ي كاربردي به خود اختصاص مي دهدنسبت به فعاليت هاي حركتي، جايگاه ويژه اي را در پژوهش ها

به علت كمبود فضاهاي ورزشي مناسب، مشكالت مالي، مشكالت مربوط به تردد، ساختار شهري و حمل و نقل، ديد غلط 

عمومي نسبت به حضور معلولين در اجتماع، و يا مشكالت مربوط به نداشتن همراه باشد؛ به هر حال هيچكس به جز 

علولين نمي توانند به خوبي اين موانع را توصيف كنند، كه براي اين منظور بايد با انجام مصاحبه با جامعه ي خود م

وسيعي از معلولين نگرش و اداركشان از موانع را مشخص كرده و با داشتن اين اطالعات سعي شود تا با دقت نظر 

همچنين با توجه به موانع موجود بر . رزش مهيا ساختبيشتري شرايط را براي حضور حداكگري معلولين در اجتماع و و

سر راه معلولينتالش شود تا محيط ها و اماكن ورزشي جهت استفاده ي معلولين مناسب سازي شده و براي بهبود نگرش 

مسلما دانستن اين اطالعات براي رفع موانع، باعث حضور بيش .و پذيرش اجتماع در خصوص افراد معلول نيز تالش شود

 .پيش معلولين در عرصه هاي اجتماعي وورزشي خواهد شد از

بنابراين تشويق افراد معلول براي شركت در فعاليت هاي بدني و ايجاد بستري مناسب براي اين افراد امري مهم به نظر 

ماد به چراكه اين فعاليت ها داراي مزاياي بسياري از جمله بهبود وضعيت عملكرد، كيفيت زندگي، افزايش اعت. مي رسد

نفس ، آگاهي اجتماعي، عزت نفس و سالمت جسمي و روحي معلولين شده و همچنين احتمال افزايش  استقالل فردي 

معلولين را نيز افزايش مي دهد؛ و چه زيباست حضور با شكوه زنان و مردان معلول اين مرز و بوم بر روي سكوهاي 
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اين معلولين توانستند فعل خواستن . فرزانه ي انقالب نيز گرديد قهرماني مسابقات پاراليمپيك، كه مايه ي مباهات رهبر

بنابراين بايد با شناسايي موانع بر سر راه ساير معلولين كشور، . را صرف كنند و به بلندمرتبه ترين افتخارات دست يابند

معلولين بتوانند تالش كرد كه بستر مناسبي را براي حضور هرچه بيشتر معلولين در عرصه ي ورزش مهيا ساخت تا 

 .توانايي هاي نهفته ي خود را به بهترين شكل به نمايش بگذارند
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