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اهميت ورزش در
سالمت روحي  ،جسمي و اجتماعي
معلولين جسمي و ذهني
ورزش و معلوليت :
بدون تردید ورزش ،یکی از مسایل و موضوعات با اهمیت هر جامعه به
شمار میآید و تعداد بیشماری از افراد ،به انواع ورزش عالقهمند هستند
و بخشی از وقت خود را بدان اختصاص میدهند .دین مبین اسالم هم

و جان آدمی میانجامد .با ورزش ،انسان از روحی با نشاط برخوردار میشود
و روح با نشاط ،بدن را سرشار از طراوت و شادابی میسازد و البته بدن سالم
هم ،روح و جان را در دستیابی به مدارج کمال یاری میرساند.

آثار روانی ورزش :

به ورزش و ورزشکار به دیده احترام مینگرد؛ زیرا ورزش میتواند آدمی

ورزش ،همان طور که بر جسم آدمی تأثیر میگذارد ،بر روح و روان

را در رسیدن به کمال انسانی یاری رساند و اسالم هم هر عملی را که

او هم تأثیر دارد  .یکی از نتایج مفید ورزش بر روی شخصیت افراد،

به آدمی در رسیدن به کمال کمک میکند ،ارج مینهد و آن را مطلوب

افزایش اعتماد به نفس است .ورزشکاران موفق ،خود ساخته بوده و در برابر

میداند.همچنين ورزش باعث سالمتي بدن انسان مي شود نعمتي كه به

مشکالت  ،مقاومتر هستند  .از دیگر نتایج روانی ورزش ،افزایش شور و

تعبير امام علي عليه السالم از زيادي مال بهتراست.

نشاط ورزشکار و امید به آینده اوست .آدمی ،با ورزش کمتر به دام وسوسه

توجه به ورزش و تالش بر توسعه آن در میان همه اقشار جامعه،
به دلیل آثار سودمندی است که از این کار به دست میآید؛ چون ورزش
مایه پرهیز از بیکاری ،مبارزه با کسالت و تنبلی ،افزایش تواناییهای
جسمی و روحی ،شجاعت ،سالمت جسمانی و فکری و نیز وسیلهای برای
جمع گرایی و اجتماعی شدن است.

آثار فردی ورزش :
ورزش ،بر جنبههای گوناگون فرد اثرمی گذارد .حرکات ورزشی ،از
یکسو قدرت و توانایی جسمانی ورزشکار را افزایش میدهد و از سوی
دیگر ،باعث سالمت بدن انسان میشود .ورزش همچنین به تعادل جسم

و گناه میافتد .از دیگر آثار روانی ورزش ،ویژگی ض ّد خمودگی وضدافسردگی
آن است .ورزش ،ورزشکار را سرزنده ساخته و او را در برابر دلمردگی بیمه
میکند.
ورزش براي ذهن و مغز ما نيز مفيد است .ورزش و فعاليت بدني منظم ومداوم
مي تواند فكر و ذهنراتقويت كند .اعتماد به نفس و اخالق خوشي كه يك
ي وي خواهد
فرد از ورزش به دست مي آورد تاثير انكار ناشدني دربهبود زندگ 
داشت .در هنگام ورزش یا فعاليت فيزيكي ،بدن ماده شيميايي به ناماندورفين
آزاد مي كند .اندورفين ها ضد دردهاي طبيعي بدن هستند كه درد و استرس
راكاهش مي دهند  .این مواد اضطراب و افسردگي را ازبين مي برند و احساس
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خوب و سرحال بودنبه فرد القا مي كنند.

آثاراجتماعي ورزش:
انسان ،موجودی است که فقط با زندگی جمعی به سالمت به مقصد میرسد و
فرد گرایی و انزواطلبی ،با ذات او در تضاد است .برای رسیدن به این روح جمعی
و همبستگی عمومی ،راههای مختلفی وجود دارد .یکی از این راهها ،ورزش کردن
است .ورزش ،موجب گسترش روابط گروهی میشود .در ورزشهای گروهی ،بدون
هماهنگی و دوری از خودخواهی ،نمیتوان به موفقیت رسید و این خود باعث تقویت
روح جمعخواهی افراد میشود .همچنین ،ورزش موجب گسترش حس یکرنگی و
همگرایی در افراد میگردد .برای تیم شدن و تشکیل گروه منسجم ورزشی ،باید از
خود گذشت و «من»ها را به «ما» تبدیل کرد.

آثار جسماني ورزش :

در افزايش بهداشت عمومي و سالمت جامعه خواهد داشت و از طرفي

ورزش مرتب و ماليم تعداد سلولهاي گلبول سفيد را افزايش مي دهد تا توانايي

تمرينهاي منظم بدني به كودكان و نوجوانان بخصوص معلولین كمك

بدن در برابر عفونت ها بيشتر شود .ورزش همچنين تعداد سلول هاي کشنده

ميكند تا استخوانها و عضالت و مفاصل سالمي داشته باشند و اندازه

(سلولهاي بخصوصي که براي جنگ با بيمارهاي جدي و خطرناک تجهيز

وزن با قد و بدنشان تنظيم شده و چربي بدنشان كم گردد اين امر در

مي شوند) را افزايش مي دهد و توليد پادزهر ها را در بدن مي افزايد.راه ديگري

ايجاد هماهنگي و تنظيم تصميمات ذهني و حركتي نقش موثري دارد و

که ورزش توسط آن ايمني بدن را افزايش مي دهد کاستن استرس و نگراني

همين افزايش قدرت فراگيري و انجام درست كار به پيشگيري بسياري از

است .زيرا استرس به خودي خود مي تواند سيستم ايمني بدن را تحت فشار و

بيماريها و همچنين تنظيم اضطرابها و كاهش افسردگي كمك قابل

تاثير منفي خود قرار دهد.

توجهي ميكند.

اهميت ورزش براي معلولين ذهني :

بازي ورزش و يا هر نوع فعاليت بدني ديگر به افرادجامعه به خصوص

متأسفانه تصور عمومي بر اين است كه معلولين ذهني به دليل كم تواني

معلولین اين فرصت را ميدهد كه خودباوري و اعتماد به نفس داشته و در

ذهني كه دارند توانايي انجام كارهاي ورزشي را ندارند به همين دليل

جهت موفقيت ،مشاركت و اتحاد جمعي حركت كنند و ميزان تحمل آنها در برابر

برخالف آمار بسيار باالي معلولين ذهني در ميان معلوليتهاي مختلف،

سختيهاي زندگي را بيشتر ميكند اين تاثيرات مثبت ضمن هدايت نيروي هر

كمترين توجه به ورزش اين قشر انجام ميشود .در صورتي كه آموزشها

فرد جامعه به سمت و سوقي صحيح ،به نوعي مانع افزايش ناهنجاريهاي اجتماعي

و رقابتهای ورزشی وضعیت زندگی افرادی را که دچار معلولیتهای ذهنی

شده و همچنين از ميزان بيماريهاي فصلي و سني و يا كم تحركي موجود در

هستند بهبود میبخشد و در نتیجه بر زندگی همه کسانی که با آنها در

جامعه خواهد كاست .کودکان و بزرگساالنی که دچار معلولیتهای ذهنی هستند

تماس هستند تأثیر مثبت میگذارد.

و در این گونه فعالیتها شرکت میکنند ،شجاعت و اشتیاق بیپایانی از خود نشان

در واقع فعاليت بدني منظم و ورزش براي جامعه اعم از زن و مرد چه
معلول و چه سالم فوايد جسمي و روحي بسياري داشته و نقش مهمي

میدهند ،از پاداش دوستی لذت میبرند و نهایت ًا نه تنها تواناییها و استعدادهای
خود را کشف میکنند بلکه «صدای خود» را نیز مییابند.
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خدمتي ديگر از مؤسسه توانبخشي وليعصر (عج) :

برگزاري دوره هاي رايگان
ورزش همگاني معلولين ذهني
در تهران و مشهد
بي شك مشكالت زيادي پيش روي ورزش معلولين ذهني وجود دارد  .هماهنگي

مؤسسه توانبخشي وليعصر(عج) پس از سالها خدمت به كودكان و بزرگساالن

بين اعمال و رفتار اين افراد به دليل كم تواني ذهني شان كاربسيار مشكلي است

استثنايي اشراف كاملي به نيازهاي اين قشر از جامعه دارد ،لذا با توجه به

و مشكالت زيادي در تعامالت اجتماعي آنها به وجود مي آورد؛ به همين دليل

خألهاي موجود در سطح جامعه در زمينه ورزش معلولين ذهني و ضرورت ايجاد

بسياري ازسالنها و مكانهاي ورزشي از پذيرفتن اين افراد ممانعت مي ورزند و

امكانات براي پر كردن اوقات فراغت معلولين ذهني و ورزش آنها ،پس از طي

علي رغم نياز اين افراد به ورزش و تحرك و اثرات مثبتي كه حركات ورزشي

جلسات كارشناسي و پيگيريهاي مداوم جهت اخذ مجوزهاي قانوني  ،علي رغم

در سالمت روحي و جسمي و بهبود عملكرد ذهني و حركتي آنها خواهد داشت،

تمامي محدوديتهايي كه در اين زمينه وجود دارد ،از سال  1387اقدام به اجراي

شاهد بي مهري مسئوالن امر نسبت به ورزش معلولين ذهني هستيم  .ورزش

طرح ورزش همگاني براي دختران و پسران معلول ذهني شهرتهران نموده

معلولين ذهني در كشور حتي فدراسيون اختصاصي ندارد و اين مي تواند نشان

است .هدف از اجراي اين طرح ،ارتقاي سطح مهارتهاي اجتماعي كودكان و

از بي اهميتي ورزش براي اين قشر از جامعه از نظر مسئولين ورزش معلولين

بزرگساالن معلول ذهني ،ارتقاي سطح عملكرد جسمي -حركتي و ذهني اين

مي باشد .بنا به اظهارات درددلهاي خانواده هاي اين افراد به خصوص نوجوانان

افراد ،پر كردن اوقات فراغت آنها و ايجاد انگيزه و نشاط براي معلولين ذهني و

و جوانان كم توان ذهني ،فرزندان آنها به دليل كم تحركي در معرض چاقي و

خانواده هاي آنهاست.

ابتال به بيماريهاي مختلف قرار دارند و به دليل برخي مشكالت رفتاري  ،اين

برنامه ريزي اوليه مبني بر اجراي دوره تابستانه طرح بود لذا دور اول طرح

افراد نمي توانند به درستي باديگران ارتباط برقرار كنند لذا در صورتي كه تعداد

ورزش در تابستان اجرا شد اما با توجه به استقبال خانواده ها و رضايت آنها

معدودي از مكانهاي ورزشي اقدام به پذيرش آنها كنند ،مشكالت زيادي به

از اين طرح ،دوره پاييز نيز به مراحل اجراي طرح افزوده شد .ساكنين شمال،

وجود خواهد آمد ،لذا مجبور هستند از سانسهاي خصوصي استفاده كنند كه

جنوب  ،شرق و غرب پايتخت به راحتي به سالنهاي ورزشي اين طرح دسترسي

هزينه زيادي را به خانواده تحميل خواهد كرد .باتوجه به اينكه اين افراد با افراد

دارند چرا كه مؤسسه توانبخشي وليعصر (عج) جهت رفاه حال خانواده هاي

مشابه خود ارتباط بهتري برقراري مي كنند ،اگر اين امكان وجود داشته باشد

معلولين ذهني اقدام به اجاره سالن در چهار منطقه اصلي شهر تهران نموده

كه در جمعي شبيه به خود با مربيان مخصوص اين بچه ها تمرين كنند خدمت

است تا خانواده هاي عزيز مشكلي زيادي را براي رفت و آمد به اين سالنها

بزرگي به اين خانواده ها و فرزندان آنها خواهد شد.

نداشته باشند.

3

پيك نشاط
خربنامه طرح ورزش مؤسسه توانبخشي وليعصر (عج)

اطالع رساني طرح ورزش از طريق آموزش و پرورش استثنايي شهرتهران
و بهزيستي انجام مي گيرد و كليه دختران و پسران كم توان ذهني  8تا 25

«بوچيا»؛ در راه پيوستن به طرح ورزش :

ساكن شهر تهران امكان شركت در اين طرح را دارند .طرح در 4گروه دختران

بوچیا ورزشی است که برای معلوالن جسمی-
حرکتی با پایین ترین سطح توانایی طراحی شده
است .با توجه به تحقق نسبي اهداف طرح ورزش،
مؤسسه بر آن شد عالوه بر معلولين ذهني امكان
ورزش براي كودكان فلج مغزي را فراهم نمايد.
لذا مددجويان فلج مغزي مراكز مؤسسه توسط
مربي اين رشته ورزشي مورد ارزيابي كارشناسانه
قرار گرفتند و برنامه ريزي و رايزنيها در دست انجام است كه در سايه
عنايات ويژه حضرت وليعصر (عج) در سال 1392ورزش بوچيا نيز به
طرح ورزش مؤسسه توانبخشي وليعصر (عج) افزوده شود تا بدين وسيله
كودكان بيشتري از خدمات اين مؤسسه بهره مند شوند.

و  4گروه پسران در  4سالن جداگانه اجرامي شود به صورتي كه هر گروه يك
روز در هفته به تمرين حركات ورزش همگاني زير نظر مربي و كمك مربي

با مربياني متخصص ساعتي در هفته را به تحرك و ورزش بپردازند ،اين يك
متخصص در امر ورزش معلولين ذهني؛ مي پردازند .طرح ورزش به صورت

ساعت و نيم شايد به نظر كم برسد اما تأثيري در روحيه امين داشته است كه شايد

رايگان اجرا مي شود و شرايط پذيرش پيچيده اي ندارد تنها در جلسه اول

تا به حال چيزي نتوانسته او را تا اين حد خوشحال كند ،امين تمام طول هفته را

بچه ها مورد ارزيابي قرار مي گيرند و در صورتي كه پيش فعالي شديد و

منتظر اين يك ساعت است ،عالوه بر اين من هميشه نگران اضافه وزن او بودم

مشكالت رفتاري حاد نداشته باشند و يا اتيسم شديد نباشند ،براي شركت در طرح

چون به غير از مدرسه رفتن تحرك ديگري ندارد و همين عدم تحرك به اضافه

پذيرفته مي شوند .حركاتي كه در اين طرح با بچه ها تمرين مي شود بيشتر در

وزن او مي افزايدكه به مرور مشكالتي رابراي او و ما به وجود خواهد آورد.

راستاي باالبردن دقت و تمركز بچه هاست و بيشتر مباني ورزش مانند نرمش،

تالش مؤسسه توانبخشي وليعصر (عج) در طي سالها فعاليت براي كودكان و

كار با توپ ،كار با حلقه و  ...را شامل مي شود.

بزرگساالن استثنايي بر آن بوده است كه امكانات و خدماتي كه به اين افراد ارائه

در طي صحبتهايي كه با خانواده ها جهت ارزيابي اثربخشي اين طرح در روحيه مي دهد تنها محدود به پايتخت نباشد و بيشترين جامعه آماري از گروه مورد نظر
فرزندانشان انجام شده است ،بيشتر آنها ضمن اظهار رضايت از ايجاد امكانات را تحت پوشش قرار دهد ،لذا در اين راستا مؤسسه اقدام به برنامه ريزي و رايزني
جهت ورزش فرزندشان عالقه مند به افزايش تعداد سالنها و ساعات هر سانس از جهت اجراي طرح ورزش در ديگر شهرها نيز نموده است .در همين رابطه با
هر سالن مي باشند .مادر امين  17ساله مي گفت :من و چند تن از ديگر والدين استعانت از خداوند متعال و عنايات ويژه حضرت وليعصر (عج) از تابستان 1391
پيگيريهاي زيادي براي ورزش اين بچه هاانجام داده ايم اما متأسفانه ورزش طرح ورزش در  2سالن در شهر مشهد براي دختران و پسران كم توان ذهني نيز
معلولين ذهني ،فدراسيون وانجمن خاصي نداردو پيگيريهاي ما مثمر ثمر نبوده اجرا مي شود.
است ،سالنهاي عادي نيز اين بچه ها را پذيرش نمي كنند حتي اگر هم در معدود اين طرح ويژه معلولين ذهني است اما مؤسسه توانبخشي وليعصر (عج) در صدد
سالنهايي پذيرش شوند ،به دليل اينكه نمي توانند همپاي ديگر بچه ها حركت است امكان ورزش براي معلولين جسمي به ويژه كودكان فلج مغزي را نيز به وجود
كنند افسرده و خسته مي شوند .اما طرح ورزش مؤسسه توانبخشي وليعصر (عج) آورد لذا رايزنيهايي در خصوص افزودن ورزش « بوچيا» به طرح ورزش مؤسسه در
اين امكان را به فرزندان ما داده است كه با افراد هم رده خود و

حال انجام است و اميدواريم درآينده قاصد خبرهاي خوشايندي در اين زمينه باشيم.
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تأثيرات طرح ورزش از ديد والدين بچه ها :
در مدت زمان يك ساعته و نيم ورزش در هر سالن پدر يا مادر بچه مي دود و در آغوش پدرش قرار مي گيرد .پدر علي مي گويد :علي خيلي
ها نيز نظاره گر تمرين آنها بودند و اين فرصتي را فراهم مي كرد كه با به ورزش عالقه دارد .من و چند نفر ديگر از والدين خيلي پيگير بوديم كه
والدين بچه ها در مورد تأثيرات ورزش در روحيه فرزندشان يا مشكالتي امكان ورزش براي اين بچه ها به صورت مداوم محيا شود .اما متأسفانه
كه در اين زمينه مطرح است گفت و گو كنيم .حاصل اين گفت و گو را با ورزش معلولين ذهني در كشور با بي مهري روبروست و پيگيريهاي ما به
هم مي خوانيم:

جايي نرسيده است  .البته به صورت دوره اي كارهايي در اين زمينه انجام

پنج شنبه ها براي فاطمه روز زيبايي است :

شده است كه پاسخگوي نيازهاي ما و اين بچه ها نيست .من و علي بسيار

مادر فاطمه  13ساله مي گفت :از وقتي كه فاطمه را در طرح ورزش ثبت از اين طرح راضي هستيم فقط اي كاش ساعات ورزش در طول هفته بيشتر
نام كرده ام روحيه فاطمه خيلي تغيير كرده است .فاطمه تمام طول هفته مي شد .البته همين هفته اي يك جلسه هم روي وزن علي بسيار تأثير گذار
را منتظر پنج شنبه هاست .پنج شنبه ها براي او روز زيبايي است چون است .چرا كه بيشتر اين بچه ها به علت كم تحركي اضافه وزن دارند و اين
زودتر از روزهاي ديگر از خواب بيدار مي شود و لباسهاش را آماده مي كند يكي از بزرگترين مشكالت ماست .اميدوارم اين طرح ادامه داشته باشد.
و ذوق دارد كه زودتر به سالن برويم .من يك بار با تالش زياد موفق شدم
فاطمه را در يك سالن ورزشي ثبت نام كنم اما اصال نتوانست با بچه ها
ارتباط برقرار كند و وقتي به خانه بر مي گشت به جاي اينكه ورزش روحيه
شادتري به او بدهد بيشتر غمگين و افسرده به نظر مي رسيد .اما در اين
طرح اينگونه نيست .من فكر مي كنم اينكه بچه ها انقدر از طرح ورزش
اين مؤسسه استقبال مي كنند دو دليل دارد :يكي اينكه فضاي سالن
بسيار شاد است و مربيها توانمنديهاي اين بچه ها را به خوبي مي دانند و
تمرينات ورزشي مطابق با توانمندي آنها را ارائه مي دهند .دليل ديگر اين
است كه بچه ها همه در يك سطح هستند و به خوبي باهم ارتباط برقرار
مي كنند و همين امر سبب مي شود كه يك ساعت ورزش در هفته خاطره
خوبي را براي آنها رقم بزند .از مسئوالن اين طرح كمال تشكر را دارم.

لبخند را بيشتر از گذشته بر لبهاي سمانه مي بينم :
سمانه  16سال دارد و به علت برخي مشكالت به مدرسه نمي رود .مادر
سمانه مي گفت  :يكي از مشكالت بچه هاي ما تعامالت اجتماعي آنهاست.
نوع ارتباط اين بچه ها با ديگران كمي متفاوت است و آموزش تعامالت
اجتماعي به آنها مشكالت زيادي را به دنبال دارد .به همين دليل براي ما
بهتر است كه اين بچه ها كمتر در اجتماع حاضر شوند و اين بسيار تأسف
برانگير است .اما اگر چنين امكاناتي مانند اين طرح فراهم شود كه بچه
ها در جمع هايي شبيه به خود به بازي و ورزش بپردازند و در همان حال
آموزش نيز ببينند بسيار خوشايند است .همچنين اين فرصت فراهم شده
است كه با ديگر والدين كه دغدغه هايي شبيه به ما دارند آشنا شويم و
در جريان مشكالت هم قرار گيريم شايد بتوانيم با صحبت كردن كمي از

ورزش اضافه وزن علي را كمتر كرده است:

غمهاي خود بكاهيم .از اينكه فرصتي فراهم شده تا لبخندبر لبان سمانه

علي  15ساله است و بعد از هر حركت ورزشي مثل قهرمانهاي ورزشي

بيشتر از گذشته نقش ببندد واقعا سپاسگزارم.
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دل نوشته اه
من هميشه آرزوم بود كه دخترم بتواند در سالنهاي ورزشي
حضور پيدا كرده و فعاليتهايي مثل بچه هاي عادي داشته باشه
ولي مي دانيد كه متأسفانه بچه هاي ما را در كنار بچه هاي
سالم نمي پذيرند .اميدوارم باز هم اين برنامه ها تداوم داشته
باشه و بچه هاي ما هم بتوانند از اين امكانات استفاده كنند.
ورزش براي بچه هاي ما مثل غذاخوردن براي هر انساني
واجب است چون در منزل تحرك زيادي ندارند و ورزش براي
سالمتي آنها خيلي مفيد است.
اجرتان با خدا
مادر سمانه  -ص

من مادر محمد علي هستم .پسرم دومين دوره را در
اين مركز طي مي كند .روزهاي چهارشنبه براي محمد
علي به يادماندني است  .با وجود ثبت نام در كالسهاي
ورزشي معمولي ،به علت رفتار غيرمنصفانه مورد رضايت
محمد علي نبود .ولي از كالسهاي طرح ورزش به علت
برخورد بر اساس توانايي هاي محمد علي بسيار لذت
مي برد .اميدوارم اين كالسها هم از نظر كيفي و هم از
نظر ك ًمي فزوني يابد.
با تشكر از مؤسسه توانبخشي وليعصر(عج)
مادر محمد علي  -ز

با عرض سالم و سپاس فراوان حضور شما بزرگواراني كه با اين
حركت خير و مثبت تان ،امكان استفاده بقيه بچه ها را از اين كالس
ورزشي ايجاد نموديد .من خواهر امير هستم و به خاطر كهولت سن و
بيماري مادرم خودم امير را براي كالس مي آورم .توصيف تأثير مثبت
چنين فعاليتهايي براي فرزندان ما كه متأسفانه از كمترين امكانات
ورزشي و تفريحي محرومند ،جداً با كلمات امكان پذير نيست.
اميدوارم كه برنامه هايي از اين دست ،تداوم داشته و از نظر تعداد
جلسات و امكانات ورزشي گسترده شود .در ضمن اگرساعات يا تعداد
جلسات ورزشي بيشتر شود بسيار سپاسگزار مي شويم.
خواهر امير  -ج

با سالم و عرض ارادت؛ مادر محمد هستم .از اينكه محبت شماو لطفتان
شامل حال فرزندان معصوم و كم توان ما گرديده است خدا را شاكرم
و از خداوند بزرگ بهترينها را برايتان آرزومندم .بهترينهايي كه در ذهن
هيچكس نگنجد جز خداوند .درخواستي داشتم كه فكر مي كنم مورد
استقبال ديگران نيز باشد :عالوه بر كالسهاي ورزشي يك روز در هفته
كه اميدوارم ادامه يابد ،امكان اين باشد كه برنامه استخر و آب درماني يا
ورزشهاي آبي براي بچه ها فراهم شود چرا كه براي استخر بردن هم
مشكالتيهمانندسالنهايورزشيگريبانگيرمااست.
با سپاس بي پايان
مادر محمد  -ف
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