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 تربیت بدنی ویژه
 دکتر حسن دانشمندی

 دانشیار دانشگاه گیالن 

 به توانندمی آن کنندگان شرکت که شودمی گفته بدن فیزیکی فعالیت هایگونه تمامی به ورزشتربیت بدنی و  

 فراهم یا و اندامشان تناسب بهبود برای آن از و کنند شرکت آن در گاه به گاه یا یافته سازمان و منظم صورت

نفاوت ها و گاه کم توانی های بارزی  ،انسان ها علی رغم خصوصیات مشترک. ببرند بهره تفریح و سرگرمی آوردن

دارند که الزم است برای این گروه های خاص برنامه های ویژه ای را تدارک دید. مطالعه گروه هایی با نیاز های  

از  (QLارتقا کیفیت زندگی ) صورت می گیرد. خاص در حیطه ای از علوم ورزشی با عنوان تربیت بدنی ویژه

این دسته از افراد خاص از اهداف اصلی  تسریع و تسهیل روند اجتماعی کردنطریق فعالیت های حرکتی و نیز 

 می تلقی معلول را جامعه افراد از درصد 51 متوسط طور به  جهانی بهداشت سازمان .تربیت بدنی ویژه می باشد

فعالیت افزایش منجر به  به ورزش زیاد معلولینعالقه و توجه . شودمی شامل را معلولیت مختلف انواع که کند

ه سازمان های ورزشی شده و به توسعه و رشد ورزش قهرمانی معلولین را در قالب فدراسیون های ورزشی و ب

، ، ضایعات نخاعیافراد نابینا ، قطع عضو، فلج مغزی رقابت های ورزشیدر این  ویژه پاراالمپیک در برداشته است. 

در حال حاضر  خود به رقابت می پردازند.در قالب قوانین و سازمان های   ای ورزشی هدر رشته کم توانان ذهنی 

آنها عبارتند مهمترین ورزش معلولین را سازمان دهی می کنند که بین الملی بسیاری  هایسازمان

سالم و ورزش انجمن بین المللی تفریحات )CP-ISRA .2نابینایان( انجمن بین المللی ورزش های)IBSA.5؛از

کم توانان  انجمن بین المللی ورزش های معلوالن)INAS-FID.3(های فلج مغزی

)کمیته بین المللی CISS.1مندویل( فدراسیون بین المللی ورزش های با ویلچراستوک)ISMWSF.4ذهنی(

رشته  درافراد  شرکت که .می توان نام برد ورزش های معلولین( )سازمان بین المللیISOD.6ورزش ناشنوایان(

از مهمترین فعالیت های فدراسیون های ورزش معلولین ورزش های تابستانی و ورزش های زمستانی های مختلف 

 ، Adapted  Physical Educationتربیت بدنی ویژه که از با نام های نسبتاً مشابهی چون می باشند.

Inclusive Physical Education اختن به طبقه بندی ورزش قهرمانی مذکور، و .. عالوه بر پرداخت بر پرد

ارتقاء سالمت عمومی و تندرستی کم توانان را از طریق ورزش و نیز اهداف و روش های آموزشی به آنان را 

یک جمع بندی تاکید بر این نکته ضروری . درسطح مدارس و مراکز آموزشی مورد توجه و بحث قرار می دهد

حظه و تنوع معلولین کشور و عالقمندی آنان به سوی فعالیت های حرکتی، است که با توجه به جمعیت قابل مال

 برنامه ریزی برای ارتقا سالمت و رشد ورزش قهرمانی آنان از سوی مراکز علمی و اجرائی کشور ضروری است.
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