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نقش سازمانهای مردم نهاد در گسترش
 برنامه های  خدمات اجتماعی  

امــروزه توســعه اجتماعــی بعنــوان فراینــدی کــه موجبــات 

گســترش عدالــت اجتماعــی، رفــاه، همبســتگی فرهنگــی 
و مشــارکت خواهــد گردیــد مطــرح اســت. بــرای توســعه 
ــروری  ــردم ض ــناخت م ــی و ش ــش آگاه ــی افزای اجتماع
بــوده و مهمتــر از همــه در اســتراتژی توســعه اجتماعــی، 
ــن  ــند، بنابرای ــعه باش ــه توس ــور برنام ــد مح ــانها بای انس
ــده  ــی در برگیرن ــعه اجتماع ــرد توس ــر رویک ــن نظ از ای
ــت  ــانی و عدال ــوق انس ــعه حق ــرای توس ــل الزم ب عوام
ــک  ــای دموکراتی ــاخت نهاده ــر س ــد ب ــی، تأکی اجتماع
ــا،  ــازی فرصته ــرای برابرس ــارکتی ب ــای مش و مکانیزمه
حفــظ حرمــت انســانها، حمایــت از اجــرای قانــون و 
پشــتیبانی از حقــوق محرومیــن و حاشــیه نشــینان اســت.
مدنــی،  جامعــه  یــک  اجتماعــی  توســعه  برنامــه  در 
تشــکلهای  و  جمعــی  مشــارکت  مــردم،  خودیــاری 
ــه صــورت جــدی  ــد ب غیردولتــی و بخــش خصوصــی بای
ــعه  ــه توس ــه در برنام ــا ک ــند. از آنج ــر باش ــال و درگی فع
اجتماعــی، مشــارکت مــردم بعنــوان اصــل اساســی 
ــی و  ــه توانای ــاد ک ــردم نه ــازمانهای م ــت، س ــرح اس مط
ــردم  ــه م ــت ب ــه خدم ــودن و ارائ ــی ب ــان مردم وجاهتش
ــا  ــه ه ــرای برنام ــا و اج ــی نیازه ــد در ارزیاب ــت بای اس

ــد.  ــا نماین ــردم را ایف ــت م ــتازانه حرک ــش پیش نق
از ایــن رو ســازمانهای مــردم نهــاد در طیــف وســیعی از 
ــا،  ــوزش مهارته ــی، آم ــعه اجتماع ــه توس ــا از جمل فعالیته
ــات  ــتی، خدم ــای بهداش ــواد، مراقبته ــطح س ــاء س ارتق
درمانــی و توانبخشــی و آگاه ســازی جامعــه  درگیــر 
ــن در تأثیرگــذاری روی خــط مشــی  ــد و همچنی شــده ان
ــکاری  ــی و هم ــتم اجرای ــن و سیس ــات قوانی ــا، اصالح ه
ــا ســازمانهای دولتــی در اجــرای برنامــه هــا مشــارکت  ب
ــراد  ــه اف ــد. کشــورهای مختلــف در امــر رســیدگی ب دارن
ــن  ــد لک ــده ان ــی را برگزی ــای مختلف ــیوه ه ــول  ش معل
هیچیــک از کشــورهای توســعه یافتــه یــا در حــال 
توســعه ایــن افــراد را رهــا ننمــوده و همگــی خــود را در 
ــورهای  ــد. در کش ــی دانن ــئول  م ــر مس ــن قش ــل ای مقاب
تخصصــی  توانبخشــی  خدمــات  گســترش  پیشــرفته 
ــات  ــام خدم ــی و انج ــز دولت ــب مراک ــته در قال در گذش
ــه  ــز خیری ــف مراک ــره وظای ــی در زم ــداری و حمایت نگه
ــرای  ــده ب ــیب دی ــراد آس ــازی اف ــروزه توانمندس ــود. ام ب
ــت  ــاد در اولوی ــردم نه ــی و م ــازمانهای دولت ــی س تمام
ــراد روی  ــه اف ــت ک ــر آن اس ــالش ب ــته و ت ــرار داش ق
پــای خــود بایســتند و قــادر بــه حرکــت در جریــان تنــد 

ــوند.  ــی ش ــعه اجتماع ــتاب توس و پرش
اگرچــه امــروزه گســترش خدمــات توانبخشــی و توجــه 
ــا  ــدی در دل آنه ــور امی ــول ن ــراد معل ــه اف ــا ب بیشــتر دولته
ایجــاد نمــوده و بــا مــدد تــدارک خدمــات توانبخشــی، 
خشــکیده  پاهــای  فعــال؛  مانــده،  حرکــت  از  دســتهای 
و تکیــده، توانمنــد؛ و دســتها جایگزیــن چشــمها بــرای 
خوانــدن متــون بــه زبــان بریــل  شــدند و انــدام مصنوعــی 
ــات  ــایر اقدام ــد و س ــه را گرفتن ــت رفت ــو از دس ــای عض ج
جبرانــی افــق و زندگــی جدیــدی را بــرای معلولیــن فراهــم 
ــن  ــر ای ــالش ب ــی ت ــا تمام ــن رویکرده ــن در ای ــود؛ لک نم
ــک  ــه نزدی ــادی جامع ــه شــرایط ع ــول ب ــرد معل ــه ف ــود ک ب
شــود و تأمیــن حقــوق انســانی آنــان در زمینــه هــای 
مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی کمتــر مــورد توجــه 
ــه اســت  ــاختار جامع ــن س ــه ای ــل از اینک ــت. غاف ــرار گرف ق
کــه بایــد بــرای پذیــرش معلولیــن بعنــوان شــهروند عــادی 
ــانی  ــوق انس ــن حق ــد و تأمی ــب نمای ــی الزم را کس آمادگ
ــادی و  ــی، اقتص ــف اجتماع ــای مختل ــه ه ــان را در زمین آن
سیاســی مــورد توجــه قــرار دهــد. در جهــت تحقــق اینگونــه 
ــی  ــازمانهای غیردولت ــمگیر س ــور چش ــاهد حض ــارات ش انتظ
ــیم.  ــی باش ــول م ــراد معل ــه اف ــات ب ــه خدم ــه ارائ در عرص
ــان  ــر آن ــهل ت ــد س ــز، پیون ــه مراک ــری اینگون ــاف پذی انعط
ــز  ــی ج ــه هدف ــان ک ــه بانی ــات خیرخواهان ــه و نی ــا جامع ب
ــزه  ــه مــردم نداشــته و  همچنیــن جایگزینــی انگی خدمــت ب
عاطفــی بجــای وظایــف اداری را مــی تــوان از دالیــل 

ــرد.   ــام ب ــز ن ــه مراک ــه اینگون ــال ب اقب
ــترش  ــرای گس ــب ب ــتر مناس ــا بس ــور م ــبختانه در کش خوش
ــه  ــوده و مؤسس ــم ب ــی فراه ــازمانهای غیردولت ــز و س مراک
ــی  ــر دولت ــه ای غی ــه مؤسس ــج( ک ــر )ع ــی ولیعص توانبخش
ــت در  ــه فعالی ــش از دو ده ــا بی ــت، ب ــی اس ــر انتفاع و غی
ــا  ــی ی ــوان ذهن ــه کــودکان کــم ت ــه خدمــت رســانی ب زمین
دارای اختــالالت نورولوژیکــی از طریــق خدمــات کلینیکــی 
و اجــرای طرحهــا و برنامــه هــای متنــوع اجتماعــی - 
ــچ  ــر پی توانبخشــی، توانســته اســت گام مهمــی در مســیر پ
ــردارد.  ــه ب ــول در جامع ــودکان معل ــوق ک ــق حق و خــم تحق
امیــد اســت  شــاهد طرحهــا و برنامــه هــای مؤثــر تــری از 

ــیم ...  ــده باش ــه در آین ــن مؤسس ای
سید مجید میرخانی

قائم مقام مدیرعامل  
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مؤسسه در قاب خرب

             برگزاری پایگاه تابستانی ویژه کم توانان ذهنی باالی 14 سال : 

  

ــم  ــژه ک ــي وی ــگان ورزش همگان ــاي رای ــزاري دوره ه ــه برگ ــج( در  ادام مؤسســه توابخشــي ولیعصــر )ع
توانــان ذهنــي و در راســتاي خدمــت رســاني هرچــه بیشــتر بــه ایــن عزیــزان و پرکــردن اوقــات فراغــت 
ــا هــدف آمــوزش  ــه برگــزاري طــرح تابســتاني ب ــراي اولیــن دوره در تیرمــاه ســال 1392 اقــدام ب آنهــا، ب

ــوان ذهنــي نمــوده اســت. ــه افــراد کــم ت ــر و موســیقي ب مهارتهــاي روزمــره زندگــي، کامپیوت
ــات  ــر ســختیهایي کــه دارد، تجربی ــار انجــام مــي شــود عــالوه ب ــن ب ــراي اولی ــدام بزرگــي کــه ب هــر اق
زیــادي را بــه ارمغــان مــي آورد و همچنیــن خألهــاي موجــود در زمینــه کاري مــورد نظــر را نیــز آشــکار 
ــا  ــوده اســت. پــس از صحبتهــا و گفــت و گوهایــي کــه ب مــي کنــد. طــرح ورزش مؤسســه نیــز چنیــن ب
ــر  ــا ب ــد انجــام شــد، بیشــتر آنه ــي آمدن ــه ســالنهاي اجــراي طــرح ورزش م ــه ب ــي ک ــن توانخواهان والدی
ایــن نظــر بودنــد کــه فرزندانشــان در فعالیتهــاي روزمــره زندگــي و رعایــت آداب اجتماعــي دچــار مشــکل               
هســتند. لــذا درخواســت بیشــتر آنهــا بــر ایــن بــود کــه امــکان آمــوزش چنیــن مهارتهایــي بــراي فرزندشــان 
فراهــم شــود. مؤسســه توانبخشــي ولیعصر)عــج( پــس از تحقیــق و تــالش پیگیرانــه بــر آن شــد تــا در کنــار 
طــرح ورزش، امــکان آمــوزش مهارتهــاي زندگــي و برخــي از اصــول اولیــه علــوم کامپیوتــر و موســیقي  را 

نیــز در قالــب پایــگاه تابســتاني بــراي ایــن عزیــزان فراهــم ســازد.
 اولیــن دوره ایــن طــرح ، در تابســتان ســال جــاري و دو روز در هفتــه بــا همــکاري مربیــان متخصــص در 

مرکــز توانبخشــي ارمغــان عصــر برگــزار شــد. 

          اجرای آزمایشی طرح تفریح درمانی در پارک جوانمردان 
تفریــح درمانــی یکــی از روشــهای توانبخشــی اســت کــه در ایــن نــوع درمــان، درمانگــر بــا مشــارکت دادن 
مددجــو در انــواع فعالیتهــای مختلــف کــه جنبــه  تفریحــی و ســرگرمی نیــز دارنــد بدنبــال دســتیابی بــه 

اهدافــی همچــون بهبــود مهارتهــای اجتماعــی اســت. 
فعالیتهــای لــذت بخــش بــرای کــودکان بــه شــخصیت و محیــط زندگــی آنهــا بســتگی دارد. فعالیتهــای 
تفریحــی اثــرات مثبــت زیــادی روی ســالمت جســمی، ســالمت روانــی، رضایــت از زندگــی و رشــد روانــی 
بــرای کــودکان دچــار نقایــص جســمی )ماننــد فلــج مغــزی(  دارد. لــذا بــرای کــودکان فلــج مغــزی تفریــح 
مــی توانــد یــک وســیله تقویتــی بــه منظــور کنــار آمــدن ایــن افــراد بــا ناتوانــی جســمی باشــد. بــا توجــه 
بــه اینکــه بیشــتر کــودکان فلــج مغــزی بــه دلیــل انجــام فعالیتهــای تفریحــی بــه تنهایــی یــا تنهــا بــا پــدر 
و مــادر یــا اعضــای خانــواده خــود؛ تجربــه کمــی در زمینــه فعالیتهــای تفریحــی و ســرگرمی هــای اجتماعی 

دارنــد و بــه طــول کلــی ســبک زندگــی غیرفعالتــری را نســبت بــه همســاالن خــود تجربــه مــی کننــد. 
بــا توجــه بــه نیــاز کــودکان فلــج مغــزی بــه فعالیتهــای تفریحــی، و اثربخشــی ارائــه خدمــات درمانــی در 
قالــب برنامــه هــای تفریحی و ســرگرمی، مؤسســه توانبخشــی ولیعصر)عــج(  برای اولیــن بار در اردیبهشــت 
مــاه ســال 1392 اقــدام بــه اجــرای آزمایشــی ایــن طــرح بــرای  برخــی از مددجویــان فلــج مغــزی مرکــز 
امیــد عصــر بــه همــراه خانــواده هــای آنهــا در محــل پــارک جوانمــردان تهــران نمــود. بازخوردهــای  مثبتی 
کــه از خانــواده هــا دریافــت شــد، مؤسســه را جهــت  اســتفاده از ایــن رویکــرد در درمــان، مصصــم ســاخته 

است...

اجرای طرح آبدرمانی ویژه کودکان
 فلج مغزی 

طرح » آب درماني گروهي کودکان فلج مغزي 5 تا 14 سال درسطوح حرکتي 1 و2 و3 مؤسسه 
توانبخشی ولیعصر«  در نظر دارد با ارائه آموزش های الزم به خانواده های کودکان فلج مغزی در 
محیط استخرهای عمومی ضمن توانمندسازی آنها در انجام فعالیت ها و تمرینات درمانی در آب و 

خارج آب، زمینه کاهش مشکالت  جسمی را فراهم آورد...

             برگزاری کارگاه ADL در مرکز امید عصر : 
محققیــن و دانشــمندان در مراکــز مطــرح توانبخشــي دنیــا بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه بهتریــن 
ــي و  ــح حرکت ــاي صحی ــتفاده از الگوه ــزي، اس ــج مغ ــودکان فل ــکالت ک ــع مش ــش و رف ــیوه کاه ش
توانایــي ایــن کــودکان در فعالیتهــاي روزمــره زندگــي و کمــک و هدایــت هوشــمندانه بــه آنهــا جهــت 

انجــام صحیــح ایــن فعالیتهــا اســت. 
کارشناســان مؤسســه توانبخشــي ولیعصــر )عــج( بعــد از ســالها تجربــه کاري در تــالش انــد کــه ایــن 
ــراي  ــر آن اســت کــه ب ــن رویکــرد ب ــد. یکــي از اصــول ای رویکــرد را وارد عرصــه توانبخشــي نماین
افزایــش  اثربخشــي فعالیتهــاي توانبخشــي  بایــد بــه نوعــي در محیطهــاي توانبخشــي، فضــاي داخــل 
ــراي بچــه هــا  بازنمایــي نمــود . در واقــع بایــد همــان فعالیتهــاي توانبخشــي را در قالــب  ــه را ب خان
فعالیتهــاي  روزمــره و بــازي گونــه و در محیطــي مشــابه محیــط منــزل مناســب ســازي کــرد.  ایــن 
رویکــرد بــا عنــوان » آمــوزش اســتفاده از فعالیتهــاي روزمــره زندگــي مددجویــان فلــج مغــزي همــي 
پلــژي3 تــا 6 ســاله و خانــواده انهــا بمنظــور بهبــود مهارتهــاي حرکتي،خودیــاري و اجتماعــي آنــان « 
بــراي اولیــن بــار در یــک کارگاه 3 روزه در مرکــز توانبخشــي امیــد عصــر بــه مرحلــه اجــرا در آمــد کــه 
پــس از دریافــت بازخوردهــاي فــوق العــاده از والدیــن ایــن کــودکان و ارزیابــي اثربخشــي آن درســایر  

مراکــز توانبخشــي نیــز بــه مرحلــه اجــرا در خواهــد آ مــد.

             جشن ورود به مدرسه مددجویان مراکز مؤسسه : 

شــهریور مــاه ســال جــاري جشــن قبولــي توانخواهــان بخــش روزانــه مراکــز توانبخشــي وابســته بــه 
مؤسســه توانبخشــي ولیعصــر، کــه موفــق بــه قبولــي در آزمــون ورودي مــدارس اســتثنایي شــده انــد، 

در هریــک از ایــن مراکــز برگــزار شــد.
باردیگــر فرصتــي دســت داد تــا در کنــار هــم، یکــي دیگــر از موفقیتهــاي فرشــتگان زمینــي خداونــد را 
گرامــي داریــم. کــودکان کــم توانــي کــه ثابــت کــرده انــد بــا صبــر، حوصلــه، تــالش و یــاري مربیــان  
ــه ســطحي  ــد ب ــي توانن ــود، م ــي ش ــل م ــا منتق ــه آنه ــه ب ــه اي ک ــود و عشــق و عاطف ــن خ و والدی

مطلــوب از پیشــرفت در زندگــي خــود برســند.
ــد  ــمگیري نباش ــت چش ــدارس موفقی ــون ورودي م ــي در آزم ــراد قبول ــیاري از اف ــر بس ــه نظ ــاید ب ش
امــا بــراي ایــن کــودکان کــه بــا محدودیتهــاي ذهنــي و جســمي روبــرو هســتند و آمــوزش بــه آنهــا 
نیازمنــد زمــان و بردبــاري بســیار اســت و والدینشــان مشــکالت و فشــارهاي روحــي و روانــي فراوانــي  
را تحمــل مــي کننــد و امیــد کمــي بــه پیشــرفت ایــن بچــه هــا دارنــد و تصــور مــي کننــد فرزنــد آنهــا 
ــرد، بســیار ارزشــمند  ــن مهارتهــاي فــردي و اجتماعــي را فرابگی ــود حتــي کوچکتری ــد ب ــادر نخواهن ق
اســت. ایــن ارزش ناشــي از امیــدي اســت کــه ایــن موفقیــت کوچــک بــراي والدیــن و مربیانشــان در 
مراکــز توانبخشــي ، بــه ارمغــان مــي آورد. امیــد بــه رســیدن بــه ســطح مطلوبــي از اســتقالل فــردي، 
امیــد بــه فردایــي روشــن تــر بــراي فرزندشــان، امیــد بــه اینکــه فرزنــد آنهــا نیــز خواهــد توانســت بــا 

دیگــران ارتبــاط برقــرار کنــد و اســتعدادهاي نهفتــه اش شــکوفا شــود.

بازدید مددجویان مرکز نوید عصر
 از باغ پرندگان  

بــار دیگــر فرصتــی دســت داد تــا مربیــان و مســئوالن بخــش روزانــه مرکــز نویــد عصــر، ســاعاتی را بــه همــراه 
مددجویــان دوســت داشــتنی ایــن بخــش بگذراننــد تــا عــالوه بــر بهــره منــدی هرچــه بیشــتر ایــن کــودکان از 
زیباییهــای طبیعــت و حضــور بیشــتر آنهــا در جامعــه، مهارتهــای اجتماعــی را نیــز بــه شــکلی کاربــردی و عملــی 

بیاموزنــد. ایــن بــار بــاغ پرنــدگان میزبــان ایــن عزیــزان بــود...

خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(پیک عصر 
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بــي شــک کار و تــالش صحیــح در حیطــه توانبخشــي کــودکان معصــوم و بــي گناهــي کــه بــه هــر دلیلــي دچــار یکــي از 
نقایــص جســمي ، ذهنــي ، رفتــاري، روانــي و یادگیــري شــده انــد کاري بــس ســخت و حســاس اســت. مســلم اســت کــه 
ایــن کــودکان هیچگونــه نقشــي در بــروز ایــن مشــکالت نداشــته انــد و علــل و عوامــل گوناگــون پیــدا و پنهانــي ایشــان را 
امــروزه در ایــن شــرایط خــاص قــرارداده اســت کــه بــا هنجارهــاي عملکــردي همســاالن خویــش از نظــر جســمي و ذهنــي  
متفاوتنــد.  ســالیان متمــادي اســت کــه پزشــکان ،درمانگــران ،مربیــان و والدیــن بــه فکــر چــاره افتــاده انــد کــه تــا کنــون 
ــه اســت. چــه بســا  ــا شــکل گرفت ــزان در دنی ــه ایــن عزی ــا هــدف کمــک ب ــوه مراکــز مختلــف پزشــکي و توانبخشــي ب انب
رشــته هــا و تخصصهــاي مختلفــي در ایــن راســتا تاســیس گردیــده تــا بتواننــد بصــورت جزیــي و دقیــق بــه تجزیــه و تحلیــل 
مشــکالت مختلــف ایــن کــودکان و ارائــه راه حلهــاي ممکــن در ایــن خصــوص بپردازنــد. ســالیانه هــزاران مقالــه علمــي ، 
ــا هــدف شناســایي رویکردهــاي  کنگــره ،ســمینار و نشســت علمــي کوچــک و بــزرگ  در مراکــز علمــي و معتبــر جهــان ب
ارزیابــي و مداخلــه مؤثرتــر بــراي درمــان ایــن کــودکان برگــزار مــي شــود و ایــن رونــد همچنــان  بــا شــتاب رو بــه جلــو، در 
حــال حرکــت اســت. اینکــه میــزان موفقیــت ایــن تالشــها تــا کنــون چقــدر بــوده اســت جــاي بحــث  و بررســي فــراوان دارد 
امــا آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه مــا نیــز در ایــن مقطــع بتوانیــم بــا ایــن رونــد پرشــتاب همــراه شــویم و گامــي هــر 
چنــد کوچــک در جهــت ارائــه خدمــات بــا کیفیــت بــراي قشــري از جامعــه برداریــم کــه شــاید بتــوان گفــت عزیزتریــن نــزد 
ــه  ــا کنــون ارائ ــد متعــال هســتند. هــدف تأســیس مؤسســه توانبخشــي ولیعصــر )عــج( و شــکل گیــري آن از ابتــدا ت خداون
خدمــات کیفــي توانبخشــي بــه ایــن کــودکان فراتــر و باالتــر از همــه مراکــز و مؤسســات موجــود کشــور بــوده اســت. بعــد 
از گذشــت دو دهــه از تشــکیل ایــن مؤسســه زحمــات بســیاري کشــیده شــده اســت کــه زمینــه ارائــه خدمــات بــا کیفیــت تــر 
ــا کنــون در حــوزه ارتقــاي کیفــي  ــا ضایعــات مختلــف فراهــم گــردد. خوشــبختانه توفیقــات فراوانــي ت ــان ب ــراي مددجوی ب
خدمــات از قبیــل برگــزاري کارگاههــا وســمینارهاي تخصصــي توانبخشــي،تربیت نیــروي انســاني کارآمــد و خــالق، شناســایي 
و بکارگیــري رویکردهــاي نویــن توانبخشــي توســط مؤسســه کســب شــده اســت.ورود مؤسســه بــه حــوزه خدمــات گســترده  
ــدگار  ــات مان ــه اقدام ــه آســمان و طــرح ورزش و... از جمل ــر طرحــي راهــي ب ــي نظی در ســطح کشــوري و اجــراي طرحهای
مؤسســه در حــوزه توانبخشــي اجتماعــي و نــگاه دقیــق و عمیــق مؤسســه بــه نیازهــاي واقعــي خانــواده و مددجویــان و ارتقــاي 
کیفیــت زندگــي ایشــان بــوده اســت. بــي شــک ارائــه خدمــات بــا کیفیــت بــه انبوهــي از مشــکالت و ضایعــات تحــت پوشــش 
مؤسســه کــه در حــال حاضــر بیــش از 4000 هــزار نفــر را شــامل مــي شــود میســر نخواهــد شــد مگــر بــا تــالش خالصانــه 
ــکاري  ــا هم ــدوارم ب ــزرگ. امی ــه ب ــن مجموع ــزاران ای ــان و خدمتگ ــران، مربی ــران، درمانگ ــه مدی ــه هم ــي و متعهدان ،علم
گروهــي همــه کارشناســان دلســوز مؤسســه توانبخشــي ولیعصر)عــج(، بتوانیــم بــا تقویــت بنیــه هــاي علمــي  و هســته هــاي 
توانبخشــي مؤسســه و بــکار گیــري پتانســیلهاي بالقــوه خانــواده هــاي مددجویــان، تالشــي گســترده تــر در راســتاي ارتقــای 
کیفــي خدمــات مختلــف توانبخشــي مــورد نیــاز تمامــي مددجویــان عزیــز کشــورمان بخصــوص مددجــوان تحــت پوشــش 
مؤسســه را ســازماندهي نمائیــم. از اینــرو دســت تمامــي صاحــب نظــران و کارشناســان توانبخشــي را بــه گرمــي مــي فشــاریم 

و از تمامــي نظــرات ، پیشــنهادات و انتقــادات  ایشــان  اســتقبال مــي نماییــم.
 الهي چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رستگار

                                                                                                                                      مبانعلی مردانی

                                                                                                                                     معاونت توانبخشی مؤسسه 

لحظه ای درنگ  نیم نگاهی به معلولیت 

هرچند دخمه را بسیار                           خاموش و کور می بینم 
در انتهای داالنش                                  یک نقطه نور می بینم
هر چند پیش رو دیوار                            بسته ست راه بر دیدار

در جای جای ویرانش                            راه عبور می بینم
هر چند شب دراز آهنگ                         نالین زمین و بالین سنگ

درانتظار روزی خوش                            دل را صبور می بینم
تن کم توان و سرپر درد                          پایم ضعیف و دستم سرد
در سینه لیک غوغایی                             از عشق و شور می بینم
گر غول در شگفت از من                       پاس گذر گرفت از من

با چشم دل عزیزان را                             از راه دور می بینم
من کاج آهنین ریشه                              هر گز مبادم اندیشه
بر خاک خود اگر موجی                        از مار و مور می بینم
طوفان چو در من آویزد                         ناکام و خسته بگریزد
از من هراس و پروایی                            در این شرور می بینم

هر جا خالفی افتاده است                      جای حضور فریاد است
من رمز کامیابی را                                دراین حضور می بینم

هشتاد و اند من، با من                           گوید خروش بس کن زن
گویم خموش بودن را                             تنها به گور می بینم
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دارد.  وجود  ذهني  معلولین  ورزش  روي  پیش  زیادي  مشکالت  شک  بي 

شان  ذهني  تواني  کم  دلیل  به  افراد  این  رفتار  و  اعمال  بین  هماهنگي 

کاربسیار مشکلي است و مشکالت زیادي در تعامالت اجتماعي آنها به وجود 

از پذیرفتن  ازسالنها و مکانهاي ورزشي  مي آورد؛ به همین دلیل بسیاري 

این افراد ممانعت مي ورزند و علي رغم نیاز این افراد به ورزش و تحرک 

بهبود  و  جسمي  و  روحي  در سالمت  ورزشي  حرکات  که  مثبتي  اثرات  و 

عملکرد ذهني و حرکتي آنها خواهد داشت، شاهد خألهایی در امر ورزش 

معلولین ذهني هستیم . بنا به اظهارات و درددلهاي خانواده هاي این افراد 

به خصوص نوجوانان و جوانان کم توان ذهني، فرزندان آنها به دلیل کم 

تحرکي در معرض چاقي و ابتال به بیماریهاي مختلف قرار دارند و به دلیل 

برخي مشکالت رفتاري ، نمي توانند به درستي بادیگران ارتباط برقرار کنند. 

آنها  پذیرش  به  اقدام  از مکانهاي ورزشي  تعداد معدودي  لذا در صورتیکه 

کنند، مشکالت زیادي در این بین به وجود خواهد آمد؛ بنابراین مجبور به 

استفاده از سانسهاي خصوصي هستند که هزینه زیادي را به خانواده تحمیل 

خواهد کرد. باتوجه به اینکه افراد کم توان ذهني با یکدیگر ارتباط بهتري 

برقراري مي کنند، اگر این امکان وجود داشته باشد که در جمعي شبیه به 

خود با مربیان متخصص ورزش معلولین ذهني تمرین کنند خدمت بزرگي 

به این خانواده ها و فرزندان آنها خواهد شد. 

مؤسسه توانبخشي ولیعصر)عج( پس از سالها خدمت به کودکان و بزرگساالن 

استثنایي اشراف کاملي به نیازهاي این قشر از جامعه دارد، لذا با توجه به خألهاي 

موجود در سطح جامعه در زمینه ورزش معلولین ذهني و ضرورت ایجاد امکانات 

براي پر کردن اوقات فراغت آنها، پس از طي جلسات کارشناسي و پیگیریهاي 

مداوم جهت اخذ مجوزهاي قانوني ، علي رغم تمامي محدودیتهایي که در این 

براي  همگاني  ورزش  طرح  اجراي  به  اقدام   1387 سال  از  دارد،  وجود  زمینه 

دختران و پسران کم توان ذهني آموزش پذیر شهرتهران نموده است. هدف از 

اجراي این طرح، ارتقاي سطح مهارتهاي اجتماعي کودکان  و بزرگساالن کم 

توان ذهني، ارتقاي سطح عملکرد جسمي- حرکتي و ذهني این افراد، پر کردن 

اوقات فراغت آنها و ایجاد انگیزه و نشاط برای آنها و خانواده هایشان است.  

طرح  اول  دور  لذا  بود  طرح  تابستانه  دوره  اجراي  بر  مبني  اولیه  ریزي  برنامه 

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

از  این طرح، دوره پاییز نیز به مراحل اجراي طرح افزوده شد.  ساکنین شمال، 

جنوب ، شرق و غرب پایتخت  به راحتي به سالنهاي ورزشي  این طرح دسترسي 

دارند چرا که مؤسسه  توانبخشي ولیعصر )عج( جهت رفاه حال خانواده هاي  

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

تا خانواده های عزیز مشکل زیادی برای رفت و آمد به این سالنها نداشته باشند.

    برگزاری دوره های رایگان ورزش همگانی ویژه معلولین ذهنی:

تحرک، هیجان، سالمت
پیش به سوی زندگی 

امکان  تهران  شهر  ساکن  سال   25 تا   8 ذهني  توان  کم  پسران  و  دختران 

در  پسران  گروه   4 و  دختران  4گروه  در  طرح  دارند.  را  طرح  این  در  شرکت 

به  هفته  در  روز  یک  گروه  هر  که  صورتي  به  شود  مي  اجرا  جداگانه  سالن   4

متخصص  مربي  کمک  و  مربي  نظر  زیر  همگاني  ورزش  حرکات  تمرین 

رایگان  صورت  به  ورزش  طرح  پردازند.  مي  ذهني؛  معلولین  ورزش  امر  در 

اول  جلسه  در  تنها  ندارد  اي  پیچیده  پذیرش  شرایط  و  شود  مي  اجرا 

و  شدید  فعالي  پیش  که   صورتي  در  و  گیرند  مي  قرار  ارزیابي  مورد  ها  بچه 

در  شرکت  براي  نباشند،  شدید  اتیسم  یا  و  باشند  نداشته  حاد  رفتاري  مشکالت 

طرح پذیرفته مي شوند. حرکاتي که در این طرح با بچه ها تمرین مي شود بیشتر 

در راستاي باالبردن دقت و تمرکز بچه هاست و بیشتر مباني ورزش مانند نرمش، 

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

در روحیه  این طرح  اثربخشي  ارزیابي  با خانواده ها جهت  در طي صحبتهایي که 

امکانات  ایجاد  از  رضایت  اظهار  ضمن  آنها  بیشتر  است،  شده  انجام  فرزندانشان 

جهت ورزش فرزندشان عالقه مند به افزایش تعداد سالنها و ساعات هر سانس از 

هر سالن مي باشند. مادر امین 17 ساله مي گفت: من و چند تن دیگر از والدین 

پیگیریهاي زیادي براي ورزش این بچه ها انجام داده ایم اما متأسفانه پیگیریهاي 

ما مثمر ثمر نبوده است، سالنهاي عادي نیز این بچه ها را پذیرش نمي کنند حتي 

اگر در معدود سالنهایي پذیرش شوند، به دلیل اینکه نمي توانند همپاي دیگر بچه 

توانبخشي  مؤسسه  ورزش  طرح  اما  شوند.  مي  خسته  و  افسرده  کنند  حرکت  ها 

و  خود  رده  افراد هم  با  که  است  داده  ما  فرزندان  به  را  امکان  این  )عج(  ولیعصر 

با مربیاني متخصص ساعتي در هفته را به تحرک و ورزش بپردازند، این یک ساعت و 

نیم شاید به نظر کم برسد اما تأثیري در روحیه امین داشته است که شاید تا به حال چیزي 

نتوانسته او را تا این حد خوشحال کند، امین تمام طول هفته را منتظر این یک ساعت است، 

عالوه بر این من همیشه نگران اضافه وزن او بودم چون به غیر از مدرسه رفتن، تحرک 

دیگري ندارد و همین عدم تحرک به اضافه وزن او مي افزایدکه به مرور مشکالتي رابراي 

او و ما به وجود خواهد آورد.

تالش مؤسسه توانبخشي ولیعصر )عج( در طي سالها فعالیت براي کودکان و 

بزرگساالن استثنایي بر آن بوده است که امکانات و خدماتي که به این افراد 

ارائه مي دهد تنها محدود به پایتخت نباشد و بیشترین جامعه آماري از گروه 

مورد نظر را تحت پوشش قرار دهد، لذا در این راستا مؤسسه اقدام به برنامه 

ریزي و رایزني جهت اجراي طرح ورزش در دیگر شهرها نیز نموده است. در 

همین رابطه با استعانت از خداوند متعال و عنایات ویژه حضرت ولیعصر )عج( 

از تابستان 1391 طرح ورزش در 2 سالن در شهر مشهد براي دختران و پسران 

کم توان ذهني نیز اجرا مي شود. 

ولیعصر )عج( در  توانبخشي  اما مؤسسه  معلولین ذهني است  ویژه  این طرح 

صدد  است امکان ورزش براي معلولین جسمي به ویژه کودکان فلج مغزي 

افزودن ورزش » بوچیا« به  رایزنیهایي در خصوص  لذا  آورد  به وجود  نیز  را 

طرح ورزش مؤسسه در حال انجام است و امیدواریم درآینده قاصد خبرهاي 

خوشایندي در این زمینه باشیم.

»بوچیا«؛ در راه پیوستن به  طرح ورزش :

برای معلوالن جسمی-    حرکتی  بوچیا ورزشی است که 
با پایین ترین سطح توانایی طراحی شده است. با توجه به 
تحقق نسبي اهداف طرح ورزش، مؤسسه بر آن شد عالوه 
بر معلولین ذهني امکان ورزش براي کودکان فلج مغزي را 
فراهم نماید. لذا مددجویان فلج مغزي مراکز مؤسسه توسط 
مربي این رشته ورزشي مورد ارزیابي کارشناسانه قرار گرفتند 
و  برنامه ریزي و رایزنیها در دست انجام است که در سایه 
ورزش  سال1392  در  )عج(  ولیعصر  حضرت  ویژه  عنایات 
توانبخشي ولیعصر )عج(  نیز به طرح ورزش مؤسسه  بوچیا 
افزوده شود تا بدین وسیله کودکان بیشتري از خدمات این 

مؤسسه بهره مند شوند.   
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تأثیر وسایل کمک توانبخشی  بر

 کیفیت زندگی مادران 

 امروزه کیفیت زندگی یکی از شاخصه های توسعه یافتگی تلقی می شود و ارتقای 

آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کیفیت زندگی فاصله بین انتظارات و تجربیات 

افراد از آن است، بنابراین ارزیابی کیفیت زندگی به برنامه ریزی راهبردهای درمانی 

و تعیین کارآمدی مداخالت درمانی و ارزیابی مراقبتی درمان کمک می کند. مرور 

شواهد تجربی نشان می دهد که مراقبت از کودک فلج مغزی وقت و انرژی زیادی را 

از مراقبین می گیرد. به گونه ای که زمان مورد نیاز برای مراقبت از این کودکان فراتر 

از برنامه زمان بندی خانواده است، در نتیجه مراقبین زمان کمتری را به خود اختصاص 

می دهند و این امر بر کیفیت زندگی آنها تأثیر منفی می گذارد. 

در ایران، کیفیت زندگی والدین کودکان مبتال به فلج مغزی مورد بررسی قرار گرفته 

و نتایج نشان داده است که حضور کودک با نیازهای ویژه در خانواده، بر کیفیت 

زندگی اعضای خانواده تأثیرگذار است. به همین منظور مطالعه حاضر در جمعیت 

مادران کودکان فلج مغزی، به منظور ارزیابی تأثیر وسایل کمکی بر کیفیت زندگی 

آنان انجام گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از وسایل کمکی بر بهبود نمره 

کل کیفیت زندگی، حیطه سالمت جسمانی و سالمت روانی در مادران کودکان فلج 

مغزی تأثیر معنی داری داشته است. همچنین نتایج پژوهش حاضر حاکی از بهبود 

قابل مالحظه ای در وضعیت دردهای جسمانی، محدودیتهای ایفای نقش به دالیل 

جسمانی، سالمت عاطفی و نشاط بود.

کودک فلج مغزی اغلب به مراقبتهای خاص و طوالنی مدت نیاز دارد، به همین دلیل 

است که خانواده های دارای کودک ناتوان، نسبت به خانواده های دارای کودک سالم 

از سالمت فیزیکی و روانی کمتری برخوردار هستند و به دنبال آن کیفیت زندگی 

پایین تری دارند. از آنجایی که والدین این کودکان، برای انجام کارها و نیازهای ویژه 

کودکان خود مثل حمام بردن، حمل و نقل، غذا دادن و ... زمان و انرژی زیادی را 

صرف می کنند، بنابراین به وسیله وسایل کمکی مانند کالسکه برای حمل و نقل، 

ویلچر حمام جهت سهولت مادران در این امر، می توان از فشارهای نامناسب وارد 

آمده بر بدن آنان کاست. بر خالف استفاده کلینیکی گسترده از وسایل کمکی، 

مطالعات اندکی درباره تأثیر تکنولوژی های کمکی انجام شده است که بیشتر بر 

فعالیتها و عملکرد افراد فلج مغزی تمرکز داشته اند و کمتر به تأثیر استفاده از آنان بر 

سالمت مراقبین پرداخته است. 

به نظر می رسد وسایل کمکی تأثیر مثبتی بر کاهش وابستگی کودک به کمک 

کودک  به  کمک  برای  مراقب  تالش  زمان  میزان  ترتیب  بدین  و  دارد  مراقبین 

کاهش می یابد و از این طریق می توان منجر به کاهش میزان کار جسمانی و 

خستگی جسمانی شد و در نتیجه به کاهش استرس و اضطراب و ارتقای کیفیت 

 Agree زندگی مراقبین که به طور عمده مادران هستند، کمک کرد که با مطالعات

و همکاران و همچنین Demiris و همکاران همخوانی دارد. از سوی دیگر، اهدای 

وسایل کمکی می تواند به عنوان یک حمایت اجتماعی نقش تعدیل کننده استرس 

را ایفا کرده و منجر به ارتقای کیفیت زندگی شود. نتایج مطالعات نشان داده است که 

استفاده از وسایل تطبیق یافته نشستن مانند کرنرسیت آسان است و عالوه بر اینکه 

کودک نسبت به قبل بهتر می نشیند و مهارتهای کودک بهبود می یابد، در تعامالت 

اجتماعی چهره به چهره بیشتر درگیر شده و این امر منجر به روابط اجتماعی بیشتر 

با اعضای خانواده و دوستان می شود. از سوی دیگر، والدین گزارش داده اند که نیاز 

کودک به کمک مراقبین کاهش می یابد. همچنین نشان داده شده است که صندلی 

های تطابق یافته می تواند به طور موفقیت آمیزی مورد استفاده کودکان با سطح

 

عملکرد حرکتی درشت 3 و 4 قرار گیرد. این وسایل به کودک کمک می کند تا 

وضعیت نشسته حمایت شده را دریافت کند و آنها را برای انجام فعالیتهای روزمره 

زندگی قادر سازد. همچنین استفاده از وسایل کمکی نشستن می تواند با کمک 

به حفظ وضعیت تنه و راستای سر و گردن، فعالیت غذا خوردن و نوشیدن را برای 

کودک و مراقب آسان نماید.

اگرچه عدم استفاده از وسایل کمکی، والدین را ناچار می سازد با کمکهای دستی 

والدین  اما  سازد،  می  دشوار  را  فعالیت  امر  این  و  کنند  حمایت  را  کودک  خود 

را  بیشتری  عملکرد  رضایت  کودک،  برای  کمکی  وسایل  از  استفاده  هنگام  به 

گزارش داده اند. استفاده از ویلچرهای دستی به طور عمده مراقبت را آسان کرده 

و می تواند به میزان زیادی فشارهای نامناسب فیزیکی در اثر حمل و نقل و بغل 

کردنهای مکرر کودک فلج مغزی توسط مراقبین را بکاهد که در این پژوهش 

جهت کاهش فشارهای نامناسب در اثر حمل و نقلهای مکرر به مراقبین کودکان 

فلج مغزی کالسکه اهدا شد. 

نتایج نشان داد که کیفیت زندگی در مادران و کودکان فلج مغزی پس از مداخله، 

است،  یافته  ارتقا  با سطوح مختلف عملکرد حرکتی درشت  تمامی کودکان  در 

اگرچه تنها در کودکان با سیستم عملکرد حرکتی درشت در سطح 5 به لحاظ 

آماری تفاوت معنی داری مشاهده شد. به نظر می رسد با توجه به بیشترین شدت 

درگیری، نیازهای مراقبتی بیشتر و وابستگی دائم این گروه از کودکان در انجام 

فعالیتهای روزمره زندگی به مراقبین؛ اهدای وسایل کمکی تأثیر قابل توجهی بر 

کاهش فشارهای جسمی و روانی مراقبین و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی آنها 

داشته است. 

بر کیفیت  از وسایل کمکی  استفاده  اثربخشی  نشان دهنده  پژوهش  این  نتایج 

زندگی مادران کودکان فلج مغزی است. بنابراین الزم است برای بهبود کیفیت 

از  گیرد.  صورت  مختلف  های  حیطه  در  مناسب  ریزیهای  برنامه  آنها،  زندگی 

مهمترین محدودیتها و مشکالتی که در این پژوهش وجود داشت، می توان به 

عدم استفاده از گروه شاهد و عدم در نظر گرفتن شرایط محیط زندگی برای تجویز 

نوع وسیله کمکی اشاره کرد. 

با توجه به مشکالت این پژوهش، پیشنهاد می گردد در پژوهشهای آینده از گروه 

شاهد نیز استفاده و کیفیت زندگی پدران و مادران نیز با هم مقایسه شود.در صورت 

امکان نیز بازدید از منزل انجام شود. 

مطابق یافته های این تحقیق به نظر می رسد استفاده از وسایل کمکی و توسعه 

حمایتهای اجتماعی و دولتی برای خانواده های کودکان مبتال به فلج مغزی ضروری 

است. 

محققین بر خود الزم می دانند که از زحمات تمامی مسئوالن مؤسسه توانبخشی ولیعصر 

)عج(، همکاران محترم کاردرمانگر و کلیه والدین محترمی که با صرف وقت ما را در 

انجام این پژوهش یاری رساندند، کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورند. این مقاله 

حاصل بخشی از طرح اجرایی » راهی به آسمان « بود که توسط مؤسسه توانبخشی 

ولیعصر )عج( برنامه ریزی، اجرا و حمایت مالی شده است. 

برگرفته از  : بمانعلی مردانی و همکاران، »تأثیر وسایل کمکی بر کیفیت زندگی مادران«، 

پژوهش در علوم توانبخشی ، سال 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1391 : 1103-1112
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پیک عصر پیک عصر  معرفی مرکزگزارش    خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(
سال اول - شماره 1- پاییز 1392سال اول - شماره 1- پاییز 1392

 با زندگی اردویی می توان فرصت تجربه ی رویارویی با طبیعت را ایجاد نمود. 

قانون  اکنون  در سیطره ی خویشتن می داشت  را  انسان  روزگاری  طبیعتی که 

هایش را برای بشر فاش کرده و می کند. خشم ، خشنودی، ترشی و شیرینی 

طبیعت را می توان در اردو دید و چشید. دست در دست هم نهادن و به همدیگر 

اعتماد و اتکا داشتن و دوستی و وفاداری به هم نوعان، همه و همه حکمت هایی 

هستند که باید برای در امان ماندن از دام طبیعت، در عرصه و پهنه ی اردو به 

کار بست. به تجربه و به عینه دیدن گوناگونی طبیعت در اردو و تغییرمداوم آن، 

عاطفه،  پایگاه  از  مقطعی  آموزاند. گسست  می  ماندن  زنده  برای  را  تغییر  درس 

از  خواندنی  هایی  برگ  عمل؛  عرصه ی  به  نزدیکي  و  دوست  آزمودن  خانواده، 

کتاب اردوست.

گزارش سفر:  

اینک در این فرو بستگی ذهن ، امواج را می بیند ، تالطم و خروش آنها را لمس 

می کند و حس می کند آرامش و سکوت را . او مي داند دریا همه را پذیراست. 

براي دریا معلول و غیر معلول فرقي ندارد، دریا همانند برخي از آدمها نیست که 

زندگي و لذت از زیبایي صحنه پرشکوه خلقت را تنها حق گروه خاصي بداند. 

دریا همانند قلب او سخاوتمندتر از این حرفهاست.

در گذر لحظه های خاطره ، بار دیگر چهره آشنائی در ذهنش نقش می بندد . 

دوستانش را مي بیند که شاد و رها قدم در ماسه هاي داغ ساحل مي گذارند 

از  دنیای دریا خود عالمی است جدای  پذیرا مي شوند.  را  میزباني گرم دریا  و 

عالم خاک و جدا از خاکیان، دقیقًا همانند دنیاي آنها. همین است که انقدر در 

کنار دریا بودن برایشان خوشایند است. کاش همه مي دانستند او و دوستانش 

نیز مي فهمند که آوای دریا وزین ترین آواهاست  ، خروش دریا بلند آوازترین 

فریادهاست و  سکون و سکوت دریا ، آرامش دهنده قلب های راکد ماست و 

ای کاش ما هم  دریا بودیم ، دریائی به وسعت تمامی عشق ، عشق به آسمان 

و عشق به همه مخلوقات پر رمز و راز آفرینش و عشق به این بچه هاي معصوم 

و دوست داشتني...

سفر چند روزه به رامسر و بازدید از مکانهاي تفریحي و تاریخي این شهر زیبا، 

و  آفرینش  زیباییهاي  از  را  ارمغان عصر  مرکز  توانخواهان  مندي  بهره  فرصت 

کسب تجربه هاي جدید در زندگي فراهم ساخت. شور و شوق وصف ناشدني 

بچه ها در این سفرها انگیزه اي است براي مسئولین مرکز تا با وجود سختي 

جان  به  را  ها  سختي  تمام  دارد،  وجود  ها  بچه  این  با  مسافرت  در  که  هایي 

از چندگاهي اردوي تفریحي - آموزشي براي این بچه ها برگزار  بخرند و هر 

نمایند. خانواده هاي توانخواهان نیز از برگزاري این اردوها رضایت کامل دارند 

بنفس  اعتماد  و  تأثیری که در روحیه  بر  برنامه هایي عالوه  و معتقدند  چنین 

که  شود  مي  آنها  اجتماعي  مهارتهاي  سطح  ارتقاي  موجب  دارد،  توانخواهان 

امري بسیاري ضروري و با اهمیت است. 

اتمام دوره آموزش رسمی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصادف است با 

آغاز بی کاری و خانه نشینی برای اکثر نوجوانان مبتال به ناتوانایی های هوشی. علت 

این امر را نمی توان تنها بر عهده ناتوانایی ها و یا ضعفهای این گروه از نوجوانان 

و حتی  آموزشی مختلف  دوره های  گذراندن  رغم  افراد علی  این  اغلب  گذاشت. 

توانمندی های جسمی و یا توانایی انجام کار در یک یا گاه چندین زمینه شغلی، 

به گروه افراد سرگردان جامعه اضافه می شوند.موضوع آینده حرفه ای و استقالل 

نسبی مددجویان باالی 16 سال از مهمترین چالش های پیش روی خانواده ها  و 

متخصصین آموزش های حرفه ای این گروه از نوجوانان به شمار می رود. 

مؤسسه  به  وابسته  مراکز  از  یکي  عصر  ارمغان  آموزي  حرفه  و  توانبخشي  مرکز 

توانبخشي ولیعصر )عج( است که از سال 1385با هدف خدمت به جوانان و بزرگساالن 

کم توان ذهني فعالیت خود را آغاز نموده است. هدف اصلي مرکز، شناسایي و تقویت 

توانمندیهاي افراد کم توان ذهني و کمک به ارتقاي سطح استقالل آنها در زندگي 

و آماده کردن آنها براي بازار کار با توجه به سطح توانمندیهاي آنان است.  آموزش 

به کم توانان ذهني در این مرکز برپایه روشهایي است که براي آموزش مهارتهاي 

حرفه اي ، تجربه و تدوین شده است. 

جهت تحقق برنامه هاي پیش بیني شده، فعالیتهاي مرکز به بخشهاي ذیل تفکیک 

شده است : 

1- پذیرش :

- شرایط پذیرش توانخواهان در این مرکز عبارتند از  : 

1- حداقل سن 15 سال و حداکثر 30 سال

2- برخورداري از سالمت عمومي . ) الزم به ذکر است توانخواهاني که صرع 

دارند اما با دارو کنترل  مي شود نیز واجد شرایط پذیرش این مرکز مي باشند.(

3- عدم وجود مشکالت رفتاري و اخالقي غیرقابل اصالح 

4- برخورداري از توانائي جسمي - حرکتي در حد حرفه مورد نظر

5- داشتن توانائي ذهني در حد آموزش پذیر

توانخواهاني که دوره ابتدایي و راهنمایي را در مدارس استثنائي گذرانده اند از 	 

حق تقدم براي پذیرش برخوردار هستند.

-  مراحل پذیرش : 

1- ارزیابي اولیه : بررسي و ارزشیابي سطح رشدي فرد مددجو از نظر رشد هوشي، 

حرکتي، اجتماعي، شناختي و توجه به توانایي ها و محدودیت ها؛ توسط سنجش 

همچنین  و   استاندارد  لیست هاي  چک  سایر  و  تست ها  از  استفاده  با  و  رسمي 

سنجش غیررسمي با استفاده از مصاحبه با مربیان آموزشي و والدین و مشاهدة 

مددجویان انجام مي شود تا ظرفیتها و توانمندیهاي مددجو جهت ارائه خدمات 

آموزشي و توانبخشي مورد نیاز شناخته شود.

بر بلندای کوه ها نمی توان غالب شد مگر با گذر از جاده های پر پیچ و خم.

        برگزاري اردوي تفریحي- آموزشي توانخواهان مرکزارمغان عصر در رامسر
مرکز حرفه آموزی ارمغان عصر 
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پیک عصر پیک عصر  ارمغان عصرحرفه آموزی   خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(
سال اول - شماره 1- پاییز 1392سال اول - شماره 1- پاییز 1392

2- دوره آزمایشي سه ماهه : در این مرحله که پیش حرفه مي باشد، خدمات کاردرماني و رفتار درماني با هدف آمادگي مددجویان جهت آموزش حرفه و 

همچنین ارتقاي مهارتهاي حرکتي و آشنایي با محیط انجام مي شود. در این دوره عالوه بر خدمات فوق آموزشهاي ابتدایي از جمله پاک کردن و بسته 

بندي حبوبات براي پسران و اصول اولیه دوخت براي دختران با هدف تقویت حرکات ظریف و افزایش تمرکز و آمادگي براي شروع حرفه به این عزیزان 

ارائه مي شود.

3- ارزیابي دوره اي : پس از طي دوره آزمایشي، توانمندیهاي ذهني و ویژگیهاي رفتاري مددجو مورد ارزیابي قرار مي گیرد که در صورت وجود مشکالت 

رفتاري غیرقابل اصالح در مددجو یا داشتن توانایي ذهني پایین تر از سطح آموزش پذیر، از پذیرش مددجو در مرکز جلوگیري به عمل خواهد آمد.

انتخاب حرفة مناسب با توجه به اطالعات بدست آمده از توان مددجویان و سطوح رشدي ارزیابي شده، نیازهاي بازار، منابع مالي و شیوه هاي انتخاب حرفه 

انجام مي شود. مجموع اطالعات بدست آمده  در طي یک جلسه با حضور کارشناس مسئول و سایر اعضا گروه  توانبخشي حرفه اي تحلیل مي شود و در 

مورد پذیرش مددجویان به صورت مشروط و نیز جایگزیني مددجویان پذیرفته شده در حرفه هاي موجود تصمیم گیري مي شود. الزم به ذکر است تحلیل 

تکلیف حرفه مورد نظر و تقسیم حرفه به اجزاء تشکیل دهندة آن شامل گامهاي حرکتي و شناختي است که به صورت سلسله مراتب یادگیري پشت سرهم 

تنظیم شده اند و انجام حرفه را در یک روند خطي نشان مي دهند. سطح مهارتهاي هر مرحله به عنوان پیش نیازي براي مرحلة بعد در نظر گرفته مي شود، 

و تبیین رفتار در سطح مشاهده پذیر انجام مي شود. در این مرحله پیش نیازهاي شناختي ، توان حرکتي مورد نیاز ، و سایر ویژ گیهاي حرفه نیز مد نظر قرار 

گرفته مي شود.

2- آموزش : 

به طور کلي روند کار آموزش به این صورت است که مددجو به صورت شفاهي با کار روبرو مي شود و راهنمایي هایي به منظور ایجاد کار صورت مي گیرد و 

در این صورت حداقل واکنش صحیح وي بالفاصله تشویق مي شود. اگر واکنش مددجو صحیح نباشد راهنمایي مربي تکرار مي شود و الگویي صحیح از پاسخ 

به وي ارائه مي شود.اگر مددجو بازهم پاسخ صحیح ندهد ضمن تکرار دستور با گرفتن دست وي شیوة صحیح انجام کار به طور عملي و با کمک خود وي 

نشان داده مي شود . ثبت هریک از این مراحل بروي فرم هاي مخصوص ثبت رفتار به منظور نشان دادن سرعت مددجو در طي یک گام و تعداد جلسات 

مورد نیاز براي یادگیري یک فعالیت انجام مي گیرد . الزم به ذکر است که طي تمامي گام ها براي هریک از مددجویان ضروري نیست و آنان براساس توان 

خود مي توانند از تعدادي از مراحل جهش کنند. همچنین با اندازه گیري زمان انجام  فعالیتهاي مختلف موجود در یک حرفه ، مقایسة سرعت انجام فعالیت 

توسط مددجو با زمان مطلوب صورت مي گیرد و تالش مي شود این فاصله به حداقل برسد. پس از طي مراحل فوق تعداد جلساتي که براي طي هریک از

گام ها الزم است تا فرد قادر به کسب آن مهارت شود تعیین مي شود و آموزشهاي عملي با استفاده از رویکردهاي علمي آغاز مي شود. الزم به ذکر است 

مدت این دوره 6 تا 9 ماه است که شامل آموزشهاي مقدماتي و آموزش حرفه مي شود. این آموزشها با توجه به نیازهاي آموزشي هر حرفه برنامه ریزي شده 

است که تنوع کاري فراواني را نیز در بر دارد. 

3- تولید : 

یکي از شعارهاي مرکز ارمغان عصر  » بازتواني و استقالل بخشیدن  به مددجویان « است. لذا توانخواهان پذیرفته شده در مرکز پس از طي مراحل آموزش به سطح 

تولید قابل قبول براي عرضه به بازار مصرف دست مي یابند. این مرکز با در اختیار قرار دادن امکانات مناسب مکاني و تجهیزات کارگاهي به روز و استاندارد براي 

توانخواهان و تالش بي وقفه مددکاران مرکز جهت بازاریابي مناسب براي تولیدات آنها، گام مهمي در جهت بازتواني و بخشیدن استقالل به دختران و پسران کم توان 

ذهني برداشته  و در صدد رسیدن به موفقیتهاي بیشتري در این زمینه است. 

مرکز ارمغان عصر داراي کارگاههاي تولیدي متنوعي است. از جمله این کارگاهها مي توان به کارگاه جعبه سازي، کارگاه بسته بندي ،کارگاه پاکت سازي، کارگاه مونتاژ 

قطعات سنگي ،کارگاه مونتاژ بدلیجات و کارگاه خیاطي اشاره کرد. 

4- توانبخشي : 

کاردرماني،گفتاردرماني،موسیقي   : شامل  که  شود  مي  اجرا  و  ریزي  برنامه  توانخواهان  براي  رشته  هر  متخصص  درمانگران  توسط  مرکز  توانبخشي  خدمات 

درمانی،رفتاردرمانی،آموزش مهارتهاي خودیاري و مهارتهاي روزمره  زندگي و آموزش رفتار و برخوردهاي مناسب اجتماعي می شود.

5- فعالیتهاي فوق برنامه : 

مرکز ارمغان عصر عالوه بر ارائه خدمات توانبخشي و حرفه آموزي به توانخواهان، با اهداف مختلفي از جمله تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندیهاي معلولین، افزایش 

حس مسئولیت پذیري توانخواهان، سپري شدن مفید اوقات فراغت آنها و کسب مهارتهاي و پیشرفتهاي جسماني و به عنوان پیش زمینه اي براي ایجاد عالقه و انگیزه  

براي توانخواهان جهت حضور در برنامه هاي حرفه اي،  فعالیتهاي فوق برنامه متنوعي را براي آنها در نظر گرفته است که از جمله این فعالیتها می توان به فعالیتهای 

ورزشی از جمله اجرای طرح ورزش همگانی، آموزش کارهاي هنري از جمله درست کردن کارت پستال از نقاشي هاي توانخواهان، سفال سازي و تزئین سفال، جعبه 

و ساکهاي تزئیني، آموزش گلدوزي، پولک دوزي براي دختران؛  آموزش کامپیوتر با توجه به سطح آموزش پذیري مددجویان؛برگزاري اردوهاي یک روزه و چند روزه 

با هدف تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولین ذهني و افزایش حس مسئولیت پذیري توانخواهان و یادگیري آداب اجتماعي؛برگزاري نمایشگاههاي دوره اي از تولیدات 

و دستاوردهاي مددجویان با هدف ایجاد حس اعتماد به نفس و فراهم نمودن زمینه هایي جهت ایجاد شغل براي آنها.



1516

  

پیک عصر پیک عصر  معرفی خدماتمعرفی خدمات خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(
سال اول - شماره 1- پاییز 1392سال اول - شماره 1- پاییز 1392

خود  توان  از  بخشي  )عج(  ولیعصر  توانبخشي  مؤسسه 
مورد  در  سازماندهي  و  ریزي  برنامه  مطالعه،  صرف  را 
درمان  روند  در  ها  خانواده  مشارکت  افزایش  چگونگي 
نموده که حاصل تالش چندین ساله مدیران و کارشناسان 
ارائه  مختلف  و  متعدد  هاي  بررسي  از  پس  مؤسسه  این 
ارائه  آن،  که هدف  آسمان  به  راهي  نام  به  است  طرحي 
یک بسته خدماتي کامل براي خانواده هاست که شامل 
روزمره  هاي  مراقبت  آموزشي  هاي  کالس  برگزاري 
صورت  در   ( حرکتي  مشکالت  با  کودکان  براي  زندگي 
هاي   CD تهیه  آموزشي،  هاي  کتابچه  تهیه   ،) امکان 
با  متناسب  آموزش مناسب کردن محیط منزل  آموزشي، 
مورد  توانبخشي  کمک  وسایل  اهداء   ، مددجو  نیازهاي 
است. مددجو  دقیق  ارزیابي  و  حضوري  مشاوره  نیاز، 

اهداف طرح راهي به آسمان : 
و 	  توانبخشی  کمک  وسایل  از  استفاده  فرهنگ  ارتقاء 

مناسب سازی محیط زندگی؛
کمک به استقالل مددجویان در فعالیتهای روزمره زندگی؛	 
کمک به بهبود توانائیهای عملکرد حرکتی مددجویان؛	 
مسیرآن؛	  کردن  کوتاه  و  درمان  روند  به  کمک 
اجتماعی؛	  و  خودیاری  شناختی،  مهارتهای  افزایش 
توانبخشی؛	  روند  در  خانواده  محوری  نقش  افزایش 
خانواده؛	  روانی  و  جسمی  آسیبهای  کاهش 

شدید  اختالل  داراي  کودکان  با  اولویت  طرح  این  در   
دارند. سن  سال   14 تا   5 که  است  حرکتي   - جسمي 

مراحل اجراي طرح : 
مراحل اجراي طرح به شرح ذیل است :

مرحله اول: شناسایي و تهیه وسایل کمک توانبخشي 
از شرکتهاي بین المللي معتبر فروشنده این وسایل

مرحله دوم: اطالع رساني
اطالع رساني جهت طرح که به طرق زیر صورت مي گیرد.

نصب پوستر و بروشور طرح در مراکز شبکه بهداشت 	 
شهرستانها

توزیع پوستر و بروشور در بیمارستانهاي کودکان و 	 
ارتوپدي شهرستانها

توزیع پوستر و بروشور در مطب پزشکان متخصص 	 
مغز و اعصاب و ارتوپدي کودکان شهرستانها

توزیع پوستر و بروشور در مجتمع هاي بهزیستي	 

توزیع پوستر و بروشور درکلینیک هاي توانبخشي	 
توزیع پوستر و بروشور در دانشگاههاي علوم پزشکي	 
 	  WWW.VRF.IRاطالع رساني از طریق سایت موسسه

به  راهي  اطالع رساني طرح  در مرحله  است  به ذکر  الزم 
آسمان در شهر تهران، تیزر تلویزیوني اطالع رساني طرح 

نیز از شبکه پنج سیما به نمایش درآمد.
مرحله سوم:  تشكیل کار گروه علمي طرح:

کارشناسان  دانشگاه،  اساتید  از  طرح  علمي  گروه  کار 
توانبخشي در رشته هاي مختلف و مسئولین اجرائي طرح 
که خود نیز از کارشناسان توانبخشي مي باشند تشکیل شده 
است. از مهمترین اهداف این کارگروه علمي مي توان به 

این موارد اشاره کرد :  
 تهیه مطالب علمي در زمینه هاي هندلینگ )مراقبت 	 

و حمایت از کودکان با مشکالت حرکتي( براي کارشناسان 
بصورت جامع و کامل  

براي 	  هندلینگ  هاي  زمینه  در  علمي  مطالب  تهیه   
خانواده ها بصورت ساده و کاربردي

در 	  که  توانبخشي  کمک  وسایل  براي  بروشور  تهیه 
اختیار خانواده ها قرار مي گیرد.

و 	  متنوع  آموزشي  هاي  کتابچه  علمي  مطالب  تهیه 
متعدد به نحوي که همه گروهها و رده هاي سني را تحت 

پوشش قرار دهد.
تهیه سي دي هاي آموزشي متنوع و کاماًل تخصص 	 

شامل مطالب علمي بر اساس تازه ترین اطالعات روز دنیا  
با زباني ساده براي خانواده ها.

اهداف  با  آموزشي  هاي  دي  سي  و  ها  کتابچه  این 
شود:  مي  اهدا  ها  خانواده  به  رایگان  صورت  به  ذیل 

آشنائي خانواده ها با اصول کلي مراقبت هاي روزمره 	 
زندگي

 مشارکت هر چه بیشتر و فعالتر خانواده در روند درماني 	 
مددجو

جلوگیری از الگوهای نابهنجار تنه و اندام ها در 	 
مددجویان

ترغیب به اتخاذ الگوهاي صحیح حرکتي براي کودک	 
رشد استقالل کودک در انجام فعالیتهاي روزمره زندگي 	 
آموزش کارشناساني که مایل به همکاري در طرح هستند. 	 
اجتناب از اتخاذ الگوهاي غلط توسط مراقب که منجر 	 

به دردهاي مزمن در کمر، شانه و زانو مي شود.
مرحله چهارم:  ثبت نام مددجویان

در نرم افزار ثبت اطالعات براي مددجویان اولویت هاي زیر 
در نظر گرفته شده است:

1. اولویت سني)مددجویان به سه گروه زیر دو سال، دو تا چهار 
سال، چهار تا شش سال و شش تا 14 سال دسته بندي شده اند(

2. تقسیم بندي بر اساس سامانه طبقه بندي حرکات درشت 
GMFCS بر اساس

3. تقسیم بندي بر اساس سامانه طبقه بندي توانائي حرکات 
MACSدست بر اساس

DSM IV اساس  بر  هوشي  سطح  بندي  تقسیم   .4
در شهر  آسمان  به  راهي  نام طرح  ثبت  است  ذکر  به  الزم 
بعد  که  ترتیب  این  به  شد  انجام  تلفني  صورت  به  تهران 
که  شد  مشخص  نام  ثبت  براي  زماني  رساني  اطالع  از 
اپراتور  و  گرفتند  مي  تماس  مؤسسه  با  مددجو  خانواده 
اطالعات مددجو را وارد سیستم مي کرد اما براي رفاه حال 
مددجویان مؤسسه در صدد است براي اجراي طرح در دیگر 
شهرها و استانها ساز و کار ثبت نام اینترنتي را فراهم آورد.
مرحله ششم: ارزیابي مددجویان توسط کارشناسان مؤسسه

ارزیابي مددجویان با هدف مشخص کردن سطح حرکتي و 
نوع وسیله  توانایي دست کودکان، تشخیص  هوشي، میزان 
نیاز  مورد  آموزشي  هاي   کتابچه  و  ها  دي  سي  و  کمکي 

کودک انجام مي شود. 
مرحله هفتم:  آموزش خانواده ها توسط کارشناسان

که  است  فعالیتی  گونه  هر  شامل  هندلینگ  آموزشهاي 
می  فعالیتها  این  دهد.  می  انجام  کودک  برای  مراقب 
حمام  پوشیدن،  لباس  خوردن،  غذا  نحوة  شامل  تواند 
و  گرفتن  دستشویی  شدن،  جابجا  خوابیدن،  گرفتن، 
آموزشي  موارد  تعدد  به  توجه  با  باشد.  بهداشتی  فعالیتهای 
: شد  ارائه  ذیل  آموزشهاي  فقط  مرحله  این  در  هندلینگ 
هاي  شیوه  آموزش   ، مددجو  از  ساعته   24 مراقبت  آموزش 
مناسب  هاي  روش  آموزش  خواب،  دهي  وضعیت  مناسب 
حمل و جابجائي، آموزش روش هاي  مناسب حمام کردن، 
در  است  ذکر  به  الزم  تغذیه.  مناسب  هاي  روش  آموزش 
طرح راهي به آسمان شهر تهران، کالسهاي آموزشي شامل 
این کالسها  و  برگزار شد  ها  خانواده  براي  ذکر شده  موارد 
در صورت امکان در دیگر شهرهایي که طرح در آنجا اجرا 
خواهد شد نیز برگزار خواهد شد در غیر این صورت آموزش 
خانواده ها مبتني بر ارائه سي دي ها و کتابچه هاي آموزشي 
و مشاوره هاي تخصصي کارشناس مؤسسه در زمان ارزیابي 

کودک، مي باشد.

معرفی طرح »راهی به آسمان« مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج( 
    مرحله هشتم: اهداء وسائل کمک توانبخشي

توسط  شده  انجام  ارزیابیهاي  اساس  بر  مرحله  این  در 
اهداء  آماري،  هاي  تحلیل  و  تجزیه  و  ارزیاب  کارشناسان 
وسائل بر اساس اولویت هاي مورد نیاز مددجو انجام گرفت.

الزم به ذکر است که وسایل توانبخشي اهدایي طرح راهي 
نوع  دو  واکر،   : از  بودند  عبارت  تهران  شهر  در  آسمان  به 

کالسکه، ویلچیر حمام، کرنرسیت و وج. 
مددجویان  به  تهران  در شهر  که  توانبخشي  وسایل کمک 

اهدا شد عبارتند از :
کرنرسیت :	 

 فوایداستفاده از این وسیله:
به  شانه  و  کتف  شدن  خم  از   -1
سمت جلو جلوگیر ی می کند و باعث 
افزایش استفاده ازحرکات دست می 

گردد.
2- به عملکرد سیستم گردش خون، 

تنفس، و کلیه های کودک کمک می نماید.
3- مانع از وارد شدن صدمات جسمی به والدین کودک می شود 
که مجبورند انرژی زیادی را صرف نشستن کودک کنند.4- 
روابط اجتماعی کودک را بهبود می بخشد و کودک می تواند 
براحتی در مهمانیها و جشنها در آن نشسته و با سایرین ارتباط 

برقرارکند.
 	 :)wedge( وج

 : وسیله  این  از  استفاده  فواید 
1-حمایت کامل از سر و تنه و ایجاد 
یک سطح اتکاء آرام و مطمئن در 
حالت طاقباز و کاهش فشار از روی 
حرکات  دمر،حفظ   حالت  در  زانو 
روی  از  فشار  برداشتن  و  لگنی 

ستون مهره ها و افزایش جریان خون در اندام تحتانی ،
 2-مهار رفلکسهای غیر طبیعی در کودک ،

کودک،  والدین  به  جسمي  صدمات  ورود  برابر  در  مانعي   -3  
و  ها  زانو  و  لگن  شانه،  تنه،  در  پذیری  انعطاف  افزایش 

انداختن وزن روی شانه، آرنجها و دستها .

 	 : )walker(واکر
فواید استفاده از این وسیله :

1. افزایش سطح اتکاء، 2. بهبود تعادل 
انداختن  کاهش   .3 ثبات،  افزایش  و 
در  کمک   .4 اندام،  یک  روی  وزن 
حفظ   .5 جلو،   سمت  به  فرد  حرکت 

پاسچرقائم و استفاده از فوائد فیزیولوژی آن)بهبود گردش 
خون و تنفس (، 6. انتقال اطالعات حسی از طریق دستها، 
و  منزل  داخل  در  انتقال  و  جایی  جابه  افزایش سرعت   .8

خارج از محیط منزل.
کالسكه مخصوص کودکان فلج مغزي : 

فواید استفاده از این وسیله : 
صحیح  راستاي  ایجاد  با   -1
تقارن  ایجاد  و  اسکلتی  عضالنی 
کمري  قوسهاي  بروز  از  بدن  در 
نابجا و بد شکلی ها و کوتاهی ها 

جلوگیري بعمل می آورد.
2- تشک کالسکه عالوه بر راحتی 

و آسایش کودک، به حفظ راستاي تنه و لگن و ایجاد یک 
سطحی که حداقل فشار،گرما، رطوبت و لغزش را موجب 

از  مانع  و  کند  می  کمک  شود 
ایجاد و یا پیشرفت زخم بستر می 
گردد. 3-با حمایت کودک در یک 
مطلوب  و  قائم  و  صاف  وضعیت 
و  دیافراگم  فشار  کاهش  باعث 

افزایش حجم تنفسی  مي شود.
هاي  کالسکه  است  ذکر  به  الزم 

 50 تا  وزن  تحمل  با   ( بزرگ  نوع  دو  در  طرح  اهدایي 
کمتر(  وزن   با  هاي  بچه  براي   ( کوچک    و  کیلوگرم( 

ارائه شده اند.

ویلچرمخصوص حمام : 	 
فواید استفاده از این وسیله : 

بسیار  اي  وسیله  حمام  ویلچر 
باکتریال  آنتي  که  است  سبک 
حمام  محیط  در  هرگز  و  بوده 
میکروبها  انواع  و  قارچ  به  آلوده 
با  شد.  نخواهد  باکتریها،  و 
والدین  وسیله  ازاین  استفاده 

کودکاني  وی ژه  به  جسمي  مشکالت  به  مبتال  کودکان 
به  وقادر  باشند  مي  جسمي  شدید  مشکالت  دچار  که 
و  راحتي  به  نیستند؛  نشستن  و  تنه  گردن،  سر،  کنترل 
را  خود  فرزند  توانست  خواهند  مشکلي  گونه  هیچ  بدون 
بر  عالوه  وسیله،  این  از  استفاده صحیح  کنند.  استحمام 
کاهش فشارهاي جسمي به کمر و دستهاي مادر یا پدر 
آسیبهاي  بروز  از  را  کودک  کودک،  استحمام  حین  در 
ناشي از افتادن در حمام، ایمن خواهد ساخت. با استفاده 
حمام،  گرم  محیط  در  توانند  مي  والدین  حمام  ویلچر  از 
براحتي تمرینات کششي مربوط به دستها و پاهاي سفت 
نرم و شل شدن عضالت  باعث  و  داده  انجام  را  کودک 

کودک شوند. 

 	 :)sole( کفی
فواید استفاده از این وسایل :

کاربرد: رایج ترین ارتزهای پا کفی ها 
هستند که در درون کفش و در سطح 
زیرین پا گذاشته می شوند یک کفی 
دارد  امتداد  پنجه  نوک  تا  پا  پاشنه  از 

و باعث افزایش جذب نیروی عکس العمل گردیده وبه عنوان 
یک ضربه گیر استفاده می شود که بر اساس نوع درگیری پا به 

صورت کفی داخلی و کفی خارجی تجویز می گردد.
موارد استفاده:

درد،                2-کاهش  بیمار،  پای  اتکای  سطح  تکمیل   -1
3- تصحیح  بد شکلی 

پاشنه،  خار   -5 سانتیمتر،   3 حداکثر  تا  کوتاهی  جبران   -4
6- حمایت از قوس طولی داخلی پا

 	)Medical Shoes( کفش طبی
و  مناسب  ای  وسیله  کاربرد:کفش 
در  که  است  رفتن  راه  جهت  راحت 
مختلف  مواد  و  رنگها، شکلها  طرحها، 
حفاظت  آن  وظیفة  شود  می  ساخته 
رطوبت،  گرما،  سرما،  مقابل  در  پا  از 
سائیدگی، بریدگی و همچنین حفاظت 

از انگشتان در برخورد با سطح زمین است.
زمین،  به سطح  پا  از  انتقال صحیح وزن  استفاده: 1-  موارد 
2- جلوگیری و تصحیح بدشکلی های مادرزادی یا اکتسابی، 
 16 از  بعد  معمواًل  دارند  پا  کف  صافی  که  کودکانی  در   -3
ماهگی، 4- کودکانی که پاهای کوچکتر از حد معمول دارند

5- افرادی با پای دیابتی و یا سوختگی  شدید، 6- در موارد 
قطع پا )آمپوته( جهت جایگزینی اندام

وسایل  از  نیز  کوچک  و  بزرگ  اسپیلنت  است  ذکر  به  الزم 
از آن می  استفاده  از موارد  توانبخشی طرح است که  کمک 
توان به جلوگیری از ایجاد بد شکلی در زانو و مچ پا، تقویت 
شلی  اثر  در  که  افرادی  در  پا  ساق  و  ران  ضعیف  عضالت 
عضالت قادر به ایستادن و تحمل   وزن نیستند، جلوگیری 
از درد در مفصل زانو در مواقعی که نیاز به بی حرکتی است، 
ایجاد کشش)Stretch( برای تصحیح بد شکلی های زانو و 
مچ پا ، جلوگیری از در رفتگی های مکرر مچ پا به خاطر بی 

ثباتی و ... اشاره کرد.
این طرح تا به حال در شهرهای تهران، کاشان و استانهای قم، 
یزد، فارس و خراسان رضوی اجرا شده است و به فضل خداوند 
بیش از دوهزار نفر از کودکان فلج مغزی 2 تا 14 سال کشور 
از خدمات این طرح بهره مند شده اند. با نظر به اینکه در طی 
اجرای طرح راهی به آسمان در شهرهای مختلف ایران اسالمی 
بسیاری از مشکالت این خانواده ها برای کارشناسان مؤسسه 
توانبخشی ولیعصر )عج( در صدد  نمایان شده است، مؤسسه 
گسترش خدمات طرح راهی به آسمان می باشد. به امید ارائه 

خدمات بیشتر به این فرشتگان زمینی ... 
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لطافت و سرسختی را هب روش آب بیاموزید
دو قطره آب هک هب هم زندیک شوند، تشکیل یک قطره زبرگتر میدهند...

گاه با هم یکی نمی شوند ! اما دوتکه سنگ هیچ
پس ره هچ سخت رت و اقلبی رت باشیم،

فهم دیگران ربایمان لکشم رت، و رد هجیتن
کان زبرگتر شدنمان نیز کاهش می یابد... ام

آب رد عین رنمی و لطافت رد مقایسه با سنگ،
هب مراتب سر سخت رت، و رد رسیدن هب هدف خود

لجوجتر و مصمم رت است.
سنگ، پشت اولین مانع جدی می ایستد.

اما آب... راه خود را هب سمت ردیا می یابد.
رد زندگی، معنای واقعی

سرسختی، استواری و مصمم بودن را،
رد دل رنمی و گذشت باید جستجو کرد.

گاهــی الزم اســت کــواته بیایــی...
گاهــی نمــی تــوان بخشــید و گذشــت...اما مــی تــوان چشــمان را بســت

و عبــور کــرد...
گاهــی مجبــور مــی شــوی اندیــده بگیــری...

گاهــت را هب ســمت دیگــر بــدوزی هک نبینــی.... گاهــی ن
ولــی بــا آگاهــی و شــناخت

انمــی  نداشــت. انمــش  تنهــا انســان  بــود؛ و تنهــا دارایــی اش  تنهایی.گفــت: تنهایــی ام  را هب  بهــای  عشــق  می فروشــم. کیســت  هک  از مــن  قــدری  
تنهایــی  بخــرد؟ چیه کــس  پاســخ  نــداد. گفــت: تنهایــی ام  رپ از رمــز و راز اســت، رمزاهیــی  از بهشــت، رازاهیــی  از خــدا. بــا مــن  گفــت  و گــو کنیــد ات از 

حیــرت  ربایتــان  بگویــم.
چیه کس  با او گفت وگو نکرد.

و او میــان  ایــن  همــه  تــن، تنهــا افنــوس  کوچکــش  را ربداشــت  و هب  غــارش  رفــت. غــاری  رد حوالــی  دل. می دانســت  آنجــا همیشــه  کســی  هســت. 
کســی  هک  تنهایــی  می خــرد و عشــق  می بخشــد.

او هب  غارش  رفت  و ما فراموشش  کردیم  و نمی دانیم  هک  هچ  مدت  آنجا بود.
ســیصد ســال  و هنُ  ســال  رب آن  افــزون؟ یــا هن، کمــی  شیب  و کمــی  کــم. او هب  غــارش  رفــت  و مــا نمی دانیــم  هک  هچ  کــرد و هچ  گفــت  و هچ  دینش؛ و نمی دانیــم  

آیــا رد غــار خوابیــده  بــود یــا هن؟
امــا از غــار هک  بیــرون  آمــد بیــدار بــود، آن قــدر بیــدار هک  خواب آلودگــی  مــا ربمــا شــد. چشــم اهیش  دو خورشــید بــود، اتبنــاک  و روشــن؛ هک  ظلمــت  مــا را 

می ردیــد.
از غــار هک  بیــرون  آمــد هنــوز همــان  بــود بــا تنــی  نحیــف  و رنجــور. امــا نمی دانــم  ســنگینی اش  را از کجــا آورده  بــود، هک  امگن  می کردیــم  زمیــن  اتب  واقرش  

را نمــی آورد و زری پــااهی  رنجــورش  ردهــم  خواهد شکســت.
ــگار ردیــا ردیــا  ــگار لبانــش  را دوختــه  بودنــد، ان از غــار هک  بیــرون  آمــد، باشــکوه  بــود. تفگش  و دشــوار و دوســت  داشــتنی. امــا دیگــر ســخن  نگفــت. ان

بــود. ســکوت  نوشــیده  
و ایــن  بــار مــا بودیــم  هک  هب  دنبالــش  می دویدیــم  ربای  جــرهع ای  نــور، ربای  قطــره ای  حیــرت. و او بــی آن  هک  چیــزی  بگویــد، می بخشــید؛ بــی آن  هک  

چیــزی  بخواهــد.
او انمی  نداشت، انمش  تنها انسان  بود و تنها دارایی اش، تنهایی.
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دنیــاي بچــه هــا زیباســت، پرازعشــق ودوســت داشــتن نــاب اســت، پــر از آرزوهــاي قشــنگ اســت و پــر اســت از امیــد... کــودکان فلــج مغــزي یــا آنهایــي کــه 
مشــکالت جســمي حرکتــي دارنــد، از کودکــي مجبــور بــه تحمــل ســختیهاي زندگــي هســتند. انگارخیلــي زودتــر از هــم ســن وسالهایشــان بــزرگ مــي شــوند 
و دنیــاي بزرگترهــا را تجربــه مــي کننــد. تقابــل دنیــاي ســخت آدم بزرگهــا و دنیــاي رویایــي کودکــي شــان باعــث شــده اســت کــه حرفهایشــان دل انگیــز تــر، 
آرزوهایشــان دوســت داشــتني تــر و چهــره شــان در ذهنهــا مانــدگار تــر شــود . کــودکان کــم تــوان ذهنــی نیــز بــا مداخــالت زودهنــگام مــی تواننــد بــه ســطح 
مطلوبــی از اســتقالل در زندگــی دســت یابنــد و گاه  موفقیتهایــی نیــز در زندگــی کســب کننــد.  در ایــن صفحــه و در هــر شــماره یکــی از ایــن کــودکان  کــه از 

مددجویــان مؤسســه بــوده یــا از یکــی از طرحهــا و خدمــات مؤسســه بهــره منــد شــده انــد ، معرفــی مــی شــوند. 
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مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( بــا بیــش از یــک دهــه تجربــه در تــدارک خدمــات 
توانبخشــی بــرای کــودکان فلــج مغــزی و اختــالالت تکاملــی بــا بهــره گیــری از تــوان 
ــات  ــوژی و امکان ــوده و تکنول کارشناســان، درمانگــران و متخصصــان مجــرب و کارآزم
ــات تخصصــی داشــته اســت. تجــارب  ــدارک خدم ــات گســترده ای در ت ــد، توفیق کارآم
ــی در  ــز تخصص ــترش مراک ــم گس ــی رغ ــه عل ــت ک ــت اس ــن واقعی ــد ای ــه مؤی حاصل
ســطح کشــور، بــه آمــوزش خانــواده هــا، تــدارک وســایل کمــک توانبخشــی و مناســب 

ســازی محیــط زندگــی متناســب بــا نیــاز آنــان توجــه کمتــری شــده اســت. 
بــا هــدف پاســخگویی بــه ایــن گونــه نیازهــا، مؤسســه اقــدام بــه تهیــه و تــدارک وســایل 
ــی  ــط زندگ ــازی محی ــرای مناســب س ــق ب ــه طری ــام در ارائ ــک توانبخشــی و اهتم کم
آنهــا کــرده اســت. عــالوه بــر آن مؤسســه تــالش نمــوده تــا مشــارکت خانــواده هــا در 
زمینــه مراقبــت شــبانه روزی و بهبــود تأثیــر درمــان را افزایــش دهــد و تــوان آنهــا در 
رســیدگی بــه کــودکان کــم تــوان را بــاال ببــرد. در ایــن میــان ارائــه آموزشــهای الزم 
بــرای برخــی از نیازهــای جــدی مراقبــت از کــودکان فلــج مغــزی اهمیــت زیــادی دارد 
ــای  ــد فیلمه ــاب حاضــر و تولی ــف کت ــه تألی ــدام ب ــور اق ــن منظ ــرای ای ــه مؤسســه ب ک

آموزشــی مرتبــط نمــوده اســت کــه هــدف آنهــا تحقــق مــوارد ذیــل اســت :
 کمــک بــه والدین در یافتن راهکارهای مناســب تر برای مراقبت 24 ســاعته. *
 اســتقالل هرچه بیشــتر کودک در فعالیتهای روزمره زندگی *
 ارتقــاء کیفیت زندگی خانواده  *

تــا کنــون نســخه هــای زیــادی از ایــن کتــاب در اختیــار خانــواده هــای کــودکان فلــج 
ــت  ــد اس ــود کاری جدی ــوع خ ــت در ن ــن حرک ــه ای ــا ک ــه و از آنج ــرار گرفت ــزی ق مغ
ــاب  ــن کت ــی ای ــهای آت ــه ویرایش ــی رود ک ــد م ــم، امی ــراغ نداری ــابهی س ــون مش و مت

ــد.  ــه نمای ــری ارائ ــر و مفیدت ــل ت ــات کام اطالع
از عناویــن ایــن کتــاب مــی تــوان بــه ضــرورت مراقبــت 24 ســاعته در کــودکان فلــج 
مغــزی، اصــول حرکتــی مراقبــت از کــودکان فلــج مغــزی، غــذا دادن بــه کــودک فلــج 
ــزی و  ــج مغ ــودک فل ــی ک ــل و جابجای ــزی، حم ــج مغ ــودک فل ــتحمام ک ــزی، اس مغ

ــج مغــزی از ســرویس بهداشــتی اشــاره کــرد.  اســتفاده کــودک فل
ــه  ــی ک ــه عزیزان ــی و هم ــر میرخان ــای دکت ــاب آق ــالش جن ــت از ت ــا الزم اس در اینج
ــد و  ــر ســهم داشــته ان ــن اث ــب، تألیــف، ویرایــش و ســاماندهی ای در جمــع آوری مطال
ــا ارائــه نظــرات  خــود در  همچنیــن یکایــک خانــواده هــای محترمــی کــه تــا کنــون ب

ــد.  ــه عمــل آی ــد، تشــکر ب ــه داشــته ان ــب، همــکاری صمیمان ــل مطال تکمی

نام کتاب : حمایت از اشخاص دارای معلولیت در 
نظام بین المللی حقوق بشر

مؤلف : نگار نباتی
ناشــر: مؤسســه مطالعــات و پژوهشــهای حقوقــی 
شــهر دانــش بــا همــکاری مؤسســه توانبخشــی 

ولیعصــر  )عــج(  
موضوع : معلوالن - وضع حقوقی و قوانین 

سال انتشار : 1389
صفحات کتاب : 256

مؤسســه بــا رویکــرد در برنامــه ریــزی راهبــردی 
بــه  دانــش، تصمیــم  نشــر  در حــوزه  خــود 
ــهای  ــات و پژوهش ــه مطالع ــا مؤسس ــکاری ب هم
ــی و  ــن اثرعلم ــار ای ــهردانش در انتش ــی ش حقوق
پژوهشــی اتخــاذ نمــوده اســت. امیــد اســت ایــن 
اثــر علمــی بــرای کلیــه اســتادان، دانــش پژوهان، 
دانشــجویان بــه ویــژه بــرای کارشناســان ارجمنــد 
توانبخشــی مفیــد واقــع شــود و در آینــده شــاهد 
همــکاری و همدلــی همــه جانبــه بیشــتری بیــن 
ــون  ــگاهیان، قان ــاد، دانش ــردم نه ــازمانهای م س
ــعه  ــرای توس ــی ب ــتگاههای اجرای ــذاران و دس گ
حمایتهــای حقوقــی از معلــوالن عزیــز کشــورمان 

باشــیم. 

قصه زندگی فرشتگان زمینی 

میهمانان این شماره :

زینب و نازیال، 10 و 12 ساله از 

شهرستان استهبان استان فارس 

مــدام حواسشــان بــه همدیگــر بــود و نمــي خواســتند حتــي یــک لحظــه 
ــاي  ــاله زیب ــران 10 و 12 س ــال خواه ــب و نازی ــند. زین ــدا باش ــم ج از ه
اســتهباني بودنــد کــه بــه همــراه مــادر و برادرهایشــان بــه محــل اجــراي 
طــرح راهــی بــه آســمان  آمــده بودنــد. هــر دو مدرســه نمونــه مــي رفتند 
و حافــظ چنــد جــزء از قــرآن بودنــد. بــا وجــود مشــکالتي کــه در تکلــم و 
ــرآن  ــود کــه ق ــن ب ی اداي حــروف داشــتند  تمــام ســعی شــان در ا
ــد  ن ا ــته  ــه داش ــادی ک ــات زی ــا تمرین ــد  و ب نن ــت بخوا ئ ــا قرا را ب
ــد.  مشــکالت  ــن کار را انجــام دهن ی نســتند ا ــی توا ــی م ــه خوب ب
زیــادی در حمــل و جابجایــی ایــن دو خواهــر مخصوصــا در  
ــته  ــن دو فرش ی ــا ا م ــت ا ــود داش ــه وج ــه مدرس ــد ب ــت و آم رف
ــواده ای فهیــم  ن ــا همراهــی خا راده ای پوالدیــن و ب ــا ا ب زمینــی 
ــادی در  ــای زی ــا موفقیته ینج ــه ا ــا ب ــد ت ــته بودن ــوز توانس و دلس
ــه از  ــوری ک ــه ط ــد ب ــت بیاورن ــه دس ــری ب ــی و هن ــه علم زمین
نــش آمــوزان نمونــه مدرســه و شهرســتان محــل ســکونت  دا

ــد.    ــود بودن خ
ــن  ــتقل راه رفت ــه مس ــان ک ــن آرزوی مشترکش ز بزرگتری ــی ا وقت
بــود تــا دیگــر زحمتــی بــرای مــادر و برادرانشــان ایجــاد نکننــد 
ــد، اشــک در چشــمان همراهــان آنهــا حلقــه زده  حــرف مــی زنن
ــب  ــه زین ــکه ب ــر و کالس ــداي واک ــا اه ب ــه  ــحالیم ک ــود. خوش ب
ز آرزوي  و نازیــال گامــي کوچــک در تحقــق نســبي بخشــي ا

. . ــم . ی ــته ا ــان برداش مشترکش
زمینــه  در  بیشــتری  موفقیتهــای  خواهــر  دو  ایــن  امیدواریــم 
ز  ــم ا ــاز ه ــم ب نی ــه بتوا ــن صفح ی ــا در ا ــد ت ــب کنن ــی کس علم

 . . ــم. ــاد کنی ــا ی آنه
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گزارش اجرای طرح راهی به آسمان در استان خراسان رضوی

با اجرای طرح راهی به آسمان در آستانه دهه کرامت در مشهد: 

زمینه حضور بیش از هزار فرشته زمینی به حرم مطهر رضوی فراهم شد ...

ــاف  ــایه الط ــال و در س ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس ب
ــام رضــا ) ع( و  ــژه ام ــات وی حضــرت ولیعصــر و عنای
در راســتای اجــرای کشــوری طــرح راهــی بــه آســمان، 
ــا تحــت  ــاری ب ــاه ســال ج ــن طــرح در شــهریور م ای
ــودکان  ــر از ک ــش از 1000 نف ــرار دادن بی ــش ق پوش
ــی در  ــدید حرکت ــکالت ش ــا دارای مش ــزی ی ــج مغ فل

ــد. ــرا در آم ــه اج ــوی ب ــان رض ــتان خراس اس
زمینــی  فرشــتگان  ورود  بسرتســازی  ســوی  بــه  حرکــت 

خداونــد بــه حریــم حــرم رضــوی ... 

حــرف از رفــن بــه یــک ســفر 

و آمــاده شــدن بــرای یــک 

ــی  ــدنیه. من ــرار نش ــدار تک دی

دونــم از کجــا رشوع کنــم ؟ 

ســاک ســفر ؟! کارت شناسایی 

ام را بــر مــی دارم و تــو آینــه 

ــا  ــا ب ــا آدمه ــا م ــا واقع ــا آی ــذارم. ام ــی گ ــرم م ــار تصوی کن

ــا قصــد و  ــی شــویم ی ــناخته م ــذ ش ــه کاغ ــک تک ــن ی همی

ــه  ــه در جامع ــی ک ــان و نقش ــل و رفتارم ــوع عم ــت ، ن نی

ــه مــردم و کاســن از آالم و دردهــای آنهــا  ــرای خدمــت ب ب

داریــم بــه واقــع کارت شناســایی مــا اســت؟ اصــا بذاریــد 

ــه هــای  ــا دغدغ ــدگان خــدا ب ــی هســتیم. بن ــا ک ــم م بگوی

زیــاد و یــک دنیــا حاجــت کــه خــدا بــه آنهــا فرصــت داده 

تــا شــاید بــا خدمتــی کــه در اجــرای طــرح راهــی بــه آســان 

بــه کــودکان معلــول شــدید حرکتــی و خانــواده هــای آنهــا 

انجــام مــی دهیــم، راههــای نادرســت را برگردیــم و از نــوع 

ــوس  ــاه ت ــی ش ــه مهان ــوت ب ــک دع ــی ش ــم. ب رشوع کنی

ــت... ــن فرصتهاس ــی از همی یک

کارت شناســایی رو تــوی ســاک و یــاد خــدا را کــه شناســنامه 

ــی  ــون م ــه قلبم ــو صندوقچ ــه ت ــی کن ــد م ــو تأیی بندگیمون

ــت  ــه دوس ــو خون ــنامه ت ــن شناس ــدون ای ــاً ب ــم. اص گذاری

راهمــون منــی دن. یــک بــار دیگــه دســتمو تــو جیبــم مــی 

گــذارم، پــول بــه انــدازه کافــی برداشــتم ؟؟ همــه بــرای رفــن 

ــد  ــه ای داشــته باشــند کــه خــرج کنن ــه ســفر بایــد رسمای ب

امــا تــو ایــن ســفر مــا بایــد خیلــی چیزهــا خــرج کنیــم تــا 

رسمایــه دار زیــارت آقــا بشــیم. از غــرور، مهربانــی و لبخنــد 

ــت  ــد از دوس ــه بای ــام و ...، خاص ــدرت و مق ــا ق ــه ت گرفت

داشــتنیهامون بدیــم تــا رنــگ خدایــی بگیریــم و پســندیده 

امــام بشــیم. 

بــرای اینکــه دملــان رسمــای هــوس نخــوره، چشــامونو 

ــه حــرت رضــا مــی شــوریم و  ــا شــوری اشــک توســل ب ب

گوشــمون را متوجــه زمزمــه هــای مهربــان فرشــته هــای خدا 

مــی کنیــم... صــدای اذان در راه آهــن مــی پیچــد : » حــی 

علــی خیرالعمــل »، و مــا بــا هــدف خدمــت بــه فرشــتگان 

خوبیهــا.  کســب  بــرای  شــتابیم  مــی  زمینــی خداونــد، 

ــا  ــه قطــاره ام ــم، جــواز ورود ب ــگاه مــی کنی بلیطمــون را ن

واقعــا جــواز دعــوت بــه آســتان جانــان کجاســت؟ قطــار در 

حرکــت اســت . ایــن ســفر مثــل ســفرای دیگــه بــه مشــهد 

نیســت، همــه مــا ایــن را حــس کــرده ایــم، حتــی آوای تلــق 

ــگار مفهــوم دیگــری دارد...  ــز ان ــوق قطــار نی تل

مــا – تیــم اجرایــی طــرح راهــی بــه آســان – عــازم ســفری 

ــوی معنویــت مــی دهــد. عــازم ســفر  هســتیم کــه متامــاً ب

بــه ســوی کــودکان و خانــواده هایــی هســتیم کــه خدمــت 

بــه آنهــا و کاســن کمــی از بــار ســنگین مشــکات آنهــا در 

ــهد،  ــدس مش ــهر مق ــا )ع( و در ش ــام رض ــاد ام ــتانه می آس

ــه  ــی راهــی ب ــه ســفرهای قبل ــی اســت. تجرب ــق بزرگ توفی

ــا  ــواده هــا ب ــن خان ــا نشــان داده ، بیشــرت ای ــه م آســان ب

مشــکات زیــادی روبــرو هســتند و همیــن امــر باعــث شــده 

بیشــرت عمرشــان در حصــار منــزل ســپری شــود و مــی دانیــم 

ــا و  ــواده ه ــتند خان ــم  هس ــوی ه ــان رض ــتان خراس در اس

ــد امــا  ــی کــه در همســایگی حــرم زندگــی مــی کنن کودکان

بــه دلیــل مشــکات زیــادی کــه در حمــل و جابجایــی فرزنــد 

ــارت امــام هشــتم شــیعیان را  ــه زی ــد تجرب معلولشــان دارن

نداشــته انــد ... 

آرزوی مشــرتک همــه مــا در آســتانه ســفر بــه مشــهد ایــن 

ــا  ــود ت ــرا ش ــتان اج ــت در اس ــا موفقی ــرح ب ــه  ط ــت ک اس

آخــر ایــن ســفر بتوانیــم دملــان را بــه دل آن کــودک معلــول 

ــرای  ــته ب ــرح توانس ــی ط ــکه اهدای ــا کالس ــه ب ــوم ک معص

اولیــن بــار زیــارت آقــا امــام رضــا )ع( را تجربــه کنــد، گــره 

بزنیــم و دســتان را بــه ســوی حــرم دراز کنیــم و بــی هیــچ 

رشمندگــی از آقــا امــام رضــا، چشــان رشجــی مــان را بــرای 

بیــان حاجــت بــه ســوی یــار بدوزیــم...

- آغاز اجرای طرح : 

ــهد  ــويت مش ــهر ملك ــه ش ــا ب ــره پ ــاري از خاط ــه ب ــا كول ب

گذاشــتيم. آمــار رشكــت كننــدگان بســيار زيــاد بــود و همــن 

ــان طــرح  ــوان مجري ــه عن ــا ب ــار مســئوليت م ــر ب مســئله ب

ــن  ــه اي ــرت ب ــه بيش ــت هرچ ــراي خدم ــان ب ــه آس ــي ب راه

ــرح  ــه ط ــی ب ــی منته ــای پایان ــزود. روزه ــي اف ــزان م عزي

روزهــای پــرکار و ســختی بــود. بــر خــاف بــرآورد ســازمان 

ــد  ــول واج ــر 700 معل ــی ب ــوی مبن ــان رض ــتی خراس بهزیس

ــان  ــر در مــدت زم ــن اســتان، 2205 نف ــط طــرح در ای رشای

ده روزه ثبــت نــام، در ســایت مؤسســه ثبــت نــام منودنــد - 

بیــش از 3 برابــر پیــش بینــی انجــام شــده - . همیــن مســئله 

ــن  ــی ای ــی تخصص ــت ارزیاب ــختی را جه ــای کاری س روزه

ــه وجــود آورد. رشایــط جســمی  ــام شــده، ب تعــداد ثبــت ن

ثبــت نــام شــوندگان یکــی یکــی ارزیابــی شــد کــه از میــان 

ــت  ــرم ثب ــه در ف ــخصاتی ک ــق مش ــر طب ــر ب ــا 1776 نف آنه

ــرح  ــط رشکــت در ط ــد رشای ــد، واج ــرده بودن ــام وارد ک ن

ــه در  ــرا ک ــود چ ــان کار نب ــخیص، پای ــن تش ــا ای ــدند. ام ش

زمــان اجــرای طــرح متامــی ایــن 1776 نفــر از طریــق متــاس 

تلفنــی مجــدداً ارزیابــی شــدند تــا وضعیــت حرکتــی حقیقی 

ــه  ــت و هزین ــرد و در وق ــرار گی ــایی ق ــورد شناس ــودک م ک

خانــواده هــا بــرای مراجعــه غیــر رضوری بــه محــل اجــرای 

ــد.  ــه عمــل آی ــری ب طــرح جلوگی

ــر از موعــد آغــاز طــرح   مثــل ديگــر طرحهــا، دو روز زودت

ــق  ــم. طب ــاده كني ــا را آم ــا آنج ــيديم ت ــرا رس ــل اج ــه مح ب

ــون  ــد، كامي ــبانده ش ــرتها چس ــا و پوس ــه، برنه روال همیش

ــكان  ــاده و م ــايب آم ــاي ارزي ــيد، اتاقه ــي رس ــايل اهداي وس

مناســب بــراي اجــراي هــر چــه بهــرت منايــش فيلــم آمــوزيش 

طــرح انتخــاب شــد. همــه چیــز بــرای خدمــت بــه فرشــتگان 

ــود ... ــد  آمــاده ب زمینــی خداون

- مراجعه خانواده ها به محل اجرا : 

 اولــن ميهانــان مــا از دورتريــن شهرســتان بــه مشــهد 

ــب  ــافت دور از ش ــل مس ــاي بودنــد. بــه دلي ــي جغت يعن

ــه محــل  ــح اول وقــت ب ــا صب ــد ت ــل حركــت كــرده بودن قب

اجــرا برســند. چهــره هــاي آفتــاب ســوخته، لباســهاي ســاده 

و دســتهاي پينــه بســته شــان نشــان از زحمــت فــراواين بــود 

كــه بــراي گــذران زندگــي شــان مــي كشــيدند. صميميتــي در 

ــل  ــه در شــهری مث ــا ک ــرای م ــه ب ــود ک ــدا ب رفتارشــان هوي

تهــران زندگــی مــی کنیــم دور از دســرتس بــود. خیلــی وقــت 

ــی  ــی پیرایگ ــادگی و ب ــن س ــه ای ــی ب ــه آدمهای ــه ب ــود ک ب

ــتیم ...  برخــورد نداش

هــر خانــواده بــه همــراه یــک قصــه زندگــی وارد مــی شــد. 

ــا  ــه ه ــن قص ــاک. ای ــخ و دردن ــب تل ــه مرات ــی ب ــه های قص

ــادگار  ــه ی ــا ب ــوش نشــدنی در ذهــن م ــی فرام ــه های صحن

ــا  ــتپاچه و ب ــه دس ــادری ک ــه م ــل صحن ــت. مث ــته اس گذاش

صورتــی رشمگیــن، بــه علــت هزینه باالی پوشــک، پاســتیک 

ــع  ــش جم ــاله معلول ــر 10 س ــک پ ــت پوش ــایل را جه وس

آوری مــی کــرد یــا مــادری کــه بــه خاطــر جابجایــی  دخــرت 

13 ســاله و ســنگین وزنــش، دســت راســتش فلــج شــده بــود 

یــا مــادر دیگــری کــه 3 پــر معلــول داشــت و خــودش هــم 

بــه تازگــی ام اس گرفتــه بــود و مشــکات زیــادی بــا وجــود 

ایــن ســه بچــه برایــش بــه وجــود آمــده بــود یــا پــدر دیگــری 

ــی  ــدید حرکت ــکل ش ــنگین وزن دارای مش ــر س ــه دو پ ک

ــافرتی  ــادر مس ــا چ ــادی ب ــر اقتص ــل فق ــه دلی ــت و ب داش

فرزندانــش را پوشــک مــی کــرد یــا مــادری کــه هنــوز بعــد 

از 8 ســال بــا واقعیــت مشــکل فرزنــدش کنــار نیامــده بــود 

ــا  ــا زمــان خــروج اشــک  مــی ریخــت ی و از لحظــه ورود ت

پــدر و مادرهایــی کــه بــه دلیــل مشــکات عدیــده ای کــه 

معلولیــت فرزندشــان برایشــان بــه وجــود آورده بــود بعــد 

از ســالها زندگــی در آســتانه طــاق بــودن و صدهــا داســتان 

ــز دیگــر کــه ای کاش فرصتــی دســت مــی داد  تأســف انگی

تــا بــه متامــی آنهــا اشــاره شــود شــاید درک بهــرتی از درد و 

رنــج روز تبدیــل کنــد، 

- بازتاب اجرای طرح در رسانه ها  ...  : 

ــگاران ارزش خــری داشــته  ــرای خرن ــداد ب ــک روی ــی ی وقت

باشــد، از هــر فرصتــی بــرای پوشــش خــری آن اســتفاده مــی 

کننــد. یــک  هفتــه پــس از اجــراي طــرح مراجعــه خرنــگاران 

و روزنامــه نــگاران رشوع شــد. خرنــگاران خرگزاريهــاي مهر، 

ايرنــا، تســنيم، روزنامــه شــهرآرا، روزنامــه خراســان، مجتمــع 

ــن اسپيشــال، بخــش خــري  ــر، ســايت معلول ــن غدي معلول

ــوي  ــان رض ــياي خراس ــدا و س ــايت ص ــتاين و س ــبكه اس ش

در طــی دو نشســت خــری از محــل اجــرای طــرح گــزارش 

تهیــه کــرده و  هــر کــدام روایــت خــاص خــود را از آن 

داشــتند. در روزهــای پایانــی اجــرای طــرح ، حــرت آیــت 

ــل  ــز از مح ــران نی ــه ته ــام جمع ــانی، ام ــی کاش ــه امام الل

اجــرای طــرح بازدیــد منودنــد. روزنامــه شــهر آرا بــه نقــل از 

ســخنان ایشــان کــه در طــی بازدیــد ابــراز فرمودنــد، نوشــت 

ــه  ــد و از زاوی ــد کن ــی رش ــر فرهنگ ــد از نظ ــه بای : » جامع

دیگــری بــه  معلــوالن نــگاه کنــد. کــودکان معلــول وســایلی 

بــرای رســاندن خیــر و برکــت بــه کشــور هســتند و بایــد بــه 

آنهــا در هــان عــامل معصــوم خودشــان احــرتام گذاشــت.« 

امــام جمعــه موقــت تهــران افــزود : »در رابطــه بــا معلــوالن 

کار فرهنگــی عمیقــی صــورت نگرفتــه و مــردم مــا بــه 

چشــم ترحــم بــه آنهــا نــگاه  مــی کننــد. بایــد بــا فرهنــگ 

ســازی، نــگاه ترحــم آمیــز مــردم بــه معلــوالن، عــوض و بــا 

ــورد  ــانی برخ ــای آس ــته ه ــن فرش ــا ای ــت ب ــه و محب عاق

ــی اســت و  ــف اله ــول تکلی ــودکان معل ــه ک شــود. توجــه ب

دســت انــدرکاران بایــد بــرای حــل مشــکات آنهــا و خانــواده 

شــان تــاش کننــد.« خرگــزاری مهــر نیــز بــا عنــوان : » راهــی 

بــه آســان مســیر کــودکان معلــول را از خانــه بــه جامعــه 

کوتــاه کــرد «، در خــری در ایــن رابطــه نوشــت :» اســتفاده 

از وســایل کمــک توانبخشــی مــی توانــد طــی کــردن مســیر 

ــاده  ــان س ــواده ایش ــول و خان ــودک معل ــرای ک ــی را ب زندگ

ــه،  ــت در خان ــج عزل ــا را از کن ــرده و آنه ــر ک ــاه ت و کوت

ــا  ــن روزه ــه ای ــایند ک ــی خوش ــد، اتفاق ــه کن ــی جامع راه

ــه  ــان مؤسس ــه آس ــی ب ــرح راه ــرای ط ــا اج ــهد ب در مش

توانبخشــی ولیعــر جامــه عمــل بــه خــود پوشــانده 

اســت.«

مديــر كل بهزيســتي اســتان خراســان رضــوي در بازديــد از 

ــه آســان  ــت كامــل از اجــراي طــرح راهــي ب طــرح رضاي

ــکرگذاریم  ــدا را ش ــت : » خ ــت و گف ــتان داش ــن اس در اي

کــه مؤسســه توانبخشــی ولیعــر در اســتان خراســان 

رضــوی شــعبه داشــته و کار عظیــم و خداپســندانه ای 

ــه آســان انجــام داده  را در تحــت اجــرای طــرح راهــی ب

ــا دارای  ــزی و ی ــج مغ ــودک فل ــر ک ــش از 1000 نف ــه بی ک

مشــکات حرکتــی ایــن اســتان از خدمــات آموزشــی و 

آگاه ســازی و وســایل کمــک توانبخشــی ایــن طــرح بهــره 

منــد شــدند.  اینجانــب کــال تشــکر را از مجموعــه فــوق 

داشــته و آرزوی ســامتی و موفقیــت را بــرای ایــن بــزرگان 

از درگاه خداونــد متعــال مســئلت مــی منایــم. دعــای خیــر 

مددجویــان و معلــوالن و خانــواده هــای آنهــا، بدرقــه 

ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای ــز اهمی ــه حائ ــاد.«  نکت ــان ب راهت

توجــه بــه موفــق ارزیابــی شــدن طــرح راهــی بــه آســان 

در اســتانهایی کــه طــرح تــا بــه حــال در آنهــا بــه مرحلــه 

اجــرا در آمــده اســت، مدیــران بهزیســتی برخــی از اســتانها 

ــود  ــوع خ ــتان متب ــرح در شهرس ــرای ط ــتار اج ــز خواس نی

بودنــد. در همیــن رابطــه مدیــر کل بهزیســتی اســتان 

ــه محــل اجــرای  ــا مراجعــه حضــوری ب خراســان جنوبــی ب

ــود. ــور ب طــرح، خواســتار اجــرای طــرح در اســتان مذک

-  قصه زندگی ... 

ــی محجــوب و  - محمــد 7 ســاله و خیل

خجالتــی بــود. بیــاری او هیدروســفال 

بــود، یعنــی رس بزرگــی داشــت بــه 

ــرای جابجایــی او حداقــل  طــوری کــه ب

بــه دو نفــر احتیــاج بــود. مــادر محمــد 

درحالیکــه اشــک در چشــانش حلقــه زده بــود، مــی گفــت 

: اگــر مــی توانســتیم بــه موقــع زمینــه عمــل جراحــی شــنت 

او را فراهــم کنیــم، رس محمــد انقــدر بــزرگ منــی شــد، امــان 

ــی ...  از مشــکات مال

ــان  ــیرین زب ــیار ش ــه او بس ــد ک ــی گفتن ــد م ــرادران محم ب

ــد  ــادی هــم بل ــی دارد و شــعرهای زی اســت و هــوش خوب

ــاد  ــید و زی ــی کش ــت م ــه خجال ــور بقی ــا از حض ــت، ام اس

بــرای مــا صحبــت نکــرد. وقتــی محمــد درون کالســکه 

نشســت، بــرق شــاد در چشــان مــادر مهربانــش مــی 

درخشــید. او مــی گفــت بــه دلیــل بزرگــی رس محمــد، منــی 

ــرون  ــه بی ــک از خان ــد کوچ ــک خری ــرای ی ــی ب ــم حت توان

بــروم چــون جابجایــی او بــدون کمــک دیگــران غیرممکــن 

ــت و  ــدر راح ــد انق ــم محم ــی بین ــه م ــا االن ک ــت. ام اس

خوشــحال داخــل کالســکه نشســته و مــن مــی تونــم انقــدر 

ــی  ــا خوشــحامل. م ــم، واقع ــع و راحــت او را جابجــا کن رسی

دونــم کــه از امــروز بــه بعــد روزهــای شــادی را در بیــرون 

ــرد... ــد ســپری خواهــم ک ــراه محم ــه هم ــه ب از خان

روســتای  اهــل  و  ســاله   6 ناهیــد   -

مهرآبــاد شهرســتان خــواف بــود. مشــکل 

شــدید حرکتــی داشــت، حتــی قــادر 

ــه  ــی ک ــد  وقت ــود. ناهی ــن نب ــه نشس ب

4 ســاله بــود بــرای عمــل قلــب بــاز بــه 

ــیژن  ــیدن اکس ــدم رس ــل ع ــه دلی ــی رود و ب ــتان م بیارس

کافــی بــه مغــزش حیــن عمــل جراحــی، دچــار فلــج مغــزی 

ــل از  ــرتش را قب ــم دخ ــد فیل ــادر ناهی ــود. م ــی ش ــدید م ش

ورود بــه اتــاق عمــل در موبایلــش ذخیــره کــرده بــود و بــه 

ــوی بازیگــوش  ــد کوچول ــدن ناهی همــه نشــان مــی داد. دی

ــا  ــه ب ــد در مقایس ــی دوی ــتان م ــا در بیارس ــه آزاد و ره ک

ایــن دخــرت نیمــه جانــی کــه اکنــون در آغــوش مــادرش قــرار 

ــدر  ــود. پ ــز ب ــده ای تأســف برانگی ــرای هــر بینن داشــت، ب

ناهیــد بعــد از ایــن حادثــه دچــار ناراحتــی اعصــاب شــده 

و مــادرش نیــز افردگــی گرفتــه بــود، بــه طوریکــه زندگــی 

شــان بعــد از ایــن حادثــه دچــار مشــکات عدیــده ای شــده 

بــود. مــادر ناهیــد ازاجــرای طــرح راهــی بــه آســان ابــراز 

رضایــت مــی کــرد و مــی گفــت بــا اینکــه هنــوز هــم بــرای 

مــن ســخت اســت فرزنــدی کــه زمانــی ســامل بــود و جلــوی 

ــن  ــون در بی ــد را اکن ــی دوی ــاد و خوشــحال م چشــانم ش

بچــه هــای فلــج مغــزی ببینــم ، امــا از بانیــان اجــرای ایــن 

ــم از ایــن پــس، غــذای  طــرح بســیار سپاســگزارم. مــی توان

ــه  ناهیــد را درحالیکــه روی ایــن کالســکه نشســته اســت ب

ــل  ــرای مــن بســیار خوشــایند اســت. قب ــن ب او بدهــم و ای

ــه او مــی  ــه حالــت دراز کــش ب ــد را ب ــن، غــذای ناهی از ای
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دادم و غــذا بارهــا بــه ریــه او وارد مــی شــد و همیــن امــر 

ــود...  ــه وجــود آورده ب ــد ب ــرای ناهی ــادی را ب مشــکات زی

ــه  ــود ک ــه ب ــاد گرفت ــش ی ــن کم ــا س - ب

همــه  و  جنگیــد  زندگــی  بــرای  بایــد 

نگاههــای ترحــم آمیــز دیگــران را بــه 

فراموشــی ســپرد و چشــم بــه آینــده 

ــارش نشــان مــی  ــا رفت ــه ب دوخــت. حنان

داد کــه خیلــی بیشــرت از ســنش از زندگــی درس گرفتــه 

اســت. وقتــی بــا یــک پایــش قــدم بــر مــی داشــت، بــه هیــچ 

ــاال  ــود... رست را ب ــن ب ــرد و رسش پایی ــی ک ــه من ــس توج ک

ــم  ــی راه و رس ــوان کودک ــه در عنف ــی ک ــه، توی ــر حنان بگی

زندگــی و تــاش بــرای اثبــات توانایــی هایــت را مــی آمــوزی، 

ــتی...  ــری هس ــس دیگ ــر ک ــر از ه رسبلندت

یکــی از پاهــای حنانــه بدشــکلی شــدید دارد و بایــد تحــت 

ــی  ــای مصنوع ــد از پ ــا بتوان ــرد ت ــرار بگی ــی ق ــل جراح عم

اســتفاده کنــد، امــا بــه دلیــل مشــکات مالــی خانــواده اش 

ــرار  ــل جراحــی ق ــته اســت تحــت عم ــال نتوانس ــه ح ــا ب ت

بگیــرد. بــا هاهنگــی هــای کــه توســط مؤسســه توانبخشــی 

ــت،  ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــه خیری ــک مؤسس ــا ی ــر ب ولیع

برخــی از کودکانــی کــه احتیــاج بــه عمــل اورژانســی 

ارتوپــدی دارنــد بــه ایــن مؤسســه ارجــاع داده مــی شــوند. 

امــا بــرای اینکــه تــا زمــان عمــل، حنانــه از زیباییهــای جهــان 

خلقــت و حضــور در اجتــاع محــروم نباشــد، کالســکه ای 

بــه او اهــدا شــد. راه رفــن روی یــک پــا درد زیــادی را بــه 

ــا  ــم ب ــد. امیدواری ــا و معصــوم وارد مــی کن ــن دخــرت زیب ای

ایــن کالســکه عــاوه بــر کاســن از دردهــای حنانــه، زمینــه 

آشــنایی بیشــرت او بــا دنیــای بیــرون از محیــط بســته خانــه 

نیــز فراهــم شــود. 

ــود.  ــان ب ــل فری ــاله و اه ــی 9 س - عل

ــادی  ــود و اطاعــات زی عاشــق نجــوم ب

ــی  ــت و خیل ــم داش ــن عل ــه ای ــع ب راج

دوســت داشــت بــه کاســهای آماتــوری 

نجــوم بــرود امــا مشــکات حرکتــی اش 

مانــع از پیگیــری جــدی تــر ایــن علــم توســط او شــده 

ــرد  ــود. علــی دوســت نداشــت مــادرش او را در بغــل بگی ب

ــا  ــرد و او ب ــی ک ــت م ــو حرک ــادرش جل ــت م ــع حرک . موق

گرفــن چــادر وی، ســعی در حفــظ تعــادل خــود در حرکــت 

داشــت. وقتــی کــه در طــرح راهــی بــه آســان واکــر بــه او 

اهــدا شــد، از اینکــه دیگــر مجبــور نبــود هنــگام راه رفــن 

ــود ... ــی خوشــحال ب ــد خیل ــه کن ــادرش تکی ــه م ب

- فاطمــه 12 ســاله و اهــل روســتای کنــدر شهرســتان 

کاشــمر بــود. قــد کوتــاه فاطمــه در بــدو ورود تعجــب 

هــر بیننــده ای را بــر مــی انگیخــت. فاطمــه یــک مشــکل 

حرکتــی ژنتیکــی داشــت بــه صورتــی کــه پاهایــش از زانــو 

بــه بعــد بســیار کوتــاه بــود و او بــرای اینکــه بتوانــد حرکــت 

ــرای  ــه درد بســیاری ب ــش راه مــی رفــت ک ــد روی زانوان کن

او بــه همــراه داشــت. مانتــوی بلنــد 

ــای  ــدن پاه ــده ش ــع از دی ــه مان فاطم

او مــی شــد ، امــا راه رفتنــش مانــع 

ــن   ــت در ای ــه از حرک ــی ک از درک رنج

وضعیــت و آن دمپاییهــای پاســتیکی 

ــتا و  ــی روس ــای خاک ــاده ه ــای ج ــنگیریزه ه ــاره روی س پ

در مقابــل نگاههــای ترحــم آمیــز دیگــران مــی کشــید، منــی 

شــد... مشــکات مالــی شــدید خانــواده فاطمــه تــا بــه حــال 

ــع از عمــل جراحــی او و اســتفاده از پاهــای مصنوعــی  مان

بــرای او شــده بــود. فاطمــه دخــرت باهوشــی بــود کــه آرزوی 

دکــرت شــدن در رس داشــت. وی توســط مؤسســه توانبخشــی 

ولیعــر بــرای عمــل جراحــی ارجــاع داده شــد. امیدواریــم 

دفعــه آینــده او را در حالــی کــه شــاد و پرانــرژی و بــا قــدی 

ــد شــده اســت، در حــال  کــه توســط پاهــای مصنوعــی بلن

ــد آن روز...  ــه امی ــم. ب ــرای کنکــور پزشــکی ببینی آمادگــی ب

ــدگان  ــت کنن ــرتی از رشک ــای بیش ــه ه ــدن قص ــت خوان جه

در طــرح راهــی بــه آســان اســتان خراســان رضــوی، اینجــا 

ــد.  را کلیــک کنی

- درد دل خانواده ها : 

ــای  ــه ه ــتی غص ــی نشس ــه م ــدام ک ــر ک ــت ه ــای صحب پ

خــودت را فرامــوش مــی کــردی. انــگار  بــا صحبتهــای آنهــا، 

ــه روی  ــی داد، البت ــان م ــا نش ــه م ــرش را ب ــا روی دیگ دنی

نامهربانــش را ... 

مشــکات اقتصــادی بــه خصــوص مســئله پوشــک بزرگرتیــن 

ــا  ــیاری از آنه ــود. بس ــا ب ــواده ه ــن خان ــرت ای ــل بیش معض

ــی  ــد توانبخش ــری رون ــی از پیگی ــکات مال ــل مش ــه دلی ب

فرزندشــان رسبــاز زده بودنــد کــه ایــن امــر و  عــدم آگاهــی 

آنهــا از نحــوه صحیــح حمــل و جابجایــی، تغذیــه و خــواب 

ــار در رفتگــی  ــه آم ــود ک ــد معلولشــان باعــث شــده ب فرزن

ــه  ــکات تغذی ــی ، مش ــی عضان ــکلی، کوتاه ــد ش ــن، ب لگ

ــن  ــه در بی مشــکات تنفســی، زخــم بســرت و عفونتهــای ری

کــودکان ایــن اســتان بســیار زیــاد باشــد. وزن ســنگین 

ــرای  ــدیدی را ب ــمی ش ــکات جس ــودکان، مش ــیاری از ک بس

مــادر و پــدر آنهــا بــه وجــود آورده بــود بــه گونــه ای کــه 

ــط  ــان را از محی ــد فرزندش ــی دادن ــح م ــا ترجی ــرت آنه بیش

ــگاه  ــه ن ــات او را در خان ــرت اوق ــازند و بیش ــاع دور س اجت

ــت  ــاً نادرس ــار بعض ــی و رفت ــر فرهنگ ــه فق ــه البت ــد ک دارن

اطرافیــان و عــدم مناســب ســازی محیــط اجتاعــی نیــز در 

ایــن امــر بــی تأثیــر نبــوده اســت. اســتحام ایــن کــودکان 

ــن  ــود، ای ــواده هــا ب ــن مشــکات خان ــز یکــی از بزرگرتی نی

گفتــه یکــی از مــادران کــه :« اگــر روزی مــادرم نباشــد کــه 

بــه مــن در اســتحام دخــرتم کمــک کنــد، مــن هرگــز منــی 

توانــم او را بــه حــام بــرم.« بــه خوبــی بیانگــر مشــکات 

اســتحام ایــن کــودکان و عــدم اســتقال خانــواده هــا 

ــز یکــی  ــی نی ــر اســت. مســائل روحــی و عاطف ــن ام در ای

ــه  ــه طوریک ــود ب ــا ب ــواده ه ــن خان ــده ای ــکات عم از مش

آمــار افردگــی در بیــن مــادران ایــن کــودکان بســیار زیــاد 

ــه  ــا ب ــیاری از آنه ــره بس ــدو ورود در چه ــر در ب ــن ام و ای

وضــوح قابــل مشــاهده بــود. عــاوه بــر ایــن هزینــه هــای 

بــاالی دارو بــه خصــوص داروهــای تشــنجی و هزینــه هــای 

ســنگین خدمــات بیارســتانی، از دیگــر مســائل مهــم ایــن 

خانــواده هــا اســت کــه مشــکات عدیــده ای را بــرای آنهــا 

ــدم  ــل ع ــه دلی ــه ب ــه ای ک ــه گون ــود ب ــود آورده ب ــه وج ب

ــاهد  ــا ش ــنجی ، باره ــای تش ــع از داروه ــه موق ــتفاده ب اس

تشــنج بچــه هــا در محــل اجــرای طــرح بودیــم. البتــه 

کمبــود وســایل و تجهیــزات کمــک توانبخشــی مناســب نیــز 

یکــی از مشــکات بــزرگ ایــن خانــواده هاســت بــه نحــوی 

ــی  ــه یــک ویلچــر معمول کــه بســیاری از آنهــا حتــی از تهی

ــدا  ــد خ ــه حم ــه ب ــد ک ــوان بودن ــان نات ــرای فرزندش ــز ب نی

اجــرای طــرح راهــی بــه آســان توانســت ایــن مشــکل را در 

بیــن قــری از خانــواده هــای معلولیــن جســمی – حرکتــی 

خراســان رضــوی، برطــرف منایــد. امیــد اســت اجــرای طــرح 

راهــی بــه آســان، فتــح بابــی باشــد بــرای ارائــه خدمــات 

بیشــرت و توجــه افــزون تــر بــه ایــن خانــواده هــای عزیــز و 

ــا ...  ــودکان معصــوم و دوســت داشــتنی آنه ک

- باز هم خأل آموزشی ...  : 

ــی دی  ــن س ــه ای ــی ش ــوری م - چج

ایــن  کاش   - ؟  کــرد  تهیــه  را  هــا 

ــوزش داده  ــا آم ــه م ــا ب ــائل قب مس

ــالی  ــد س ــن چن ــود. – در ای ــده ب ش

کــه بچــه مــن مبتــا بــه ایــن بیــاری 

اســت تــا بــه حــال هیــچ آموزشــی در زمینــه نحــوه صحیــح 

ــه مــا  ــه و حمــل و جابجایــی ایــن کــودکان ب خــواب، تغذی

ــا  ــه  باره ــود ک ــی ب ــا جمات ــت و ... اینه ــده اس ــه نش ارائ

از طــرف خانــواده هایــی کــه بــه محــل اجــرای طــرح مــی 

آمدنــد، شــنیده مــی شــد. توجــه بیــش از انــدازه خانــواده 

هــا بــه فیلــم آموزشــی و اشــتیاق آنهــا بــرای دریافــت ســی 

ــاوره  ــی و مش ــت راهنای ــی و دریاف ــه آموزش دی و کتابچ

در ایــن موضوعــات، نشــان از خــأل آموزشــی خانــواده 

ــر  ــا اگ ــیاری از آنه ــه بس ــه گفت ــه دارد. ب ــن زمین ــا در ای ه

چنیــن آموزشــهایی زودتــر بــه آنهــا داده مــی شــد، انگیــزه 

پیــروی از ایــن آموزشــها بــرای آنهــا همیشــه وجــود داشــته 

ــی  ــرح راه ــی ط ــداف آموزش ــن اه ــی از مهمرتی ــت. یک اس

ــن  ــزل و کاس ــط من ــه محی ــی ب ــان، ورود توانبخش ــه آس ب

از مراجعــه مکــرر خانــواده هــا بــه مراکــز کلینیکــی اســت. 

کــه  شهرســتانها  و  روســتایی  محیطهــای  در  مخصوصــاً 

ــهری  ــای ش ــرت از محیطه ــی کم ــی و کلینیک ــات درمان امکان

اســت، اگــر اصــول اساســی و مهــم نحــوه صحیــح مراقبــت 

ــتفاده از در  ــا اس ــاده و ب ــی س ــه زبان ــول ب ــد معل از فرزن

ــل اســتفاده از کیســه ای شــن  ــات مث ــن امکان دســرتس تری

ــت  ــا وضعی ــتها ی ــا و دس ــی پاه ــری از دفرمیت ــرای جلوگی ب

ــری از  ــت جلوگی ــه جه ــگام تغذی ــردن هن ــا گ ــت رس ی درس

ــوزش داده  ــا آم ــواده ه ــه خان ــه و ... ، ب ــه ری ــذا ب ورود غ

ــدن تدریجــی مشــکات جســمی  ــم ش ــر ک ــاوه ب ــود، ع ش

ــان  ــت درم ــا جه ــواده ه ــه خان ــت و هزین ــودک، در وق ک

ــد.  ــی خواهــد ش ــه جوی ــز رصف ــان نی فرزندش

- ویلچر حام، دنیای زهرا را آبی رنگ کرد ...  : 

بــا توجــه بــه طوالنــی شــدن زمــان اجــرای طــرح در اســتان 

ــر،  ــتانهای دیگ ــهرها و اس ــه ش ــبت ب ــوی نس ــان رض خراس

ــی  ــرح راه ــات ط ــه خدم ــبت ب ــا نس ــواده ه ــرات خان نظ

ــا  ــی ی ــاس تلفن ــق مت ــان از طری ــان زم ــان در ه ــه آس ب

ــادر زهــرای  ــا مــی رســید. م ــه م ــا ب مراجعــه حضــوری آنه

10 ســاله کــه دو هفتــه ای بــود از وســایل اهدایــی مؤسســه 

اســتفاده مــی کــرد، در متــاس تلفنــی مــی گفــت : » وســایل 

ــت زندگــی  ــر وضعی ــادی ب ــر زی ــن طــرح تأثی و خدمــات ای

ــه شــده در ســی دی و  ــا گذاشــته اســت. آموزشــهای ارائ م

ــرای  ــواب، ب ــم خ ــوص فیل ــه خص ــی ب ــای اهدای ــه ه کتابچ

وضعیــت خــواب زهــرا بســیار مؤثــر بــوده اســت. مــن پــس 

از متاشــای آن فیلــم، بالشــی را کــه در آن منایــش داده شــده 

بــود بــه رسعــت درســت کــردم و بــرای تصحیــح وضعیــت 

ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــودم. ب ــتفاده من ــرا از آن اس ــی زه حرکت

وســیله ســاده و بــه کارگیــری چنــد توصیــه مناســب، زخــم 

ــا  ــن واقع ــم و ای ــی بین ــودی م ــال بهب ــرا را در ح ــرت زه بس

ــه مراکــز  ــه حــال ب ــا ب ــل تصــور اســت. ت ــرای مــن غیرقاب ب

درمانــی زیــادی مراجعــه کــرده بــودم امــا هیــچ یــک بــه این 

ــا  ــوان ب ــه مــی ت ــد ک ــی نکــرده بودن ــا را راهنای ــی م راحت

ســاده تریــن امکانــات از  بســیاری از بدشــکلیها و عــوارض 

ــاری  ــر بی ــه خاط ــه ب ــی دارم ک ــرد. پرکوچک ــری ک جلوگی

زهــرا او نیــز از بســیاری از تفریحــات محــروم اســت. 

مثــا بــه علــت وزن ســنگین زهــرا و مشــکاتی کــه در 

جابجایــی او اســت خیلــی متایلــی بــرای مســافرت یــا گــردش 

ــا،  ــس از مدته ــروز پ ــا دی ــم. ام ــه همــراه بچــه هــا نداری ب

خانوادگــی بــه پــارک کــوه ســنگی رفتیــم. بــرادر زهــرا ارصار 

مــی کــرد کــه او کالســکه را هــل بدهــد و خیلــی خوشــحال 

بــود کــه از ایــن بــه بعــد خواهــرش هــم مــی توانــد بــا او 

بــه پــارک بیایــد. ویلچــر حــام آبــی رنــگ نیــز، رنــگ دنیــای 

ــا  ــرا ب ــل از آن اســتحام زه ــت. قب ــرده اس ــی ک ــرا را آب زه

جیــغ و فریــاد همــراه بــود امــا بــا اســتفاده از ایــن کالســکه، 

ــل شــده اســت.  ــا تبدی ــرای م ــی خــوش ب ــه لحظات حــام ب

مــا شــادی متامــی ایــن لحظــات خــوش را بــه بانیــان اجــرای 

طرح راهی به آسان تقدیم می کنیم ... «

- موعد بازگشت فرا رسید ... :

طــرح راهــی بــه آســان در اســتان خراســان رضــوی بــا همــه 

ــان رســید.  ــه پای ســختی هــا و تلخــی هــا و شــیرینی هــا ب

ــن اســتان بســیار باالســت  ــت در ای ــار معلولی متأســفانه آم

و بیاریهــای بســیار نــادر و تعــدد فرزنــد معلــول در یــک

ــف در  ــاری مختل ــن بی ــن وجــود چندی ــواده و همچنی خان

ــده مــی شــد.  ــن دی ــن مراجعی ــرات در بی ــه ک ــرد، ب ــک ف ی

ایــن کــودکان و خانــواده هــای آنهــا نیازهــای گوناگــون 

ــه  ــا ب ــه ت ــد ک ــی و پزشــکی دارن اجتاعــی، اقتصــادی، روان

ــن  ــده و همی ــه نش ــا توج ــه آنه ــد ب ــه بای ــه ک ــال آنگون ح

مســئله مشــکات ایــن خانــواده هــا را نســبت بــه خانــواده 

هایــی کــه دارای فرزنــد ســامل هســتند، صــد چنــدان منــوده 

اســت. مشــکات بســیاری از ایــن خانــواده هــا قابــل بیــان 

ــود و در آن  ــا ب ــای آنه ــد ج ــت. بای ــات نیس ــب کل در قال

رشایــط بــا آنهــا زندگــی کــرد شــاید بتــوان درد و رنجــی کــه 

ــود.  ــوند را درک من ــی ش ــل م ــی متحم ــذران زندگ ــرای گ ب

شــاید بــرای بســیاری از مــا تصــور زندگــی بــا فرزنــد معلولــی 

کــه خــود دارای نیازهــای ویــژه ای اســت در حالیکــه 

ــل حــام، آب  ــی مث ــاج زندگ ــن مایحت ــی از رضوری تری حت

ــیم،  ــروم باش ــی و ... مح ــای آموزش ــن، فض ــامیدنی، تلف آش

غیــر ممکــن باشــد، امــا مردمانــی در ایــن رسزمیــن هســتند 

کــه بــا معصومیــت و نجابتــی مثــال زدنــی در ایــن رشایــط 

ــیده  ــت آن نرس ــا وق ــتند. آی ــی هس ــذران زندگ ــال گ در ح

ــا خــر باشــیم؟... ــان خــود ب بیشــرت از احــوال هموطن

 اجــرای طــرح در اســتان خراســان رضــوی رکــوردار اهــدای 

وســایل کمــک توانبخشــی و کمــک آموزشــی شــد. تــا قبــل 

از ایــن بیشــرتین آمــار افــراد تحــت پوشــش طــرح مربــوط 

ــان  ــتان خراس ــه اس ــود ک ــر ب ــا 700 نف ــران ب ــهر ته ــه ش ب

ــه  ــا ب ــراد تحــت پوشــش، ت ــار 1044 نفــره اف ــا آم رضــوی ب

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ــار را ب حــال بیشــرتین آم

 خاطــرات زیــادی از کــودکان دریافــت کننــده وســیله بــرای 

مــا بــه یــادگار مانــد. لبخنــد شــیرین ایــن فرشــتگان زمینــی و 

حــس رضایتــی کــه در چشــان خانــواده هــای آنهــا هویــدا 

بــود، ســختی روزهــای پرفشــار کاری را بــرای مــا بــه دســت 

ــه  ــانی هرچ ــت رس ــا را در خدم ــپرد و م ــی س ــی م فراموش

ــدم  ــت ق ــا ثاب ــواده هــای آنه ــزان و خان ــن عزی ــه ای ــرت ب به

مــی داشــت. در بیــن بچــه هــا فــراوان بودنــد آنهایــی 

ــه بهمــون  ــد اگ ــا پدرشــان مــی گفتن ــادر ی ــه در گــوش م ک

ــم  ــری حــرم؟ و ک ــو ب ــی من ــی تون ــه م ــدن دیگ کالســکه ب

نبودنــد خانــواده هایــی کــه مــی گفتنــد، بــا ایــن کالســکه 

ــم  ــار بری ــن ب ــرای اولی ــون را ب ــا دخرتم ــر ی ــم پ ــی تونی م

پابــوس آقــا. کاش مــی تونســتیم بــا همــه ایــن بچــه هــای 

ــم و دملــون  ــام رضــا بری ــا ام ــه حــرم آق دوســت داشــتنی ب

ــره  ــی گ ــن فرشــته هــای زمین ــون ای ــاک و مهرب ــه دل پ را ب

ــن  ــه ای ــت ب ــرتی  را در خدم ــق بیش ــم و آرزوی توفی بزنی

ــته باشــیم.  ــا داش ــام خوبیه فرشــته هــای کوچــک از ام

درســت اســت منــی توانیــم بــا همــه کودکانــی کــه از 

ــه آنهــا اهــدا  طــرف مؤسســه، وســایل کمــک توانبخشــی ب

ــا خوشــحالیم  ــم، ام ــن آهــو« بروی ــوس »ضام ــه پاب شــده ب

ــتان،  ــن اس ــان در ای ــه آس ــی ب ــرح راه ــرای ط ــا اج ــه ب ک

ــزار  ــش از ه ــه بی ــی ک ــتگان زمین ــن فرش ــور ای ــه حض زمین

نفــر هســتند بــه حــرم مطهــر رضــوی فراهــم شــد چــرا کــه 

ــه  ــرح،  ب ــرای ط ــل از اج ــوم قب ــودکان معص ــن ک ــرت ای بیش

ــود  ــا وج ــی آنه ــل و جابجای ــه در حم ــکاتی ک ــل مش دلی

داشــت، تجربــه حضــور در حــرم امــن رضــوی را نداشــتند. 

ــن کــودکان، عــدم  ــی شــک یکــی از مشــکات اساســی ای ب

ــرون از  ــای بی ــه دنی ــط مناســب جهــت ورود ب وجــود رشای

حصــار منــزل و لــذت بــردن از زیباییهــای مــادی و معنــوی 

جهــان خلقــت اســت. بانیــان مؤسســه توانبخشــی ولیعــر 

ــودکان و  ــن ک ــه ای ــت ب ــه خدم ــش از دو ده ــا بی ــج( ب )ع

ارشاف بــه نیازهــای ایــن عزیــزان درجامعــه، بــا اجــرای طرح 

راهــی بــه آســان، توانســته انــد قدمــی در راســتای شــکافن 

پیلــه انــزوا و تنهایــی توســط ایــن کــودکان عزیــز و پروانــه 

شــدن و ورود آنهــا بــه دنیــای زیبایــی و شــگفتی بردارنــد. 

حــال بــا اجــرای طــرح راهــی بــه آســان دراســتان خراســان 

رضــوی ایــن فرشــتگان دوســت داشــتنی مــی تواننــد بــرای 

اولیــن بــار ســوار بــر کالســکه بــه وادی مقــدس تــوس 

وارد شــوند، بــر آســتان قدســی و رضیــح بــی نظیــر آن 

ســام دهنــد و گنبــد رفیــع طایــی را از نزدیــک بــه متاشــا 

و  کوچــک  دل  بگذرنــد،  مصفــا  رواقهــای  از  بنشــینند، 

معصومشــان را بــه پنجــره فــوالد گــره بزننــد و مــرغ دلشــان 

ــا در آشــیانه ســینه چــاووش  ــام خوبیه از شــادی وصــال ام

ــد... ــارت بخوان زی

پــس از اجــرای موفقیــت آمیــز طــرح بــه پابــوس امــام رضــا 

)ع( رفتیــم. دعــای روز اول مــا مســتجاب شــده بــود و بــه 

حمــد خــدای تعالــی توانســتیم در مــدت زمــان تقریبــاً یــک 

ماهــه اجــرای طــرح، تحــت عنایــات ویــژه حــرت رضــا ، 

خدمتــی هــر چنــد کوچــک بــه فرشــتگان زمینــی خداونــد 

ارائــه دهیــم.



 

  مؤسســه توانبخشــی ولیعــر )عــج( مؤسســه ای اســت غیردولتــی کــه در ســال 1371 بــا هــدف ارائــه خدمــات آموزشــی، توانبخشــی ، اجتاعــی و فرهنگــی بــرای کــودکان کــم تــوان 

ذهنــی یــا دارای مشــکات نورولوژیکــی تأســیس گردیــد. ایــن مؤسســه بــا 8 کلینیــک تخصصــی توانبخشــی و مرکــز حرفــه آمــوزی در تهــران، کاشــان، شــیراز و مشــهد، خدمــات ارزنــده ای 

را بــه کــودکان اســتثنایی و خانــواده هــای آنهــا ارائــه مــی منایــد. از جملــه فعالیتهــای مؤسســه مــی تــوان بــه ارائــه خدمــات کلینیکــی، ارائــه خدمــات پایــش رشــد، ارائــه خدمــات روزانــه 

آمــوزش بــه کــودکان زیــر 6 ســال، حرفــه آمــوزی بــه کــم توانــان ذهنــی، آمــوزش و تحقیقــات ، برگــزاری کارگاههــای تخصصــی و آموزشــی داخلــی و بیــن املللــی، تهیــه و تولیــد فیلمهــا 

و کتابچــه هــای آموزشــی و طرحهــای ویــژه خدمــت رســانی بــه کــودکان اســتثنایی اشــاره کــرد. از مهمرتیــن ایــن طرحهــا مــی تــوان بــه  طــرح رایــگان ورزش همگانــی ویــژه معلــوالن 

ذهنــی، طــرح اهــدای وســایل کمــک توانبخشــی و کمــک آموزشــی بــه کــودکان فلــج مغــزی 2 تــا 14 ســال و آمــوزش شــیوه صحیــح مراقبــت از کــودکان فلــج مغــزی بــه خانــواده هــای 

آنهــا ) راهــی بــه آســان ( ، آمــوزش رایــگان ورزش بوچیــا بــه کــودکان فلــج مغــزی و طــرح مداخــات مبوقــع ســندرم داون نــام بــرد. ســالیانه حــدود 4000 نفــر از کــودکان معلــول و 

خانــواده هــای آنهــا از طرحهــا و خدمــات مؤسســه بهــره منــد مــی شــودند. اجــرای ایــن طرحهــا و خدمــات  بــه نوبــه خــود توانســته اســت شــادابی، نشــاط و امیــد بــه زندگــی را بــرای 

ایــن کــودکان و خانــواده هــای آنهــا بــه ارمغــان آورد.
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