
هوالمستعان 

جســمی،  توانمندیهــای  افزایــش  ورزش 
ــت  ــرات مثب ــن تأثی ــرژی و همچنی ــه ان تخلی
ــن  ــر ای ــاوه ب ــال دارد. ع ــه دنب ــی را ب روح
ــان  ــردگی را در انس ــی و افس ــای منف هیجانه
کاهــش   مــی دهــد و یکــی از راههــای مهــم 
ــت.  ــی اس ــارهای روان ــکین فش ــاج و تس ع
همچنیــن در نتیجــه آن، آمادگــی بــرای انجــام 
کارهــای فــردی و اجتماعــی در انســان بیشــتر          

ــود.  ــی ش م

کــودکان کــم تــوان ذهنــی اغلــب در اثــر اختــال 
ذهنــی، دچــار کــم کاری بدنــی نیــز مــی شــوند کــه ایــن 
ــده  ــدن ش ــتی در ب ــب سس ــد موج ــی توان ــم کاری م ک
ــای  ــه ه ــه گون ــدن ب ــود در ب ــرژی موج ــه ان و در نتیج
ــی  ــان ب ــادل، هیج ــای نامتع ــه فعالیته ــف از جمل مختل
خوابــی، پرخاشــگری و ناهنجــاری رفتــاری بــروز کنــد که 
یکــی از راههــای پیشــگیری و درمــان، فعالیــت صحیــح 
و متناســب ورزشــی اســت. اگرچــه امکانــات مناســبی در 
ــده،  ــم ش ــردم فراه ــوم م ــرای عم ــهر ب ــای ش ــه ه محل
ــی  ــی همگان ــای ورزش ــی فعالیته ــای خال ــم ج ــوز ه هن

ــی شــود.  ــه احســاس م ــروه از جامع ــن گ ــرای ای ب

ســال  در  ولیعصر)عــج(  توانبخشــی  مؤسســه 
ــن  ــود وارد ای ــره خ ــت باالخ ــم گرف 1387 تصمی
بــه  اقــدام  کنــون  تــا  روز  آن  از  و  شــود  کار 
ــودکان،  ــاص ک ــی خ ــای ورزش ــزاری دوره ه برگ
ــر و  ــی دخت ــوان ذهن ــم ت ــان ک ــان و جوان نوجوان
پســر 8 تــا 25 ســال نمــوده اســت و افتخــار دارد 
ــی  ــن ذهن ــی معلولی ــیر ورزش همگان ــه در مس ک
بــه  کمــک  در  و  برداشــته  مؤثــری  قدمهــای 
ــادی  ــدن در ش ــهیم ش ــان و س ــادابی مددجوی ش

ــت.  ــوده اس ــق ب ــا موف ــواده ه خان
ایــن طــرح در شــهرهای تهــران، مشــهد، شــیراز، 

کاشــان و یــزد اجــرا مــی شــود. 
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