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اهميت ورزش در

 سالمت روحي ، جسمي و اجتماعي 

معلولين جسمي و ذهني 

ورزش و معلوليت : 

    بدون تردید ورزش، یکی از مسایل و موضوعات با اهمیت هر جامعه به 
شمار می آید و تعداد بی شماری از افراد، به انواع ورزش عالقه مند هستند 

و بخشی از وقت خود را بدان اختصاص می دهند. دین مبین اسالم هم 

به ورزش و ورزشکار به دیده احترام می نگرد؛ زیرا ورزش می تواند آدمی 

را در رسیدن به کمال انسانی یاری رساند و اسالم هم هر عملی را که 

به آدمی در رسیدن به کمال کمک می کند، ارج می نهد و آن را مطلوب 

می داند.همچنین ورزش باعث سالمتي بدن انسان مي شود نعمتي که به 

تعبیر امام علي علیه السالم از زیادي مال بهتراست.

     توجه به ورزش و تالش بر توسعه آن در میان همه اقشار جامعه، 

به دلیل آثار سودمندی است که از این کار به دست می آید؛ چون ورزش 

توانایی های  افزایش  تنبلی،  و  کسالت  با  مبارزه  بیکاری،  از  پرهیز  مایه 

جسمی و روحی، شجاعت، سالمت جسمانی و فکری و نیز وسیله ای برای               

جمع گرایی و اجتماعی شدن است.

آثار فردی ورزش :
      ورزش، بر جنبه های گوناگون فرد اثرمی گذارد. حرکات ورزشی، از 

افزایش می دهد و از سوی  یکسو قدرت و توانایی جسمانی ورزشکار را 

دیگر، باعث سالمت بدن انسان می شود. ورزش همچنین به تعادل جسم 

و جان آدمی می انجامد. با ورزش، انسان از روحی با نشاط برخوردار می شود 

و روح با نشاط، بدن را سرشار از طراوت و شادابی می سازد و البته بدن سالم 

هم، روح و جان را در دست یابی به مدارج کمال یاری می رساند.

آثار روانی ورزش :

      ورزش، همان طور که بر جسم آدمی تأثیر می گذارد، بر روح و روان 

افراد،  شخصیت  روی  بر  ورزش  مفید  نتایج  از  یکی   . دارد  تأثیر  هم  او 

افزایش اعتماد به نفس است. ورزشکاران موفق، خود ساخته بوده و در برابر 

و  افزایش شور  ورزش،  روانی  نتایج  دیگر  از   . مقاوم تر هستند   ، مشکالت 

نشاط ورزشکار و امید به آینده اوست. آدمی، با ورزش کمتر به دام وسوسه 

و گناه می افتد. از دیگر  آثار روانی ورزش، ویژگی ضّد خمودگی وضدافسردگی 

آن است. ورزش، ورزشکار را سرزنده ساخته و او را در برابر دلمردگی بیمه 

می کند. 

ورزش براي ذهن و مغز ما نیز مفید است. ورزش و فعالیت بدني منظم ومداوم 

مي تواند فکر و ذهن راتقویت کند. اعتماد به نفس و اخالق خوشي که یک 

فرد از ورزش به دست مي آورد تاثیر انکار ناشدني دربهبود زندگي  وي خواهد 

داشت. در هنگام ورزش یا فعالیت فیزیکي، بدن ماده شیمیایي به نام اندورفین 

آزاد مي کند. اندورفین ها ضد دردهاي طبیعي بدن هستند که درد و استرس 

راکاهش  مي دهند . این مواد اضطراب و افسردگي را ازبین مي برند و احساس 
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خوب و سرحال بودن به فرد القا مي کنند.

آثاراجتماعي ورزش:
  انسان، موجودی است که فقط با زندگی جمعی به سالمت به مقصد می رسد و 

فرد گرایی و انزواطلبی، با ذات او در تضاد است. برای رسیدن به این روح جمعی 

و همبستگی عمومی، راه های مختلفی وجود دارد. یکی از این راه ها، ورزش کردن 

است. ورزش، موجب گسترش روابط گروهی می شود. در ورزش های گروهی، بدون 

هماهنگی و دوری از خودخواهی، نمی توان به موفقیت رسید و این خود باعث تقویت 

روح جمع خواهی افراد می شود. همچنین، ورزش موجب گسترش حس یکرنگی و 

همگرایی در افراد می گردد. برای تیم شدن و تشکیل گروه منسجم ورزشی، باید از 

خود گذشت و »من«ها را به »ما« تبدیل کرد.

آثار جسماني ورزش :
ورزش مرتب و مالیم تعداد سلولهاي گلبول سفید را افزایش مي دهد تا توانایي 

بدن در برابر عفونت ها بیشتر شود. ورزش همچنین تعداد سلول هاي کشنده 

تجهیز           خطرناک  و  جدي  بیمارهاي  با  جنگ  براي  که  بخصوصي  )سلولهاي 

مي شوند( را افزایش مي دهد و تولید پادزهر ها را در بدن مي افزاید.راه دیگري 

که ورزش توسط آن ایمني بدن را افزایش مي دهد کاستن استرس و نگراني 

است. زیرا استرس به خودي خود مي تواند سیستم ایمني بدن را تحت فشار و 

تاثیر منفي خود قرار دهد.
اهميت ورزش براي معلولين ذهني : 

تواني  کم  دلیل  به  ذهني  معلولین  که  است  این  بر  عمومي  تصور  متأسفانه 

دلیل  همین  به  ندارند  را  ورزشي  کارهاي  انجام  توانایي  دارند  که  ذهني 

مختلف،  معلولیت هاي  میان  در  ذهني  معلولین  باالي  بسیار  آمار  برخالف 

کمترین توجه به ورزش این قشر انجام مي شود. در صورتي که  آموزش ها 

و رقابت های ورزشی وضعیت زندگی افرادی را که دچار معلولیت  های ذهنی 

در  آن ها  با  که  کسانی  همه   زندگی  بر  نتیجه  در  و  می بخشد  بهبود  هستند 

تماس هستند تأثیر مثبت می گذارد.

    در واقع فعالیت بدني منظم و ورزش براي جامعه اعم از زن و مرد چه 

مهمي  نقش  و  داشته  بسیاري  روحي  و  جسمي  فواید  سالم  چه  و  معلول 

طرفي  از  و  داشت  خواهد  جامعه  سالمت  و  عمومي  بهداشت  افزایش  در 

کمک  معلولین  بخصوص  نوجوانان  و  کودکان  به  بدني  منظم  تمرین هاي 

اندازه  و  باشند  داشته  سالمي  مفاصل  و  عضالت  و  استخوان ها  تا  مي کند 

در  امر  این  گردد  کم  بدنشان  چربي  و  شده  تنظیم  بدنشان  و  قد  با  وزن 

و  دارد  موثري  نقش  و حرکتي  ذهني  تصمیمات  تنظیم  و  هماهنگي  ایجاد 

همین افزایش قدرت فراگیري و انجام درست کار به پیشگیري بسیاري از 

قابل  کمک  افسردگي  کاهش  و  اضطراب ها  تنظیم  همچنین  و  بیماري ها 

توجهي مي کند.

     بازي ورزش و یا هر نوع فعالیت بدني دیگر به افرادجامعه به خصوص 

معلولین این فرصت را مي دهد که خودباوري و اعتماد به نفس داشته و در 

جهت موفقیت، مشارکت و اتحاد جمعي حرکت کنند و میزان تحمل آنها در برابر 

نیروي هر  مثبت ضمن هدایت  تاثیرات  این  بیشتر مي کند  را  زندگي  سختي هاي 

فرد جامعه به سمت و سوقي صحیح، به نوعي مانع افزایش ناهنجاریهاي اجتماعي 

شده و همچنین از میزان بیماري هاي فصلي و سني و یا کم تحرکي موجود در 

جامعه خواهد کاست. کودکان و بزرگساالنی که دچار معلولیت  های ذهنی هستند 

و در این گونه فعالیت ها شرکت می کنند، شجاعت و اشتیاق بی پایانی از خود نشان 

می دهند، از پاداش دوستی لذت می برند و نهایتًا نه تنها توانایی ها و استعدادهای 

خود را کشف می کنند بلکه »صدای خود« را نیز می یابند.
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بي شک مشکالت زیادي پیش روي ورزش معلولین ذهني وجود دارد . هماهنگي 

بین اعمال و رفتار این افراد به دلیل کم تواني ذهني شان کاربسیار مشکلي است 

و مشکالت زیادي در تعامالت اجتماعي آنها به وجود مي آورد؛ به همین دلیل 

بسیاري ازسالنها و مکانهاي ورزشي از پذیرفتن این افراد ممانعت مي ورزند و 

علي رغم نیاز این افراد به ورزش و تحرک و اثرات مثبتي که حرکات ورزشي 

در سالمت روحي و جسمي و بهبود عملکرد ذهني و حرکتي آنها خواهد داشت، 

شاهد بي مهري مسئوالن امر نسبت به ورزش معلولین ذهني هستیم . ورزش 

معلولین ذهني در کشور حتي فدراسیون اختصاصي ندارد و این مي تواند نشان 

از بي اهمیتي ورزش براي این قشر از جامعه از نظر مسئولین ورزش معلولین 

مي باشد. بنا به اظهارات 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 ، این 

افراد نمي توانند به درستي بادیگران ارتباط برقرار کنند لذا در صورتي که تعداد 

به  زیادي  آنها کنند، مشکالت  پذیرش  به  اقدام  از مکانهاي ورزشي  معدودي 

که  کنند  استفاده  سانسهاي خصوصي  از  مجبور هستند  لذا  آمد،  خواهد  وجود 

هزینه زیادي را به خانواده تحمیل خواهد کرد. باتوجه به اینکه این افراد با افراد 

مشابه خود ارتباط بهتري برقراري مي کنند، اگر این امکان وجود داشته باشد 

که در جمعي شبیه به خود با مربیان مخصوص این بچه ها 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 

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

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

امکانات براي پر کردن اوقات فراغت معلولین ذهني و ورزش آنها، پس از طي 

جلسات کارشناسي و پیگیریهاي مداوم جهت اخذ مجوزهاي قانوني ، علي رغم 

تمامي محدودیتهایي که در این زمینه وجود دارد، از سال 1387 اقدام به اجراي 

نموده  شهرتهران  ذهني  معلول  پسران  و  دختران  براي  همگاني  ورزش  طرح 

است. هدف از اجراي این طرح، ارتقاي سطح مهارتهاي اجتماعي کودکان  و 

بزرگساالن معلول ذهني، ارتقاي سطح عملکرد جسمي- حرکتي و ذهني این 

افراد، پر کردن اوقات فراغت آنها و ایجاد انگیزه و نشاط براي معلولین ذهني و 

خانواده هاي آنهاست.  

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  

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

است  تا خانواده هاي عزیز مشکلي زیادي را براي رفت و آمد به این سالنها 

                                                                           
نداشته باشند.   

خدمتي ديگر از مؤسسه توانبخشي وليعصر )عج( :

برگزاري دوره هاي رايگان 

 ورزش همگاني معلولين ذهني 

در تهران و مشهد 

معرفي طرح ورزش 
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اطالع رساني طرح ورزش از طریق آموزش و پرورش استثنایي شهرتهران 

و بهزیستي انجام مي گیرد و کلیه دختران و پسران کم توان ذهني 8 تا 25 

ساکن شهر تهران امکان شرکت در این طرح را دارند. طرح در 4گروه دختران 

و 4 گروه پسران در 4 سالن جداگانه اجرامي شود به صورتي که هر گروه یک 

روز در هفته به تمرین حرکات ورزش همگاني زیر نظر مربي و کمک مربي 

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

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

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

مشکالت رفتاري حاد نداشته باشند و یا اتیسم شدید نباشند، براي شرکت در 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 طي صحبتهایي که با خانواده ها جهت ارزیابي اثربخشي این طرح در روحیه 

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

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 از دیگر والدین 

پیگیریهاي زیادي براي ورزش این بچه هاانجام داده ایم اما متأسفانه ورزش 

معلولین ذهني، فدراسیون وانجمن خاصي نداردو پیگیریهاي ما مثمر ثمر نبوده 

است، سالنهاي عادي نیز این بچه ها را پذیرش نمي کنند حتي اگر هم در معدود 

سالنهایي پذیرش شوند، به دلیل اینکه نمي توانند همپاي دیگر بچه ها حرکت 

کنند افسرده و خسته مي شوند. اما طرح ورزش مؤسسه توانبخشي ولیعصر )عج( 

و  خود  رده  هم  افراد  با  که  است  داده  ما  فرزندان  به  را  امکان  این 

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. 

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

است امکان ورزش براي معلولین جسمي به ویژه کودکان فلج مغزي را نیز به وجود 

آورد لذا رایزنیهایي در خصوص افزودن ورزش » بوچیا« به طرح ورزش مؤسسه در 

حال انجام است و امیدواریم درآینده قاصد خبرهاي خوشایندي در این زمینه باشیم.

»بوچيا«؛ در راه پيوستن به  طرح ورزش :
بوچیا ورزشی است که برای معلوالن جسمی-    
حرکتی 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. 
توسط  مراکز مؤسسه  مغزي  فلج  مددجویان  لذا 
مربي این رشته ورزشي مورد ارزیابي کارشناسانه 

قرار گرفتند و  برنامه ریزي و رایزنیها در دست انجام است که در سایه 
عنایات ویژه حضرت ولیعصر )عج( در سال1392 ورزش بوچیا نیز به 
طرح ورزش مؤسسه توانبخشي ولیعصر )عج( افزوده شود تا بدین وسیله 

کودکان بیشتري از خدمات این مؤسسه بهره مند شوند.   
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تأثيرات طرح ورزش از ديد والدين بچه ها : 

   در مدت زمان یک ساعته و نیم ورزش در هر سالن پدر یا مادر بچه 
ها نیز نظاره گر تمرین آنها بودند و این فرصتي را فراهم مي کرد که با 
والدین بچه ها در مورد تأثیرات ورزش در روحیه فرزندشان یا مشکالتي 
که در این زمینه مطرح است گفت و گو کنیم. حاصل این گفت و گو را با 

هم مي خوانیم: 
پنج شنبه ها براي فاطمه روز زيبايي است :

مادر فاطمه 13 ساله مي گفت: از وقتي که فاطمه را در طرح ورزش ثبت 
نام کرده ام روحیه فاطمه خیلي تغییر کرده است. فاطمه تمام طول هفته 
او روز زیبایي است چون  را منتظر پنج شنبه هاست. پنج شنبه ها براي 
زودتر از روزهاي دیگر از خواب بیدار مي شود و لباسهاش را آماده مي کند 
و ذوق دارد که زودتر به سالن برویم. من یک بار با تالش زیاد موفق شدم 
فاطمه را در یک سالن ورزشي ثبت نام  کنم اما اصال نتوانست با بچه ها 
ارتباط برقرار کند و وقتي به خانه بر مي گشت به جاي اینکه ورزش روحیه 
شادتري به او بدهد بیشتر غمگین و افسرده به نظر مي رسید. اما در این 
طرح اینگونه نیست. من فکر مي کنم اینکه بچه ها انقدر از طرح ورزش 
سالن  فضاي  اینکه  یکي  دارد:  دلیل  دو  کنند  مي  استقبال  مؤسسه  این 
بسیار شاد است و مربیها توانمندیهاي این بچه ها را به خوبي مي دانند و 
تمرینات ورزشي مطابق با توانمندي آنها را ارائه مي دهند. دلیل دیگر این 
است که بچه ها همه در یک سطح هستند و به خوبي باهم ارتباط برقرار 
مي کنند و همین امر سبب مي شود که یک ساعت ورزش در هفته خاطره 

خوبي را براي آنها رقم بزند. از مسئوالن این طرح کمال تشکر را دارم.

ورزش اضافه وزن علي را كمتر كرده است:
علي 15 ساله است و بعد از هر حرکت ورزشي مثل قهرمانهاي ورزشي

مي دود و در آغوش پدرش قرار مي گیرد. پدر علي مي گوید: علي خیلي 
به ورزش عالقه دارد. من و چند نفر دیگر از والدین خیلي پیگیر بودیم که 
امکان ورزش براي این بچه ها به صورت مداوم محیا شود. اما متأسفانه 
ورزش معلولین ذهني در کشور با بي مهري روبروست و پیگیریهاي ما به 
جایي نرسیده است . البته به صورت دوره اي کارهایي در این زمینه انجام  
شده است که پاسخگوي نیازهاي ما و این بچه ها نیست. من و علي بسیار 
از این طرح راضي هستیم فقط اي کاش ساعات ورزش در طول هفته بیشتر 
مي شد. البته همین هفته اي یک جلسه هم روي وزن علي بسیار تأثیر گذار 
است. چرا که بیشتر این بچه ها به علت کم تحرکي اضافه وزن دارند و این 

یکي از بزرگترین مشکالت ماست. امیدوارم این طرح ادامه داشته باشد. 

لبخند را بيشتر از گذشته بر لبهاي سمانه مي بينم :
سمانه 16 سال دارد و به علت برخي مشکالت به مدرسه نمي رود. مادر 
سمانه مي گفت : یکي از مشکالت بچه هاي ما تعامالت اجتماعي آنهاست. 
نوع ارتباط این بچه ها با دیگران کمي متفاوت است و آموزش تعامالت 
اجتماعي به آنها مشکالت زیادي را به دنبال دارد. به همین دلیل براي ما 
بهتر است که این بچه ها کمتر در اجتماع حاضر شوند و این بسیار تأسف 
برانگیر است. اما اگر چنین امکاناتي مانند این طرح فراهم شود که بچه 
ها در جمع هایي شبیه به خود به بازي و ورزش بپردازند و در همان حال 
آموزش نیز ببینند بسیار خوشایند است. همچنین این فرصت فراهم شده 
است که با دیگر والدین که دغدغه هایي شبیه به ما دارند آشنا شویم و 
در جریان مشکالت هم قرار گیریم شاید بتوانیم با صحبت کردن کمي از 
غمهاي خود بکاهیم. از اینکه فرصتي فراهم شده تا لبخندبر لبان سمانه 

بیشتر از گذشته نقش ببندد واقعا سپاسگزارم. 
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دل نوشته اه 

ورزشي  سالنهاي  در  بتواند  دخترم  که  بود  آرزوم  همیشه  من 
حضور پیدا کرده و فعالیتهایي مثل بچه هاي عادي داشته باشه 
ولي مي دانید که متأسفانه بچه هاي ما را در کنار بچه هاي 
سالم نمي پذیرند. امیدوارم باز هم این برنامه ها تداوم داشته 
باشه و بچه هاي ما هم بتوانند از این امکانات استفاده کنند. 
انساني  هر  براي  غذاخوردن  مثل  ما  هاي   بچه  براي  ورزش 
واجب است چون در منزل تحرک زیادي ندارند و ورزش براي 

سالمتي آنها خیلي مفید است. 
اجرتان با خدا

مادر سمانه - ص 

با سالم و عرض ارادت؛ مادر محمد هستم. از اینکه محبت شماو لطفتان 
شامل حال فرزندان معصوم و کم توان ما گردیده است خدا را شاکرم 
و از خداوند بزرگ بهترینها را برایتان آرزومندم. بهترینهایي که در ذهن 
هیچکس نگنجد جز خداوند.  درخواستي داشتم که فکر مي کنم مورد 
استقبال دیگران نیز باشد: عالوه بر کالسهاي ورزشي یک روز در هفته 
که امیدوارم ادامه یابد، امکان این باشد که برنامه استخر و آب درماني یا 
ورزشهاي آبي براي بچه ها فراهم شود چرا که براي استخر بردن هم 

مشکالتي همانند سالنهاي ورزشي گریبانگیر ما است.
با سپاس بي پایان  

مادر محمد - ف 

با عرض سالم و سپاس فراوان حضور شما بزرگواراني که با این 
حرکت خیر و مثبت تان، امکان استفاده بقیه بچه ها را از این کالس 
ورزشي ایجاد نمودید. من خواهر امیر هستم و به خاطر کهولت سن و 
بیماري مادرم خودم امیر را براي کالس مي آورم. توصیف تأثیر مثبت 
چنین فعالیتهایي براي فرزندان ما که متأسفانه از کمترین امکانات 
نیست.  پذیر  امکان  کلمات  با  تفریحي محرومند، جداً  و  ورزشي 
امیدوارم که برنامه هایي از این دست، تداوم داشته و از نظر تعداد 
جلسات و امکانات ورزشي گسترده شود. در ضمن اگرساعات یا تعداد 

جلسات ورزشي بیشتر شود بسیار سپاسگزار مي شویم.  
خواهر امیر - ج

در  را  دوره  دومین  پسرم  هستم.  علي   محمد  مادر  من 
محمد  براي  چهارشنبه  روزهاي  کند.  مي  طي  مرکز  این 
کالسهاي  در  نام  ثبت  وجود  با   . است  یادماندني  به  علي 
رضایت  مورد  غیرمنصفانه  رفتار  علت  به  معمولي،  ورزشي 
علت  به  ورزش  طرح  کالسهاي  از  ولي  نبود.  علي  محمد 
لذت  بسیار  علي  محمد  هاي  توانایي  اساس  بر  برخورد 
از  هم  و  کیفي  نظر  از  هم  این کالسها  امیدوارم  برد.  مي 

یابد.  فزوني  کًمي  نظر 
با تشکر از مؤسسه توانبخشي ولیعصر)عج(

مادر محمد علي - ز




