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چکیده
زمینــه :در دنیــای امــروز ،پژوهــش دربــاره ی چگونگــی گذرانــدن اوقــات فراغــت و شــرکت در فعالیتهــای تفریحــی ،همپــای بــا

تحقیقــات در مــورد کار و آثــار ناشــی از آن ،کانــون توجــه بســیاری از مؤلفــان قــرار گرفتــه اســت .هــدف از مقالــه حاضــر ،بررســی اوقــات

فراغــت و نقــش فعالیتهــای تفریحــی در زندگــی افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای بــود.

نتیجــه گیــری :چگونگــی گذرانــدن اوقــات فراغــت و فعالیتهــای تفریحــی بــرای افــراد عــادی ،در جوامــع مختلــف با هــدف افزایش

بــازده کارکنــان و همچنیــن کاهــش مشــکالت ناشــی از کار ،از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت .اوقــات فراغــت و فعالیتهــای تفریحــی
بــرای افــراد کــم تــوان ذهنــی بــه منظــور توانمندســازی و افزایــش مشــارکت آنــان در جامعــه مــی باشــد .علــی رغــم مزایــای مختلفــی

کــه بــرای شــرکت در فعالیتهــای تفریحــی افــراد کــم تــوان ذهنــی شــامل افزایــش خودمختــاری ،اســتقالل ،مهارتهــای اجتماعــی،

رضایــت از زندگــی ،بهزیســتی و در نهایــت بهبــود کیفیــت زندگــی گــزارش شــده اســت ،متاســفانه در ایــران بــه دالیــل مختلــف در زمینه
فعالیتهــای تفریحــی و گذرانــدن مطلــوب اوقــات فراغــت بــرای افــراد کــم تــوان ذهنــی غفلــت شــده اســت؛ کــه توســط ســازمانهای

متولــی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

واژههای کلیدی :اوقات فراغت ،فعالیتهای تفریحی ،توانمندسازی و کم توانی ذهنی
آن بــرای ایجــاد تغییــرات مثبــت از اهمیــت بســزایی برخــوردار

مقدمه
1در در دنیــای امــروز ،پژوهــش دربــاره ی چگونگــی

اســت .تفریــح بــه معنــای فعالیتــی مــی باشــد کــه افــراد بــرای

دالیــل ابتدایــی همچــون لــذت و رضایــت بــه انجــام آن مــی

گذرانــدن اوقــات فراغــت 2و شــرکت در فعالیتهــای تفریحــی،3

پردازنــد ( .)1اوقــات فراغــت و فعالیتهــای تفریحــی ،بخــش

توجــه بســیاری از مؤلفــان قــرار گرفتــه اســت .اوقــات فراغــت

و مــی توانــد بــه عنــوان یکــی از شــاخصهای کیفیــت زندگــی

هرگونــه الــزام و فــارغ از انجــام فعالیتهــای روزمــره ،از جملــه

مثبــت فعالیتهــای تفریحــی اســت کــه افزایــش بهزیســتی،4

کــه گرچــه افــراد در ایــن اوقــات ،احســاس لــذت و رضایــت

گیــری از جملــه آنمیباشــد(6،7و .)8ایــن مؤلفههــا بــرای

احســاسهایی همچــون کســالت و یــأس را برانگیــزد( 1و .)2

از اوقــات فراغــت و فعالیتهــای تفریحــیمیتــوان بــه عنــوان

همپــای بــا تحقیقــات درمــورد کار و آثــار ناشــی از آن کانــون

مهمــی از زندگــی همــه افــراد بــا یــا بــدون ناتوانــی اســت ( 3و)4

بــرای توصیــف زمانــی بــه کار بــرده مــی شــود که فــرد بــه دور از

بــه کار رود( 5و .)1تحقیقــات بســیاری نشــان دهنــده تأثیــرات

مســئولیتهای مربــوط بــه خانــواده ،کار و منــزل مــی باشــد

رضایــت از زندگــی ،خودمختــاری و بهبــود مهارتهــای تصمیــم

را تجربــه مــی کننــد ،بــرای برخــی ،ایــن زمــان ممکــن اســت

افــراد کــم تــوان ذهنــی از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت؛ لذا

بــه همیــن ســبب گذرانــدن مطلــوب اوقــات فراغــت از طریــق

فرصتــی مناســب بــرای توانمنــد ســازی آنــان اســتفاده کــرد.

شــرکت در فعالیتهــای تفریحــی و اســتفاده از ظرفیتهــای
1- Email: g.norouzi@edu.ui.ac.ir

ناتوانیهــای هوشــی بــا محدودیتهــای قابــل توجــه

در عملکــرد هوشــی و رفتــار انطباقــی مشــخصمیشــود کــه

2- Leisure Time
3- Recreational and leisure Activities

4- Well-being
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بســیاری از جنبههــای زندگــی روزمــره اجتماعــی و مهارتهــای

بــه زبــان فارســی نوشــته نشــده اســت؛ لــذا مــروری بــر منابــع

سرچشــمهمیگیــرد( .)9ناتوانیهــای رشــدی نیــز گروههــای

کمــی و کیفــی بــا هــدف
در ایــن زمینــه کــه بــا هــر دو روش ّ

فــرد را تحــت تأثیــر قــرارمیدهــد و از قبــل از هجــده ســالگی

هســتند کــه بــه علــت آســیبهای ذهنــی و جســمی ایجــاد شــده
انــد و مشــکالت زیــادی را بــرای فــرد در زمینههــای مختلــف

از جملــه زبــان ،پویایــی ،یادگیــری ،خودیــاری و زندگــی مســتقل
ایجــاد مــی کننــد و تــا قبــل از بیســت و دو ســالگی بــروز مــی

یابنــد ( .)10بــا وجــود تالشهــا بــرای اقــدام بــه حــل و کاهــش
مشــکالت ایــن افــراد بــه طــور مســتقیم ،امــروزه همچــون

گذشــته مســائل مربــوط بــه اوقــات فراغــت و تفریحــات بــرای
ایــن گــروه از افــراد در درجــه ی دوم اهمیــت قــرار نمــی گیرنــد

بلکــه بــه ایــن مســئله بــه عنــوان فرصتــی مضاعــف بــرای حــل

مشــکالت موجــود نگریســته مــی شــود.

انتشــار یافتــه انــد ،خالصــه شــده و بــه صــورت منظــم و در

ارتبــاط بــا یکدیگــر ســازمان یافتــه انــد و در آخــر مقالــه مــروری

حاضــر در نتیجــه اســتفاده از کلیــه منابــع کتابخانــه ای در زمینــه

اوقــات فراغــت و فعالیتهــای تفریحــی تهیــه گردیــد.

اوقات فراغت و فعالیت های تفریحی:
ماهیت
در زمــان نگهــداری افــراد کــم تــوان ذهنــی در مؤسســات،

تصــورات قالبــی منفــی ،از جملــه در نظــر گرفتــن آنــان بــه
تمســخر و تهدیــدی بــرای دیگــران عمومیــت داشــت( .)13بــا

وجــود تفکراتــی از ایــن قبیــل ،ارائــه ی خدمــات تفریحــی بــرای

روش مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه بهــره منــدی از منابــع

کتابخانــه ای اســت .در ایــن مطالعــه در ابتــدا مــروری بــر
منابــع کتابخانــه ای و تحقیقاتــی کــه در زمینــه اوقــات فراعــت و

فعالیتهــای تفریحــی مخصوصــا بــرای افــراد کــم تــوان ذهنــی
انجــام گرفتــه بــه عمــل آمــد .تمامــی منابــع مــورد اســتفاده در

ایــن مقالــه از موتــور جســتجوی گــوگل ،1پایگاههــای علمــی

ســاینس دایرکــت ،2گــوگل اســکوالر ،3ویلــی انالیــن 4و الزویــر
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جســتجو شــد .بــرای جســتجو از کلید واژههــای مختلفــی از جمله
«اوقــات فراغــت ،فعالیتهــای تفریحــی ،کــودکان ،افــراد دارای
کــم توانــی ذهنــی و توانمنــدی اســتفاده شــد .تمامــی ایــن کلیــد

واژههــا بــه دو زبــان فارســی و انگلیســی مــورد جســت و جــو قرار

گرفــت؛ ایــن بررســی نشــان داد کــه تاکنــون در ایــران فقــط چنــد
مطالعــه ی محــدود( 11و  ،)12در رابطــه بــا اوقــات فراغــت و

فعالیتهــای تفریحــی بــرای افــراد کــم تــوان ذهنــی بــه صــورت
خیلــی خالصــه انجــام گرفتــه اســت؛ و کتابــی در ایــن زمینــه

1- Google search engine
2- Science Direct
3- Google Scholar
4- Wiley Online
5- Elsevier
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و فعالیتهــای تفریحــی بــرای افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی

عنــوان افــراد وابســته آمــاج مؤسســات خیریــه ،موضوعــی برای

روش
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آنــان در طــول تاریــخ از اولویــت چندانــی برخــوردار نبــوده

اســت( .)1در زمــان کنونــی نیــز افــرادی کــه در ایــن مؤسســات

نگهــداری مــی شــوند ،از فرصتهــای کمتــری بــرای شــرکت
در فعالیتهــای تفریحــی برخــوردار مــی شــوند( .)14در ایــن
مؤسســات ،در وهلــه ی اول ناتوانــی فــرد مــورد توجــه قــرار

گرفتــه و بنابرایــن تمامیــت وی تحــت الشــعاع این موضــوع معنا
مــی شــود و در درجــه دوم اهمیــت قــرار مــی گیــرد( .)15گرچــه

ناتوانــی بخشــی از واقعیــت زندگــی میباشــد ،ایــن واقعیــت
نبایــد مانعــی بــر ســر راه احقــاق حقــوق افــراد بــا ناتوانــی ایجــاد
کنــد کــه حــق اوقــات فراغــت پربــار و شــرکت در فعالیتهــای

تفریحــی یکــی از آنهاســت ( .)16در چندیــن مطالعــه مشــخص
شــده اســت کــه افــراد بــا ناتوانــی هوشــی و رشــدی ،خــود از

مفهــوم اوقــات فراغــت و فعالیتهــای تفریحــی آگاهــی دارنــد.
بــه عنــوان مثــال ،دریافتنــد کــه اکثــر افــراد کــم تــوان ذهمنــی

شــدید مــورد مطالعــه ،از فعالیتهــای تفریحــی کنونــی خــود
رضایــت ندارنــد ( .)17در همیــن راســتا ،از طریــق مصاحبــه

بــا افــراد بــا بهــره هوشــی کمتــراز  ،70دریافتنــد کــه اکثــر آنهــا
اوقــات فراغــت را بــه عنــوان راهــی بــرای نجــات از فشــارهای

روانــی کاری در نظــر مــی گیرنــد و ضــرورت تعــادل میــان اوقات
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مختلفــی از اختــاالت را در بــرمیگیرنــد و شــرایط مزمنــی

بــه زبــان التیــن ســرلوحه ی کار قــرار گرفــت .مقــاالت موجــود

تعلیم و تربیت استثنایی

بررسی اوقات فراغت و فعالیتهای تفریحی افراد کم توان ذهنی :ماهیت ،موانع ،راهکارها و ثأثیرات آن

کاری و اوقــات فراغــت را درک مــی کننــد (.)18
حــق طبیعــی افــراد بــا ناتوانــی هوشــی و رشــدی بــرای

دسترســی بــه امکانــات تفریحــی و درک آنــان از مفهــوم
پژوهشهــای زیــادی در ایــن زمینــه صــورت بگیــرد ()5

کــه ایــن مســئله مــی توانــد از هــر دو جهــت کمیــت و کیفیــت
کمــی ،بــر طبــق یافتههــا،
مــورد بررســی قــرار گیــرد .از لحــاظ ّ
مشــارکت افــراد بــا ناتوانــی هوشــی و رشــدی در فعالیتهــای

تفریحــی ،در مقایســه بــا جمعیــت عــادی کمتــر میباشــد (،19

 20و  .)21گرچــه مشــارکت آنــان در فعالیتهــای تفریحــی
جســمی قابــل توجــه اســت ،بــا ایــن حــال از همتایــان بــدون
ناتوانــی خــود نــرخ مشــارکت کمتــری دارنــد( .)22از ســوی
دیگــر افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی در مقایســه بــا جمعیــت

عــادی دارای امکانــات تفریحــی محدودتــری هســتند کــه از

تنــوع چندانــی نیــز برخــوردار نمــی باشــند(.)19

کیفیــت اوقــات فراغــت و فعالیتهــای تفریحــی نیــز ،بــرای

افــراد کــم تــوان ذهنــی در مقایســه بــا جمعیــت عــادی متفــاوت

اســت .یکــی از مهــم تریــن ویژگیهــای تفریحــات ایــن افــراد

ماهیــت منفعالنــه آن مــی باشــد .بدیــن معنــا کــه افــراد در ایــن
فعالیتهــای تفریحــی ،تعامــل چندانــی بــا ســایر افــراد جامعــه

ندارنــد و ترجیــح مــی دهنــد تــا بیشــتر بــا اعضــای خانــواده خود
در تعامــل باشــند و بــه فعالیتهــای انفــرادی بپردازنــد(،19

 15و  .)23در مطالعــه ای کــه در هلنــد بــر روی یــک نمونــه

ی  160نفــری از افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی شــدید انجــام
گرفــت ،دریافتنــد کــه فعالیتهــای تفریحــی آنــان در ذات

خــود منفعالنــه بــود و بیشــتر بــه تماشــای تلویزیــون اختصــاص

داشــت .بــه عقیــده ی ایــن مؤلفــان ایــن فعالیتهــا بیشــتر جنبــه
ی «کشــتن» زمــان را داشــت تــا «لــذت بــردن» از آن (.)21

همچنیــن در مطالعـهای در ایرلنــد کــه بــر روی  34دانــش آمــوز

 16ســاله انجــام گرفــت ،نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد که از
دیــدگاه خــود ایــن افــراد و والدیــن آنهــا ،فعالیتهــای تفریحــی
کــه آنــان در آن شــرکت مــی جوینــد ،منفعالنــه و منزویانــه

مــی باشــد ( .)5در ایــن تحقیــق ،فعالیتــی کــه بیشــترین تعامــل
بــا دیگــران را مــی طلبیــد ،صحبــت کــردن بــا تلفــن بــود .در

مقایســه بــا ایــن مســئله مطالعــات دیگــری نشــان داده انــد کــه،

بیشــتری را بــرای ارتبــاط بــا دیگــران اختصــاص مــی دهنــد ،در
فعالیتهــای تفریحــی بیشــتری نیز شــرکت میجوینــد ( .)24از

دیگــر ویژگیهــای اوقــات فراغــت و فعالیتهــای تفریحــی ایــن
افــراد ،وابســته بــودن آنهــا بــه ســایر افــراد خانــواده یا آشــنایان

آنهــا اســت ( 5و  .)25مشــخص شــده اســت که حمایــت عاطفی
از طــرف خانــواده ،دوســتان و مســووالن به مشــارکت بیشــتر در

فعالیتهــای تفریحــی منجــر مــی شــود ( 26و  .)27ویژگی دیگر
فعالیتهــای تفریحــی ،بــه ســن افــراد کــم تــوان ذهنــی وابســته
اســت .هرچــه ســن ایــن افراد بیشــتر باشــد ،مشــارکت آنــان در

فعالیتهــای تفریحــی کاهــش مــی یابــد( .)21گرچــه جنســیت
افــراد در ایــن امــر تأثیــر قابــل توجهــی نــدارد( 28و .)29

اوقــات فراغــت و فعالیــت هــای تفریحــی:
موانــع و راهکارهــا
تحقیقــات متعــدد نشــان دهنــده ی موانــع مختلــف در راه

دسترســی افــراد کــم تــوان ذهنــی بــه فعالیتهــای تفریحــی

اســت ( 25 ،19و .)29در پژوهشــی ،دانــش آمــوزان کــم تــوان
ذهنــی «نداشــتن زمــان کافــی» و «نداشــتن اجازه»بــرای شــرکت

در فعالیتهــای تفریحــی را بــه عنــوان موانــع موجــود در ایــن
زمینــه عنــوان کردنــد ،در حالــی کــه والدیــن آنهــا از کمبــود

دوســتان و کمبــود مهــارت بــه عنــوان موانــع موجــود در ایــن

زمینــه یــاد کــرده انــد ( .)5بــا ایــن حــال ،یکــی از مهــم تریــن

موانــع موجــود در ایــن زمینــه ،مــکان فعالیتهــای تفریحــی و

مشــکالت دسترســی بــه آنهاســت کــه والدیــن و دانــش آمــوزان
هــر دو در مــورد آن اتفــاق نظــر داشــتند .در تحقیقــی دیگــر،

شــرکت کننــدگان دارای کــم توانــی ذهنــی مشــکالت مربــوط بــه
دسترســی از جملــه کمبــود حمــل و نقــل و نداشــتن فــردی بــرای
همراهــی خــود را بــه عنــوان موانــع شــرکت در فعالیتهــای

تفریحــی بیــان کردنــد (.)30

همچنیــن چندیــن مطالعــه ،رابطــه ی بیــن ســطح پاییــن

درآمــد خانــواده و مشــارکت کمتــر افــراد کــم تــوان ذهنــی را

در فعالیتهــای تفریحــی نشــان دادهانــد( 31 ،19 ،18و .)32
تصــورات و برخوردهــای منفــی بــا افــراد کم تــوان ذهنی از ســوی

ســایر افــراد جامعــه نیز ،بــه عنــوان موانعی کــه دارای آثــار منفی
بــر مشــارکت آنــان در فعالیتهــای تفریحــی اســت ،شناســایی
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اوقــات فراغــت ،موجــب شــده اســت تــا در چنــد ســال اخیــر

افــراد کــم تــوان ذهنــی کــه دوســتان بیشــتری دارنــد و وقــت

تعلیم و تربیت استثنایی

بررسی اوقات فراغت و فعالیتهای تفریحی افراد کم توان ذهنی :ماهیت ،موانع ،راهکارها و ثأثیرات آن

شــده انــد( 5و .)33پژوهشــگران دریافتنــد کــه افــراد دارای کــم

فرآینــد شــرکت دادن افــراد بــا ناتوانــی را در برنامههــای

نــرخ مشــارکت باالتــری در فعالیتهــای تفریحــی دارنــد (.)25

بــه گونــه ای طراحــی شــوند کــه اول ،فرصــت هایــی بــرای ایــن

توانــی ذهنــی کــه از مــورد تمســخر واقــع شــدن ترســی ندارنــد،

غلبــه بــر آن نیــز ،از ســوی مؤلفــان پیشــنهاد شــده اســت .یکــی
از ایــن راهکارهــا « رویکــرد نظــام منــد بــه آمــوزش تفریحــی»

اســت کــه توســط مؤلفــان مختلــف بســط یافتــه اســت(19،18و

 .)34ایــن رویکــرد بــا هــدف تســهیل مشــارکت مســتقل افــراد

کــم تــوان ذهنــی در فعالیتهــای تفریحــی از طریــق آمــوزش

دانشهــا و مهارتهــای مختلــف بــه آنــان جســت و جــو
مــی شــود (  .)35ایــن رویکــرد ،همــکاری مقامــات محلــی،
مســووالن آموزشــی و خانوادههــای افــراد بــا ناتوانــی را طلــب

میکنــد ( .)1در پژوهشــی افــراد کــم تــوان ذهنــی بــا میانگیــن
ســنی  20ســال در یــک دوره آمــوزش تفریحــی شــرکت کردنــد

افــراد فراهــم کننــد تــا مشــارکت و لذتی همچــون همتایــان بدون
ناتوانــی خــود را تجربــه کننــد .دوم ،بــه آنهــا اجــازه دهــد تــا

مهارتهــا و اطمینــان خــود را بهبــود بخشــند .ســوم ،بــه آنــان

فرصــت انتخــاب داده شــود و چهــارم ،آنهــا را تشــویق کنــد تــا
اعتمــاد بــه نفــس و اعتبــار خــود را افزایش دهنــد .پژوهشهای
1

متعــدد نشــان دهنــده ایــن امــر هســتند کــه ایــن مؤلفههــا

می توانند از طریق فعالیتهای تفریحی به دست آیند.

یکــی از مهمتریــن تأثیــرات فعالیتهــای تفریحــی کــه

موضــوع چندیــن پژوهــش قــرار گرفتــه اســت ،افزایــش
خودمختــاری مــی باشــد .خودمختــاری مــی توانــد بــه عنــوان

مجموعــه ای از مهــارت هــا ،دانشهــا و باورهایــی معنــا شــود که

کــه مصاحبههــای نیمــه ســاختار یافتــه در پایــان دوره نشــان داد

یــک فــرد را قــادر مــی ســازد تــا بــه رفتــاری کــه توســط خــودش

و فعالیتهــای تفریحــی شــده بــود ( .)35همچنیــن مطالع ـهی

مختــاری بــا کیفیــت بــاالی زندگــی همبســتگی مثبــت دارد

افزایــش مشــارکت افــراد کــم تــوان ذهنــی در فعالیتهــای

را در خــود پــرورش مــی دهنــد ،در بزرگســالی ،بــه اســتقالل و

کــه ایــن مداخلــه باعــث افزایــش درک آنــان از اوقــات فراغــت

بــه عمــل آمــده اثربخشــی برنامههــای آمــوزش تفریحــی بــر
تفریحــی را نشــان داد (.)36

یکــی دیگــر از راهکارهــای ارائــه شــده جهــت عبــور از

موانــع و غنــی ســاختن اوقــات فراغــت ایــن افــراد تجربــه

ی شــرکت در مــدارس عــادی و کالسهــای باالتــر در

مدرســه اســت( 37 ،19و  .)38همچنیــن عنــوان شــده اســت

کــه اشــتغال نیــز بــه علــت تقویــت محیــط اجتماعــی فــرد و
افزایــش روابــط اجتماعــی بــا دیگــران مــی توانــد مشــارکت

آنــان را در فعالیتهــای تفریحــی افزایــش دهــد ( .)19بدیــن

ترتیــب برنامــه آمــوزش تفریحــی و افزایــش ســطح ســواد و

اشــتغال افــراد میتواننــد بــرای غلبــه بــر موانعــی همچــون
کمبــود روابــط دوســتانه و کمبــود مهارتهــا بــه کار رونــد.

اوقــات فراغــت و فعالیــت هــای تفریحــی:
تأثیــرات
بــه طــور کلــی ،تجربیــات تفریحــی بــا احساســات مثبتــی

همچــون کنتــرل ،شایســتگی و آرامــش همــراه هســتند(.)39

ســازمان یافتــه و جهــت داده شــده اســت ،بپــردازد( .)40خــود-

( )41و دانــش آمــوزان کــم تــوان ذهنــی کــه خــود -مختــاری

موفقیتهــای شــغلی بیشــتری دســت مــی یابنــد( .)42در ایــن

میــان محققــان عنــوان کــرده انــد کــه فعالیتهــای تفریحــی مــی

تواننــد باالبرنــده خودمختــاری باشــند؛ چــرا کــه ایــن فعالیتهــا
معمــوال در محیطهــای خالقانــه و آموزنــده اتفــاق مــی افتنــد

( .)43همســو بــا ایــن نتایــج ،در مطالعــه ای کــه بــا هــدف
بررســی ارتبــاط بیــن تفریــح و خودمختــاری انجــام گرفــت،

 47دانــش آمــوز بــا ناتواتــی هوشــی از ســن  15تــا  21ســال را

بــا بهــره هوشــی  40تــا  75مــورد بررســی قــرار دادنــد (.)41
پــس از شــرکت در یــک برنامــه تفریحــی بــه مــدت دو هفتــه،

خودمختــاری آنــان بــا اســتفاده از مقیــاس آرک 2ســنجیده شــد

کــه نتایــج نشــان داد پرداختــن بیشــتر بــه فعالیتهــای تفریحی،

پیــش بینــی کننــده ی خودمختــاری بیشــتر ایــن افــراد اســت لذا

ایــن مســئله مــی توانــد نقــش مهمــی در کیفیــت زندگــی افــراد با
ناتوانــی هوشــی در درازمــدت داشــته باشــد .همــگام بــا افزایــش

خودمختــاری مهارتهــای تصمیــم گیــری نیــز از طریــق
1- Dignity
2- Arc
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بــا توجــه به موانــع موجــود در این زمینــه ،راهکارهایــی برای

تفریحــی ایــن گونــه توصیــف کــرده انــد کــه ایــن برنامههــا بایــد

بررسی اوقات فراغت و فعالیتهای تفریحی افراد کم توان ذهنی :ماهیت ،موانع ،راهکارها و ثأثیرات آن

فعالیتهــای تفریحــی افزایــش مــی یابنــد(.)8
اوقــات فراغــت پربــار ،بعــد هیجانــی و عاطفــی افــراد دارای

کــم توانــی ذهنــی را تحــت تأثیــرات مثبــت قــرار مــی دهنــد .در

فراغــت و فعالیتهــای تفریحــی اســتفاده مــی کننــد ،محــروم

میشــوند و در پــارهای از مــوارد متاســفانه برخوردهــای تحقیــر
آمیــزی از ســوی مســووالن و کارکنــان اماکــن عمومــی و ورزشــی
بــا افــراد کــم تــوان ذهنــی و خانوادههــای آنــان مــی شــود.

افــراد کــم تــوان ذهنــی کــه در فعالیتهــای تفریحــی محلــی

بــا توجــه بــه ایــن کــه در ایــران افــراد دارای کــم توانــی ذهنی

تفریحــی باالبرنــده اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس مــی باشــد

مقاطــع باالتــر را ندارنــد و فقــط تعــداد محــدودی از آنــان جذب

شــرکت داشــتند ،دریافتنــد کــه شــرکت در فعالیتهــای
( .)15در چندیــن مطالعــه نیــز همبســتگی مثبــت بین احســاس
شــادی و شــرکت در فعالیتهــای تفریحــی نشــان داده شــده

بعــد از اتمــام تحصیــات ابتدایــی ،شــرایط ادامــه تحصیــل در

مراکــز آموزشــی و توانبخشــی حرفــه ای مــی شــوند ،لــذا غالبــا

ایــن افــراد در خانـ ه در کنــار خانوادههــای خــود زندگــی میکننــد

اســت ( .)44عــاوه بــر بعــد هیجانــی و احساســی ،فعالیتهــای

و در طــول شــبانه روز ،اوقــات فراغــت فراوانــی دارنــد کــه بــه

ایــن افــراد مــی باشــند(.)45

خانــه بــه تماشــای تلویزیــون و یــا انجــام بــازی در خانــه ســپری

تفریحــی دارای همبســتگی مثبــت بــا عملکــرد شــناختی بهتر در
عــاوه بــر ایــن ،فعالیتهــای تفریحــی بــرای افــراد بــا

ناتوانــی هوشــی و رشــدی باعــث کاهــش تنــش ،بهبــود وضعیت
جســمانی و افزایــش مهارتهــای اجتماعــی ،از جملــه برقــراری

ارتبــاط بــا دیگــران مــی شــوند .همچنیــن باعــث همزیســتی

بیشــتر افــراد بــا ناتوانــی هوشــی و رشــدی و ســایر افــراد جامعــه

میشــوند ( .)25بــه طــور کلــی اوقــات فراغــت پربــار و شــرکت

در فعالیتهــای تفریحــی کیفیت و بهزیســتی زندگی افــراد دارای
کــم توانــی ذهنی را بهبــود مــی بخشــد ( 46 ،43 ،24 ،20و.)47

دلیــل موانــع محیطــی و اجتماعــی معمــوال تمــام وقت خــود را در
میکننــد .بنابرایــن ،ضــرورت برنامــه ریــزی مناســبی از طــرف

ســازمانهای متولــی خدمــات آموزشــی و توانبخشــی هماننــد
ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی و همچنیــن ســازمان

بهزیســتی بــا همــکاری ســایر ارگانهــا و نهادهــا و ســازمانهای

دولتــی ،خصوصــی و خیریــه ای بــرای تهیــه و تدویــن برنامههای

مناســب اوقــات فراغــت و فعالیتهــای تفریحــی جهــت افــراد
کــم تــوان ذهنــی بدیهــی بــه نظــر مــی رســد.

بــا توجــه بــه شــرایط محیطی،اجتماعــی و فرهنگــی ایــران،

در صــورت ایجــاد زمینــه مناســب بــرای حضــور افــراد دارای

کاربــرد اوقــات فراغــت و فعالیــت هــای
تفریحــی بــرای افــراد کمتــوان ذهنــی در
ایــران

فضاهــای ورزشــی ،همچــون ســایر اعضــای جامعــه ضمــن لذت

 )12در زمینــه اوقــات فراعــت کــودکان کــم تــوان ذهنــی،

را انجــام دهنــد کــه باعــث افزایــش خودمختــاری ،اســتقالل،

کــم توانــی ذهنــی در کنــار ســایر افــراد جامعــه ،ایــن گــروه از

شــهروندان جامعــه مــی تواننــد بــا اســتفاده از امکانــات عمومی و

در ایــران بــا وجــود مطالعــات پراکنــده انجــام گرفتــه (11و

بــردن از اوقــات فراغــت خــود ،نوعــی از فعالیتهــای تفریحــی

تاکنــون در پژوهشهــای علمــی و کنتــرل شــده ،بــه دلیــل

مهارتهــای اجتماعــی ،رضایــت از زندگــی ،بهزیســتی و در

موانــع محیطــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی توجــه کافــی

بــه اوقــات فراغــت و فعالیتهــای تفریحــی نشــده و مســئله
یکپارچــه ســازی کــه در امــر آمــوزش و توانبخشــی افــراد

کــم تــوان ذهنــی مطــرح اســت ،در زمینــه اوقــات فراغــت و

نهایــت بهبــود کیفیــت زندگــی آنــان گــردد .مــروری بــر منابــع

موجــود و همچنیــن تجربــه چندیــن ســاله نویســندگان ایــن
مقالــه ،نشــان مــی دهــد کــه در ایــران ،زمــان گذرانــده شــده
توســط افــراد کــم تــوان ذهنــی بــرای پرداختــن بــه فعالیتهــای

فعالیتهــای تفریحــی نادیــده گرفتــه شــده اســت .در جامعــه

تفریحــی کمتــر از جمعیــت عــادی اســت .الزم اســت تــا ایــن

ذهنــی ،ایــن افــراد از حضــور در ســالنهای ورزشــی و اماکــن

قــرار گیــرد .بــه عــاوه چگونگــی گذرانــدن اوقــات فراغــت و

ایــران بــه دلیــل نگــرش منفــی مــردم نســبت بــه افــراد کــم توان
عمومــی کــه معمــوال افــراد عــادی بــرای ســپری کــردن اوقــات

مســئله بــه صــورت نظــام منــد ،در ایــران مــورد بررســی
فعالیتهــای تفریحــی بــرای افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی در

سال هجدهم ،شماره  ،5پیاپی 1397| 154

13

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 8:56 +0330 on Tuesday November 12th 2019

تحقیقــی کــه در اتریــش انجــام گرفــت ،از طریــق مصاحبــه بــا

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

بررسی اوقات فراغت و فعالیتهای تفریحی افراد کم توان ذهنی :ماهیت ،موانع ،راهکارها و ثأثیرات آن

نفــس خــود منفعالنــه و وابســته بــه افــراد نزدیــک بــه آنهــا و

افــراد جامعــه ،از قابلیتهــای آنــان در زمینههــای مختلــف

اغلــب ،اعضــای خانــواده اســت (49،48و) 50؛ کــه ایــن مســئله

اســتفاده نشــده اســت( .)52تفریــح کــردن و گذرانــدن مطلــوب

ذهنــی و ســایر افــراد در جامعــه مــی شــود؛ بنابرایــن اقــدام بــه

و ایــن نشــاط بــه افزایــش بازدهــی هــر فــرد در جامعــه مــی

باعــث افزایــش فاصلــه اجتماعــی و عاطفــی بیــن افــراد کــم تــوان

ســازمانهای مســئول قــرار گیــرد؛ پژوهشهــای آتــی مــی

تواننــد تفریحــات انفــرادی و تفریحــات گروهــی را بــه صــورت
جداگانــه مــورد بررســی قــرار دهنــد.

بــا وجــود موانــع زیــادی کــه بــرای دسترســی افــراد کــم توان

ذهنــی بــه امکانــات تفریحــی در اوقــات فراغــت وجــود دارد،
نتایــج بــه دســت آمــده از تأثیــرات اوقــات فراغــت پربــار بــر
زندگــی افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی نشــان دهنــده ی ایــن امــر

اســت کــه تــاش بــرای غلبــه بــر ایــن موانــع و کاهــش آنهــا بــا
وجــود پیچیدگــی و وقــت گیــر بــودن ،امــری ارزشــمند اســت.
کمبــود دوســتان و روابــط اجتماعــی و نیــز کمبــود مهــارت هــا،

بــه عنــوان موانــع اصلــی موجــود در ایــن راه عنــوان شــدند ()51

کــه برنامههــای آمــوزش تفریحــی بــه عنــوان راهکارهایــی بــرای
کاســتن از ایــن خــأ پیشــنهاد شــده اســت و همانگونــه کــه از

نظــر گذشــت ،کارآمــدی آنهــا در عمــل اثبات شــده اســت.این

برنامههــا مــی تواننــد ،در کشــور مــا نیــز اجــرا شــده و کارآمــدی

آنهــا در بافــت اقتصــادی و فرهنگــی ایــران نیــز مــورد بررســی
قــرار گیرنــد.

نتیجه گیری

انجامــد .افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی نیــز بخشــی از اجتمــاع

هــر کشــوری را تشــکیل مــی دهنــد و توجــه بــه مســئله اوقــات

فراغــت و فعالیتهــای تفریحــی مناســب آنــان در جامعــه
باعــث افزایــش بازدهــی ایــن گــروه از افــراد بــا نیازهای ویــژه می

گــردد .علــی رغــم توجهــات ویــژه ای کــه در دهههــای اخیــر در

ایــران در زمینــه آمــوزش و توانبخشــی افــراد بــا نیازهــای ویــژه
مخصوصــا افــراد دارای کــم تــوان ذهنــی انجــام گرفتــه اســت ولی

مشــاهدات از وضعیــت زندگــی آنــان در جامعــه نشــان دهنــده

محرومیتهــای شــدید اجتماعــی آنــان مــی باشــد .عــاوه بــر
افــراد دارای کــم تــوان ذهنــی ،خانوادههــای آنهــا نیــز بــرای

اســتفاده از اماکــن و فضاهــای عمومــی بــرای گذرانــدن اوقــات

فراغــت خــود بــا مشــکل جــدی مواجــه مــی شــوند .مــادری

کــه بــا فرزنــد دارای نشــانگان دان خــود بــرای گذرانــدن اوقــات

فراغــت بــه اســتخر عمومــی مــی رود و چنــد دقیقــه بعــد بــا

برخــورد شــدید مدیــر اســتخر مواجه شــده و بــه بیــرون انداخته
مــی شــود و بــه بهانــه ایــن کــه اگــر ســایر مــردم بــه اســتخر

بیاینــد و او را در اســتخر ببیننــد دیگــر بــه اســتخر نمــی آینــد و

مدیــر مجموع ـهی ورزشــی مشــتریهای خــود را بــه تدریــج از

دســت خواهــد داد ،نشــان از بــی عدالتــی و عــدم وجــود قانــون
حمایتــی از افــراد دارای کــم تــوان ذهنــی در جامعــه مــی باشــد.

در کشــوری مثــل انگلســتان اگــر چنیــن برخــوردی بــا فــرد

«فراغــت یکــی از مهمتریــن مظاهــر آزادی فــردی

دارای نشــانگان دان شــود بالفاصلــه براســاس قانــون تبعیــض

قبیــل «کار «و «مشــغولیت « در تضــاد قــرار مــی گیــرد ،امــروزه

نیازهــای ویــژه وجــود دارد بــه حمایــت از فــرد دارای نشــانگان

اوقــات ،آنهــا را بــه فرصــت هایــی بــرای یادگیــری و پیشــرفت

از قبیــل اخــراج مدیــر مجموعــه از شــغل خــود ،گرفتــن مجــوز

بــه آن هــا ،یکــی از حقــوق همــه ی شــهروندان جوامــع اســت.

چندســال زنــدان را در پرونــده خــود خواهــد داشــت .بنابرایــن،

کــم تــوان ذهنــی در جامعــه از حقــوق شــهروندی خــود بــه دالیل

ذهنــی و ممانعــت از ورود آنهــا بــه اســتخرها و اماکــن ورزشــی

نگــرش منفــی جامعــه نســبت بــه توانمندیهــای ایــن گــروه از

تفریحــی در کنــار ســایر افــراد عــادی در جامعــه ایــران بیانگــر

اســت»( .)1بــا وجــود اینکــه واژهی «فراغــت» بــا کلماتــی از

نــژادی و معلولیتــی کــه در جامعــه بــرای حمایــت از افــراد بــا

امکانــات و برنامههــای تفریحــی بــرای گذرانــدن مطلــوب ایــن

دان پرداختــه و ضمــن برخــورد بــا مدیــر مجموعــه ،تنبیههایــی

تبدیــل کــرده اســت .اســتفاده از امکانــات تفریحــی و دسترســی

کار در صــورت شــخصی بــودن اســتخر ،و حتــی محکومیــت بــه

متاســفانه مطالعــات متعــدد نشــان میدهــد کــه افــراد دارای

وجــود چنیــن برخوردهــای زشــت بــا افــراد دارای کــم تــوان

مشــکالت فرهنگــی و نگرشــی جامعــه محــروم گردیــده و بــر اثر
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برنامــه هایــی جهــت کاهــش ایــن فاصلــه ،بایــد در دســتور کار

اوقــات فراغــت ،بــه افزایــش نشــاط هــر فــرد کمــک کــرده

بررسی اوقات فراغت و فعالیتهای تفریحی افراد کم توان ذهنی :ماهیت ،موانع ،راهکارها و ثأثیرات آن

تعلیم و تربیت استثنایی

واقعیــت تلــخ بــی عدالتــی و عــدم رعایــت اصــل مســاوات بــرای

و اماکــن عمومــی و معابــر و وســایل خدماتــی بــه نحــوی عمــل

افــراد دارای کــم تــوان ذهنــی مــی باشــد .وجــود نگــرش منفــی

دارای معلولیــت همچــون ســایر افــراد فراهــم گــردد .همچنیــن

آمــوزش و توانبخشــی و نیــز ارائــه خدمــات اجتماعــی بــرای

نماینــد کــه امــکان دسترســی و بهــره منــدی از آنهــا بــرای افــراد

آنــان ،از نوعــی کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد ،همــه نشــانگر

فرهنگــی ،هنــری و آموزشــی مــی باشــد؛ اســتفاده افــراد دارای

عــدم آگاهــی مــردم جامعــه و بــروز برخوردهــای نامناســب بــا

حقــوق افــراد دارای معلولیــت کــه در زمینــه امــور ورزشــی،

مشــکالت فرهنگــی و نگرشــی در جامعــه ایــران اســت کــه بایــد

معلولیــت از تمامــی مراکــز ،تاسیســات و خدمــات ورزشــی

حمایتــی از افــراد دارای کــم تــوان ذهنــی ،ســازمانهای متولــی

صــورت رایــگان مــی باشــد .تصویــب نهایی ایــن الیحــه و اجرای

بــا پیــروی از احــکام و دســتورات اســامی و نیــز تصویــب قوانین

دســتگاههای دولتــی ،شــهرداریها و دهیارهــای کشــور ،بــه

خدمــات آموزشــی و توانبخشــی همچــون ســازمان بهزیســتی

دقیــق آن توســط وزارتخانههــا و ســازمانهای متبــوع مــی توانــد

ســازمانها و نهادهــای دولتــی ،خصوصــی و خیریــه ای اقــدام بــه

ورزشــی و فرهنگــی بــه صــورت قانونــی و رایــگان فراهم ســازد و

نســبت بــه افزایــش اطالعــات درســت مــردم در مــورد افــراد با

اوقــات فراغــت و انجــام فعالیتهــای تفریحــی همچــون ســایر

و ســازمان آمــوزش و پــروش اســتثنایی بــا همــکاری ســایر

ایجــاد دورههــای آموزشــی در تمامــی ســطوح جامعــه کننــد تــا
نیازهــای ویــژه مخصوصــا افــراد دارای کــم تــوان ذهنــی ،و تغییر

نگرشهــای منفــی مــردم اقدامــات موثــر انجــام دهنــد.

دسترســی پذیــری افــراد دارای کــم تــوان ذهنــی را از اماکن عموم

شــهروندان دارای کــم تــوان ذهنــی بهتــر از قبــل بــرای گذرانــدن

افــراد عــادی از امکانــات جامعــه بــه دور از هرگونــه تبعیــض

اســتفاده کننــد.

تصویــب قوانیــن حمایتــی همچــون الیحــه جدیــد حمایــت

از آنجــا کــه افــراد دارای کــم توانــی ذهنــی بــه دلیــل

اســامی کــه در تاریــخ  6دیمــاه  1396بــه تصویــب نماینــدگان

برخوردارنــد ،لــذا توجــه مســئوالن مربوطــه بــرای ایجــاد

 1396/10/11بــه شــماره  87635/31توســط ریاســت محتــرم

تــوان آنــان بــرای بهــره منــدی بیشــتر از اوقــات فراغــت و

شــورای محتــرم نگهبــان بــرای تصویــب نهایــی ارســال گردیــده

مشــارکت اجتماعــی ،و افزایــش کیفیــت زندگــی آنــان گــردد.

از حقــوق افــراد دارای معلولیــت ،مصوبــه مجلــس شــورای

محتــرم مجلــس شــورای اســامی ایــران رســیده و در تاریــخ

مجلــس شــورای اســامی ایــران دکتــر علــی الریجانــی بــه
اســت؛ از جملــه اقدامــات موثــر و ارزشــمندی اســت کــه در

ایــران اســامی ،در صــورت تصویــب نهایــی توســط شــورای

بیــکاری در مقایســه بــا ســایر افــراد ،از اوقــات فراغــت بیشــتری

فضاهــای مناســب و قوانیــن حمایتــی مــی توانــد باعــث افزایــش
انجــام فعالیتهــای تفریحــی در راســتای نیــل بــه اســتقالل،
همچنیــن بــا توجــه بــه مطالعــات کمــی کــه در زمینــه اوقــات
فراغــت و فعالیتهــای تفریحــی افــراد دارای کــم تــوان ذهنــی

محتــرم نگهبــان و اجــرای آن توســط قــوه مجریــه (وزارتخانههــا

در ایــران انجــام شــده اســت ،توجــه نهادهــای علمــی کشــور

زمینــه اوقــات فراغــت و انجــام فعالیتهــای تفریحــی توســط

آن حیاتــی بــه نظــر مــی رســد تــا مبنــای نظــری ایــن مســئله

و ســازمانها مربوطــه) ،مــی توانــد نقــش بســیار مهمــی را در
افــراد دارای کــم تــوان ذهنــی داشــته باشــد.

بــه عنــوان مثــال ،بــر اســاس مــاده  2فصــل دوم الیحــه

جدیــد حمایــت از حقــوق افــراد دارای معلولیــت کــه در زمینــه

«مناســب ســازی ،دســترس پذیــری و تــردد و تحــرک» افــراد

دارای معلولیــت مــی باشــد ،کلیــه وزارتخانــه هــا ،ســازمانها

بــه پژوهشهــای بیشــتر در ایــن زمینــه و ســرمایه گــذاری در
در کشــور مــا نیــز اســتوار گــردد و در نهایــت بــا همــکاری و

حمایتهــای مــادی و معنــوی دولــت ،ســازمان بهزیســتی و

ســایر ســازمانهای مســئول ،ایــن مســئله تکمیــل شــده و بــه
مرحلــه ی عمــل درآیــد تــا شــاهد بهبــود کیفیــت زندگــی افــراد

کــم تــوان ذهنــی در کشــورمان ،ایــران باشــیم.

و موسســات و شــرکتهای دولتــی و نهادهــای عمومــی و

انقالبــی موظفنــد در طراحــی ،تولیــد و احــداث ســاختمانها
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افــراد جامعــه نســبت بــه افــراد دارای کــم تــوان ذهنــی بــه دلیــل
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