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 امام سجاد )علیه السالم( : 

ــده                                            ــرت آم ــمت دیگ ــه س ــگاه ب ــد آن ــت کن ــو سرزنش ــک س ــی از ی ــت کس ــر وق ه

و عــذر بخواهــد، عــذرش را بپذیــر.
                                                                           بحار االنوار - جلد 78 - صفحه 141

نقش والدین در رشد استعدادهاي کودکان داراي اختالالت ذهني و جسمي :

ــي  ــان دوران کودک ــمي از هم ــي و جس ــالالت ذهن ــودکان داراي اخت ــراي ک ــوزش ب ــر آم     اگ
آغــاز شــود باعــث پیشــرفت شــرایط ذهنــي - جســمي آنهــا مــي شــود. معمــواًل انجــام بســیاري از 
اعمــال توســط ایــن کــودکان در مقایســه بــا کــودکان عــادي، داراي تأخیــر اســت. ولــي بــا اجــراي 
برنامــه هــاي توانبخشــي، ایــن تأخیــر بــه حداقــل مــي رســد و ایــن کــودکان در مراکــز توانبخشــي 
تجــارب آموزشــي مفیــدي را مــي تواننــد بــه دســت آورنــد. اگرچــه خدمــات درمانــي و توانبخشــي 
و مداخــالت زودهنــگام ایــن مراکــز از بدوتولــد کــودک تأثیــر فراوانــي در رشــد ذهنــي کــودک و 
ــواده  ــه خان ــد نقشــي ک ــد داشــت،اما نبای ــده خواه ــا در آین ــي آنه ــردي و اجتماع ــود شــرایط ف بهب
مــي توانــد در کنــار ایــن خدمــات تخصصــي، در جهــت بهبــود شــرایط کــودک انجــام دهــد را بــه 

فراموشــي ســپرد.
-  بســیاري از متخصصــان حــوزه توانبخشــي بــر ایــن باورنــد کــه حضــور فعــال خانــواده  از آغــاز 
احــراز معلولیــت در کنــار فعالیتهــا و خدمــات مراکــز توانبخشــي، نقــش مهمــي در ارتقــاي ســطح 
مهارتهــاي فــردي و اجتماعــي کــودک  و رســیدن بــه ســطح مطلــوب توانمندیهــاي  او در آینــده 
دارد. لــذا شــكوفا شــدن اســتعدادهاي ایــن کــودکان نیازمنــد همــكاري مراکــز توانبخشــي و والدیــن 
ــي و  ــئولیتهاي تربیت ــه مس ــپردن کلی ــي و س ــز درمان ــه مراک ــن ب ــن وابســتگي والدی ــت. بنابرای اس
آموزشــي فرزندشــان بــه ایــن مراکــز، نخواهــد توانســت تمامــي اســتعدادهاي کــودک و توانمندیهاي 

بالقــوه او را بــه فعــل برســاند.
- در واقــع والدیــن ایــن کــودکان بایــد توجــه داشــته باشــند کــه خانــواده اولیــن و مهمتریــن نهــادي 
ــه  ــودکان ک ــن ک ــي الخصــوص ای ــي شــود. عل ــه اســتعدادهاي کــودک در آن شــكوفا م اســت ک
وابســتگي عاطفــي آنهــا  بــه والدیــن  و اعضــاي خانــواده شــان بیشــتر از ســایر بچــه هــا اســت. لــذا 
خانــواده هــا بایــد آموزشــهایي را کــه در مراکــز توانبخشــي ارائــه مــي شــود، در محیــط گــرم خانــه 
و در شــرایطي سرشــار از عاطفــه و محبــت، بــا فرزنــد خــود تكــرار نماینــد، در کالســهاي آموزشــي 
و مشــاوره کــه ایــن مراکــز بــراي آمــوزش خانــواده هــا جهــت نحــوه رفتــار بــا فرزندشــان، مناســب 
ســازي محیــط زندگــي و ... برگــزار مــي کننــد حضــور فعــال داشــته باشــند و نقــش خانــواده را بــه 

عنــوان مهمتریــن جایــگاه در شــكوفا شــدن اســتعدادهاي بالقــوه فرزندشــان بــاور کنــد.
ــن کــودکان  ــا اســتفاده از خدمــات توانبخشــي تنهــا برخــي از اســتعدادهاي ای ــي ب ــه طــور کل - ب
ــودک  ــه ک ــه جانب ــه رشــد هم ــن رســیدن ب ــوب والدی ــه مطل ــي ک ــي شــود در صورت ــایي م شناس
اســت و ایــن امــر بــدون فعالیــت بــي وقفــه و هدفمنــد خانــواده در راســتاي شــناخت اســتعدادهاي 
نهفتــه کــودک در محیــط خانــه و تــالش بــراي آمــوزش مهارتهــاي فــردي و اجتماعــي بــا توجــه 
بــه شــناختي کــه از توانمندیهــاي فرزنــدش دارد در کنــار اســتفاده از خدمــات توانبخشــي، امــكان 

پذیــر نخواهــد بــود. 
- والدیــن بایــد ایــن واقعیــت را بپذیرنــد کــه فرزنــد معلــول ذهنــي یــا جســمي  آنهــا نمــي توانــد 
هماننــد کــودکان عــادي هــم ســن و ســال خــودش رفتــار کنــد یــا بیامــوزد ؛ امــا بــا صبــر، تــالش 
و در اختصــاص قــرار دادن وقــت مناســب بــراي آمــوزش و تربیــت فرزندشــان در خانــه و اســتفاده از 
خدمــات مراکــز توانبخشــي و درمانــي خواهنــد توانســت شــاهد رشــد و پیشــرفت فرزندشــان باشــند. 
البتــه بدیهــي اســت کــه ایــن امــر بــا توجــه بــه محدودیتهــا و اختالالتــي کــه کــودک درگیــر آن 
اســت متفــاوت اســت مثــال میــزان توانمندیهــاي بالقــوه فــردي کــه اختــالالت ذهنــي و جســمي 
ــه و  ــرد تفــاوت دارد امــا تجرب ــج مــي ب ــا فــردي کــه تنهــا از مشــكالت جســمي رن شــدید دارد ب
علــم ثابــت کــرده اســت کــه در هــر ســطحي از معلولیــت، خانــواده مهمتریــن نقــش را در پــرورش 

اســتعدادهاي نهفتــه کــودک دارد. 
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تشکیل اولین گروه توانمندسازی اجتماع محور درمؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(

ــا اســتفاده از  ــد  ب ــرای فراغــت دانــش آمــوزان از برنامــه هــای معمــول آموزشــی خــود کــه مــی توانن ــی اســت ب تابســتان فرصت
ایــن فرصــت بــه فعالیــت هــای لــذت بخــش، شــاد و هدفمنــد مشــغول شــوند و البتــه ایــن زمــان در اختیــار کــودکان کــم تــوان 
ذهنــی نیــز قــرار دارد و بایــد بــرای بهــره بــرداری هرچــه بیشــتر ایشــان از تعطیــالت خــود برنامــه ریــزی صــورت پذیــرد و نبایــد 
تنهــا بــه دلیــل وضعیــت ذهنــی، ایــن کــودکان و نوجوانــان مجبــور بــه مانــدن در منــزل در ایــام تابســتان باشــند. در همیــن راســتا  
برنامــه تابســتانی روزنــه امیــد در مرکــز ارمغــان عصــر آغــاز بــه کار نمــود. ایــن برنامــه شــامل آمــوزش مهــارت هــای خودیــاری 
ــودکان             ــژه ک ــز وی ــن مرک ــخ 29/3/1393در ای ــاعت 13-30/8 و از تاری ــنبه در س ــج ش ــای پن ــه روزه ــد ک ــی باش ــیقی م و موس

کــم تــوان ذهنــی 25-10 ســال اجــرا مــی گردد.ایــن برنامــه در دو بخــش مجــزای دختــران و پســران دایــر مــی باشــد.

ــز و...  ــدن می ــش، چی ــد کف ــاده، بســتن بن ــای س ــون پخــت غذاه ــی چ ــت های ــاری فعالی ــای خودی ــارت ه ــوزش مه در بخــش آم
آمــوزش داده مــی شــود و در بخــش آمــوزش موســیقی نیــز بــا آمــوزش مهــارت هــای ســاده و پایــه در خدمــت مددجویــان عزیــز 

مــی باشــیم.

ــردد  ــی گ ــرا م ــج( اج ــر )ع ــی ولیعص ــه توانبخش ــه در موسس ــت ک ــدی اس ــه امی ــه روزن ــومین برنام ــن س ــت ای ــر اس ــه ذک الزم ب
ــال              ــا را دنب ــواده ه ــت از خان ــوزش، حمای ــژه، آم ــات وی ــه خدم ــی ب ــوان ذهن ــم ت ــن ک ــش دسترســی معلولی ــی چــون افزای و اهداف

ــد.   ــی نماین م

موسســه توانبخشــی ولیعصر در تالش اســت به زودی این برنامه در سایر مناطق شــهر تهران نیز برگزار گردد.

بــا توجــه بــه اســتقبال مســئولین محتــرم مدرســه امــام علــی ، ورزش بوچیــا کــه 
از ســال 1392، و  ویــژه معلولیــن جســمی و حرکتــی بــه فعالیــت هــای ورزشــی  
ــه شــده اســت ، در دوره تابســتان ســال  موسســه توانبخشــی ولیعصر)عــج( اضاف

1393 در ایــن مدرســه واقــع در غــرب تهــران برگــزار گردیــد.
ــرای تندرســتی، تفریــح  ــا اجــرای ایــن برنامــه ورزشــی فرصتــی ب امیــد اســت ب
ــی  ــود و از طرف ــرار داده ش ــی ق ــن جســمی و حرکت ــار معلولی و ســالمت در اختی
ــن  ــزان اســتعداد و توانمنــدی خــود را در ای ــن گــروه از عزی ــا ای ــی باشــد ت مجال

ــت آن دلگــرم شــوند. ــه تقوی رشــته ورزشــی کشــف و نســبت ب
عالقــه و تمایــل نوجوانــان بــه شــرکت در ایــن ورزش کــه یــک رشــته پارالمپیكی 
اســت و جــای رشــد و موفقیــت بســیاری دارد، مــا را بــه ادامــه حرکــت و تــالش 

در ایــن مســیر تشــویق مــی نمایــد.

ــت.  ــر اس ــا مؤث ــت آنه ــر فعالی ــه ب ــت ک ــی اس ــتر در تصمیم گیری های ــارکت بیش ــرای مش ــویق ب ــی تش ــراد به معن ــازي اف توانمندس
یعنــی فضایــی بــرای افــراد فراهــم شــود تــا بتواننــد ایده هــای خوبــی را بیافریننــد و آنهــا را به عمــل تبدیــل کننــد. توانمندســازي 
اجتمــاع محــور نیــز گامــي در راســتاي دســتیابي بــه ایــن هــدف اســت. زیــرا درگیــر نمــودن جامعــه ذینفــع باعــث مــي شــود تــا 
ــت  ــازده بیشــتري را دریاف ــه عمــل آورده و ب ــري ب ــد حراســت بهت ــا مشــارکت یكدیگــر ایجــاد نمــوده ان ــه خــود ب ــي ک از امكانات

ــد. نماین
ــق توســعه خدمــات  ــوالن از طری ــت از معل ــرای حمای ــز تــالش ب ــي کــه یكــي از اهــداف موسســه توانبخشــي ولیعصــر نی از آنجای
حمایتــی و حقــوق اجتماعــی آنــان مــي باشــد بخــش مــددکاری موسســه بــر آن شــد در کنــار اجــرای طــرح ورزش همگانــی ویــژه 
کــم توانــان ذهنــی )تابســتان1393( در مناطــق مختلــف تهــران )مناطــق شــرق و غــرب ( طــرح »توانمندســازي اجتمــاع محــور«  
ــا اســتقبال   ــه ب ــت هســتند را اجــرا نماید،ک ــن گــروه کــه فرزندانشــان در ســالن هــای ورزشــی مشــغول فعالی ــن ای ــرای والدی را ب
ــش  ــكیل ش ــازی،  تش ــد س ــه توانمن ــن برنام ــل ای ــون، حاص ــا کن ــت. ت ــده اس ــه ش ــده مواج ــرکت کنن ــاي ش ــواده ه ــرف خان ازط
گــروه  همتــا از مــادران داراي فرزنــد معلــول ذهنــي در مناطــق  مختلــف تهــران و در گروههــای دختــران و پســران اســت کــه بــا 
مشــارکت روزافــزون ایــن گــروه هــا و نیــز جلــب منابــع محلــي و ارتقــاء زمینــه هــاي حمایــت از حقــوق معلولیــن ذهنــي، ســعي 
ــان دوره هــاي ورزشــي درحــال اجــرا و  ــا پای ــه اهــداف موجــود در طــرح توانمندســازي اجتمــاع محــور داشــته و ت در دســتیابي ب
پیگیــري خواهــد بــود. تــا بــه امــروز بــرای هریــک از گــروه هــا، 4 جلســه مــددکاری گروهــی 45 دقیقــه ای تشــكیل شــده اســت 
ــا یكدیگــر همــكاری  ــه بیــان راهــكار هــای پیشــنهادی جهــت رفــع آن ب ــر بیــان مشــكالت عمــده خــود ب کــه والدیــن عــالوه ب
ــت  ــع مشــكالت و درنهای ــرای رف ــالش ب ــاوری ، ت ــود ب ــازی، خ ــد آگاه س ــاری خداون ــه ی ــن جلســات ب ــد و ماحصــل ای ــی کنن م

ــود. بهبــود زندگــی ایشــان خواهــد ب
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مرکز جامع توانبخشی 
نوید عصر

مرکــز جامــع توانبخشــی نویــد عصــر، یكــی از مراکــز وابســته به    
مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( اســت کــه در ســال 1384بــا 
هــدف ارائــه خدمــات تخصصــی بــه کــودکان فلــج مغــزی و کــم 
ــوان ذهنــی فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. ایــن مرکــز در طــی  ت
ــان متخصــص و مجــرب و  ــكاری کارشناس ــا هم ــالها ب ــن س ای
بــه کارگیــری روشــهای نویــن درمانــی، توانســته ســهم بســزایی 
در  راســتای  کمــک بــه ارتقــای ســطح توانمندیهــای کــودکان 
ــه  ــواده و جامع ــطح خان ــا در س ــگاه آنه ــود جای ــتثنایی و بهب اس

ایفــا کنــد. 

خدمات جامع توانبخشی :  

خدمــات توانبخشــی مرکــز نویــد عصــر بــه کــودکان از بــدو تولد 
و بــا هــدف توانمندســازی و کاهــش اثــرات ضایعــات آنهــا ارائــه 
مــی شــود. در ایــن مرکــز بــه منظــور ارائــه خدمــات بــا کیفیــت 
درمانــی، از همــكاری و مشــورت پزشــكان متخصــص اطفــال ، 
متخصــص بیماریهــای متابولیــک و ارثــی ، فــوق تخصــص مغــز 
و اعصــاب اطفــال و همچنیــن کادر توانبخشــی مجــرب اســتفاده 

مــی شــود. 
خدمات جامع توانبخشی مرکز نوید عصر به شرح ذیل است : 

کاردرمانی به معنی استفاده از فعالیت 
است. درمان  بمنظور  هدفمند  های 
فعال  مشارکت  ضمن  کاردرمانگران 
درمان  امر  در  وی  خانواده  و  کودک 
ترین  پیچیده  کنند  می  تالش 
رویكردهای درمانی را در غالب یک 

فعالیت هدفمند ساده به محیط زندگی روزمره کودک انتقال دهند 
و از این طریق توانائیها و ناتوانائیهای وی را به ترتیب افزایش و 
کاهش داده و ایشان را به نهایت استقالل فردی و اجتماعی سوق 

دهند.

کاردرمانی  :	 

   
گفتار درمانی : 	 

افزایش مهارت های ارتباطی کودک با استفاده 
و  شناختی  رفتاری،  مختلف  های  روش  از 
زبانشناختی و تسهیل سیستم حسی - عصبی 
و مهارت های پایه ای گفتار منجمله جویدن، 
بلعیدن و بطور کلی تحرک و کارآئی اندامهای 

گفتاری از جمله خدمات بخش گفتار درمانی است. 

آب درمانی  : 	 
روانشناختي  و  جسمي  محاسن  به  توجه  با 
آب درماني، این خدمت در مرکز نوید عصر 
و  فیزیوتراپي  کارشناسان متخصص  توسط 
گاهًا کاردرماني، در استخر هاي آب درماني 

مناسب به مددجویان ارائه می شود. 

فیزیوتراپی ) الکتروتراپی و مکانوتراپی ( : 	 
شناسایی  به  مكانوتراپی  و  الكتروتراپی 
برای  حرکتی  پتانسیلهای  افزایش  و 
توانبخشی،  و  درمان  پیشگیری،  بهبود، 
نوید  مرکز  در  خدمت  دو  این  می پردازند. 
پیشرفته  دستگاههای  از  استفاده  با  عصر 

توسط کارشناسان مجرب ارائه می شود.

روان شناسی  : 	 

سریعتر  چه  هر  بهبود  در  روانشناسان 
سایر  با  هماهنگ  مددجو  مشكالت 
مشارکت  با  و  توانبخشی  تیم  اعضای 
ارائه  به  آموزش  امر  در  خانواده،  فعال 
خدمت  می پردازند . حیطه هاي خدمات 

روان شناسي عبارتند از :  اختالالت یادگیری، اختالالت رفتاری وخود 
آزاری، اختالالت هیجانی واضطرابی، بیش فعالی و کم توانی ذهنی.

   

ــه  ــوان ذهنــی ب ــژه کــودکان کــم ت طراحــی برنامــه آموزشــی وی
خصــوص درســالهای اولیــه زندگــی، کاری دقیــق و پیچیــده 
ــون  ــای گوناگ ــكاری گروهه ــد مشــارکت و هم ــه نیازمن اســت ک
ــران  ــه « درمانگ ــوزش روزان ــن اســت. در بخــش » آم متخصصی
ــاری،  ــف حرکتی،گفت ــای مختل ــه ه ــاوت از جنب ــای متف تخصصه
شــناختی، اجتماعــی و خودیــاری، مشــكالت یادگیــری یــک 
کــودک کــم تــوان را مــورد بررســی و کنــكاش قــرار مــی دهنــد. 
ــک  ــودکان، ی ــوت ک ــف و ق ــاط ضع ــس از مشــخص شــدن نق پ
برنامــه آمــوزش گروهــی متناســب بــا نیــاز آنهــا تدویــن می شــود. 
اجــرای برنامــه آموزشــی تهیــه شــده نیازمنــد نظــارت مســتقیم و 
ــر در طراحــی برنامــه اســت.در  مــداوم تمامــی متخصصیــن درگی
ایــن بخــش، بســته بــه ســطح و میــزان مشــكل کــودکان انتظــار 
ــل  ــد در حداق ــادی ندارن ــكالت زی ــه مش ــی ک ــی رود ، کودکان م
ــاع  ــه و اجتم ــه مدرس ــرای ورود ب ــی الزم ب ــن آمادگ ــان ممك زم
را پیــدا کننــد. کودکانــی کــه مشــكالت آنهــا زیــاد اســت حداقــل 
ــره  ــرای زندگــی روزم ــه توانائیهــای الزم ب ــن اســت ک انتظــار ای
ــورت  ــه ص ــهای آن ب ــه آموزش ــش ک ــن بخ ــد. در ای ــدا کنن را پی
ــا دراختیــار داشــتن تمامــي ســازو  گروهــي  برگــزار مــي شــود، ب
ــي  ــاي آموزش ــه ه ــراي برنام ــن و اج ــراي تدوی ــاي الزم ب کاره
ویــژه کــودکان در ســنین طالیــي زندگــي در نظــر گرفتــه شــده 
ــم و  ــده در تعلی ــوزش دی ــه و آم ــا تجرب ــان ب ــود مربی ــت. وج اس
تربیــت کــودکان ویــژه، کار تخصصــي گروهــي، ارزیابــي و ســطح 
بنــدي دقیــق کــودکان، برنامــه آموزشــي جامــع و کامــل و فضــاي 
مناســب جهــت آمــوزش کــودکان و همچنیــن وجــود فــوق برنامــه 
هــاي شــاد و مفــرح، از مهمتریــن ویژگیهــاي ایــن بخــش اســت.

   آموزش روزانه به کودکان زیر 15 سال :  

اختــالل یادگیــری یــک واژه کلــی اســت بــرای توصیــف 
مشــكالت خاصــی کــه کــودکان در زمینــه ی پــردازش اطالعــات 
و مهــارت هــای یادگیــری دارنــد و اغلــب ســبب مــی شــود کــه 
موفقیــت در تحصیــل بــرای کــودک عــذاب آور شــود و در برخــی 
ــرخوردگی  ــن، س ــس پایی ــزت نف ــه دلســردی، ع ــر ب ــوارد منج م

ــردد. ــا همســاالن  گ ــف ب ــط ضعی ــن و رواب مزم
ــای  ــان ه ــد درم ــودکان نیازمن ــن ک ــه  ای ــه اینك ــه ب ــا توج ب
روانشــناختی  تخصصــی ایــن اختــالل هســتند تــا ضعــف هــای 
مهارتــی و پایــه ای آن هــا کــه مخصــوص ایــن کــودکان اســت 
بــه صــورت تخصصــی درمــان شــود،  بخــش اختــالل یادگیــری 

ــد.  ــی نمای ــت م ــه خدم ــر ارائ ــد عص در مرکزنوی

آمــوزش نمونشــی یــا CE یكــی از روشــهای توانبخشــی اســت 
کــه بــا هــدف آمــوزش فــرد کــم تــوان جســمی، جهــت بهبــود 
ــط  ــره توس ــی روزم ــد در زندگ ــارب جدی ــب تج ــا و کس تواناییه
ــاده  ــا نه ــو در ســال 1950 در مجارســتان بن ــاس پت ــر آندری دکت
شــده اســت. CE معتقــد اســت کــه سیســتم عصبــي ایــن افــراد 
ــن  ــت و ای ــد را داراس ــي جدی ــات نورون ــاد ارتباط ــي ایج توانای
ــود. . مؤسســه  ــی ش ــا م ــال مهی ــوزش فع ــق آم ــي از طری توانای
توانبخشــی ولیعصــر )عــج( کارشناســانی را جهــت آمــوزش ایــن 
رویكــرد بــه مؤسســه آموزشــی  پتــو )Peto( مجارســتان اعــزام 
ــرد،  ــن رویك ــتفاده از ای ــاز اس ــذ امتی ــس از اخ ــوده اســت و پ نم
ــار در  ــن  ب ــرای اولی ــال  1384ب ــی از س ــوزش نمونش روش آم
کشــور، در مرکــز امیــد عصــر ارائــه شــده اســت، و از ســال 1389 
بــا حضــور دو کارشــناس دوره دیــده در مرکــز جامــع توانبخشــی 

نویــد عصــر فعــال اســت .

رویکرد آموزش نمونشی  :  

خدمات ویژه کودکان دارای اختالالت یادگیری  :  

آموزش مهارتهای اجتماعی و خودیاریخدمات توانبخشی اجتماعی 

مرکــز نویــد عصــر بــا ارائــه خدمــات مــددکاری بــه 
مددجویــان و برگــزاری دوره هــای ورزش بوچیــا ) ویــژه 
کــودکان دارای مشــكالت جســمی (، اجــرای طرحهــای 
ــی  ــبتی - فرهنگ ــای مناس ــه ه ــزاری برنام ــی و برگ اجتماع
ــت.  ــاده اس ــی گام نه ــی اجتماع ــداف توانبخش ــق اه در تحق

محققیــن و دانشــمندان در مراکــز مطــرح توانبخشــي دنیــا بــه ایــن 
نتیجــه رســیده انــد کــه بهتریــن شــیوه کاهــش و رفــع مشــكالت 
ــي و  ــح حرکت ــاي صحی ــزي، اســتفاده از الگوه ــج مغ ــودکان فل ک
توانایــي ایــن کــودکان در فعالیتهــاي روزمــره زندگي اســت. در واقع 
در ایــن رویكــرد، همــان فعالیتهــاي توانبخشــي در قالــب فعالیتهاي  
روزمــره و بــازي گونــه و در محیطــي مشــابه محیــط منزل مناســب 
ــد  ــز نوی ــال 1392 در مرک ــرد از س ــن رویك ــود. ای ــی ش ــازي م س

عصــر بــه کــودکان فلــج مغــزی 3 تــا 6 ســاله ارائــه مــی شــود. 
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خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(
سال دوم - شماره 4 - تابستان 1393سال دوم - شماره 4 - تابستان 1393

مهــدی وقتــی بــرای اولیــن بــار بــه مرکــز جامــع توانبخشــی امیــد عصــر وارد شــد، 6 ســال داشــت. معلــم پیــش دبســتان او تشــخیص اختــالل یادگیــری 
مهــدی را داده بــود و ایــن مرکــز را بــه مهــدی معرفــی کــرده بــود. معلــم گفتــه بــود : وقتــی برگــه نقاشــی را جلــوی مهــدی مــی گــذارم تمایلــی بــه 
نقاشــی کشــیدن نشــان نمــی ده، مــدام مــی خــواد از کالس خــارج بشــه، بــا اینكــه جــواب آزمونهــا را مــی دونــه امــا تمایلــی بــه جــواب دادن نــداره و 

درکل توجــه و تمرکــز پایینــی دارد.
مهــدی در ظاهــر، مشــكلی نداشــت و همیــن امــر موانــع زیــادی را در مراجعــه مــادر بــه یــک مرکــز توانبخشــی ایجــاد کــرده بــود. مــادر مهــدی مــی 
گفــت : اعضــای خانــواده و فامیــل مــی گفتنــد: بچــه تــو مشــكلی نــداره فقــط شــیطون تــر از بقیــه بچــه هاســت.مگه تاحــاال بچــه شــیطون ندیــدی؟! چــرا 
انــگ بــه بچــه مــی زنــی ؟! متقاعــد کــردن پــدر مهــدی از همــه ســخت تــر بــود. امــا مــادر بــا تــوکل بــه خــدا و ایمانــی کــه بــه توانایــی هــای فرزنــدش 
داشــت، درمــان را آغــاز کــرد. درمانگــر مهــدی مــی گفــت: تشــخیص اولیــه مهــدی ADHD  ) پیــش فعالــی (، توجــه پاییــن، مســئله رفتــاری شــدید و 
عــدم همــكاری بــوده اســت. مهــدی بــه مــدت چندمــاه از خدمــات رفتــار درمانــی و کاردرمانــی ذهنــی مرکــز اســتفاده کــرده بــود امــا بــه دلیــل برخــی 
مشــكالت خانوادگــی رونــد درمانــی را کامــل نكــرده بــود و همیــن امــر باعــث شــد کــه کالس اول را نیمــه تمــام بگــذارد. امــا بــاز هــم مــادر، رســالت 
مادرانــه خــود را بــه درســتی انجــام داد و بــا ســعی و پشــتكاری دو چنــدان رونــد درمــان مهــدی در بخــش اختــالل یادگیــری مرکــز جامــع توانبخشــی 
امیــد عصــر را ادامــه داد. مهــدی در شــروع کار شــناختی از واجهــا، کلمــات، اعــداد و ریاضــی نداشــت و در کل خوانــدن، نوشــتن و ریاضیــات نمــی دانســت. 
آمــوزش کلمــات، جملــه ســازی، اعــداد و ... بــه مــرور شــروع شــد. درمانگــر مهــدی مــی گفــت : حمایــت و پشــتكار مــادر و پذیــرش مســئله از طــرف او و 
پیگیــری رونــد درمــان و ادامــه رونــد آن در منــزل توســط او، باعــث شــد کــه کــم کــم مهارتهــای خوانــدن، نوشــتن و ریاضــی او ارتقــا یابــد تــا بــه جایــی 

برســد کــه ســال اول دبســتان را بــا موفقیــت و باالتریــن ســطح ) خیلــی خــوب ( بــه پایــان برســاند.

مــادر مهــدی مــی گفــت : روزی کــه مــن اشــک مــی ریختــم کــه فرزنــدم نمــی تونــه حتــی کلمــه » بابــا « را درســت بنویســه، فكــرش را نمــی کــردم، 
یــک روز کارنامــه مهــدی کــه تمامــی نمراتــش در ســطح » خیلــی خــوب « اســت را در دســت بگیــرم و بــا افتخــار بــه همــه نشــان دهــم. مــن تــو ایــن 
راه ســختیهای زیــادی کشــیدم امــا االن کــه ذوق و شــوق مهــدی را بــرای نوشــتن مــی بینــم، وقتــی مــی بینــم کــه دیگــه نیــازی نیســت او را مجبــور 
بــه خوانــدن و نوشــتن کنــم و بــه اســتقالل کامــل در درس خوانــدن رســیده، وقتــی مــی بینــم کــه بــا خوشــحالی وصــف نشــدنی میــاد دفتــر یادداشــت 
را  مــی گیــره کــه ببــره بــا دوســتاش اســم – فامیــل بــازی کنــه یــا شــعر براشــون بنویســه، از تــه دل احســاس خوشــبختی مــی کنــم و بــرای مســئولین 

مرکــز امیــد عصــر و درمانگــران زحمــت کــش آن دعــا مــی کنــم. مــن ایــن احســاس خــوب را مدیــون ایــن مجموعــه توانبخشــی هســتم ...

ثمره صبر و تالش مهدی و مادرش : 

از خواندن و نوشــتن پر از اشتباه تا دیکته بدون حتی یک غلط امالیی !

این شعر آخرین تکلیف درمانگر مرکز به مهدی بود که توانست بدون هیچ غلط امالیی و مشکلی آن را بنویسد.



طرح ورزش همگانى 
ويژه دختران و پسران كم توان ذهنى 

ورزش افزایــش توانمندیهــای جســمی، تخلیه انــرژی و همچنیــن تأثیرات مثبت 
ــه دنبــال دارد و یكــی از راههــای مهــم جهــت عــالج و تســكین  روحــی را ب
ــر اختــالل  ــوان ذهنــی اغلــب در اث ــی اســت. کــودکان کــم ت فشــارهای روان
ذهنــی، دچــار کــم کاری بدنــی نیــز مــی شــوند کــه ایــن کــم کاری مــی توانــد 
موجــب سســتی در بــدن شــده و در نتیجــه انــرژی موجــود در بــدن بــه گونــه 
هــای مختلــف از جملــه فعالیتهــای نامتعــادل، هیجــان بــی خوابی، پرخاشــگری 
و ناهنجــاری رفتــاری بــروز خواهــد کــرد. یكــی از راههــای پیشــگیری و درمان 

ایــن عــوارض، فعالیــت صحیــح و متناســب ورزشــی اســت.
اگرچــه امكانــات مناســبی در محلــه هــای شــهر بــرای عمــوم مــردم فراهــم 
شــده، امــا هنــوز جــای خالــی فعالیتهــای ورزشــی همگانــی بــرای این گــروه از 

جامعــه احســاس مــی شــود.  
ــت باالخــره  ــم گرف  مؤسســه توانبخشــی ولیعصر)عــج( در ســال 1387 تصمی
خــود وارد ایــن کار شــود و از آن روز تــا کنــون اقــدام بــه برگــزاری دوره هــای 
ورزشــی رایــگان ، ویــژه کــودکان، نوجوانــان و جوانــان کــم تــوان ذهنــی دختــر 
و پســر آمــوزش پذیــر 8 تــا 25 ســال نمــوده اســت و افتخــار دارد کــه در مســیر 
ورزش همگانــی معلولیــن ذهنــی قدمهــای مؤثــری برداشــته و در کمــک بــه 
شــادابی مددجویــان و ســهیم شــدن در شــادی خانــواده هــا موفــق بــوده اســت. 

 اهداف اجرای طرح ورزش : 	 
- رشد قابلیتهای جسمی، ذهنی و اجتماعی این عزیزان

- فراهم کردن زمینه آرامش، بالندگی، شادابی و افزایش اعتماد بنفس آنها
- ایجاد فرصت بهره مندی یكسان توسط همه اقشار گروه هدف

- کشف استعدادها و توانمندیهای این گروه از جامعه
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