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ــیب  ــک آس ــروز ی ــواًل از ب ــت معم ــول و معلولی معل
جســمی، ذهنــی یــا روانــی منشــاء مــی گیــرد. بعضــی 
از افــراد زمانــی کــه نــام معلــول بــه میــان مــی آیــد 
ــی  ــا ذهن ــمی ی ــه جس ــک ضایع ــاد ی ــه ی ــواًل ب معم
مــی افتنــد کــه فــرد نمــی توانــد یــک ســری کارهــا 
را انجــام بدهــد. امــا واقعیــت در مــورد افــراد معلــول 

ــن اســت. ــر از ای فرات
بســیاری از موانــع و مشــکالت بــه دنبــال یک آســیب 
جســمی یــا ذهنــی باعــث شــده اســت کــه یــک فــرد 
مبتــال بــه یــک نقــص جســمی، ذهنــی و یــا روانــی 
نتوانــد از حداکثــر توانائیهــاي خویــش اســتفاده نمایــد 
و تبدیــل بــه یــک معلــول واقعــی شــود. کودکــی در 
حیــن زایمــان دچــار یــک آســیب  شــدید مغــزی مــی 
ــد.  ــی ده ــت م ــن را از دس ــی راه رفت ــود و توانای ش
ــا انجــام مــاه  درســت اســت پاهــای کــودک حتــی ب
ــاد  ــل زی ــی  بدلی ــات توانبخش ــا خدم ــال ه ــا و س ه
بــودن مشــکل مغــزي وي  پتانســیل و قابلیــت الزم را 
بــرای راه رفتــن بــه دســت نیــاورده انــد امــا شــاهدیم 
کــه گاهــاً بســیاری از همیــن نــوع کــودکان بــا وجــود 
بهــره منــدي از یــک هــوش خــوب بــه دلیــل نگــرش 
هــای غلــط خانــواده، پاییــن بــودن دامنــه اطالعــات 
و آگاهــي ایشــان ،عــدم راهنمایــي صحیــح از ســوي 
مراکــز و کارشناســان توانبخشــي ، عــدم وجــود 
ــا و  ــکان ه ــود م ــدم وج ــل، ع ــل و نق ــات حم امکان
ــی و ...  از  ــده آموزش ــازی ش ــب س ــای مناس ابزاره
امــکان تحصیــل و پیشــرفت محــروم مــی شــوند و در 
حقیقــت بــه یــک معلــول تبدیــل مــی شــوند. امــروزه 
در حــوزه شــعار فریادهایــی بلنــد اســت کــه معلولیــن 
پتانســیل هــای بالقــوه زیــادي دارنــد و بســیاری 
ایــن فکــر را ترویــج مــی نماینــد کــه معلولیــن هــم 
تواناییهــاي بســیاري دارنــد .اگرچــه ایــن شــعار صحیح 
ــا یــک نظــر اجمالــی و گــذرا  اســت امــا  متاســفانه ب
بــه وضعیــت فعلــی مددجویــان و معلولیــن این ســوال 
مطــرح مــی شــود کــه کــدام یــک از پتانســیل هــای 
بالقــوه یــک فــرد معلــول بــه فعلیــت رســیده اســت؟ 
ــه  ــرای چ ــت ب ــه اس ــورت گرفت ــدام ص ــن اق ــر ای اگ

ــن ؟  ــداد از معلولی تع
امــروزه شــاهدیم کــه بســیاری از مددجویــان کــودک، 
ــا از وضعیتــی  نوجــوان، جــوان و بزرگســال جامعــه م
نــه چنــدان مطلــوب برخوردارنــد و چــه بســا خانــواده 
ایــن عزیــزان در بســیاری از مــوارد دچار مشــکل یأس 
ــول و معلولیــت  ــد. امــروزه معل ــا امیــدی  شــده ان و ن
ــد.  ــی باش ــح م ــو و صحی ــرش ن ــک نگ ــد ی نیازمن
ــه واقعیــت رو  نگرشــی کــه از شــعار خــارج شــود و ب

بیــاورد. بــرای مددجویــی کــه نمــی توانــد خــودش بــه 
دستشــویی بــرود و یــا نیــاز بــه آن را اعــالم کنــد چــه 
بایــد کــرد؟ بــرای مددجویــی کــه نمــی تواند لقمــه ای 
نــان را بــرای حفــظ جانــش قــورت دهــد چه چــاره ای 
بایــد اندیشــید؟ بــرای کودکــی کــه بــه دلیــل زیــادی 
وزنــش، مــادر و پــدرش نمــی تواننــد او را تــا مدرســه 
ــت؟  ــده اس ــم ش ــی فراه ــه امکان ــد چ ــی کنن همراه
ــزل  ــکاری در من ــرط بی ــه از ف ــی ک ــرای مددجوی ب
کالفــه شــده اســت چــه تدابیــري در محیــط بیــرون 
از منــزل اندیشــیده شــده؟ و ... معمــواًل نــگاه درســت 
بــه مشــکالت یــک توانجــو اســتراتژی هــای درمانــی 
ــه  ــا مجموع ــا ارگان ی ــازمان ی ــک س ــی ی و توانبخش
ــدرکاران توانبخشــي را مشــخص مــی کنــد  دســت ان
بایســتی ایــن ســوال را پرســید آیــا امــروزه دســتگاه ها 
و ارگان هــای متولــی ایــن امــر اینگونــه انــد؟ موسســه 
ــت  ــه فعالی ــس از دو ده ــج( پ ــی ولیعصر)ع توانبخش
توانبخشــی و ارتبــاط تنگاتنگ بــا مددجویــان و خانواده 
هــای آنهــا در تــالش اســت  بــا نگاهــي واقــع بینانــه 
و صحیــح بــه مشــکالت مددجویــان بنگــرد و از ایــن 
ــواده  ــان و خان ــه مددجوی ــک ب ــت کم ــر در جه منظ
ــامان  ــش را س ــی خوی ــات عمل ــان اقدام ــای ایش ه
دهــد. تجربیــات گذشــته نشــان مــي دهــد که همــواره 
بایســتی از خانــواده بــه عنــوان یــک رکــن اصلــی در 
ــش و  ــای دان ــرد. ارتق ــره ب ــی به ــان و توانبخش درم
اگاهــی ایشــان و اصــالح نگــرش آنــان بــه مشــکالت 
ــر  ــه ناپذی ــي و خدش ــل اساس ــک اص ــان ی فرزندانش
ــدارک  ــار ت ــی  در کن ــه توانبخش ــه موسس ــت ک اس
ــان در  ــراي مددجوی خدمــات تخصصــي توانبخشــي ب
طــول فعالیــت خویــش بــه خصــوص در ســال هــای 
ــای  ــرای طــرح ه ــژه دارد. اج ــه وی ــه آن توج ــر ب اخی
ــه آســمان، طــرح  ــه طــرح راهــی ب ــون از جمل گوناگ
ــدارک و  ــی، ت ــره زندگ ــای روزم ــارت ه ــوزش مه آم
برنامــه ریــزی اردوهــای مختلــف ویــژه خانــواده هــا با 
همراهــي کلیــه متخصصین توانبخشــی، برنامــه ریزی 
ــرح  ــب ط ــان در قال ــت مددجوی ــات فراغ ــرای اوق ب
ورزش همگانــی و ... همــه و همــه حکایــت از اهتمــام 

ــه ایــن امــر دارد.  موسســه ب
امیــد اســت بــا همیــاری همــه کارشناســان و خانــواده 
هــای عزیــز بتوانیــم واژه معلولیــت را در حصــار یــک 
ضایعــه جســمی یــا ذهنــی محــدود نمائیــم و امــکان 
در  را  بالقــوه مددجویــان  اســتعدادهاي  شــکوفایي 
راســتاي اســتقالل فــردي و اجتماعــي ایشــان فراهــم 

نمائیــم.

نگاهی ویژه به معلولیت 

بمانعلی مردانی
معاونت توانبخشی
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مؤسسه در قاب خربمؤسسه در قاب خرب

بازدید نمایندگان یونیسف، یونیدو و شبکه سالمت سیما از مرکز جامع توانبخشی نوید عصر 

سفری با بوی بهشت بازدید مددجویان مرکز امید عصر از موزه تنوع زیستی پارک پردیسان 

اجرای آزمایشی طرح ADL مرسسه توانبخشی ولیعصر)عج( در مدرسه امام علی )ع( 

مؤسســه توانبخشــی ولیعصر)عــج( بــا بیــش از دو دهــه تــالش در زمینــه توانبخشــی کــودکان کــم تــوان ذهنــی یــا دارای اختــالالت نورولوژیکــی 
و ارائــه برخــی از رویکردهــای نویــن توانبخشــی کــه بعضــًا بــرای اولیــن بــار در کشــور مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و همچنیــن فعالیتهــای 
ــودکان  ــرای ک ــرای درمانگــران و اجــرای طرحهــای اجتماعــی - فرهنگــی ب ــی ب ــن الملل ــای آموزشــی بی ــزاری کارگاهه ــه در برگ گســترده ای ک
ــا مؤسســه  ــی مشــترک ب ــه هــای فعالیت ــی کــه زمین ــن الملل ــی و بی ــورد توجــه برخــی از مراکــز و ســازمانهای داخل ــول، انجــام داده اســت؛ م معل
ــران(، الســاندرو  ــده یونیســف در ای ــن ) نماین ــی الدی ــر صف ــد منی ــر، محم ــای اخی ــن رابطــه در طــی ماهه ــذا در همی ــه اســت. ل ــرار گرفت ــد ق دارن
آمادیــو - نماینــده یونیــدو ) ســازمان توســعه صنعتــی ملــل متحــد( در ایــران و دکتــر صاحــب مدیــر گــروه اجتماعــی شــبکه ســالمت ســیما از مرکــز 
نویــد عصــر مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( کــه یکــی از مجهزتریــن مراکــز توانبخشــی کشــور اســت، بازدیــد نمودنــد تــا بدینوســیله راههــای 

همــکاری مؤسســه بــا ســازمانها و مراکــز مذکــور در زمینــه هــای مختلــف اجتماعــی، فرهنگــی، صنعتــی و ... مــورد بررســی قــرار گیــرد.

مرکــز جامــع توانبخشــی امیــد عصــر بــا رویکــردی اجتماعــی و در ادامــه برگــزاری برنامــه 
هــا و اردوهــای آموزشــی – اجتماعــی ویــژه مددجویــان و خانــواده آنهــا، امــکان بازدیــد 40 
نفــر از مددجویــان مرکــز و خانــواده آنهــا از مــوزه تنــوع زیســتی پــارک پردیســان در قالــب 

اردوی تفریحــی – آموزشــی نیــم روزه را فراهــم نمــود.
روزهــای پایانــی زمســتان اســت و بــوی بهــار بــه مشــام مــی رســد. حــال و هــوای امــروز 
بچــه هــا و مادرانشــان نیــز بهــاری اســت. دیگــر از آن چهــره هــای عبــوس و در هــم رفتــه 
ــا کمــک مادرانشــان ســوار  ــوس مــی رســد و بچــه هــا ب همیشــگی خبــری نیســت. اتوب
مــی شــوند. همگــی از آهنــگ شــاد و کودکانــه ای کــه در اتوبــوس پخــش مــی شــود بــه 
وجــد آمــده انــد. وارد مــوزه مــی شــویم و بچــه هــا بــا دیــدن حیوانــات، حســابی ســر ذوق 

مــی آینــد ...
www.vrf.ir  : گزارش کامل این بازدید در

ــان  ــدادی از مددجوی ــاه ســال جــاری تع ــی، آذر م ــح درمان در ادامــه اجــرای طــرح تفری
ــه  ــی تفریحــی- آموزشــی ب ــب اردوی ــراه مادرانشــان در قال ــه هم ــد عصــر ب ــز امی مرک
زیــارت یکــی از امامــزاده هــای شــهر تهــران رفتنــد. رویکــرد اصلــی ایــن اردو عــالوه بــر 
آمــوزش مهارتهــای روزمــره زندگــی بــه کــودکان، توجــه ویــژه بــه مــادران آنهــا بــوده 
اســت تــا بــا ایجــاد بســتری جهــت حضــور مــادران بــا فرزندانشــان در محیــط بیــرون از 
منــزل و در جمعــی خودمانــی برخــی از راهکارهــای رواشــناختی جهــت کاهــش اســترس 
ــی مطــرح  ــه طــور غیرمســتقیم و ضمن ــردی ب ــت ف ــوان و ظرفی ــش ت و راههــای افزای
شــود و خــارج از ارتباطــات درمانــی اجــازه تخلیــه هیجانــات و بیــان دغدغــه هــای آنــان 

در ایــن رابطــه فراهــم گــردد.
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ــي  ــزي هم ــج مغ ــان فل ــه مددجوی ــي ب ــره زندگ ــاي روزم ــتفاده از فعالیته ــوزش اس » آم
ــاري و  ــاي حرکتي،خودی ــود مهارته ــور بهب ــا بمنظ ــواده آنه ــاله و خان ــا 6 س ــژي3 ت پل
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 
ــه اجــرا در  ــه مرحل ــز ب ــي اثربخشــي آن؛ درســایر  مراکــز توانبخشــي نی کــودکان و ارزیاب
آمــد. بــا توجــه بــه رضایــت خانــواده هــا از اجــرای ایــن طــرح و اثربخشــی طــرح در ارتقــای 
ســطح مهارتهــای حرکتــی، خودیــاری و شــناختی کــودکان شــرکت کننــده ، مؤسســه بــر 
ــواده هــای بیشــتری  آن شــد در راســتای گســترش طــرح و بهــره منــدی کــودکان و خان
از مزایــای ایــن رویکــرد درمانــی، ایــن برنامــه را در ســایر مراکــز آموزشــی و درمانــی نیــز 
بــه مرحلــه اجــرا درآورد. لــذا در آغــاز، مدرســه جســمی - حرکتــی امــام علــی )ع( بــا توجــه 
بــه دربرداشــتن ســطوح مختلــف تحصیلــی و تنــوع ضایعــات تحــت پوشــش، بــرای اجــرای 
ــه  ــزاری جلس ــه و برگ ــر مدرس ــا مدی ــف ب ــای مختل ــس از رایزنیه ــد. پ ــرح انتخــاب ش ط
ــه  ــن برنام ــرای آزمایشــی ای ــه؛ اج ــان مدرس ــئولین و معلم ــر، مس ــه مدی ــرح ب ــی ط معرف
در تاریــخ 12 و 13 بهمــن مــاه ســال جــاری بــا حضــور 10 نفــر از کــودکان فلــج مغــزی 
ــه  و مــادران آنهــا و 4 نفــر از درمانگــران مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر در ایــن مدرســه ب

مرحلــه اجــرا درآمــد.
www.vrf.ir  : گزارش کامل اجرای این طرح در
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دو روز مانده به پایان جهان ! 

ــازه فهميــد كــه هيــچ زندگــي  ــان جهــان ، ت ــه پاي ــده ب دو روز مان
نكــرده اســت . تقويمــش پــر شــده بــود و تنهــا دو روز خــط 
ــي ،  ــود . پريشــان شــد و آشــفته و عصبان نخــورده باقــي مانــده ب

ــرد .  ــدا بگي ــتري از خ ــاي بيش ــا روزه ــت ت ــدا رف ــزد خ ن
ــمان و  ــرد . آس ــكوت ك ــدا س ــت ، خ ــراه گف ــد و بي داد زد و ب
زميــن را بــه هــم ريخــت ، خــدا ســكوت كــرد . جيــغ زد و جــار و 
جنجــال راه انداخــت ، خــدا ســكوت كــرد . بــه پــر و پــاي فرشــته 
و انســان پيچيــد ، خــدا ســكوت كــرد . كفــر گفــت و ســجاده دور 
ــه  ــت و ب ــت و گريس ــش گرف ــرد .دل ــكوت ك ــدا س ــت ، خ انداخ
ســجاده افتــاد . خــدا ســكوتش را شكســت و گفــت : »عزيــزم امــا 
يــك روز ديگــر هــم رفــت . تمــام روز را بــه بــد و بيــراه و جــار 
و جنجــال از دســت دادي،تنهــا يــك روز ديگــر باقــي اســت. بيــا و 

ــك روز را زندگــي كــن . «  ــن ي الاقــل اي
ال بــه الي هــق هقــش گفــت: » امــا بــا يــك روز ! بــا يــك روز چــه 

كار مــي تــوان كــرد !؟ « 
ــه  ــتن را تجرب ــك روز زيس ــذت ي ــه ل ــس ك ــت : » آن ك ــدا گف خ
كنــد ، گويــي كــه هــزار ســال زيســته اســت و آنكــه امــروزش را 
درنمــي يابــد ، هــزار ســال هــم بــه كارش نمــي آيــد .« و آنــگاه 
ســهم يــك روز زندگــي را در دســتانش ريخــت و گفــت : » حــاال 

بــرو و زندگــي كــن .« 

او مــات و مبهــوت، بــه زندگــي نــگاه كــرد كــه در گــودي 
ــي  ــد ، م ــت كن ــيد حرك ــي ترس ــا م ــيد . ام ــي درخش ــتانش م دس
ترســيد راه بــرود، مــي ترســيد زندگــي از الي انگشــتانش بريــزد 
. قــدري ايســتاد... بعــد بــا خــودش گفــت :وقتــي قردايــي نــدارم 
، نگــه داشــتن ايــن زندگــي چــه فايــده اي دارد . بگــذار ايــن يــك 

ــم .  ــرف كن ــي را مص ــت زندگ مش
آن وقــت شــروع بــه دويــدن كــرد زندگــي را بــه ســر و رويــش 
پاشــيد ، زندگــي را نوشــيد و زندگــي را بوييــد و چنــان بــه وجــد 
ــال  ــد ب ــا بــدود ، مــي توان ــه دني ــا ت ــد ت ــد مــي توان آمــد كــه دي

بزنــد ، مــي توانــد پــا روي خورشــيد بگــذارد ، مــي توانــد... 
ــك  ــي را مال ــرد ، زمين ــا نك ــي بن ــك روز آسمانخراش او در آن ي
ــك  ــان ي ــا در هم ــا ... ام ــاورد ام ــت ني ــه دس ــي را ب ــد ، مقام نش
ــد .  ــن خوابي ــيد . روي چم ــت كش ــت درخ ــر پوس ــت ب روز دس
ــا  ــت و ابره ــاال گرف ــرد . ســرش را ب ــي را تماشــا ك كفــش دوزك
را ديــد و بــه آنهايــي كــه نمــي شــناختندش ســام كــرد و بــراي 

ــرد .  ــا ك ــه دل دع ــتند از ت ــتش نداش ــه دوس ــا ك آنه
او در همــان يــك روز آشــتي كــرد و خنديــد و ســبك شــد ، 
لــذت بــرد و سرشــار شــد و بخشــيد ، عاشــق شــد و عبــور كــرد 

ــد .  ــام ش و تم
او همــان يــك روز زندگــي كــرد امــا فرشــته هــا در تقويــم 
خــدا نوشــتند : » امــروز او در گذشــت ، كســي كــه هــزار ســال 

ــود ! « ــته ب زيس
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نمایش آرزوهای فرشتگان زمینی در بلندای آسمان : 

ــا و  ــه توانمندیه ــه ب ــرش جامع ــر نگ ــدف تغیی ــا ه ــج( ب ــر )ع ــی ولیعص ــه  توانبخش مؤسس
ــه مناســبت روز  ــار در کشــور ب ــرای اولیــن ب اســتعدادهای کــودکان معلــول ذهنــی و جســمی ب
جهانــی معلولیــن   ) 12 آذرمــاه (  در مراســمی بــا حضــور کــودکان کــم تــوان ذهنــی و جســمی 
و خانــواده آنهــا ، اقــدام بــه رونمایــی از نقاشــی چنــد صــد متــری بیــش از 1000 کــودک معلــول 
ذهنــی و جســمی شــهر تهــران بــا موضــوع » آرزوهــای رنگــی « در بــرج میــالد تهــران نمــود.

 آرزوها به تصویر در آمد ...

مــا و همکارانمــان در مؤسســه توانبخشــی ولیعصر)عــج( بــا توجــه بــه شــناختی کــه از نیازهــای ایــن کــودکان و خــاواده آنهــا وجــوددارد بــر آن شــدیم تــا 
امســال فــارغ از تمــام برنامــه هــای مرســوم و کلیشــه ای کــه در ایــن روز اجــرا مــی شــود. نمــادی از توانمندیهــا و دنیــای کودکانــه ایــن کــودکان را بــه 
همشــهریان و هموطنانمــان نمایــش دهیــم و چــه نمــادی بهتــر از آرزوی ایــن بچــه هــا کــه بــه دســت کــم تــوان امــا پــر از احســاس و انگیــزه خودشــان بــه 
نــگاره در آمــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه  قلــب والدیــن ایــن کــودکان نیــز سرشــار از امیــد و آرزو بــرای رقــم زدن آینــده ای متفــاوت بــرای فرزندانشــان و 
تحقــق باالتریــن ســطح اســتعداد و توانایــی آنهاســت، آرزوی مــادران آنهــا نیــز در کنــار هــر نقاشــی بــه تحریــر در آمــد. بــرای نمایــش آرزوهــا نیــاز بــه ابــزار 
پیچیــده ای نبــود. تنهــا تکــه ای پارچــه ، یــک قلــم مــو و ترکیبــی از رنگهــای روشــن و تیــره بــرای بــه نمایــش درآمــدن دنیــای کودکانــه ایــن فرشــتگان 
زمینــی کافــی بــود. حــدود دو مــاه قبــل از روز موعــود وســایل الزم بــه 8 مرکــز تحــت پوشــش مؤسســه جهــت ثبــت و جمــع آوری نقاشــیها ارســال شــد. 
آرزوهــای رنگــی بچــه هــا کــم کــم بــه دســت مــا مــی رســید. دنیــای کودکانــه و آرزوهــای زیبــای بچــه هــا و مادرانشــان کــه روی ایــن پارچــه هــا نقــش 
بســته بــود بــه نوعــی راهنمــای مــا بــرای اجــرای مراســمی در خــور دنیــای زیبــا و پررمــز و راز ایــن کــودکان معصــوم بــود. بــا دیــدن آرزوی یکــی از بچــه 
هــا کــه تصویــر کــج و کولــه امــا زیبــای بــرج میــالد را کشــیده بــود، بــه ایــن فکــر افتادیــم کــه ایــن نقاشــی هــا در بلندتریــن بــرج تهــران بــه نمایــش در 
آیــد. گویــی ایــن نقاشــی بــه زبــان بــی زبانــی از زبــان نقــاش آن بــه مــا مــی گفــت : حــال کــه رؤیاهایــم را بــر ایــن پارچــه هــای رنگــی  مــی نــگارم، یــک 
آرزوی دیگــر بــه آرزوهایــم اضافــه شــده اســت . ایــن نقاشــی صــدای مــن و پــدر و مــادر مــن اســت. کاش مــی شــد ایــن صــدا از بلندتریــن نقطــه شــهر بــه 
گــوش همــه مــردم مــی رســید. کاش مــی توانســتم بــا نقاشــی هایــم بــه آنهــا بگویــم مــن یــک انســانم درســت مثــل تمامــی انســانهایی کــه حــق نفــس 
کشــیدن دارنــد. امــا مــن هیــچ وقــت ناامیــد نمــی شــوم چــرا کــه اســتوارترین و محکــم تریــن دریچــه امیــدم خداســت و زیباتریــن وســیله ام، قلبــی اســت 

کــه پــروردگار در ســینه عاشــقم قــرار داده اســت...

برج میالد میزبان فرشتگان زمینی ...

تصویرهــای گنــگ و ناپیدایــی کــه گویــا مــی خواســتند پرنــده، درخــت، خانــه ، رودخانــه و ... شــوند. 
تمــام تصاویــر، نقاشــیهای هــزار کــودک معلــول جســمی و ذهنــی اســت. در افــکار گــم آنهــا معلــوم 
نیســت کــه خورشــید چــه رنگــی دارد یــا درخــت از کجــا مــی رویــد؛ ولــی آنچــه کــه حقیقــت دارد 
ایــن اســت کــه تمــام آن نقاشــی هــا، فضــای پــر از زندگــی و نــور را بــه دیگــران مــی بخشــند. در 
کنــار نقاشــی هــا، آرزوهــای رنگــی پــدر و مادرهــا نیــز دیــده مــی شــود. بــه همــان زبــان خودشــان 
مــی خوانــم : آرزو مــی کنــم بچــه ام واســته، آرزو دارم امیــر علــی بــه مدرســه بــرود و بــرای خانــواده 
افتخــار بیافرینــد، یونــس پســر خوبــم امیــدوارم در تمــام لحظــات زندگــی بتوانــی بــه خــودت متکــی 
باشــی، آرزو دارم دختــرم شــنوایی داشــته باشــد، آرزو دارم زهــرا تمــام کارهــای خــودش را انجــام بدهد، 
آرزو دارم ابوالفضــل در آینــده یــک شــغل داشــته باشــد، عزیــزم دوســت دارم در حیــن ســالمتی عاقــل 
تریــن افــراد باشــی کــه بــا ایــن دو بــه همــه چیــز دســت پیــدا مــی کنــی، پســرم امیــدوارم هــر آنچــه 

در دل داری مثــل ازدواج بــه آن برســی، آرزو دارم بتــوان پســرم را بــه تمــام آرزوهایــش برســانم و ... چقــدر آرزو. آرزو اصــال چیســت؟ زمانــی کــه آرزو مــی 
کنیــم ویالیــی در شــمال، پنــت هاوســی در بهتریــن نقطــه تهــران و ماشــینی بــا تمــام امکانــات داشــته باشــیم و ... آیــا ایــن فکــر بــه ذهنمــان خطــور مــی 
کنــد کــه ممکــن اســت آرزوهایــی ســاده تــر از ایــن نیــز وجــود داشــته باشــد؟ وقتــی آرزوی پــدر و مادرهــای کــودکان معلــول را بخوانیــد، متوجــه خواهیــد 
شــد کــه آرزو مــی توانــد گاهــی بــه همیــن ســادگی باشــد کــه در پارچــه ای صورتــی رنــگ میــان زندگــی و نــور بــا تمــام توانمــان آن را فریــاد بزنیــم ... 

»خدایــا فرزنــدم بــه هــر صورتــی باشــد او را دوســت دارم چــون هدیــه ای اســت از طــرف تــو ...

روزهــای پایانــی اســفند اســت. ایــن روزهــا همــه مــردم از زن و مــرد و کوچــک و بزرگ، با شــتاب بیشــتری روزمرگیشــان را شــروع می کننــد و بهانه آنهــا از این شــتاب، اســتقبال از بهار 
اســت امــا صــدای چــرخ ویلچرهــا و کالســکه هــای کــودکان معلــول یــا نگاههــای متعجــب کــودکان ســندرم داون، در این شــلوغی و هیاهوهــا گم می شــود. چه خــوب اســت در این 
روزهــای نزدیــک بــه تحویــل ســال نــو، هنــگام ذکــر یــا مقلــب القلــوب و االبصــار ، بــا خــود عهــد ببندیــم دیگر وقتــی کــودک ســندرم داونــی را که دســت در دســت مــادر یــا پدرش 
راه مــی رود، یــا کــودک فلــج مغــزی یــا دارای ضایعــه جســمی کــه روی کالســکه توســط پــدر و مــادرش حمــل مــی شــود یــا هــر کودکــی که بــه هر نحــوی دچــار معلولیت اســت را 
مــی بینیــم، بــه چشــم ترحــم بــه آنهــا ننگریم. باور داشــته باشــیم کــه این کــودکان نیز انســان هســتند، روح خــدا در کالبدشــان دمیده شــده، شــهروند این جامعــه انــد و از این ســن کم 
بایــد آنهــا را بــه بهانــه هــای مختلــف در فعالیتهــای اجتماعــی شــرکت داده و توانمندیهــای هرچند کوچــک و محدود آنها بر حســب نــوع ضایعــه ای که دارنــد را به دیگــران نشــان داد.

در ســّنت انبیــاء و اولیــاء، درختــکاري و آبادســازي زمیــن و مزرعــه عبــادت محســوب مي شــود و احادیث بســیاری در این زمینــه از پیامبرگرامــی اســالم)ص( و ائمه معصومین)ع( آمــده از 
جملــه ایــن حدیــث پیامبــر )ص( کــه نشــان دهنــده اهمیــت درختــکاری اســت کــه مــی فرماینــد: هر کــس درختی بنشــاند و به ثمر بنشــیند، خــدا بــه انــدازه ای کــه میــوه از آن فراهم 

آیــد بــه او پــاداش مــی دهد.
بــا توجــه بــه اینکــه مســئله آلودگــی هــوا و تخریب محیط زیســت در کشــور بســیار جدی اســت و فرهنگ ســازی در زمینــه توجه به محیط زیســت و اهمیــت درختکاری باید از ســنین 
کودکــی بــه نســل آینــده آمــوزش داده شــود و بــا نظــر بــه اینکــه کــودکان معلــول نیــز عضــو جامعه هســتند لــذا آمــوزش این امــر به آنهــا عــالوه بر ترویــج فرهنــگ درختــکاری، این 

نکتــه را بــه دیگــران یــادآوری مــی کنــد کــه معلولیــن نیــز عضو جامعه هســتند و مــی تواننــد در جلوگیری از تخریب محیط زیســت نقشــی هــر چند کوچــک ایفا کنند.
بــر همیــن اســاس، مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( به مناســبت هفتــه درختــکاری و با هــدف بهبــود روحیــه مددجویــان و خانــواده آنها،  ایجــاد ارتباطات بیشــتر بیــن خانــواده ها ،  
اســتفاده از فرصتهــای آموزشــی بــه خانــواده هــا در حیــن کاشــت نهــال، ایجــاد فرصت حضــور مددجویان در محیــط اجتماعی و برقــراری تعامالت مناســب در جامعــه  و  فراهــم نمودن 
زمینــه تغییــر نگــرش جامعــه بــه توانمندیهــای آنها اقدام به برگزاری جشــن کاشــت نهال دوســتی توســط مددجویــان مراکز نوید عصــر، ارمغان عصــر و امید عصــر و همزمــان در مراکز 

نــگار عصــر کاشــان و فــروغ عصر شــیراز نموده اســت.
گزارش جشن :

درســت اســت ذهنشــان کنــد تــر از دیگــران عمــل مــي کنــد یــا دســتها و پاهایشــان یــار و  همــراه خوبي برایشــان نیســتند. اگرچــه مانند دیگــر بچه هــا نمــي تواننــد آزاد و رها  
بدونــد، بــازي کننــد یــا یــاد بگیرنــد و یــا گاهــي اوقــات دردهایشــان آنهــا را از ادامــه زندگــي وا مــي دارنــد،  در عــوض اراده اي  دارنــد از جنــس فــوالد و دلــي دارنــد بــه رنگ خدا 
... آنهــا هــم درخــت و گل و ســبزه را مــي فهمنــد ، آنهــا هــم از صــداي آواز پرنــدگان بــر روي شــاخه هــا لــذت مــي برنــد، آنهــا هــم از قطــع یــک درخت یــا پژمرده شــدن  یک  
گل یــا  گرفتــن دل هــواي شهرشــان، دلشــان مــي گیــرد. آنهــا هــم مــي خواهنــد بــه همــراه همــه مــردم شهرشــان در هفتــه اي کــه بــه بهانــه درختکاري  دســت دوســتي به 

ســمت طبیعــت مــي بریــم، نهالــي بکارنــد، گلــي برویاننــد و به همــه بگوینــد : ما هم مــي توانیــم ، اگــر باورمان کنیــد...
اتوبوســها و مینــی بوســها رأس ســاعت 10 بــه محــل اجــرای طــرح رســیدند. بچــه هــا بــه کمــک مــادر یــا مربیانشــان بــه ســمت ســالن اجــرا راهنمایــی مــی شــدند. دیــری 
نگذشــت کــه صــدای شــادی ، خنــده و دســت زدن بچــه هــا ســالن را پــر کــرده بــود. هیجــان آنهــا بــرای شــرکت در مســابقه هــا یــا همراهــی کــردن گــروه تئاتــر همــه را به 
وجــد آورده بــود. دیگــر از خســتگی در صــورت مادرهــا خبــری نبــود و بــا هــر خنــده کودکشــان، شــادی را مــی شــد بــه وضــوح در چهــره شــان دیــد. همیــن رضایــت مــادران و 
لبخنــد کــودکان کافــی اســت تــا مدیــران و مســئولین مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( چنیــن برنامــه هایــی را با گســتره بیشــتر و محتــوای غنــی تری بــرای ایــن عزیزان 

ــم آورند... فراه
بعــد از برنامــه جشــن ، همگــی بــه ســمت پــارک صبــا حرکــت کردنــد. بــه تصویر کشــیدن کاشــت نهال توســط کــودکان معلول یــا مصاحبــه از خانــواده ایــن کودکان توســط 
خبرنــگاران شــبکه ســالمت ســیما، رادیــو ســالمت، شــبکه تصویــر و خبرگــزاری مهــر در پــارک صبــا جهت پوشــش خبــری ایــن برنامــه، نشــان از ارزش خبــری و اهمیت این 

طــرح از نظر رســانه هــا دارد. 
برنامه درختکاری، به طور همزمان در مرکز نگار عصر کاشان و مرکز فروغ عصر شیراز نیز برگزار شد.

سالها بعد درختانی در این سرزمین می روید که حاصل دستان مهربان فرشتگان زمینی و عشق خانواده آنها است. به امید ایجاد فرصتهای بیشتر برای حضور این عزیزان در جامعه ...

www.vrf.ir :جهت مشاهده گزارش کامل این برنامه به سایت مؤسسه مراجعه فرماییدwww.vrf.ir :جهت مشاهده گزارش کامل این برنامه به سایت مؤسسه مراجعه فرمایید

کاشت نهال دوستی توسط فرشتگان زمینی 
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  مرکز جامع توانبخشي امید عصر

برگزاری دوره های ورزش همگانی، بوچیا و روزنه امید در زمستان 1392 

ورزش همگانی ویژه دختران و پسران کم توان ذهنی 

ورزش بوچیا ویژه معلولین جسمی 

جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر در مورد دوره های فوق با شماره 88665623-021 تماس حاصل نموده 
 WWW.VRF.IR : یا به سایت مؤسسه مراجعه فرمایید

برنامــه طــرح ورزش همگانــی طبــق روال دوره هــای قبــل در دوره پاییــز و زمســتان ســال 
1392 در شــش ســالن در شــمال، غــرب و شــرق تهــران در دو بخــش دختــران و پســران بــه 

صــورت رایــگان  برگــزار گردیــد.
ســالن هــای تختــی واقــع در بلــوار فــردوس، ســالن خانــه ورزشــی شــهر واقــع در میــدان 
ــر  ــان ولیعص ــع در خیاب ــر واق ــان عص ــی ارمغ ــالن ورزش ــت و س ــان دردش ــالت - خیاب رس
ــوده اســت  ــا 25 ســال شــهر تهــران ب ــان ذهنــی 8 ت ــان کــم توان - روبــروی توانیــر ،میزب
همچنیــن ســالن ورزشــی تقــوا نیــز در شــهر مشــهد در اختیــار ایــن عزیــزان قــرار گرفــت تــا 
بــه همــراه مربیــان کارآزمــوده خــود ســاعاتی را بــه ورزش و تفریــح بپردازنــد. ایــن برنامــه 

از خــرداد مــاه ســال 1393 پیگیــری مــی گــردد.

ــف  ــای مختل ــمت ه ــی قس ــات ورزش ــه تمرین ــت ک ــان داده اس ــی نش ــات مختلف تحقیق
ــل  ــی مث ــان ادراک ــر روی جری ــه ب ــه در نتیج ــد ک ــی ده ــرفت م ــی را پیش ــتگاه عصب دس
بینایــی، شــنوایی و حرکتــی اثــر مثبتــی دارد.وظایــف ســازمانها و مراکــز توانبخشــی اســت که 
در جهــت ایجــاد تســهیالت رشــد و نمــو همــه جانبــه ، مهارتهــای حرکتــی را در فضاهــای 
ــا یکــی از فعالیــت هایــی اســت  ایــن  ــه کــودکان تمریــن دهنــد. ورزش بوچی اجتماعــی ب

ــول جســمی فراهــم مــی آورد. ــرای کــودکان معل فرصــت را ب
بــه همیــن دلیــل موسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( در ســال 1392 اقــدام بــه برگــزاری 
دوره طــرح ورزش بوچیــا ویــژه معلولیــن جســمی 6-15 ســال بــه صــورت رایــگان نمــوده 

اســت ...

روزنه امید، روزنه ای رو به استقالل

یکــی از راه هــای غنــی کــردن محیــط کــودکان آمــوزش مهــارت هــای خودیــاری اســت.این دســت 
مهــارت هــا وقتــی در محیــط طبیعــی بــه کار مــی رونــد بســیار بهتــر از محیــط هــای مصنوعــی و 
تئــوری آموختــه مــی شــوند. بنابرایــن موسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( از ســال 1392 تصمیــم 
ــاز  ــاری مــورد نی ــا آمــوزش مهارتهــای خودی ــژه تــری ب ــه صــورت وی ــا ب ــه اســت ت ــر ایــن گرفت ب
ــان کــم تــوان ذهنــی از جملــه انجــام فعالیــت هــای مربــوط بــه غــذا خــوردن،  کــودکان و نوجوان
انجــام بهداشــت فــردی، فعالیــت هــای مربــوط بــه لبــاس پوشــیدن، ایــاب و ذهــاب، خریــد کــردن، 
جلوگیــری از سواســتفاده و... را در قالــب آمــوزش عملــی بــه مددجــو بــه همــراه ســایر فعالیــت های و 
آمــوزش هــای ســرگرم کننــده و مهیــج  و از طرفــی درگیــر کــردن خانــواده جهــت پیگیــری آمــوزش 

هــا در منــزل، قــدم در مســیر اســتقالل معلولیــن بــردارد.

 مرکــز جامــع توانبشــخی امیــد عصــر یکــی از مراکــز درمانــی تحــت پوشــش مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( اســت کــه  از ســال 
1384، بــا هــدف ارائــه خدمــات توانبخشــی علمــی، بــه روز و کارآمــد و ارائــه آموزشــهای تخصصــی بــه خانــواده هــای دارای کــودکان 

اســتثنایی، فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده اســت. 
ــه کارگیــری روشــهای نویــن درمــان، در طــی  ــه خدمــات توانبخشــی توســط کارشناســان متخصــص و مجــرب و ب ــا ارائ ایــن مرکــز ب
ســالهای فعالیــت خــود، توانســته اســت گامــی بــزرگ در راســتای کمــک بــه ارتقــای توانمندیهــای کــودکان اســتثنایی و بهبــود جایــگاه 

آنهــا در ســطح خانــواده و جامعــه بــردارد. 
یکــی از بــه روزتریــن متدهــای توانبخشــی کــه توســط مرکــز امیــد عصــر ارائــه مــی شــود روش CE یــا آمــوزش نمونشــی اســت. روش 
ــوز از تواناییهــا و قابلیــت  ــی مرکــزی هن ــه در سیســتم عصب ــی رغــم داشــتن ضایع ــن اصــل اســتوار اســت کــه کــودکان عل ــر ای CE ب

بــرای ایجــاد راه عصبــی جدیــد برخــوردار هســتند. ایــن شــیوه توســط دکتــر آنــدراس پتــو در ســال 1950 در مجارســتان بنــا نهــاده شــده 
اســت. طبــق نظریــه Peto ،ایــن توانایــی از طریــق آمــوزش و یادگیــری بــه فعالیــت تبدیــل مــی شــود. تمایــز ایــن متــد از ســایر متدهــای 
توانبشــخی در گروهــی بــودن فعالیتهــا، اســتفاده از موســیقی و گفتــار ریتمیــک حیــن تمرینــات و توجــه بــه رشــد همــه جانبــه کــودک      
) جســمی، ذهنــی، شــناختی – اجتماعــی ( اســت. کــودکان فلــج مغــزی و کــودکان بــا تأخیــر رشــدی – حرکتــی، 6 مــاه تــا 7 ســال،  مــی 

تواننــد تحــت پوشــش ایــن متــد قــرار بگیرنــد.
مرکــز آمــوزش نمونشــی بــرای اولیــن بــار در ایــران بــا همــکاری مؤسســه Peto در مجارســتان، از ســال 1386 در مرکــز امیــد عصــر دایــر 
شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت ایــن روش توســط متخصصــان ویــژه ای کــه از طــرف مؤسســه ولیعصــر بــرای آمــوزش ایــن روش بــه 

مجارســتان فرســتاده شــده انــد، ارائــه مــی شــود.
عــالوه بــر ایــن، خدمــات کلینیکــی دیگــری از جملــه، لبــاس فضایــی، کاردرمانــی، گفتاردرمانــی، فیزیوتراپــی، آبدرمانــی و خدمــات پایــش 
ــوزادان پرخطــر از  ــی، نافذرشــد و ن ــاری، تکامل ــری، رفت ــی، یادگی ــی، حرکت ــالالت ذهن ــی شــود. اخت ــه م ــز ارائ ــن مرک ــز در ای رشــد نی
ــرب و  ــد مج ــان ارش ــان و کارشناس ــط کارشناس ــز توس ــی مرک ــات توانبخش ــند. خدم ــی باش ــز م ــن مرک ــش ای ــت پوش ــالالت تح اخت

ــه مــی شــود.  ــز و اعصــاب ارائ ــوق تخصــص مغ ــن پزشــک ف متخصــص و همچنی
الزم بــه ذکــر اســت کــه مرکــز توانبخشــی امیــد عصــر بــدون محدودیــت زمانــی از ســاعت 8 صبــح تــا 8 شــب، آمــاده ارائــه خدمــات 
ــز اســتفاده  ــد از پارکینــگ اختصاصــی مرکــز نی ــرم مــی توانن ــه توانخواهــان گرامــی مــی باشــد. همچنیــن مراجعــان محت توانبخشــی ب

نماینــد. 
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فرشــته تصمیمــش را گرفتــه بــود. پیــش خــدا رفــت و گفت:خدایــا، مــي خواهــم زمیــن را از نزدیــک ببینــم. 
اجــازه مــي خواهــم و مهلتــي کوتــاه. دلــم بــي تــاب تجربــه اي زمینــي اســت.

خداونــد درخواســت فرشــته را پذیرفت.فرشــته گفــت: تــا بازگــردم، بــال هایــم را اینجــا مــي ســپارم، ایــن بــال 
هــا در زمیــن چنــدان بــه کار مــن نمیآیــد.

خداونــد بــال هــاي فرشــته را روي پشــته اي از بــال هــاي دیگــر گذاشــت و گفــت: بــال هایــت را بــه امانــت 
نــگاه مــي دارم، امــا بتــرس کــه زمیــن اســیرت نکنــد زیــرا کــه خــاک زمینــم دامنگیــر اســت.

فرشته گفت: بازمي گردم، حتمًا بازمي گردم.
این قولي است که فرشته اي به خداوند مي دهد.

فرشــته بــه زمیــن آمــد و از دیــدن آن همــه فرشــته بــي بــال تعجــب کــرد. او هــر کــه را کــه میدیــد، بــه یــاد 
مــي آورد. زیــرا او را قبــاًل در بهشــت دیــده بــود. امــا نفهمیــد چراایــن فرشــته هــا بــراي پــس گرفتــن بــال 

هایشــان بــه بهشــت برنمــي گردنــد.
روزهــا گذشــت و بــا گذشــت هــر روز فرشــته چیــزي را از یــاد بــرد. و روزي رســید کــه فرشــته دیگــر چیــزي 

از آن گذشــته دور و زیبــا بــه یــاد نمــي آورد؛ نــه بالــش را و نــه قولــش را.
فرشته فراموش کرد. فرشته در زمین ماند. فرشته هرگز به بهشت برنگشت ... 

در سینه ات نهنگی می تپد ...فرشته تصمیمش را گرفته بود... 

این که مدام به سینه ات می کوبد.قلب نیست.ماهی کوچکی 
است که دارد نهنگ می شود .ماهی کوچکی که طعم تنگ 

آزارش می دهد و بوی دریا هوایی اش کرده است.

قلب ها همه نهنگانند در اشتیاق اقیانوس. 
اما کیست که باور کند که در سینه اش نهنگی می تپد؟!

آدم ها ماهی ها را در تنگ دوست دارند و قلب ها را در سینه .

اما ماهی وقتی در دریا شناور شد ماهی است و قلب وقتی در 
خدا غوطه خورد قلب است.

هیچ کس نمی تواند نهنگی را در تنگی نگه دارد. تو چطور می 
خواهی قلبت را در سینه نگه داری؟

و چه دردناک است وقتی نهنگی مچاله شود و وقتی دریا 
مختصر شود و وقتی قلب خالصه می شود و آدم قانع.

این ماهی کوچک اما بزرگ خواهد شد و این تنگ تنگ خواهد شد 
و این آب ته خواهد کشید.

تو اما کاش قدری دریا می نوشیدی و کاش نقبی می زدی از تنگ 
سینه به اقیانوس.کاش راه آبی به نا منتها می کشیدی و کاش این 

قطره را به بی نهایت گره می زدی.

کاش...    بگذریم...

دریا و اقیانوس به کنار نا منتها و بی نهایت پیشکش.

کاش الاقل آب این تنگ را گاهی عوض می کردی.این آب مانده 
است و بو گرفته است. و تو می دانی آب هم که بماند می گندد.آب 

هم که بماند لجن می بندد.

و حیف از این ماهی که در گل و الی بلولد و حیف از این قلب که 
در غلط بغلتد!

گذرگاه گذرگاه 
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لباس فضایی 
رویکردی نوین در درمان کودکان فلج مغزی 

در دو دهــه اخیــر رویکردهــای نوینــی در درمــان کــودکان 
ــد.  ــه ان ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق ــزی مطــرح و م ــج مغ فل
یکــی از ایــن رویکردهــا، رویکــرد لبــاس فضایــی و 
ــتفاده از  ــر اس ــد. تفک ــی باش ــا آن م ــط ب ــای مرتب درمانه
ــردد  ــی گ ــر م ــه 1960 ب ــر ده ــه اواخ ــی ب ــاس فضای لب
ــدن  ــی ب ــب عضالن ــظ تناس ــت حف ــاس جه ــن لب ــه ای ک
فضانــوردان پــس از تجربــه بــی وزنــی در فضــا، در کشــور 
ــی  ــرد درمان ــت. کارب ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــیه م روس
ــا  ــر تیچین ــی در ســال 1991 توســط والدیمی ــاس فضای لب
صــورت گرفــت و در ســال 1997 توســط مســینووا بــرای 
ــن  ــد. ای ــرده ش ــه کار ب ــزی ب ــج مغ ــودکان فل ــان ک درم

ــد :  ــی باش ــر 3 اصــل م ــی ب ــان مبتن درم
و  بــدن  راســتای  بهبــود  افزایــش حــس عمقــی،   -1

مقاومــت اعمــال 
2- مشــارکت حرکتی فعال بیمار

3- فشــردگی و پیوســتگی جلسات درمانی
ایــن روش بــه نــام » اصــالح فعــال حــس عمقــی « نیــز 
ــش  ــی را کاه ــای غیرطبیع ــه الگوه ــود ک ــی ش ــد م نامی
داده و الگوهــای عضالنــی طبیعــی را بهبــود مــی بخشــد. 
ــه،  ــدازه وجــود دارد کــه شــامل جلیق ــاس در 5 ان ــن لب ای
شــورت، یــک جفــت زانوبنــد و یــک جفــت کفــش 
ــن اجــزا توســط یکســری کــش  مخصــوص اســت کــه ای

ــوند.  ــی ش ــل م ــم متص ــه ه ــاص ب ــای خ و قالبه

هــدف بســیاری از رویکردهــای درمانــی 
ــج  ــودکان فل ــان ک ــه درم ــرح در زمین مط
مغــزی، بهبــود عملکردهــای حرکتی درشــت 
مــی باشــد تــا از ایــن طریــق فــرد بتوانــد در 
بســیاری از مهارتهــا مســتقل گــردد. در ایــن 
مطالعــه کــه بــه منظــور مقایســه دو رویکــرد 
ــود  ــه بهب ــات در زمین ــی و بوب ــاس فضای لب
ــج  ــودکان فل ــت ک ــی درش ــرد حرکت عملک
ــد  ــخص گردی ــت مش ــورت گرف ــزی ص مغ
کــه هــر دو رویکــرد بــه نســبت مشــابهی در 
بهبــود ایــن علمکردهــا مؤثــر   مــی باشــند، 
امــا بــا قطــع درمــان و عــدم مداخلــه درمانی 
در رویکــرد بوبــات، عملکردهــای بــه دســت 
ــش  ــی کاه ــالت درمان ــر مداخ ــده در اث آم
معنــاداری داشــت، درحالیکــه در گــروه لباس 
فضایــی بــا قطــع درمــان، عملکــرد حرکتــی 
نــه تنهــا کاهــش نیافــت، بلکــه بــا افزایــش 

معنــاداری نیــز روبــرو شــد. 
در زمینــه اثربخشــی رویکــرد لبــاس فضایــی 
ــه  ــه ک ــورت گرفت ــدودی ص ــات مع مطالع
ــن  ــه ای ــیه ک ــور روس ــا در کش ــده آنه عم
رویکــرد در آنجــا بنیانگــذاری و توســعه 
ــا  ــی آنه ــت و همگ ــده اس ــام ش ــه، انج یافت
ــد.  در زمینــه اثربخشــی آن اتفــاق نظــر دارن
از جملــه ایــن مطالعــات، تحقیقــی اســت کــه 
ــا  ــال ب ــاران بزرگس ــی از بیم ــر روی گروه ب
اختــالل حرکتــی بــه علــت ضایعــه مغــزی، 
با اســتفاده از پرسشــنامه و ابزارهای مشــاهده 
بالینــی انجــام شــده اســت. در ایــن مطالعــه 
اثردرمانــی در بیمــاران هایپرکانتیــک، موقــت 
نشــان داده شــد، ولــی در بیماران اسپاســتیک 

ــده شــد. ــری دی ــدت ت ــی م ــر طوالن اث

رویکــرد لبــاس فضایــی، رویکــردی مؤثــر در 
درمــان  کــودکان فلــج مغــزی مــی باشــد و 
ــز  ــی نی ــا قطــع درمان ــی آن حتــی ب اثردرمان
ــت  ــه عل ــن نتیجــه ب ــن نمــی رود و ای از بی
اســتفاده از تمرینــات و فعالیتهــای هدفمنــد و 
ــا جلــب مشــارکت فعــال بیمــار، در قالــب  ب
لبــاس فضایــی مــی باشــد. از آنجــا کــه ایــن 
لبــاس هیــچ محدودیــت عملکــردی را بــرای 
فــرد ایجــاد نمــی کنــد، کــودک      مــی تواند 
تنوعــی از الگوهــای حرکتی طبیعــی را بدون 
ــی  ــی غیرطبیع ــای حرکت ــت الگوه مزاحم
ــت و  ــن قابلی ــه ای ــد، در حالیک ــه کن تجرب
ــر  ــرای درمانگ ــات ب ــرد بوب ــکان در رویک ام
ــات،  ــرد بوب ــر رویک ــوده و درمانگ ــر نب میس
جهــت ایجــاد الگوهــای حرکتــی طبیعــی و 
مهــار الگوهــای حرکتــی غیرطبیعــی تــالش 
ــه  ــد ک ــام ده ــد انج ــادی را بای ــیار زی بس
ایــن وظیفــه در رویکــرد لبــاس فضایــی تــا 
حــدودی بــه لبــاس و قابلیتهــای آن محــول 

شــده اســت. 
پیشــنهاد مــی گــردد کــه مطالعات بیشــتری 
ــی و نحــوه اســتفاده  ــاس فضای ــه لب در زمین
ــه  ــه از آن جمل ــرد ک ــه از آن انجــام گی بهین
مــی تــوان بــه اثــر ان روی عملکــرد حرکتی 
 )ADL( ظریــف، مهارتهــای روزمره زندگــی
و مهارتهــای ارتباطــی و گفتــاری و همچنین 
انجــام مطالعــه با حجــم نمونه بیشــتر و دوره 

پیگیــری طوالنــی مــدت تــر اشــاره نمــود.
در آخر از تمامی همکاران در مؤسسه توانبخشی 
ولیعصر )عج( و همچنین کودکان و والدین آنها 
را  همکاری  نهایت  تحقیق  این  انجام  در  که 

داشتند قدردانی می شود. 

درمــان  در  مؤثــر  رویکــردی  فضایــی،  لبــاس  رویکــرد 
ــی  ــی آن حت ــر درمان ــد و اث ــی باش ــزی م ــج مغ ــودکان فل ک
ــه  ــه ب ــن نتیج ــی رود و ای ــن نم ــز از بی ــان نی ــع درم ــا قط ب
ــا جلــب  علــت اســتفاده از تمرینــات و فعالیتهــای هدفمنــد و ب
ــی مــی باشــد.  ــاس فضای ــب لب ــال بیمــار، در قال مشــارکت فع
از آنجــا کــه ایــن لبــاس هیــچ محدودیــت عملکــردی را 
ــی  ــد تنوع ــی توان ــودک م ــد، ک ــی کن ــاد نم ــرد ایج ــرای ف ب
ــای  ــت الگوه ــدون مزاحم ــی را ب ــی طبیع ــای حرکت از الگوه
ــن رویکــرد عــالوه  ــد. در ای ــه کن ــی تجرب ــر طبیع ــی غی حرکت
ــازی از  ــاده س ــات آم ــه تمرین ــی، ب ــاس فضای ــیدن لب ــر پوش ب
جملــه ماســاژ کل بــدن، تمرینــات کششــی، تمرینــات قدرتــی 

ــد.  ــی باش ــاز م ــز نی ــی نی و هماهنگ
ایــن رویکــرد در سرتاســر کشــور روســیه بعنــوان یــک رویکــرد 
بومــی اســتفاده مــی شــود و کلینیــک هــای مختلفــی در 
کشــورهایی ماننــد کانــادا ،فرانســه، آلمــان، اســترالیا، پرتغــال، 
ســوئیس، دانمــارک و... لبــاس فضایــی را بعنــوان یــک روش 
درمانــی مــورد اســتفاده قــرار مــی دهنــد. مؤسســه توانبخشــی 
ــن  ــوزش ای ــت آم ــانی را جه ــز کارشناس ــج( نی ــر )ع ولیعص
ــذ  ــس از اخ ــت و پ ــوده اس ــزام نم ــیه اع ــه روس ــرد ب رویک
ــال  ــی از س ــاس فضای ــرد، لب ــن رویک ــتفاده از ای ــاز اس امتی
1385 در مرکــز امیــد عصــر و نویــد عصــر بــه کــودکان فلــج 

ــی شــود. ــه م ــزی ارائ مغ

مقایسه تأثیر رویکرد لباس فضایی و بوبات بر عملکرد حرکتی درست کودکان مبتال به فلج مغزی 

برگرفته از : خیاط زاده ماهانی،محمد و  همکاری، مقایسه تأثیر رویکرد لباس فضایی و بوبت بر عملکرد حرکتی کودکان مبتال به فلج مغزی

  »پژوهش در توانبخشی«، دوره یازدهم، شماره دوم، تابستان 1389، شماره مسلسل 42



پیک عصر 

15

قصه زندگی  خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(
پیک عصر سال اول - شماره 2- زمستان 1392 خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(مادران آسمانی

سال اول - شماره 2- زمستان 1392

16

مادران آسمانی قصه زندگی فرشتگان زمینی 

     با وجود رنگ پریدگي و بي حالي که به وضوح در چهره اش نمایان بود 
است  ساله   5 مهدیه  نمي شد.  محو  لبش   از  هیچگاه  اش  کودکانه  لبخند 
دارد  مهدیه مشکل حرکتي  رود.  مي  مهدکودک  به  که  است  وقتي  چند  و 
ارزیابي مهدیه  از  برود. پس  راه  تواند مستقل  نمي  بدون کمک دیگران  و 
در محل اجرای طرح راهی به آسمان در استان یزد، یک دستگاه واکر به 
او هدیه شد. مهدیه وقتي که روي واکر قرار گرفت و فهمید که مي تونه 
را  ما  اش همه  خنده  به طوریکه  بود  زده شده  ذوق  خیلي  بره  راه  تنهایي 
به ذوق آورده بود. مهدیه براي تشکر از بانیان اجراي طرح، شعري که به 
تازگي در مهد کودک یاد گرفته را براي ما خواند. این شعر به خودي خود 
گویاي معصومیت این بچه هاست و به نوعي انگیزه اي است براي تالش 

اجراي چنین طرحهایي.  براي  بیشتر 
پدر  و  مهدیه  به  آموزشي  کتابچه  و  ها  دي  سي  و  واکر  اهداي  بر  عالوه 
جفت  یک  مهدیه  استقالل  و  رفتن  راه  به  بیشتر  کمک  براي  مادرش،  و 
اسپیلنت نیز براي او تجویز شد که قرار شد روز دیگري براي معاینه ارتوپد 
معاینه  براي  مادرش  و  پدر  با  مهدیه  هفته  از یک  پس  کنند.  مراجعه  فني 
که  روزي  از  گفت  مي  مهدیه  مادر  آمدند.  طرح  اجراي  محل  به  ارتوپدي 
با واکر راه مي رود و خیلي  اینجا رفتیم مهدیه مدام توي خونه  از  با واکر 
ذوق زده است از اینکه مدام مجبور نیست من را صدا کنه که چیزهایي را 
که مي خواهد به او بدهم و عالوه بر آن خیلي بیشتر از قبل عالقه به راه 
به  با مهدیه  بار  تا حاال چند  روز  اون  از  مادر مهدیه مي گفت  دارد.  رفتن 

پارک رفتیم   و مهدیه کلي با بجه ها بازي کرده است. 
 وقتي مهدیه با واکر راه مي رفت برق شادي را به راحتي مي شد در چهره 
این شادي حس جدانشدني همه بچه هاي فلج  امید روزي که  به  او دید. 

باشد...   یاداراي مشکل جسمي - حرکتي کشورمان  مغزي 

ساده  کار  معلول  سه  از  پرستاری  بود.  ستودنی  پشتکارش  و  تالش 
توکل  و  عشق  با  که  است  کرده  ثابت  سمیرا  مادر  اما  نیست.  ای 
مشکالت  و  است  ساله   14 سمیرا  کرد.  مبارزه  سختیها  با  توان  می 
استفاده  دستهایش  از  بنشیند،  تواند  نمي  سمیرا  دارد.  شدیدي  جسمي 
از  که  است  گرفته  یاد  این  وجود  با  بخورد.  غذا  راحتي  به  یا  و  کند 
پاهایش  وسیله  به  هم  زیبایي  نقاشیهاي  و  کند  استفاده  پاهایش 
و  کند  عمل  را  اش  مري  بار   3 سالي  است  مجبور  سمیرا  کشد.  مي 
هزینه  امر  این  که  بزند  بوتاکس   دستهایش  به  یکبار  وقت  هرچند 
پشتکار  با  زن  سمیرا  مادر  کند.  مي  تحمیل  آنها  خانواده  به  را  زیادي 
به  را  معلول  سه  با  زندگي  مشکالت  تنه  یک  که  است  مصممي  و 
برند مي  رنج  معلولیت  از  نیز  سمیرا  برادر  و  پدر  کشد.  مي  دوش 
براي  و  شود  ناامید  سمیرا  مادر  که  است  نشده  باعث  مسائل  این  اما 
به  بار  سه  حال  به  تا  او  نکند.  تالش  سمیرا  جسمي  وضعیت  بهبود 
انتخاب شده است و تمام تالشش  از طرف مدرسه  عنوان مادر نمونه 
ناگفته  برساند.  فعل  به  را  فرزندش  تواناییهاي  حداکثر  که  است  این 
از  برخي  رفتار  و  مسئولین  از  هم  هایي  گله  سمیرا  مادر  که  نماند 
احترام  براي  بیشتر  سازي  فرهنگ  خواستار  و  دارد  جامعه  در  مردم 
اهدایي  کالسکه  که  بود  معقتد  او  است.  جامعه  بین  در  معلولین  به 
طرح   این  بانیان  براي  و  کرد  خواهد  او  به  بزرگي  کمک  مؤسسه 

داشت.  بختي  نیک  و  سعادت  آرزوي 

میهمان  اول این شماره : 

مهدیه 6 ساله از یزد 

 اتل متل شیریننه                         امر خدا همینه 
      خدا که مهربونه                        حال ما رو مي دونه

گناه نکن که زشته                       خدا اینو نوشته
    خدا که بد نمي شه                   نماز بخون همیشه 

میهمان  دوم  این شماره : 

سمیرا 14 ساله از شیراز 



 

  مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( مؤسســه ای اســت غیردولتــی کــه در ســال 1371 بــا هــدف ارائــه خدمــات آموزشــی، توانبخشــی ، اجتماعــی و فرهنگــی بــرای 
کــودکان کــم تــوان ذهنــی یــا دارای مشــکالت نورولوژیکــی تأســیس گردیــد. ایــن مؤسســه بــا 8 کلینیــک تخصصــی توانبخشــی و مرکــز حرفــه آمــوزی در تهــران، 
ــه  ــه ارائ ــوان ب ــه فعالیتهــای مؤسســه مــی ت ــد. از جمل ــه مــی نمای ــواده هــای آنهــا ارائ ــه کــودکان اســتثنایی و خان ــده ای را ب کاشــان، شــیراز و مشــهد، خدمــات ارزن
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 المللــی، تهیــه و تولیــد فیلمهــا و کتابچــه هــای آموزشــی و طرحهــای ویــژه خدمــت رســانی بــه کــودکان 
اســتثنایی اشــاره کــرد. از مهمتریــن 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 آســمان ( ، 
آمــوزش رایــگان ورزش بوچیــا بــه کــودکان فلــج مغــزی و طــرح مداخــالت بموقــع 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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