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قا ر

جامعــه ی ســالم، پویــا و توســعه یافتــه  بــا حضــور و فعالیــت اقشــار مختلــِف 
مــردم در جامعــه تحقــق پیــدا خواهــد کــرد.  مشــارکت گســترده تر مــردم در 
انجــام کارهــا همــراه بــا افزایــش همبســتگی و همــکاری بیــن مــردم، منجــر به 
حــل مســائل جامعــه از طریــق دســت یابی بــه راه حــل مناســب، بومــی و مؤثــر 
بــرای بســیاری از مشــکالت محلــی، صنفــی و گروهــی خواهــد شــد. مشــارکت 
اجتماعــی در بســتر نهادهــای مدنــی یــک جامعــه، منجــر بــه افزایــش اعتمــاد 
اجتماعــی و بــه دنبــال آن رشــد ســرمایه اجتماعــی جامعــه می شــود. چرخــه 
افزایــش مشــارکت، اعتمــاد و ســرمایه، چرخــه ای کارا و مؤثــر برای دســتیابی به 
راه حــل در شــرایط بحــران و یــأس اســت. موضــوع مســئولیت پذیری اجتماعــی 
ــی  ــکالت اجتماع ــا و مش ــال رخ داده ــئولیت در قب ــاس مس ــای احس ــه معن ب
توســط همــه افــراد، نیــاز بــه حساس ســازی، آمــوزش و فراهــم کــردن بســتر 
مشــارکت توســط نهادهــای عمومــی و مدنــی، دولــت و بخــش خصوصــی دارد. 
در رســوم و فرهنــگ جوامــع مختلــف بــرای مســائل فراگیــر  و گــذرای اجتماعی 
ماننــِد عزاداری  هــا، عروســی ها، مراســم مذهبــی ســابقه مشــارکت داوطلبانــه 
وجــود داشــته و روش هــا و شــیوه های آن تعریــف شــده اســت، امــا در مســائل 
ــم  ــا و ...علیرغ ــن، معلولیت ه ــای مزم ــد بیماری ه ــدگار مانن ــر و مان غیرفراگی
بــاری کــه بــر خانــواده و جامعــه تحمیــل می کنــد، بــه نــدرت الگــوی تعریــف 
ــرد  ــرای کســب کمــک از دیگــران وجــود دارد و ف شــده  و مســیر مشــخصی ب
ــن  ــرد. اولی ــی بب ــد تنهای ــه او بای ــت ک ــاری اس ــن ب ــد ای ــر می کن ــار فک گرفت
ــاع،  ــت در اجتم ــراد دارای معلولی ــور اف ــوی کارا، حض ــه الگ ــت یابی ب گام دس
ــود  ــدن، خ ــده ش ــی و دی ــور اجتماع ــت. حض ــا و... اس ــدارس، تفریحگاه ه م
مســئله را در ذهــن ایجــاد کــرده و نقطــه آغازیــن کــه حســاس ســازی و ســوال 

ــد می خــورد. اســت، کلی
موضــوع مشــارکت و درگیــری خانــواده در توانبخشــی و درمــان افــراد دارای 
معلولیــت بخشــی از الگــوی کارآِی مشــارکت اســت. بــه میزانــی کــه همــه افراد 

سرمقاله
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جامعــه و خانواده هــا در زمینــه مشــکالت افــراد دارای معلولیــت آمــوزش ببیننــد، تــوان 
حــل مشــکالت را بهتــر داشــته و تجربــه عملــی آنــان منجــر بــه رشــد دانــش کاربــردی 
ــزی و همراهــی گســترده تر اعضــای  ــد شــد. مشــارکت در برنامه ری ــه خواه در آن حیط
ــری  ــت جلوگی ــوارض معلولی ــا از تشــدید ع ــه تنه ــت، ن ــراد دارای معلولی ــواده ی اف خان
خواهــد کــرد، بلکــه از شــدت معلولیــت و گســترش معلولیت هــای ثانویــه، هــم 

می کاهــد.
 افزایــش آگاهــی خــود بســتر مناســبی بــرای مشــارکت افــراد بیشــتری در مدیریــت 
مشــکالت ناشــی از معلولیــت فراهــم می کنــد. ایــن مســیر فشــار را بــر یــک فــرد کــه 
عمومــا مــادر اســت، کاهــش می دهــد، خانــواده بــاِر کمتــری تحمــل کــرده و محیــط 
ــن  ــد. در چنی ــد ش ــم خواه ــواده فراه ــای خان ــه اعض ــرای هم ــی مناســب تری ب زندگ
ــن  ــه از ای ــده و هم ــتر ش ــراد بیش ــای اف ــتعدادها و توانایی ه ــد اس ــکان رش ــی ام فضای

مشــارکت ســازنده ســود خواهنــد بــرد. 

سرمقاله



خانـم دکتـر، موضوع این شـماره نشـریه 
توانبخشـی  در  خانـواده  نقـش  توانیـاب، 
اسـت.  معلولیتشـان  دارای  فرزنـدان 
اصـوال بـه طور کلـی خانـواده چه نقشـی 
در پـرورش و رشـد اسـتعدادهای فرزندان 

دارد؟
صحبـت در مـورد رشـِد اسـتعداد و نقـش 
خانـواده، صحبـت از دو مقوله اسـت، یکی 
خانـواده و یکـی اسـتعداد یـا ظرفیت هـای 
فرزنـد. منظـور از خانـواده، وظایفـی اسـت 
کـه خانـواده در رابطه بـا تربیت فرزندشـان 
عـالوه  والدیـن،  نقـش  مهم تریـن  و  دارنـد 
بـر دیـدن اسـتعداد و توانمندی هـا، دیـدن 
محدودیت هـای فرزندشـان هـم اسـت. بـه 
ایـن معنـی کـه تحلیـل درسـتی از وضعیت 
ونخواهنـد  داشته باشـند  او  توانمندی هـای 
الگـوی واحد خـود و یا الگـوی قالب جامعه 
والدیـن  معمـوال  کننـد.  تحمیـل  او  بـر  را 
الگـوی واحـدی دارنـد وآن ایـن اسـت کـه 
فرزندانشـان بـا اسـتعداد هسـتند، بهتریـن 

هسـتند و درسشـان خیلـی خـوب اسـت. 
اکثریـت  در  کمال گرایـی  بـه  میـل  ایـن 
آدم هـا به خصـوص در طبقـات روشـنفکر و 
تحصیلکـرده بیشـتر اسـت. والدیـن بـا این 
میـل  قالبـی می سـازند و سـعی می کنند به 
زور فرزنـدان را درآن جای دهند.  درذهنیت 
خـود، باوربـه اسـتعدادیابی ندارنـد. الگوی 
واحـدی در ذهن هـا اسـت کـه همـه بچه ها 

بـه مدرسـه برونـد، معدلشـان در دبسـتان 
معدلشـان  دبیرسـتان  در  باشـد،  بیسـت 
نـوزده یـا بیسـت باشـد، دریـک دانشـگاه 
خـوب ورشـته خـوب قبـول شـوند. رشـته 
ثابـت  رشـته های  سـری  یـک  هـم  خـوب 
اسـت. بعد یک شـغل خـوب و یـک ازدواج 

مناسـب داشـته باشـند و...

یعنـی یـک الگـوی واحـدی در ذهـن داریم 
مسـیر  ایـن  در  همـه  کـه  داریـم  تمایـل  و 
حرکـت کننـد. ایـن کـه مـا متناسـب بـا 
عالقـه و اسـتعداد بچه هایمـان ایـن الگو را 
بازسـازی و بازنگـری کنیـم، اهمیـت زیادی 
ذیـل  هـم  را  توانبخشـی  موضـوع  دارد. 
همیـن مسـئله طـرح می کنـم. خانـواده ی 
بچـه ای کـه دارای معلولیـت فیزیکـی و یـا 
ذهنـی اسـت، بایـد متناسـب بـا معلولیتی 
کـه این بچه دارد، او را اسـتعدادیابی کند و 
توانمندی هـای ذهنـی اورا ببینـد و پـرورش 
دهـد. پـس خانـواده اول بایـد ویژگی هـای 
بعـد  ودوم  بشناسـد  و  ببینـد  را  فرزنـدش 

ــه  ــت ک ــکی اس ــولیان روانپزش ــم رس مری
بــه مــدت بیســت ســال عضــو هیــأت امنــاء 
مجتمــع رعــد بــوده و از نزدیــک بــا مشــکالت 
خانواده هــای بــا فرزنــد دارای معلولیــت آشــنا 

شــده اســت.

اگر تفاوت های فردی به رسمیت شناخته شود...!؟
در گفتگو با خانم  دکتر رسولیان بررسی شد؛

 اگر تفاوت های فردی 
به رسمیت شناخته نشود، 

استعدادهای نهفته
 آشکار نمی شوند.
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نقش خانواده در توانبخشى فرزندنقش خانواده در توانبخشى فرزند



تفاوت هـای  ویژگی هـا،  ایـن  شـناخت  از 
دارد  خـود  درذهـن  آنچـه  بـا  را  فرزنـدش 
بپذیـرد وبـه آن احتـرام بگـذارد. اگر چنین 
می توانیـم  باشـیم،  داشـته  را  بسـتری 
توجـه  بـا  کنیـم.  پیـدا  هـم  را  راهـکارش 
بـه اینکـه مجلـه توانیـاب بحـث معلولیـت 
مسـاله  ایـن  بـه  می دهـد،  پوشـش  را 
بیشـتر می پردازیـم. بچـه ای کـه معلولیـت 
جسـمی دارد ممکن اسـت هـوش طبیعی، 
باالتـر از طبیعی ویا کمتر از طبیعی داشـته 
باشـد. اواز ایـن جهـت فرقـی بـا کودکـی 
تندرسـت نـدارد. در مـورد ایـن بچـه هـم 
خانـواده بایـد ببیند کـه اسـتعداد فرزندش 
چیسـت و متناسـب با آن کمک به رشدش 
کنـد. وقتـی خانـواده می خواهد بچـه را به 
زور در قالب هـای ذهنـی خـود بگنجاند، نه 
تنهـا او در ایـن قالب قـرار نمی گیرد، حتما 
بـه او صدمـه هم وارد می شـود. یعنی اگربه 
وخانـواده  نشـود  توجـه  کـودک  اسـتعداد 
بخواهـد بـه او قالـب بزنـد، اسـتعدادهایی 
کـه دارد را از بیـن بـرده و اجـازه رشـد بـه 
آن نداده اسـت. نکتـه مهـم ایـن اسـت که 
وقتـی مـادری بارداراسـت، بـا هـزار امیـد 
فرزنـد  کـه  اسـت  ایـن  انتظـارش  آرزو  و 
سـالمی به دنیا بیـاورد و چنانچه ایـن فرزند 
سـالم نبود، آن آرزو خدشـه دار شده اسـت. 
خدشـه دار شـدن آرزو گاهی باعث می شـود 
یعنـی  شـود  وصـد  صفـر  نـگاه  مـا  نـگاه 
بگوییـم حـاال کـه بچه سـالم نیسـت، پس 
اطـالق  نمی خـورد.  هـم  دردی  هیـچ  بـه 
صفـت معلـول، اشـاره بـه تفـاوت فـرد بـا 
هنجارهـای جامعـه دارد، یک برچسـبی به 
فـرد می زنیـم کـه حکایـت از ناتوانی هایش 
دارد و تـا آخـر عمـر بـا او می مانـد. ایـن 
برچسـب را مـا بـه فـرد می زنیـم وگاهـی 
هـم خودش بـه خـودش برچسـب می زند، 
"خود برچسـبی" بدتر از برچسـبی اسـت که 
دیگـران بـه فـرد می زننـد. این کـه جامعـه 
بـه شـخص بگویـد "تـو نمی توانـی"، خیلـی 
محـدود کننده اسـت ولـی محدودکننده تر 
خـودش  بـه  فـرد  خـود  کـه  اسـت  ایـن 
بگویـد" مـن نمی توانـم". چـون اگـر جامعه 
بگویـد" تـو نمی توانـی" و بـاور خـودش این 
باشـد کـه "می توانـد"، تـالش می کنـد کـه 
توانایـی اش را اثبـات کند. ولـی اگر خودش 
هـم برایـن بـاور باشـد کـه مـن نمی توانم، 
همیـن  بـه  نمی کنـد.  تالشـی  دیگرهیـچ 
وقت هـا  خیلـی  بیرونـی  برچسـب  دلیـل 
منجـر به خـود برچسـبی می شـود که خود 
برچسـبی فاجعـه اسـت. بـرای اینکـه ایـن 
مسـیر طـی نشـود پـس بایـد تفاوت هـای 
موجـود در افـراد را بشناسـیم وتفاوت هـا 

را بـا الگوهـای ذهنی و هنجارهـای جامعه 
تشـخیص دهیـم وبـه رسـمیت بشناسـیم 
و بپذیریـم پذیـرش ایـن تفاوت هـا یکـی از 
بسـترهای رشـد اسـتعدادهای افراد است.

پـس خانـواده یک نقـش کلیـدی دارد که 
اسـتعدادهای  و  تفاوت هـا  شـناخت  بـا 
گـذار  تاثیـر  او  توانمند سـازی  در  فرزنـد 

؟ ست ا

بلـه. ایـن اولیـن گام توانمند سـازی اسـت 
کـه تـا آخـر هـم ادامـه دارد. تاکیـد مـن 
فیزیکـی  مشـکل  دارای  بربچه هـای  فقـط 
و جسمی نیسـت، بچـه  تندرسـتی هـم کـه 
هـوش طبیعـی دارد ولـی مثـال اسـتعداد 
کـه  خانـواده ای  یـک  در  نـدارد،  هنـری 
همـه هنرمنـد هسـتند، خـود به خـود طرد 
می شـود، تفاوتـش بـه رسـمیت شـناخته 
نشـده و بـه عنـوان نقـص دیـده می شـود. 
تحصیـالت  همـه  کـه  خانـواده ای  در  یـا 
تحصیـل  بـه  عالقـه  و  دارنـد  دانشـگاهی 
دارنـد، وجـود بچـه ای که درس را دوسـت 
نـدارد، یـک وصلـه ناجور می شـود. اگر این 
تفـاوت فردی به رسـمیت شـناخته نشـود، 
اسـتعداد نهفتـه اش کشـف نمی شـود. هـر 
انسـانی بـا یـک هـوش طبیعـی می توانـد 
زندگـی مسـتقل و شـادی داشـته باشـد و 
دلیـل اینکـه ایـن اتفـاق نمی افتـد بـه این 
خاطـر اسـت کـه اسـتعدادهای افـراد دیده 
قـرار  اختیارشـان  در  فرصـت  و  نمی شـود 
کودکمـان  از  مـا  وقتـی  نمی شـود.  داده 
انتظـار زیـاد داریم خـود به خـود او هم یاد 
می گیـرد کـه از مـا هـم انتظار زیاد داشـته 
باشـد و ایـن رابطـه چرخـه ای را می سـازد 
کـه مـا می گوییم چـون او از مـا انتظار زیاد 
دارد، پـس بایـد سـعی کنیـم کـه خـودش 
بـه  بیشـتر  و  کنـد  بـرآورده  را  انتظاراتـش 
مرتـب  چرخـه  ایـن  و  می آوریـم  فشـار  او 

تقویـت می شـود. پـس از ایـن کـه خانواده 
اسـتعدادها را شـناخت و تفاوت هـا را بـه 
رسـمیت شـناخت، گام اول ایـن اسـت که 
بسـتر رشـد ایـن اسـتعدادها را فراهم کند. 
سـاده ترین مثـال در مـورد بچـه ای اسـت 
کـه نمی توانـد راه بـرود. او چـه بـه دلیـل 
بیمـاری،  اثـر  در  چـه  و  عضالنـی  ضعـف 
دچـار نوعـی معلولیـت اسـت. خانـواده در 
بکنـد، یکـی ایـن  اینجـا دو کار می توانـد 
کـه مرتـب بـه او فشـار بیـاورد و بگویـد تو 
بی عرضـه ای، تـو تـالش نمی کنی، چـرا راه 
نمـی روی و تحلیـل کنـد که ایـن بچه تنبل 
اسـت و تـالش نمی کنـد و فشـار را بر روی 
او زیادتـر کنـد. وقتـی ایـن اتفـاق می افتد 
خودبه خـود احسـاس ناتوانـی در آن بچـه 
کـه  اسـت  ایـن  دیگـر  راه  می کنـد.  رشـد 
بپذیـرد بچـه این مشـکل دارد و به پزشـک 
و فیزیوتراپیسـت مراجعه کند و یک وسـیله 
کمکـی یـا ویلچـر برایـش تهیـه می کنـد. 
همیـن  تفاوت هـا  پذیـرش  از  منظورمـن 
اسـت. وقتـی خانـواده تفـاوت را پذیرفـت، 
ویلچـر را تهیـه کـرد و بسـتر حضـور کودک 
را در اجتمـاع مهیـا نمـود، ایـن بچـه هـم 
آمـوزش  هـم  و  مـی رود  درس  کالس  سـر 
برایـن  خانـواده  دوم  مـورد  در  می بینـد. 
بـاور نیسـت که چـون ایـن بچـه نمی تواند 
راه بـرود، پـس مدرسـه هـم نباید بـرود ویا 
چـون راه نمـی رود، بیـرون هم نبایـد برود. 
یعنـی نگاه صفـر و صدی وجود نـدارد. این 
نگـرش زمینه سـاز فضایـی اسـت کـه باعث 
می شـود اسـتعدادهای فرزنـد رشـد کنـد.

دارای  بچـه  بـا  خانواده هـا  بعضـی  چـرا 
و  تنـد  برخوردهـای  معلولیتشـان 
زمینـه  به طوری کـه  دارنـد،  توهین آمیـز 

نمی شـود؟ فراهـم  رشـدش 

اینجـا بایـد بـه سـاختار روانـی و اتفاقاتـی 
کـه درون ذهـن و روان پـدر ومادرمی افتـد 
انسـان  ویژه گی هـای  از  یکـی  بپردازیـم. 
وقتـی بـا یـک شکسـت و نقصانـی روبه رو 
می شـود ایـن اسـت کـه شـروع بـه تحلیل 
خـود می کند وهمین جاسـت که احسـاس 
گنـاه و سـرزنش درون فـرد رشـد می کنـد. 
مثـال می گویـد بچه من معیوب اسـت، پس 
حتمـا من یـک خطا و گناهی کـرده ام. این 
نـگاه کـه معلولیـت تنبیهـی برای شـخص 
مـن اسـت، در جامعـه زیـاد دیده می شـود 
و در بعضـی از فیلم هـا هـم می بینیـم کـه 
آن آدم بـد و نادرسـت فیلـم، آخـرش روی 
ویلچـر می نشـیند. ایـن همـان نگاه اسـت 

مهم ترین نقش والدین، عالوه 
بر دیدن استعداد و توانمندی ها 

فرزندانشان، دیدن محدودیت های 
آنان نیز است.

5

13
97 

ییز
،   پا

69 
ماره

ش

نقش خانواده در توانبخشى فرزند



کـه معلولیـت را بـه عنـوان یـک مجـازات 
بـرای شـخص می بینـد. ریشـه ی ایـن نگاه 
بـه جهـل برمی گـردد. یکـی از بسـترهای 
حـوادث  علـل  ندانسـتن  خرافـات،  رشـد 
اسـت کـه باعث می شـود فرد دالیـل ذهنی 
برایـش متصـور شـود و ایـن دالیـل واقعـی 
نیسـتند. در مـورد معلولیت هـم به همین 
گونـه اسـت. یـک رویکـرد فلسـفی هسـت 
کـه می گویـد دنیـا عادل اسـت، یعنـی اگر 
مـن خوشـی زیـادی دارم، پـس بایـد یـک 
ناخوشـی بـه سـراغم بیایـد. یعنـی پاسـخ 
آن خوشـی، ناخوشـی اسـت واگـر مـن در 
دنیـا کار بدی انجـام بدهـم، درهمین دنیا 
پاسـخ آن را می بینـم. ممکـن اسـت ایـن 
نظریـه در جای خودش درسـت باشـد، ولی 
لزومـا خـالف آن ثابـت نمی شـود کـه اگـر 
اتفـاق بـدی برایـم افتـاد، حتمـا کار بـدی 
کـرده ام. یعنـی بـه حـوادث و علـل خـارج 
از خـود قائـل نیسـتیم و همـه چیـز را در 
خـود  و  تفسـیرمی کنیم  خـود  بـا  ارتبـاط 
در  می بینیـم.  جهـان  محـور  نوعـی  رابـه 
ایـن رویکـرد، فرزنـد دارای معلولیـت برای 
خانـواده یـک مجـازات اسـت و ایـن بـاور، 
احسـاس گنـاه فـرد را تقویت می کنـد. این 
یکـی از موانعـی اسـت کـه باعث می شـود، 
مسـیرطبیعی رشـد فرزنـد، اتفـاق نیفتـد. 
وقتـی احسـاس گناه وجـود دارد و فرد فکر 
می کنـد بـه خاطـر بدی هایـش دچارفرزنـد 
دارای معلولیـت شـده، اتفـاق بعـدی ایـن 
اسـت که فرد نسـبت بـه آن بچه احسـاس 
می کنـد  فکـر  چـون  دارد،  گنـاه  و  ترحـم 
کارهـای او باعـث معلولیـت فرزندش شـده 
و بـرای رفـع این احسـاس گناه، شـروع به 
سـرویس اضافـه دادن به بچـه می کند و به 
صـورت افراطـی بـه او رسـیدگی می کنـد. 
اگـر کسـی بگویـد این بچـه مثـال معلولیت 
دارد، می گویـد نـه خیلـی هـم خوبـه و از 
همـه هـم تواناتـر اسـت. یعنـی وارد فـاز 
انـکار می شـود. در این فاز خانـواده به بچه 
سـرویس اضافـه تـر از نیاز کـودک می دهد 
و در قبالـش هیـچ پاداشـی هـم نمی گیـرد 
شـرایط،  ایـن  کنـار  در  می شـود  باعـث  و 
خشـم هـم در کنـار احسـاس گنـاه در فرد 
رشـد می کنـد. از دیگـر سـو بچـه ای کـه با 
مشـکل روبـه روسـت، بـار بیشـتری بـرای 
خانـواده اش دارد وایـن بـار باعث می شـود 
فرسـودگی  و  خسـتگی  احسـاس  خانـواده 
کند. احسـاس خستگی و فرسـودگی باعث 
احسـاس خشـم در خانـواده می شـود. پدر 
ومـادری را درنظـر بگیرید که نـوزادی ناآرام 
و کـم خـواب دارنـد. وقتـی پـدر و مـادر 
نیازبـه خواب دارنـد و نمی تواننـد بخوابند، 

از دسـت نـوزاد خشـمگین می شـوند. ایـن 
خشـم طبیعـی اسـت و پـدر و مـادر بایـد 
بدانند احسـاس خشـم در چنیـن موقعیتی 
طبیعـی اسـت. ولـی وقتـی ایـن خشـم بـا 
احسـاس گناه همراه شـود، باعث سـرویس 
اضافـه و انـکار خشـم می شـود . مشـکلی 
کـه در انـکار خشـم ایجـاد می شـود ایـن 
اسـت که تالشـی بـرای پیدا کـردن راه حل 
و کنتـرول آن نمی شـود. در مثـال باال باید 
از فـرد دیگـری کمـک گرفـت، بایـد مـادر 
وپـدر بـا تقسـیم زمـان خـواب وبیـداری، 
بـه نحـوی خـود را ترمیم و مدیریـت کنند. 
در هـر رابطـه ای بایـد همـه اجـزای رابطـه 
بیـرون  بـه  نگاهمـان  فقـط  اگـر  دیـد،  را 
باشـد و خـود را نبینیـم ایـن رابطـه لطمه 
و  ببینیـم  را  خـود  تنهـا  اگـر  می خـورد. 
دیگـران را نبینیـم، بـاز ایـن رابطـه لطمـه 
هماهنگـی  ایـن  اینکـه  بـرای  می خـورد. 
مـادر  شـود،  برقـرار  رابطـه  بیـن  وتعـادل 
وپـدر هـم بایـد خودشـان را ببیننـد و هـم 
فرزندشـان را. وقتـی خـود را نمی بیننـد، 
ایثـار و فـداکاری زیـاد و آنچـه فرهنـگ مـا 
باعـث  می کنـد،  تحمیـل  مـادری  برنقـش 
در  و  شـود  تقویـت  خشـم  ایـن  می شـود 
جایـی غیرقابـل کنتـرل شـود. مـادری کـه 
دارای فرزنـد فلـج مغـزی بـود کـه در زمان 
غـذا خـوردن، غـذا از دهانـش می ریخـت 
جـوری  مـن  می گفـت  می کـرد،  کثیـف  و 
دهـان بچـه را بـا دسـتمال پـاک می کردم 
کـه زخم می شـد، خشـم  را خالـی می کرد 
و بعـد احسـاس گنـاه ناشـی ازآن خشـم و 
سـرکوب و دوبـاره و تکرار ایـن چرخه. یک 
جایـی الزم اسـت افـراد کمـک بگیرنـد و 
احساساتشـان بـه رسـمیت شـناخته شـود 
ودربـاره اش حـرف بزننـد و نحـوه مدیریـت 
یـاد  را  خـود  روی  از  فشـار  کـردن  کـم  و 
بگیرنـد. مـادری کـه می گویـد مـن خـودم 
را وقـف فرزنـدم کرده ام، یعنی خشـم دارد. 
وقـف کـردن یعنـی خـودم را نمی بینـم و 
فقـط او را می بینـم. حتـی بقیـه بچه هایـم 
را در خانـواده نمی بینـم و بچه هـای دیگـر 
هـم دچـار مشـکل می شـوند. چـون پـدر 
و مـادر فکـر می کننـد بچـه ای کـه مشـکل 
دیگـر  اسـت،  وتندرسـت  نـدارد  فیزیکـی 
بچه هـای  حالی کـه  در  نـدارد.  مشـکلی 
تندرسـت هـم روانشـان با این نـگاه مریض 
زیـاد  دادن  سـرویس  ازطرفـی  می شـود. 
بـه فـرد دارای معلولیـت باعـث می شـود، 
توانایی هـای او رشـد نکنـد. درسـت اسـت 
کـه بچـه ی دچـار فلـج مغزی ممکن اسـت 
تعـادل در حرکاتـش نداشـته باشـد، ولـی 
ایـن فـرد بـا توانبخشـی، بـا کاردرمانـی و 

بهترمی شـود.  تعادلـش  حتمـا  فیزیوتراپـی 
اگـر والدیـن همـه کارهـای این شـخص را 
انجـام دهند، او رشـد نمی کنـد. پس برای 
ایـن کـه اسـتعدادهایش بـارور شـود، باید 
فرصـت کار به او داده شـود. وقتی مراقبت 
در  رشـد  فرصـت  شـود،  بیشـتر  حـدی  از 

قرارنمی گیـرد. اختیـارش 

بعضی از توانیابان از والدینشـان گله دارند 
و می گوینـد تـا وقتی که بچـه بودیم ، پدر 
ومـادر تمـام کارهای ما را خودشـان انجام 
می دادنـد، چـون دلشـان می سـوخت. و 
االن کـه بـزرگ شـدیم، ازما انتظـار دارند 
کـه خودمـان کارهایمـان را انجـام دهیم، 
در حالـی که مـا از اول یـاد نگرفته ایم. آیا 
خانـواده در ایجاد اسـتقالل فرزندان دارای 

معلولیت خـود تاثیر گذار هسـتند؟

می شـود  متوجـه  موقعـی  خانـواده  گاهـی 
کـه بایـد بـه فرزنـدش فرصـت دهـد کـه 
در  را  اتفـاق  ایـن  مـا  دیگردیرشده اسـت. 
بیـن کسـانی کـه تندرسـت هسـتند هـم 
را  بچـه  آنقـدر  خانـواده  یعنـی  می بینیـم. 
کـه  می دهـد  پوشـش  و  می کنـد  حمایـت 
فرصـت فعالیـت و فرصـت تجربـه و خطـا 
کـردن در جامعـه را بـه او نمی دهـد و ایـن 
بچـه وقتـی بـزرگ شـد یـک بچـه ترسـو، 
محتـاط و بـی اعتمـاد بـه نفس بـار می آید 
روسـت.  بـه  رو  زیـادی  مشـکالت  بـا  کـه 
مهـم این اسـت کـه افـراد واقعیـت بیرونی 
را بپذیرنـد. واقعیـت بیرونـی چیـزی اسـت 
کـه در ذهـن مـا نیسـت و ایـن واقعیـت 
بیرونـی همیـن اسـت کـه مثـال بچـه مـن 
بچـه  یـا  اسـت  کـم  ریاضـی اش  اسـتعداد 
مـن در راه رفتـن مشـکل دارد. اگـر ایـن 
واقعیـت بیرونـی را بـه عنـوان بخشـی از 
واقعیـات بپذیریـم و قسـمت های سـالم او 
را هـم ببینیـم، بـه دنبـال اسـتعدادهایش 
فراهـم  را  آنهـا  رشـد  بسـتر  و  می گردیـم 

می کنیـم.

خیلـی وقت هـا معلولیـت در فرزنـد یـک 
خانـواده، باعث فروپاشـی خانواده شـده 
کـه لطمـه اش بـه همـان کودک می رسـد 
و وضـع را بدتـر می کنـد. چـه توصیـه ای 
بـه پدران و مـادران دارای کـودک توانیاب 

دارید؟

 در اتفاقاتـی که درون ذهـن آدم ها می افتد 
عوامـل مختلفـی مداخله گـر هسـتند. مثال 
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پـدر و مـادری کـه از یکدیگر خشـم دارند و 
هـر یک دیگـری را مسـئول معلولیـت بچه 
غالـب  نفـر  دو  ایـن  از  اگریکـی  می دانـد. 
باشـد ویکـی مغلـوب، مثـال مادرهمیشـه 
دارای  بچـه  یـک  کـه  می شـود  سـرزنش 
پـدر  یـا  و  آورده اسـت  دنیـا  بـه  معلولیـت 
سـرزنش می شـود کـه چـون بـرادر معلولی 
داشـته، ایـن بچـه هـم معلول شده اسـت. 
یعنـی دلخوری هـا و عوامـل دیگر به وسـط 
کـودک  بـه  کـه  حسـی  قطعـا  و  می آیـد 
می دهـد این اسـت که تو دوسـت داشـتنی 
نیسـتی. یعنـی جـدال و جنـگ قدرتـی که 
درون یـک خانواده شـکل می گیـرد، عاملی 
و  اضافـه  برچسـب  باعـث  کـه  می شـود 
تشـدید ناتوانـی می شـود. در واقـع اولیـن 
قدمی کـه بایـد خانـواده وقتـی بـا مشـکلی 
روبـه رومی شـوند بردارنـد، ایـن اسـت کـه 
عـالوه برایـن که ناتوانـی فـرد را میپذیرند، 
توانمندی هایـش  یافتـن  جسـتجوی  در 
کـه  فرصت هایـی  طریـق  از  و  باشـند  هـم 
در اختیـارش می گذارنـد، ببیننـد بـه چـه 
کاری عالقـه دارد و چـه کاری را بهتر انجام 
هدایتـش  جهـت  همـان  بـه  و  می دهـد 
کننـد. ایـن نیـاز بـه نـگاه تیزبینـی دارد و 
خیلـی اوقـات خانواده هـا ازپـس ایـن کار 
از  گرفتـن  کمـک  بنابرایـن  برنمی آینـد. 
دیگـران بـرای تشـخیص ایـن توانمندی هـا 
بسـیار مهم اسـت. اصـوال کمـک گرفتن از 
دیگـران دلیـل برضعـف  نیسـت. بخصوص 
افـرادی کـه فرزنـد دارای معلولیـت دارند. 
مالـی  امـکان  خانـواده ای  چنیـن  اگـر 
داشته باشـد، می توانـد پرسـتار بگیرد و مزد 
بدهـد و اگـر امـکان مالی نـدارد، می توانند 
از همسـایه و دوسـتان و آشـنایان کمـک 
بگیرنـد. اگربـا همسـایه خود رابطـه خوبی 
داشته باشـیم، می توانیـم از او درخواسـت 
کنیـم کـه دو سـاعت بچـه ما را نگـه دارد. 
درسـت اسـت که زحمت اسـت، ولی حس 
خـوب کمـک کـردن هـم می دهـد و فایده 
دارد. مهـم ایـن اسـت که بتوانیم خواسـته 
خـود را درسـت مطرح کنیم وایـن کمک را 

از دیگـران بگیریـم.

شـود،  ذکـر  اسـت  الزم  مهمی کـه  نکتـه 
اصطـالح گروههـای همیارخـودی۱ اسـت. 
مادرانـی کـه بچه هایـی مشـابه هـم دارنـد 
از  خیلـی  می نشـینند  هـم  کنـار  وقتـی 
تجـارب هـم یـاد می گیرنـد. احسـاس ایـن 
و  هسـتند  مـن  مثـل  هـم  دیگرانـی  کـه 
فقـط من نیسـتم که ایـن مشـکل را دارم، 

1- self-help group

دیگـری  بـه  می توانـم  کـه  ایـن  احسـاس 
کمـک کنـم و از او کمـک بگیـرم خیلـی 
خـوب اسـت. بـه همیـن دلیـل وجـود این 
هدایـت  وبـا  مشـخص  هـدف  بـا  گروه هـا 
خانواده هـا  بـه  می توانـد  خیلـی  مناسـب 
کمـک کنـد. خانواده ها خودشـان هـم باید 
بـه دنبال مراکزی باشـند که بتوانـد به آنها 
کمـک کنـد. کسـی که یـک بچـه تیزهوش 
بچـه اش  اسـتعداد  اینکـه  بـرای  هـم  دارد 
رشـد کنـد نیـاز بـه یـک معلم خـوب ویک 
مدرسـه خوب دارد. پس کمـک گرفتن کار 
بـدی نیسـت و همـه بایـد کمـک بگیرنـد.

مـورد دیگـری کـه ذکـرش الزم اسـت ایـن 
اسـت کـه خیلـی مواقـع فـرد بـه خاطـر 
داشـتن نقص احسـاس شرمسـاری می کند 
پنهـان  را  خـود  نقـص  می کنـد  سـعی  و 
کنـد. مثـال فـردی کـه یک انگشـت نـدارد 
سـعی می کنـد در جمـع جـوری بنشـیند 
نشـوند،  نقـص  ایـن  متوجـه  دیگـران  کـه 
چـون ایـن یـک نقـص را تعمیـم می دهـد 
همیـن  می کنـد.  شرمسـاری  احسـاس  و 
معلولیـت  دارای  فرزنـد  مـورد  در  مسـئله 
هـم هسـت. خیلـی اوقـات خانـواده فرزند 
می کنـد  پنهـان  را  معلولیتـش  دارای 
کشـتن  بـه  منجـر  می توانـد  کار  ایـن  و 
اسـتعدادهای کـودک شـود. در واقـع ایـن 
خانـواده خـودش نمی خواهـد ایـن بچـه را 
ببینـد، پـس اورا ازبقیـه پنهـان می کنـد. 
تـرس از قضـاوت و ترحـم دیگـران هـم از 
اسـت.  بچـه  کـردن  پنهـان  دیگـر  دالیـل 
حس هـای  خانـواده  مواقـع  از  بسـیاری 
خـود را بـه بچـه نسـبت می دهـد. یعنـی 
چـون دوسـت ندارند کسـی بچـه را ببیند، 
می گویـد خـود بچه دوسـت ندارد کسـی او 
را ببینـد و اینگونـه خود را راحـت می کند. 
اینکـه افـراد فضایـی داشته باشـند کـه در 
مـورد حس هـای خـود حـرف بزننـد و ایـن 

حس هـا رابشناسـند، کمـک می کنـد بهتر 
بتواننـد بـا این شـرایط کنار بیاینـد. اصوال 
زندگـی بشـر جـدال بیـن توانایـی و ناتوانی 
اسـت. آدمها همیشـه سـعی می کنند بهتر 
شـوند و توانمنـدی بیشـتری کسـب کننـد 
افـراد،  چـه  دهنـد.  رشـد  را  خودشـان  و 
کـم اسـتعداد باشـند و چـه بـا اسـتعداد، 
ایـن یـک مسـیری اسـت کـه انتها نـدارد. 
المپیـک  شـکنی های  رکـورد  مثالـش 
رکـورد  پیـش  سـال  سـی  مثـال  اسـت. 
وزنـه بـرداری یـک ضـرب صـد کیلـو بـوده 
و االن صـد و هشـتاد کیلـو اسـت. یعنـی 
توانایی هـای دیگـران و انتظـاری کـه در ما 
ایجـاد می کنـد و چشـم اندازی کـه سـاخته 
می شـود، باعث رشـد ما می شـود. مسـلما 
رکوردهایـی کـه در مسـابقات زده می شـود 
بـرای آدم هـای عـادی متصـور نیسـت ولی 
وقتـی  می کنـد،  کار  حرفـه ای  کـه  کسـی 
می شـکند  را  رکـوردی  شـخصی  می بینـد 
می گویـد چـرا مـن نتوانـم. معنایـش ایـن 
اسـت کـه همـه آدم هـا همـه کار می توانند 
انجـام دهند و مهم این اسـت که بسـترش 

فراهـم شـود.

خانـواده ای کـه وقتـی فرزنـدش بـه دنیا 
دارای  فرزنـد  یـک  بـا  مواجـه  می آیـد 
وچـه  کسـی  چـه  را  می شـود  معلولیـت 

نهـادی بایـد حمایـت کنـد؟

قطعـا تیمی که بچـه را بـه دنیامی آورند این 
وظیفـه را بـه عهـده دارد. بایـد تیم هـای 
تخصصـی باشـند کـه ایـن بحث هـا را بـه 
خانـواده انتقـال دهنـد. پزشـکی کـه بچـه 
را بـه دنیـا مـی آورد و متخصـص اطفالـی 
می کنـد،  کشـف  بچـه  در  را  مشـکل  کـه 
بایـد ایـن رویکـرد مـدارا و تامـل را داشـته 
باشـد و حتمـا هـم خانـواده رابه مشـاوران 
تخصصـی کـه در این حوزه آشـنا هسـتند، 

دهد. ارجـاع 

اصوال زندگی بشر 
جدال بین توانایی و 

ناتوانی است
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خانـم دکتـر لطفا خودتـان را معرفـی کرده 
سـازمان  در  کـه  مسـئولیتی  مـورد  در  و 

بگویید. داریـد  بهزیسـتی 
ــر  ــر کل دفت ــرد، مدی ــروز صفاری ف اف
توانبخشــی روزانــه و توانپزشــکی ســازمان 
بهزیســتی هســتم. ایــن دفتــر نظــارت بــر 
ــده دارد.  ــه را برعه ــز روزان ــت مراک فعالی
ــه  ــز روزان ــامل؛ مراک ــا ش ــن فعالیت ه ای
ــی،  ــت ذهن ــراد دارای معلولی ــی اف آموزش
مراکزآمــوزش معلــوالن ضایعــه نخاعــی 
آموزشــی  مراکــز  حرکتــی،  جســمی  و 
ــم،  ــف اوتیس ــالل طی ــودکان دارای اخت ک
مراکــز خانــواده و کــودک کم بینــا، مراکــز 
مراکــز  کم شــنوا،  کــودک  و  خانــواده 
مراکــز  مزمــن،  روانــی  بیماری هــای 
ــه، مراکــز حرفــه آمــوزی  ســالمندان روزان
افــراد دارای معلولیــت بــاالی چهــارده 
ســال و کارگاه هــای تولیــدی حمایتــی 
مرکــز  تعــدادی  همینطــور  می شــوند. 
ــم  ــع ه ــان و بل ــالل ده ــوص اخت در خص

داریــم کــه خدمــات دندانپزشــکی بــه 
توانیابــان، خصوصــا افــرادی کــه نیــاز بــه 
بیهوشــی دارنــد را ارائــه می دهــد. حــدود 
ــور  ــطح کش ــز در س ــت مرک ــزارو دویس ه
داریــم کــه در ایــن مراکــز چهــل ودو هــزار 
ــات  ــتند و از خدم ــر هس ــه بگی ــر یاران نف
ــد. ــتفاده می کنن ــتی اس ــه ای بهزیس یاران

بخــش عمــده خدمــات توانبخشــی در 

مراکــز روزانــه انجــام می شــود، مراکــز 
مراقبتــی  نقــش  بیشــتر  روزی  شــبانه 
دارنــد. در مراکــز روزانــه بحــث توانبخشــی 
خیلــی مهــم اســت و مــا تاکیــد داریــم کــه 
ایــن فعالیــت خیلــی پررنــگ و بــا حضــور 
تیــم تخصصــی مجــرب انجــام شــود. 
بــه همیــن لحــاظ آمــوزش همــکاران 
ــم  ــا ه ــت دارد. م ــا اهمی ــرای م ــی ب خیل
مــورد  ایــن  بــرای  خــود  اعتبــارات  از 
ــم  ــعی می کنی ــم س ــم وه ــه می کنی هزین
خارجــی  و  داخلــی  مجــرب  اســاتید  از 
ــه  ــان ب ــا آموزش هایم ــم ت ــتفاده کنی اس
روز باشــند. بــه همیــن لحــاظ بســته های 
آموزشــی جامعــی بــرای مراکــز ذهنــی 
تهیــه کردیــم کــه آموزش هــا بــا یــک 
ــه  ــور ارائ ــر کش ــان در سراس ــوی یکس الگ
ــوت خــود  ــه دوران پایل ــن برنام شــوند. ای
ــت  ــتی فعالی ــه بهزیس ــده و ازهفت را گذران
ــر  ــال حاض ــد. درح ــالم ش ــمی آن اع رس
ــور  ــتان کش ــیزده اس ــز در س ــت مرک بیس

ــر  ــر کل دفت ــرد مدی ــاری ف ــروز صف ــر اف دکت
توانبخشــی روزانه وتوانپزشــکی ســازمان بهزیســتی 
اســت. او عقیــده داردکــه خانــواده هــا انگیــزه الزم 
بــرای همــکاری در توانبخشــی فرزندانشــان را دارند 
و تنهــا الزم اســت کــه مــا اعتمــاد آنهــا را نســبت 
ــم و  ــب کنی ــود جل ــای آموزشــی خ ــه ه ــه برنام ب
بــه همیــن دلیــل بایــد در مراکــز روزانــه بــه ایجــاد 

انجمــن هــای اولیــا و مربیــان اهمیــت بدهیــم.
با هم این گفت وگو را می خوانیم.

به غیر از مربیان آموزشی و همکاران 
متخصصی که در مراکز داریم، خانواده 

به عنوان یک بازوی اجرایی، نقش 
بسیار مهمی در توانبخشی افراد 

دارای معلولیت دارد. 

 خانواده بازوی اجرایی مهمی برای توانبخشی است
در گفت و گو با دکتر افروز صفاری فرد، مدیر کل دفتر توانبخشی روزانه و اونپزشکی سازمان بهزیستی؛
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بــه صــورت رســمی کارشــان راشــروع 
کرده انــد و بــه مرورتمــام مراکــز را تحــت 

پوشــش قــرار می دهیــم.

ــه نقــش  ــن بســته های آموزشــی ب در ای
خانــواده، در توانبخشــی افــراد دارای 

ــت؟ ــه شده اس ــت توج معلولی
بــه  آموزشــی  بســته های  ایــن  در   
بســیار  توانبخشــی  در  خانــواده  نقــش 
پرداختــه شده اســت. چــون معتقدیــم 
بــه غیــر از مربیــان آموزشــی و همــکاران 
داریــم،  مراکــز  در  کــه  متخصصــی 
ــازوی  ــک ب ــوان ی ــه عن ــواده ب ــش خان نق
ــرای  ــا ب ــم اســت و م ــیار مه ــی بس اجرای
خانواده هــا  همــکاری  بتوانیــم  این کــه 
ــاد  ــم اعتم ــد بتوانی ــیم بای ــته باش را داش
آن هــا را نســبت بــه برنامه هــای خــود 
جلــب کنیــم. خانــواده انگیــزه الزم را 
ــون  ــدش دارد وچ ــی فرزن ــرای توانبخش ب
ــت  ــواده اس ــه در خان ــور بچ ــده حض عم
آموزشــی،  دربســته های  بتوانیــم  اگــر 
ــم،  ــت بیاوری ــم به دس ــا را ه ــاد آنه اعتم
خانــواده  می افتیــم.  جلــو  خیلــی 
توانبخشــی  اقدامــات  می توانــد  هــم 
درمنــزل  را  کارشناســان  نظــر  مــورد 
ادامــه دهــد و هــم درآوردن فرزنــدش 
کنــد.  کمــک  توانبخشــی  مراکــز  بــه 
ــا و  ــن اولی ــه انجم ــل ب ــن دلی ــه همی ب
ــی اهمیــت  ــه خیل ــان درمراکــز روزان مربی
خانــواده  حضــور  چــون  می دهیــم، 
درکنــار مربیــان می توانــد بــه ارتقــای 
بســیار  آموزشــی  برنامه ریزی-هــای 
کمــک کنــد. بــه همیــن دلیــل جلســات 
مراکــز  در  خانواده هــا  بــرای  آموزشــی 
ــی و  ــداف آموزش ــود و اه ــته می ش گذاش
ــه  ــودک ب ــدی ک ــود توانمن ــت بهب وضعی
ــوط  ــز مرب ــود. در مراک ــه می ش ــا گفت آنه
ــور  ــا حض ــنوا وکم بین ــودکان کم ش ــه ک ب
اولیــا درکنــار فرزندانشــان درما ه هــای 
اول تقریبــا اجبــاری اســت، چــون کــودک 
ــتری را  ــت بیش ــادر امنی ــدرو م ــار پ درکن
احســاس  ودرایــن  می کنــد  احســاس 
خیلــی  توانمند ســازی   پروســه  امنیــت 

می شــود. بهترانجــام 

دوره هــای  در  خصــوص  بــه 
حتمــا  کــه  داریــم  اصــرار  آموزشــی 
دارای  بچه هــای  در  خصوصــا  خانــواده 
ــور  ــال، حض ــارده س ــر چه ــت زی معلولی
ایــن  انجــام  در  چــون  داشته باشــند 
پررنگــی  نقــش  خانواده هــا  تمرینــات 
دارنــد. بــرای مراکــز بــاالی چهــارده 

ــن  ــی و انجم ــات آموزش ــم جلس ــال ه س
اولیــا و مربیــان را داریــم. ولــی در افــراد 
بــاالی چهــارده ســال حمایــت خانــواده را 
بیشــتر بــرای کمــک بــه زندگــی مســتقل 
ــاد  ــتای ایج ــم. در راس ــی خواهی ــا م آنه
زندگــی مســتقل در مراکــز مــا خیلــی 
ــاتی  ــا در جلس ــد م ــی تاکی ــده، ول کار ش
کــه بــا همــکاران خــود و در انجمــن 
اولیــا و مربیــان مراکــز داریــم برایــن 
ــوزش  ــه آم ــن ک ــتراز ای ــه بیش ــت ک اس
ــم  ــا مه ــرای م ــراد ب ــن اف ــه ای ــه ب حرف
باشــد، آمــوزش مهــارت زندگــی مســتقل 
ــل  ــن دخی ــت دارد. بنابرای ــان اهمی برایم
ــا  ــز ب ــا در فعالیت هــای مرک ــردن بچه ه ک
ــی  ــای خانوادگ ــش مهارت ه ــدف افزای ه
و اجتماعــی مــورد تاکیــد مــا اســت. 
در ایــن مراکــز حتمــا بچه هــا بایــد در 
مشــارکت  مرکــز  فعالیت هــای  تمامــی 
بازارچه هــای  مثــل؛  باشــند  داشــته 
محلــی، تهیــه و ســروغذا، نظافــت مرکــز 
و غیــره. بــه نظــر مــن مشــارکت بچه هــا 
ــتر از  ــئولیت بیش ــاس مس ــاد احس و ایج
آینــده  درد  بــه  می توانــد  هرحرفــه ای 

ــورد. ــان بخ آن

معمـوال خانواده هـا در چـه مرحلـه ای بـه 
شـما مراجعـه می کننـد؟

مراکــز  طریــق  از  مــا  اگاه ســازی 
اســت.  شهرســتان ها  در  بهزیســتی 
ــد  ــک فرزن ــا ی ــواده ای ب ــه خان ــی ک وقت
می شــود،  مواجــه  معلولیــت  دارای 
چــه به صــورت مــادرزادی ویــا دراثــر 
ــتان  ــتی شهرس ــه بهزیس ــد ب ــه، بای حادث
ــه  ــس از اینک ــد. پ ــه کن ــه مراجع مربوط
پرونــده  پزشــکی  کمســیون های  در 
ــد،  ــد ش ــت او تایی ــرح و معلولی ــرد مط ف
ــی  ــه خدمات ــه چ ــود ک ــی می ش راهنمای
ایــن  می توانــد  کجــا  و  دارنــد  نیــاز 

ــری  ــک س ــد. ی ــت کن ــات را دریاف خدم
ــام  ــی انج ــز توانبخش ــات در مراک از خدم
می شــود و یــک ســری هــم توســط دفاتــر 
مــا درمنــزل انجــام می شــود. مثــال یکــی 
ــط  ــات، مناسب ســازی محی ــن اقدام از ای
زندگــی ایــن افــراد اســت کــه انجــام 
ــه  ــتا باشــند برنام ــر در روس می شــود. اگ
ــا  ــرای آنه ــه ب ــی برجامع توانبخشــی مبتن
طریــق  از  خانــواده  و  می شــود  اجــرا 
را  الزم  آموزش هــای  تســهیل گران، 
می گیرنــد. اگــر نیــاز بــه خدمــات روزانــه 
واگــر  مراکزبهزیســتی  باشــند،  داشــته 
نیــاز باشــد، مراکــز شــبانه روزی بــه آنهــا 
ــا بچــه ای  ــر م ــه نظ ــی می شــوند. ب معرف
کــه بــا معلولیــت بــه دنیــا می آیــد و 
خانــواده دارد، هیــچ چیــزی گرم تــر و 
توانمنــد ســازتر از آغــوش خانــواده برایــش 
نیســت و اگــر در منــزل باشــد و خدمــات 
توانبخشــی را بگیــرد بســیار موثرتــر از 
ــبانه روزی  ــه بخــش ش ــه ب ــن اســت ک ای

ــود. ــپرده ش س

مشـارکت و همکاری خانواده هـا را چگونه 
می کنید؟ ارزیابـی 

همــکاری خانواده هــا بخصــوص در 
ــوب  ــی خ ــال خیل ــارده س ــز زیرچه مراک
اســت. ولــی مراکــز بایــد بتواننــد خانــواده 
را مجــاب کننــد کــه در کنــار فرزنــد خــود 
حضــور داشته باشــد، آمــوزش ببینــد و 
بــه توانبخشــی فرزنــد خــود در خانــه هــم 
ادامــه دهنــد. تنهــا حضــور فیزیکــی مهــم 
نیســت، گرچــه موثــر اســت ولــی کفایــت 
نمی کنــد. مــا بــرای مراکــز اوتیســم یــک 
بســته بــازی تهیــه کرده ایــم کــه بــه 
می خواهیــم  ازاو  و  می دهیــم  خانــواده 
اســباب  ســایر  درکنــار  درمنــزل  کــه 
ــد.  ــم کار کن ــته ه ــن بس ــا ای ــا ب بازی ه
ــی  ــت ذهن ــه معلولی ــی ک ــرای بچه های ب
طراحــی  را  کتابچه هایــی  هــم  دارنــد 
قــرار  خانواده هــا  اختیــار  در  و  کــرده 
ــه را  ــت بچ ــد وق ــم بتوانن ــا ه ــم ت داده ای
ــه او  ــی را ب ــم مهارت های ــد و ه ــر کنن پ

ــد. ــوزش دهن آم

برفعالیت هـای  نظارتـی  و  ارزیابـی  آیـا 
توانبخشـی خانواده ها در خانـه وجود دارد 
کـه آیا ایـن آموزش هـا را بـه کار برده اند؟

ــی  ــار ارزیاب ــاه یک ب ــه م ــا هرس بچه ه
می شــوند. درایــن ارزیابی هــا مشــخص 
می شــود کــه فعالیت هایــی کــه در منــزل 
انجــام شــده چقــدر موثــر بوده اســت. 

در دوره های آموزشی اصرار داریم که 
حتما خانواده خصوصا در بچه های 
دارای معلولیت زیر چهارده سال، 

حضور داشته باشند چون در انجام و 
پیگیری این تمرینات خانواده ها نقش 

پررنگی دارند. 
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هــم  مراکــز  ایــن  در  خانواده هــا 
ــاوره های  ــم مش ــردی و ه ــاوره های ف مش
گروهــی دارنــد ودر ایــن مشــاوره ها تمــام 
مــواردی کــه الزم اســت، بــه آنهــا تذکــر 

می شــود. داده 

ــم.  ــش داری ــی در پی ــه راه طوالن البت
مــن بــه عنــوان کســی کــه بیســت ســال 
می کنــد  کار  بهزیســتی  ســازمان  در 
می بینــم کــه اقدامــات بســیار خوبــی 
انجــام شــده و ارتقــای فعالیت هــا هــم از 
نظــر کیفیــت وهــم از نظرکمیــت از شــیب 
ــی  ــوردار بوده اســت ول ــی برخ ــل قبول قاب
ــه  ــادی وجــود دارد ک ــوز جــای کار زی هن
تــالش داریــم آنچــه از دســتمان برمی ایــد 

ــم. را انجــام دهی

خانواده هایـی کـه فرزنـد دارای معلولیـت 
دارنـد اغلـب خودشـان خیلی مسـتاصل 
می شـوند. چـه رویکـردی بـرای توانمنـد 

شـدن خـود خانـواده دارید؟
طــرح  یــک  مــا  قبــل  ســال 
توانمندســازی خانــواده کــودکان دارای 
ــک  ــم ی ــم. اوتیس ــرا کردی ــم را اج اوتیس
ناتوانــی اســت کــه فشــار زیــادی بــر 
خانــواده اعمــال می کنــد کــه گاهــی 
حتــی بــه مرحلــه فروپاشــی خانــواده 
هــم منجــر می شــود. ایــن طــرح توســط 
انجمــن اوتیســم اجــرا شــد. ایــن انجمــن 
ــد  ــکل بودن ــار مش ــه دچ ــی ک خانواده های
ــات  ــا خدم ــه آنه ــرد و ب ــایی ک را شناس
ــه داد  ــی ارائ ــردی و گروه ــی ف روانشناس
ــرای دیگــر  ــود. ب ــر ب کــه خیلــی هــم موث
حضــور  همیــن  معلولیتــی  گروه هــای 
ــا کاری  ــی تنه ــات آموزش ــراد در جلس اف
خیلــی  می  دهیــم.  انجــام  کــه  اســت 
پدرهــا  کــه  می کنیــم  تاکیــد  اوقــات 
ــات  ــن جلس ــادران در ای ــار م ــم در کن ه
شــرکت کننــد ولــی هنــوز بــه ایــن هــدف 
خانواده هایــی  در  البتــه  نرســیده ایم. 

ــش  ــم نق ــد ه ــد تندرســت دارن ــه فرزن ک
ــل مشــغله های کاری کــم  ــه دلی ــدران ب پ
رنگ تــر از مــادران اســت ولــی تاکیــد 
ــن  ــز در ای ــدران نی ــه پ ــن اســت ک ــا ای م
جلســات حضــور فعــال داشته باشــند.

چشـم انـداز دفتر توانبخشـی چیسـت و 
در جهـت توانمنـد سـازی خانواده هـا چه 

دارید؟ دیگـری  برنامه هـای 
ــم درحــال حاضــر  همانطــور کــه گفت
ــر  ــزار نف ــش ه ــل وش ــا چه ــز م در مراک
از  کــه  می کننــد  دریافــت  خدمــات 
ــه  ــر یاران ــداد چهــل ودو هــزار نف ــن تع ای
ــت  ــی تح ــه نوع ــتند و ب ــم هس ــر ه بگی
ــند.  ــتی می باش ــازمان بهزیس ــش س پوش
وشــش  چهــل  ایــن  همــه  از  مــا 
کنــار  در  کــه  می خواهیــم  هزارنفــر 
خانواده هــا  باشــند.  خانواده هایشــان 
نقــش مهمــی درتوانمنــد ســازی نــه 
تنهــا کــودکان دارای معلولیــت کــه حتــی 
ســالمندان در مراکــز شــبانه روزی دارنــد. 
مــا احســاس می کنیــم کــه هرجــا خانواده 
ــر  ــوده پروســه ناتوان ت ــار ســالمند ب در کن
شــدنش کندتــر پیــش مــی رود. همانطــور 
ــه  ــک پروس ــی ی ــد توانبخش ــه می دانی ک
زمان بــر اســت ودر ایــن پروســه نــه خــود 
فــرد بایــد خســته شــود و نــه خانــواده تــا 

بتواننــد نتیجــه بهتــری داشته باشــند. 
ــش  ــم پی ــه در کناره ــد صبوران ــردو بای ه
برونــد ومــا هــم درکنارآنهــا پیــش برویــم 

ــیم. ــه برس ــه نتیج ــا ب ت

در  خانـواده  نقـش  از  خـوردی  بـاز  آیـا 
توانبخشـی افـراد دارای معلولیـت دارید؟

توانیابــان  بــرای  کــه  دربســته ای 
ــزاز  ــم ودربیســت مرک ــه کردی ــی تهی ذهن
ــاه  ــت م ــدت هش ــه م ــتان ب ــیزده اس س
دوره آموزشــی آن را اجــرا کردیــم کــه پس 
ــق  ــد، طب ــرا ش ــمی اج ــور رس از آن به ط
ارزیابــی انجــام شــده دیدیــم کــه فرآینــد 
توانمندســازی خیلــی بهتــر صــورت گرفته 
و بچه هــا پیشــرفت بهتــری داشــته اند. 
ــذاب  ــد ج ــم بای ــی ه ــته های آموزش بس
و اجرایــش آســان باشــد وهــم وقــت 
خانــواده را زیــاد نگیــرد کــه بتوانیــم 
درایــن  هــم  را  خانواده هــا  بازخــورد 

ــیم. ــته باش ــه داش زمین

برنامه آینده شما چیست؟
کــه  اســت  ایــن  مــا  برنامــه 
بــرای  را  دیگــری  آموزشــی  بســته های 
ــرده  ــه ک ــان تهی ــایرفعالیت های مراکزم س
والگوهــای آموزشــی را در سراســر کشــور 
در  هنــررا  نقــش  مــا  کنیــم.  یکســان 
ــم  ــی دیده ای ــای توانبخش ــار فعالیت ه کن
تمرکــز  بیشــتر  آن  روی  می خواهیــم  و 
کنیــم. فعالیت هــای هنــری بچه هــای 
مــا بــی نظیرنــد و قابــل رقابــت بــا افــراد 
ــت  ــن در حالیس ــتند و ای ــت هس تندرس
کــه فعایت هــای هنــری نقــش زیــادی 
ــد.  ــا می کن ــان ایف ــی توانیاب در توانبخش
ــا اختصــاص بودجــه  ــدوارم بتوانیــم ب امی
ــا  ــم ت ــان را توســعه دهی مناســب مراکزم
ــه در تمامــی شهرســتان های  ــز روزان مراک

کشوردردســترس متقاضیــان باشــند.

خیلی اوقات تاکید می کنیم که 
پدرها هم در کنار مادران در
 این جلسات شرکت کنند 

ولی هنوز به این هدف 
نرسیده ایم. 
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رعــد  مرکــز  در  سال هاســت  شــما 
توانبخشــی توانیابــان را بــر عهــده 
ــی  ــواده در توانبخش ــش خان ــد. نق داری
ــی  ــه م ــت را چگون ــراد دارای معلولی اف

ــد؟ بینی
بــر  مــا  اعتقــاد  حقیقــی:  کتایــون 
بــه  کــه  کارآموزانــی  کــه  اســت  ایــن 
دل  از  می کننــد،  مراجعــه  رعــد  مرکــز 
ــاعاتی  ــا س ــا تنه ــد. آنه ــا می آین خانواده ه
را نــزد مــا هســتند و دوبــاره نــزد خانــواده 
برمی گردنــد. بنابرایــن خانواده هــا هــم، 
ــا  ــد. آنه ــت دارن ــت و حمای ــه هدای ــاز ب نی
بایــد نحــوه برخــورد بــا فرزندانشــان را 
ــرار اســت اعتمــاد  ــا ق ــن بچه ه ــد. ای بدانن
بــه نفــس پیــدا کننــد، رشــد کننــد و 
مســتقل شــوند. ولــی اکثــر خانواده هــا 
ــی  ــد طبیع ــد. در رون ــی الزم را ندارن اگاه
رشــد در ســنینی حــدود دوســه ســالگی، 
ــودش  ــش را خ ــد کارهای ــودک می خواه ک
انجــام دهــد، او اجــازه نمی دهــد کــه پــدر 
و مــادر بــه او لبــاس بپوشــانند، کفشــش را 
ــش  ــد غذای ــد. او می خواه ــش کنن ــه پای ب
را خــودش بخــورد. ولــی در کودکانــی کــه 
بــا معلولیــت بــه دنیــا می آینــد ایــن رونــد 

بــه صــورت طبیعــی اتفــاق نمی افتــد و 
ــواده  ــن خان ــراه اســت. بنابرای ــا تاخیرهم ب
مجبــور اســت که بــه او رســیدگی بیشــتری 
ــدر و  ــه پ ــن باعــث می شــود ک ــد. همی کن
مــادر عــادت کننــد کــه همیشــه کارهــای 
ــد در  ــام دهن ــان انج ــه را خودش ــن بچ ای
حالــی کــه کــودک بزرگ تــر کــه شــد 
خــودش می توانــد غذایــش را بخــورد و 
مثــال جورابــش را بپوشــد. ایــن باعــث 
ــط در  ــتگی غل ــه ی وابس ــک چرخ ــاد ی ایج

ــود و  ــواده می ش ــودک و خان ــن ک ــن ای بی
ــه  ــم توانبخشــی اســت ک ــده تی ــن برعه ای
ــی  ــد. ول ــن بده ــه والدی ــی الزم را ب آگاه
ــد  ــاوره هایی در رون ــن مش ــفانه چنی متاس
ــه  ــن ب ــت. م ــوم نیس ــی ها مرس توانبخش
ــال  ــه دنب ــط ب ــراپ فق ــک فیزیوت ــوان ی عن
ــن  ــی ای ــه مشــکالت حرکت ــن هســتم ک ای
بچــه را برطــرف کنــم، ولــی خانــواده 
مشــارکت  فرزنــدش  توانبخشــی  در  را 
نمی دهــم و بــه او نمی گویــم کــه ایــن 
آموزش هــا بــرای ایــن اســت کــه فرزنــدش 
ــی  ــادی از توانایی های ــی ع ــد در زندگ بتوان
کــه کســب کــرده اســتفاده کنــد. خانــواده 
نیازبــه حمایــت دارد، چــه حمایت هــای 
ــای  ــه حمایت ه ــی و چ ــی توانبخش آموزش
ایرانــی  خانواده هــای  در  روانشناســی. 
دلســوزی بیشــتر از منطــق حاکــم اســت و 
احســاس، بــه عقــل می چربــد. البتــه مــن 
بلکــه  نمی دانــم،  مقصــر  را  خانواده هــا 
مقصــر سیســتمی اســت کــه بــرای آمــوزِش 
خانــواده جایــی قائــل نشده اســت. درنتیجه 
کــودک توانیــاب بــا مشــکل بزرگ می شــود 
و چــون مســتقل نیســت، بــه خانواده فشــار 
مــی آورد و از خانــواده طلبــکار هــم هســت. 

 در واحد توانبخشی سعی می کنیم 
که خانواده ها را نسبت به نقشی که 

می توانند در توانبخشی فرزندانشان 
ایفا کنند حساس کنیم و به آنها 

می گوییم که بیش از پنجاه درصد 
از سهم استقالل و توانمند شدن 
فرزندان توانیابشان بردوش آنها 

است 

محمدی فــرد  فــرگل  و  حقیقــی  کتایــون 
فیزیوتراپیســت هــای مرکــز رعــد هســتند کــه 
سال هاســت عــالوه بــر فعالیــت در حــوزه توانبخشــی 
توانیابــان رعــد، بــه دلیــل نقــش موثــر خانواده هــا در 
توانمنــد شــدن فرزندانشــان بــا ارتبــاط بــا خانواده هــا 
ــه نقــش خــود واقــف  ــا را ب ــه آنه ــد ک ســعی کرده ان
کننــد. آن هــا معتقدنــد از زمانــی کــه معلولیــت در هــر 
فــردی اتفــاق مــی افتــد، آمــوزش خانــواده در پذیــرش 
ــد  ــا فرزن ــار ب ــورد و رفت ــی برخ ــت و چگونگ معلولی

ــرد. ــد صــورت بگی ــاب بای توانی

 نقش موثر خانواده در توانبخشی فرزند دارای معلولیت
 در گفت وگو با تیم توانبخشی موسسه رعد بررسی شد؛
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ــی رود  ــاال م ــان ب ــه سنش ــم ک ــن ه والدی
ایــن  درنتیجــه  و  می شــوند  ناتوان تــر 

ــد. ــدا می کن ــه پی ــوب ادام ــه معی چرخ

ــی  ــه  هــای توانبخشــی جای ــا در برنام آی
ــود دارد؟ ــواده وج ــوزش خان ــرای آم ب

کتایــون حقیقــی: صــد در صــد وجــود 
ــه  ــن ب ــر چهارچــوب علمــی م دارد. از نظ
ــا  ــد ب ــا کاردرمــان بای ــراپ ی عنــوان فیزیوت
خانــواده کار کنــم و مشــاوره دهــم. برطبق 
اصــول علمــی ، یک تیم توانبخشــی شــامل 
روانشــناس، مــددکار، پزشــک، فیزیوتــراپ 
و کاردرمانگــر همــه بایــد روی بچــه ای کــه 
معلولیــت دارد کار کننــد و بایــد از خانــواده 
ــران  ــد. متاســفانه در ای ــت کنن ــم حمای ه
ایــن حمایــت تیمــی وجــود نــدارد. معموال 
بیــداد  خانواد ه هــا  ایــن  در  افســردگی 
ــول  ــاور و قب ــه ب ــوز ب ــون هن ــد، چ می کن
شــرایط خــود نرســیده اند. خــود ایــن 
ــی دارد،  ــد درمان ــک رون ــرایط ی ــول ش قب
پــس یــک روانشــناس یــا روانپزشــک بایــد 
بــه آنهــا کمــک کنــد. مــن و همکارانــم در 
ــرای کار  ــم، حداقــل ب رعــد ســعی می کنی
ــی  ــا و خدمات ــار ورزش ه ــان، در کن خودم
کــه بــه بچه هــا می دهیــم، خانواده هــا 
را هــم دخیــل کنیــم تــا هــم یــاد بگیرنــد 
و هــم در کنــار فرزندشــان باشــند کــه 
اگــر نیــاز بــه کمــک داشــت، بــه اوکمــک 

کننــد. 
از  خیلــی  در   : محمدی فــرد  فــرگل 
ــد،  ــه دارن ــون عجل ــا چ ــوارد خانواده ه م
ترجیــح می دهنــد کــه خودشــان کارهــای 
ــور  ــد. همانط ــام دهن ــان را انج فرزندانش
کــه خانــم حقیقــی گفتنــد، آفت هایــی در 
رابطــه فــرد دارای معلولیــت با خانــواده اش 
وجــود دارد. در بعضــی از خانواده هــا ایــن 
بچه هــا تــا وقتــی کودکند از ســر دلســوزی، 
حمایت هــای بیــش از حــد می گیرنــد. 
ایــن حمایت هــا باعــث می شــود ایــن 
فــرد خــودش را پیــدا نکنــد و توانایی هــای 
خــودش را نشناســد و یــک ســری کارهــا 
را کــه خــودش می توانــد بــا کمــک و 
ــزار  ــیله اب ــا وس ــا ب ــواده و ی ــت خان حمای
ــرد.  ــاد نمی گی ــد را ی ــام ده ــی انج کمک
ــودک  ــه ک ــا از اول ب ــی از خانواد ه ه گروه
ــی  ــو نمی توان ــد ت ــود می گوین ــاب خ توانی
اینــکار را انجــام دهــی، چــرا اینــکار را 
می کنــی.  تلــف  وقــت  داری  می کنــی، 
می کننــد.  ســرزنش  را  او  دائــم  یعنــی 
ادامــه ایــن رابطــه بــه جایــی می رســد کــه 
در یــک ســنی او هــم جلــوی پــدر و مــادر 
ــه  ــرا ب ــما م ــه ش ــد ک ــتد و می گوی می ایس

دنیــا آوردیــد، شــما باعــث شــدید کــه مــن 
ــم و... .  ــا بیای ــه دنی ــا مشــکل ب ب

ــا خواهــان  ــه همــه خانوادهــا قلب البت
ــتند و  ــان هس ــی فرزندش ــتقالل و تعال اس
ــر  ــد و اگ ــالش می کنن ــر ت ــن ام ــرای ای ب
در چنیــن خانواده هایــی ایــن تالش هــا 
ــلما  ــود، مس ــرف ش ــت ص ــیر درس در مس
کمــک بــه ســزایی در پیشــبرد توانبخشــی 
خواهــد داشــت. بنابرایــن تیــم توانبخشــی 
خانواده هــا  از  حمایــت  و  هدایــت  بــا 
ــل  ــه راه ح ــیدن ب ــا در رس ــد انه می توان
مشــکالت و برطــرف کــردن چالش هــا 

ــاند. ــاری رس ی

شــما در واحــد توانبخشــی در ایــن موارد 
چــه اقداماتــی انجــام می دهیــد؟ 

فــرگل محمدی فــرد: وقتــی چنیــن 
ــد  ــل رع ــی مث ــه  کوچک ــردی وارد جامع ف
متوجــه  توانبخشــی  بخــش  می شــود، 
می شــود کــه ایــن فــرد و خانــواده اش نیــاز 
بــه آمــوزش دارنــد. ایــن آموزش هــا خیلــی 
زمان بــر هســتند چــون بچــه هایی کــه وارد 
رعــد می شــوند از یــک ســنی گذشــته اند، 
گرچــه هنــوز قابلیــت انعطــاف در بســیاری 
از آنــان وجــود دارد. بنابرایــن مــا در واحــد 
توانبخشــی ســعی می کنیــم خانواده هــا 
می تواننــد  کــه  نقشــی  بــه  نســبت  را 
در توانبخشــی فرزندانشــان ایفــا کننــد 
ــه  ــم ک ــا  بگویی ــه آنه ــم و ب ــاس کنی حس
بیــش از پنجــاه درصــد ازســهم اســتقالل 
و توانمنــد شــدن فرزنــدان توانیابشــان 
ــرای  ــد ب ــی بای ــت. یعن ــا اس ــردوش آنه ب
ــرد  ــن ف ــر ای ــه اگ ــد ک ــا بیفت ــواده ج خان
ممکــن  بپوشــد،  کفشــی  اســت  قــرار 

ــه  ــه، ده دقیق ــای دو دقیق ــه ج ــت ب اس
طــول بدهــد، ولــی نتیجــه ایــن اســت کــه 
خــودش کفشــش را پوشیده اســت. چــون 
ایــن مســئله جــا نیافتــاده اســت، خانــواده 
ــا را  ــه وقــت م ــا ده دقیق ــد: ای باب می گوی
ــه ای کفشــش را  ــودم دو دقیق ــه ، خ گرفت
ــد دو  ــر روزی الزم باش ــا اگ ــانم. ی می پوش
بــار ایــن بچــه کفــش را بپوشــد و از خانــه 
در بیــاورد ، دفعــه ســوم می گوینــد: مگــه 
ــی؟  ــروی و بیای ــرون ب ــی بی ــوری ه مجب
ــو  ــی ت ــرکوفت! یعن ــرزنش و س ــی س یعن
ــا را  ــن چیزه ــد ای ــت نبای ــن وضعیت ــا ای ب
بخواهــی! در صورتــی کــه کفــش پوشــیدن 
و بیــرون رفتــن از خانــه نیــاز اولیــه  افــراد 
اســت و نبایــد بــه هــر دلیلــی از او ســلب 
ــه  ــراد ب ــن اف ــا نزدیک تری ــود و در اینج ش
ــق را از  ــن ح ــه ای ــت ک ــخص اس ــن ش ای
چنیــن  متاســفانه  می کنــد.  ســلب  او 
خانواده هــای  در  حتــی  چالش هایــی 
هــم  معلولیــت  دارای  فرزنــد  بــدون 
وجــوددارد و ایــن بــه نقــش حمایتــی 
ــه  ــبت ب ــود نس ــرای خ ــا ب ــه خانواده ه ک
قائلنــد  بــرای  کودکــی  در  فرزندانشــان 
ــد  ــای دارای فرزن ــردد. در خانواده ه برمی گ
ــه افســردگی وجــود  ــاب، از اول زمین توانی
ــادر انتظــار داشــتن  ــدر و م دارد، چــون پ
فرزنــدی کــه معلولیــت داشته باشــند را 
نداشــته و آمادگــی تطبیــق بــا ایــن شــرایط 
ــه  ــا همیش ــی از خانواده ه ــد. خیل را ندارن
ــی راه  ــه ک ــن بچ ــه ای ــند ک ــا می پرس از م
می افتــد؟ یعنــی بــه دنبــال شــرایط ایــده 
آل و صــد در صــدی هســتند. در صورتــی 
کــه در اینجــا قــرار نیســت معجــزه ای 
ــرار اســت شــرایط  ــد، فقــط ق ــاق بیفت اتف
ــا  ــی از خانواده ه ــد. خیل ــدا کن ــود پی بهب
ــه  ــتند ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــط ب ــم فق ه
ــه  ــن بچ ــاعت در روز ای ــت س ــش هف ش
ــه  ــه بچ ــدت ک ــن م ــد از ای ــد. بع را نبینن
ــا  ــت ی ــته اس ــردد، خس ــه برمی گ ــه خان ب
می خواهــد چیــزی تعریــف کنــد ولــی 
گــوش شــنوایی وجــود نــدارد! همــه ایــن 
ــی  ــدازد . یعن ــب می ان ــا را عق ــا کار م ه
ــا حرکتشــان  مــا داریــم روی توانبخشــی ی
کار می کنیــم، مربــی ســعی می کنــد در 
کالس بــه او حرفــه ای بیامــوزد ، ولــی 
ــد.  ــد می کن ــرد و ناامی ــواده او را دلس خان
کالس  در  کــه  اســت  بچــه ای  مثالــش 
ــواده ام  ــد خان ــض می گوی ــا بغ ــیقی ب موس
رفتــی،  کالس  همــه  ایــن  می گوینــد: 
هنــوز فقــط دینــگ دینــگ می کنــی، 
ــی  ــی؟ در حال ــگ بزن ــک آهن ــی ی نمی توان
کــه از نظــر مــا بچــه ای کــه توانایــی حرکت 

 وقتی بچه ها به پدر و مادرشان 
می گویند که قراراست شغل پیدا 

کنیم، آنها می گویند: مگر قراراست 
چقدر به تو بدهند، این پول را 

خودمان به تو می دهیم. یعنی همه 
آنچه جزو اهداف رعد است و برایش 
برنامه  ریزی شده  را از بین می برند
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ــر  ــد از دوســال اگ ــی بع ــدارد ول انگشــت ن
یــک  بگیــرد،  به دســت  ســه تار  بتوانــد 
ــی برخورد هــای  ــی اســت. ول پیشــرفت عال
دیگــر  او  کــه  می شــود  باعــث  منفــی 
ــاس  ــا احس ــد و ی ــه نده ــیقی را ادام موس
ــت.  ــل اس ــی اش بی حاص ــه زندگ ــد ک کن
ــته در  ــود داش ــه وج ــا همیش ــن تضاد ه ای
حالــی کــه برایــش راهــکار هــم وجــود دارد. 
بخــش اعظــم کار برعهــده تیــم روانشناســی 
اســت. گاهــی بچه هــا ازخانــم حقیقــی 
می خواهنــد کــه بــه مادرشــان چیزهایــی را 
بگویــد کــه خودشــان نمی تواننــد بگوینــد. 
ــه  ــم ک ــوزش داده ای ــرد آم ــه ف ــا ب ــال م مث
اســتفاده  خانــه  دستشــویی  از  خــودش 
ــره در دو  ــا گی ــن دوت ــرط ای ــه ش ــد، ب کن
طــرف دستشــویی فرنگــی خانــه زده شــود. 
قبــول  خانــواده  وقت هــا  خیلــی  ولــی 
ــه  ــورا ب ــان ت ــد خودم ــد و می گوی نمی کن
ــن  ــه ای ــی ک ــم در صورت ــویی می بری دستش
نیــاز فــرد اســت کــه خــودش بتوانــد ایــن 
ــن اهــداف توانبخشــی  ــد. بنابرای کار را بکن
ــی  ــه هــدر مــی رود. در صورت ــه راحتــی ب ب
کــه بــا آمــوزش و آگاهــی دادن بــه خانــواده 
ــت.  ــائل را گرف ــن مس ــوی ای ــوان جل می ت
ــدر و مادرشــان  ــه پ ــا ب ــی بچه ه ــال وقت مث
می گوینــد کــه قراراســت شــغل پیــدا کنــم، 
ــدر  ــد : مگــر قراراســت چق جــواب می دهن
بــه تــو بدهنــد، ایــن پــول را خودمــان بــه 
ــزو  ــه ج ــه آنچ ــی هم ــم. یعن ــو می دهی ت
ــزی  اهــداف رعــد اســت و برایــش برنامه  ری
ــداف  ــون اه ــد. چ ــن می برن ــده  را از بی ش

رعــد بــرای خانــواده مشــخص نیســت. آنها 
ــا معجــزه  را از ایــن جهــت می اورنــد کــه ی
ــه  ــا ب شــود و فرزندشــان خــوب شــود و ی
ایــن خاطــر مــی آورد کــه چنــد ســاعتی آزاد 
باشــند و کاری بــه آنها نداشــته باشــد. عدم 
ــا اهــداف رعــد هــم  ــا ب آشــنایی خانواده ه
مــا را بــه عنــوان درمانگــر و هــم همــکاران 
دیگــر را بــه عنــوان مربــی یــا همیــار شــغلی 
ــا زحمــت می کشــند را دچــار  ــه در اینج ک
ــی  ــم حقیق ــه خان ــد . البت ــش می کن چال
واقعــا بــرای آمــوزش خانواده هــا وقــت 
می گذارنــد ولــی متاســفانه در ایــران هنــوز 
ــواده  ــوزش خان ــرای آم ــبی ب ــتر مناس بس
وجــود نــدارد. اگــر بتوانیــم همیــن جامعــه 
ــا  ــم، حتم ــوزش دهی ــد را آم ــدود رع مح
اثراتــش تکثیــر می شــود و هــر فــرد و 
بقیــه  بــرای  نماینــده ای  خانــواده  هــر 
می شــوند. حتــی ایــن پیشــنهاد داده شــد 
ــد ســازی  ــه در توانمن ــی ک ــه خانواده های ک
بیاینــد  بوده انــد  موفــق  بچه هایشــان 
ــد  ــح بدهن ــر توضی ــرای خانواده هــای دیگ ب
کــه چــکار کرده انــد. ولــی تعــداد ایــن 

ــتند. ــم هس ــیار ک ــا بس خانواده ه
 حقیقــی: نقــش خانــواده در ایــران 
ــورد  ــگ اســت. بخصــوص درم بســیار پررن
بچه هایــی کــه مشــکالتی دارنــد. حتــی در 
ــت  ــدا دچــار معلولی ــه بع ــورد کســانی ک م
می شــوند هــم نقــش خانــواده بســیار 
ــر  ــم از س ــتر ه ــه بیش ــود ک ــگ می ش پررن
ــه  ــت، ب ــادری می گف ــت. م ــوزی اس دلس
کــه  ســنگدلی  چقــدر  می گوینــد  مــن 

ــش را  ــودش کفش ــه ات خ ــذاری بچ می گ
ــدم  ــا در نتیجــه ع ــن قضاوت ه بپوشــد! ای
ــه  ــم ب ــه بتوانی ــدر ک آگاهــی اســت. هرچق
ــه  ــر نتیج ــم، بهت ــی دهی ــا آگاه خانواده ه
نقــش  کــه  خانواده هایــی  می گیریــم. 
حمایتگــری دارنــد، هــر موقــع کــه بگوییــم 
خانواده هــا  ســری  یــک  امــا  می آینــد 
ــد  ــد و فقــط می خواهن اصــال حضــور ندارن
ــن  ــرون بفرســتند. ای ــه بی بچه هــا را از خان
ــکل  ــه مش ــتند ک ــه نیس ــا متوج خانواده ه
ــی  ــکل حرکت ــک مش ــط ی ــان فق فرزندش
اســت و از نظــر انســانی فرقــی بــا دیگــران 
نــدارد. متاســفانه از نظــر فرهنگــی مشــکل 
ــدان دارای  ــا فرزن ــال خانواده ه ــم. قب داری
معلولیتشــان را در خانــه پنهــان می کردنــد، 
االن یــک پلــه بــاال آمدیــم و بــه آنهــا اجــازه 
ــا  ــوز ت ــی هن ــد ول ــدن می دهن ــرون آم بی
مرحلــه پذیــرش معلولیت و رشــد متناســب 
ــه  ــت فاصل ــرد دارای معلولی ــرایط ف ــا ش ب

ــود دارد.  وج

ــد  ــور می توان ــه را چط ــن نقیص ــد ای رع
می توانــد  چگونــه  و  کنــد  برطــرف 
ــه خدمــت توانبخشــی  ــواده هــا را ب خان

ــرد؟ ــان بگی فرزندانش
 حقیقــی: بهتریــن کاری کــه رعــد 
می توانــد انجــام دهــد گذاشــتن شــرط 
ــن  ــل از پذیرفت ــواده قب ــرای خان ــوزش ب آم
ــد  ــل آوازه رع ــه دلی ــت. ب ــان اس فرزندش
کــه  مشــتاقند  بســیار  خانواده هــا 
ــا  ــد و م ــز بیاین ــن مرک ــه ای بچه هایشــان ب

عدم آشنایی خانواده ها با اهداف 
رعد هم ما را به عنوان درمانگر و 

هم همکاران دیگر را به عنوان مربی 
یا همیار شغلی که در اینجا زحمت 

می کشند دچار چالش می کند 
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بایــد از ایــن فرصــت طالیــی بــرای آمــوزش 
و تشــریح اهــداف آموزشــی و اشــتغال 

اســتفاده کنیــم. 
مــورد  در  خصوصــا  محمدی فــرد: 
مــادرزادی  معلولیــت  کــه  بچه هایــی 
دارنــد، خانــواده فکــر می کنــد همیــن 
کــه فرزنــدش را بــه رعــد مــی آورد کــه در 
خانــه نمانــد، کافــی اســت و دیگــر نقــش 
ــل  ــرای بچــه هایشــان قائ ــدی را ب هدفمن
نیســتند. نمی پذیرنــد کــه هــدف رعــد 
آمــاده کــردن فرزندشــان بــرای حضــور در 
جامعــه اســت. این کــه حرفــه ای بیامــوزد، 
تحصیــل کنــد، ســر کار بــرود و شــخصیت 
مســتقلی پیــدا کنــد و حرفــی بــرای گفتــن 

داشــته باشــد. 
نقــش آمــوزش خانــواده در توانبخشــی 
فرزنــدان از چــه زمانــی بایــد دیــده شــود؟ 
ــواده وجــود  ــرای ارجــاع خان ــی ب ــا محل آی
ــت  ــا معلولی ــه ب ــد از مواجه ــه بع دارد ک
ــد  ــد و چــه بع ــد از تول فرزندشــان چــه بع
از یــک بیمــاری یــا یــک حادثــه بــه آنجــا 

ــد؟ رجــوع کنن
از  یعنــی  بیمارســتان،  از  حقیقــی: 
ــا  ــت ی ــا معلولی ــه ب ــک بچ ــد ی ــدو تول ب

بعــد از حادثــه ای کــه منجــر بــه معلولیــت 
بیمارســتان ها  اگــر  می شــود.  شــخص 
ــوی  ــددکاری و روانشناســی ق ــک کادر م ی
داشــته باشــند، از همان مرحلــه حمایت از 
خانــواده شــروع می شــود. یعنــی بــه جــای 
اینکــه یــک نــوزاد فلــج مغــزی را به دســت 
پــدرو مــادر جــوان و بی تجربــه بدهــد 
ــص  ــک متخص ــه پزش ــرود، او را ب ــه ب ک
ــران  ــا مراکزحمایتــی معرفــی  کنــد. در ای ی
متولــی چنیــن مــواردی بهزیســتی اســت، 
ــددی  ــف متع ــون وظای ــتی چ ــی بهزیس ول
ــه  ــه هم ــا ب ــی وقت ه ــده دارد، خیل برعه
رشــته های  همــه  در  نمی رســد.  آنهــا 
توانبخشــِی دانشــگاهی بــه نقــش آمــوزش 
ــی  ــت، ول ــاص شده اس ــه خ ــواده توج خان
در عمــل بــه ایــن مســاله مهــم کــم 
علمــی  ازنظــر  مــا  می شــود.  توجهــی 
منتهــی  نداریــم،  فاصلــه ای  دنیــا  بــا 
دســتورالعمل ها، قوانیــن و در مرحلــه آخــر 
ــم  ــه نمی توان ــن مجــری مشــکل دارم ک م
بــه خوبــی ایفــای نقــش کنــم. نهایتــا بــه 
ــن  ــال ای ــه مث ــود ک ــه می ش ــواده گفت خان
بچــه را ببــر کاردرمانــی یــا گفتــار درمانــی 
ــه  ــادر هیچ گون ــدر و م ــی از پ ــا.... . ول ی

حمایــت روانشناســی انجــام نمی شــود. 
ــه  ــن خالص ــه ای ــم کارش ب ــددکاری ه م
شــده کــه اگــر وســیله کمکــی و یــا 
ــد.  ــرد بده ــه ف ــود ب ــادی الزم ب کمــک م
اولیــن چیــزی کــه یــک خانــواده بــا بچــه 
دارای معلولیــت نیــاز دارد آموزش هــای 
روانشناســی اســت تــا ایــن شــرایط را 
قبــول کنــد. قبــول و پذیــرش ایــن شــرایط 
ــواده  ــه خان ــت ک ــی اس ــیار بزرگ ــد بس س
بایــد آن را رد کنــد. تــا وقتــی خانــواده در 
ــری  ــچ کار دیگ ــد، هی ــکار بمانن ــت ان حال
ــواردی  ــن م نمی شــود انجــام داد. در چنی
مــن مجبــورم ایــن حقیقــت تلــخ را بگویــم 
ــتی  ــه تندرس ــز ب ــما هر گ ــد ش ــه فرزن ک
ــواده  ــد. خان ــدا نمی کن ــت پی ــل دس کام
ــه  ــد. فرهنــگ جامع ــد حقیقــت را بدان بای
مــا بگونــه ای اســت کــه خوشــمان می آیــد 
دروغ بشــنویم چــون از شــنیدن حقیقــت 

ــم. ــرس داری ت
ــد  ــز رع ــه شــدن در مرک ــرای پذیرفت ب
ــد؟  ــی می کنن ــی را ط ــه مراحل ــراد چ اف

رعــد  وارد  کــه  فــردی  حقیقــی: 
توســط  پذیــرش،  مرحلــه  در  می شــود 
یــک تیــم شــامل؛ توانبخشــی، مــددکاری، 
روانشناســی، آمــوزش و کاریابــی مصاحبــه 
مشــاوره  او  بــه  ســپس  می شــود. 
ــی  ــد. وقت ــد بکن ــه بای ــه چ ــم ک می دهی
پذیرفتــه شــد، بــه صــورت مــوردی چنــان 
ــا او برخــورد می کنیــم.  کــه الزم باشــد، ب
مثــال اگــر الزم بــود بــا خانــواده  یــا خودش 
صحبــت شــود، تیــم روانشناســی ایــن کار 
را انجــام می دهــد. بــه نظرمــن در همــان 
ــا  مرحلــه پذیــرش تیــم توانبخشــی بایــد ب
فــرد و خانــواده صحبــت کنــد و شــرایط او 
ــد  ــواده روشــن کن ــرای خان و واقعیــت را ب
تــا خانــواده در جریــان اقدامــات مــا قــرار 
گیرنــد. وقتــی خانــواده آمــوزش الزم را 

خیلی اوقات تاکید می کنیم که 
پدرها هم در کنار مادران در
 این جلسات شرکت کنند 

ولی هنوز به این هدف 
نرسیده ایم. 
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ــری  ــش موث ــد نق ــد، می توان ــت کن دریاف
برعهــده  فرزنــدش  توانمند ســازی  در 
گیــرد. در غیراین صــورت هرچــه در جهــت 
ــی  ــم، ب ــا کوشــش کنی ــی بچه ه توانبخش
فایــده خواهــد بــود و ایــن فــرد ســر خورده 
هــم  دربهزیســتی  می شــود.  ناامیــد  و 
ــا  ــه ی ــی برجامع ــی مبتن ــث توانبخش بح
ــا  ــه ب ــه ای همیش ــی حرف ــث توانبخش بح
ــت،  ــراه اس ــواده هم ــوزش خان ــث آم بح
ولــی درعمــل متخصــص در ایــن حــوزه بــه 
انــدازه کافــی وجــود نــدارد. مثــال اگــر قرار 
اســت یــک فیزیوتــراپ ده مریض را پوشــش 
دهــد و یــا یــک مــددکار بیســت خانــواده 
ــل  ــد، در عم ــته باش ــر داش ــت نظ را تح
ــده در  می بینیــم کــه هــر کــدام صــد پرون
ــام  ــه انج ــادر ب ــال ق ــد و عم ــت دارن دس

ــتند.  ــه درســت نیس وظیف
ــن  ــن اولی ــر م ــه نظ ــرد: ب محمدی ف
چیــزی کــه بایــد بــرای خانواده هــا معلــوم 
شــود، اهــداف موسســه رعــد اســت. 
وقتــی اهــداف رعــد بــرای خانواده هــا 
گفتــه می شــود اولیــن سوالشــان ایــن 
اســت کــه مگــر می شــود؟ بایــد از همــان 
ــش  ــه نق ــود ک ــه ش ــا گفت ــه آنه ــدا ب ابت
ــت،  ــان چیس ــش خودش ــت، نق ــا چیس م
نقــش روانشــناس چیســت، نقــش آمــوزش 
چیســت و نقــش اشــتغال چیســت؟ پــس 
ــد  ــکل دارتر بای ــراد مش ــه، اف ــن مرحل از ای
غربالگــری شــوند و معلــوم شــود کــه 
ــه رو  ــی روب ــه چالش های ــا چ ــراد ب ــن اف ای
برنامه ریــزی  برایشــان  بعــد  و  هســتند 
ــان  ــس چالش هایش ــد از پ ــا بتوانن ــود ت ش
برآینــد. یعنــی بــه همــان انــدازه کــه فــرد 
دارای معلولیــت بایــد آمــوزش ببینــد، 
ــا در  ــد ت ــد آمــوزش ببین ــواده هــم بای خان
نهایــت بــه آنچــه مــا می خواهیــم برســیم. 

و 

ســخن آخــر...؟
محمدی فــرد: مــا فرصتــی را ازدســت 
داده ایــم و افــرادی را داریــم کــه چنــد 
ــه یــک ســری  ــد و ب ســال در رعــد بوده ان
از شــرایط عــادت کــرده و تغییــر شــرایط بــا 
وجودی کــه بــه نفعشــان هســت، برایشــان 
ســخت اســت. مثــال در قانــون جدیــد 
ــش از  ــا بی ــه بچه ه ــده ک ــه ش ــد گفت رع
دو ســال نمی تواننــد از خدمــات مرکــز 
ــن  ــرای ای ــون ب ــن قان ــد. ای ــتفاده کنن اس
اســت کــه افــراد تــالش بیشــتری کننــد، 
حرفــه ای بیاموزنــد و بــه اشــتغال برســند و 
مســتقل شــوند. ولــی بازخــوردش در بیــن 
بچه هــا منفــی بــود . چــون توجیــه نبودنــد 
ــت؟  ــد چیس ــون جدی ــن قان ــت ای ــه عل ک
ــوده کــه در  نفهمیدنــد کــه منظــور ایــن ب
ایــن مــدت جــای خــود در جامعــه را پیــدا 
ــد.  ــد و برون ــود را بپذیری ــش خ ــد، نق کنن
ــه  ــی ب ــرای مــدت طوالن ــد ب ــودن در رع ب
نفــع هیچ کــس نیســت. رعــد محــل گــذر 
اســت نــه جایــی بــرای مانــدن! ولــی الزم 
اســت افــراد جدیــدی کــه می خواهنــد بــه 

رعــد وارد شــوند، اهــداف و سیاســت های 
ــریح  ــان تش ــا و خانواده ش ــرای آنه ــد ب رع
شــود. الزم اســت یــک ســری آموزش هــای 
اولیــه قبــل از شــروع کالس هــا بــرای ایــن 
ــزار  ــه برگ ــور جداگان ــواده به ط ــرد و خان ف
ــا  ــد ب ــه بای ــد اصــال چگون شــود کــه بدانن
معلولیــت خــود کنــار بیاینــد. بــه نظرمــن 
ــه  ــه پذیرفت ــرادی ک ــداد اف ــر اســت تع بهت
کــرد،   کمتــر  را  هرتــرم  در  می شــوند 
ــر را  ــزده نف ــر پان ــه جــای ســی نف ــال ب مث
ــا ببینیــم خروجــی ایــن تعــداد  بپذیریــم ت
ــرای  ــن تشــویقی اســت ب چــه هســت؟ ای
ــد  ــد مانده ان ــل در رع ــه از قب ــی ک بچه های
کــه ببیننــد افــرادی کــه ایــن دوره را 
گذرانده انــد، چقــدر زودتــر بــه هــدف خــود 
می رســند و ایــن پانــزده نفرخودشــان پیــام 
ــه خودشــان و  ــه  شــوند ک ــرای بقی آوری ب
ــا  ــه اینج ــه ب ــد ک ــه کردن ــان چ خانواده ش
ــار  ــدم در کن ــن معتق ــه م ــیدند. البت رس
ــد  ــای آموزشــی بای ــوزی و کالس ه حرفه آم
موقعیت هــای شــاد هــم بــرای بچه هــا 
ــای  ــار آموزش ه ــد درکن ــم. بای ــاد کنی ایج
جــدی و توانبخشــی، فرصتــی را بــرای 
ــه  ــم ک ــه بگنجانی ــا در برنام فراغــت بچه ه
ــادی  ــرای ش ــی ب ــد محیط ــاس کنن احس
ــود  ــم وج ــپ زدن ه ــش و گ ــوش وب و خ
ــه الی  ــتری در الب ــن بس ــون چنی دارد. چ
در  بچه هــا  نشــده،  دیــده  برنامه هــا 
کالس هــای آموزشــی و یــا کالس هــای 
درمانــی از هــر فرصتــی بــرای حــرف زدن و 
ــور  ــد. همان ط ــتفاده می کنن ــدن اس خندی
در  ازقبــل  افرادی کــه  در  گفتــم  کــه 
رعــد بوده انــد شــاید ایجــاد تغییــرات 
ــازه  ــه ت ــرادی ک ــی اف ــد، ول ــخت باش س
وارد می شــوند را خیلــی بهتــر می تــوان 

ــرار داد. ــیر ق ــرد و در مس ــه ک توجی

وقتی خانواده آموزش الزم را دریافت 
کند، می تواند نقش موثری در 

توانمندسازی فرزندش به عهده 
گیرد. در غیر این صورت هرچه در 
جهت توانبخشی بچه ها کوشش 

کنیم بی فایده خواهد بود.
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مریـم ارجمنـدی، مـادر مهسـا زنده دل 
اسـت. مهسـا نـه سـال پیـش در سـال ۸۸ 
به طـور ناگهانـی دچـار خونریزی مغزی شـد 
و در خانـه از حـال رفـت. بعـد از رفتـن بـه 
بیمارسـتان، پزشـک پـس از معاینـه اولیـه 
بـه او گفـت کـه دخترش مـرده اسـت. ولی 
قرارگرفـت.  دسـتگاه  زیـر  و  مانـد  زنـده  او 
بعـد از احیـا او را بـه اتـاق عمـل بردنـد و 
قسـمتی از سـرش را بـاز کردنـد و گفتنـد 
کـه دچـار خونریـزی در یکـی از مویرگ های 
مغـزی شده اسـت. مهسـا چهـار هفتـه در 
کمـا بـود. او را نزد دکترهای زیـادی بردند. 
حتـی بـا پروفسـور سـمیعی در آلمـان هـم 
تمـاس گرفتنـد کـه او پروفسـور رحمـت را 
معرفـی کـرد. دکتـر رحمـت مهسـا را عمل 
کـرد. ولـی قبـل از عمـل گفتـه بـود کـه 
سـالم  عمـل  زیـر  از  مهسـا  اسـت  ممکـن 
بیـرون نیایـد. اما مهسـا از اتـاق عمل زنده 
برگشـت، ولـی طـرف چـپ بدنـش بی حس 
شـد و حتـی بینایـی اش دچار اختالل شـد. 
مهسـا مدت هـا در خانـه فیزیوتراپـی  شـد.

شــما بــه عنــوان مــادر چگونــه بــا ایــن 
شــرایط کنارآمدیــد؟

 مریم ارجمندی: من چاره ای نداشـتم 
بـه جـز اینکـه هـر کاری کـه از دسـتم برآید 
را انجـام دهـم. مهسـا مدت هـا مثـل یـک 
تکـه گوشـت در خانه افتاده بـود. دکترش به 
من می گفـت، اگراو را مرتـب ورزش ندهی، 
عضالتـش شـل می شـود و از بیـن مـی رود. 
مـن او را بـه سـتون خانـه با طنـاب و کش 
می داشـتم.  نگهـش  پـا  روی  و  می بسـتم 
بعـد ازیـک هفتـه خود بـه خود پـای چپش 
حالـت پـرش پیدا کـرد. بالفاصلـه او را بلند 

کـردم و چنـد قدم راهـش بـردم. آن روز در 
خانـه جشـن گرفتیـم و شـادی کردیـم. از 
آن روز بـه بعـد مرتـب بـرای آب درمانـی و 
در  و  می بردمـش  فیزیوتراپـی  و  کاردرمانـی 
خانـه بـه او ورزش مـی دادم تـا اینکـه مرکز 

رعـد را بـه مـن معرفـی کردند.
بسـیار  پروسـه  ایـن  البتـه  مهسـا:   
 ۸۸ سـال  ازاردیبهشـت  بـود.  طوالنـی 
هفـت  حـدود  شـدم،  بیمـاری  دچـار  کـه 
کاری  هیـچ  و  بـودم  بیمارسـتان  در  مـاه 
بـار  سـه  دهـم.  انجـام  نمی توانسـتم  را 
مدتـی  آخـر،  ازعمـل  بعـد  و  کـردم  عمـل 
فیزیوتراپیسـت بـه خانـه می آمد وبـا من کار 
می کـرد. آن زمـان مـادرم پارچـه ای به پای 
مـن می بسـت و می کشـید و با کمـک افراد 
خانـواده مـرا روی پـا نگـه می داشـتند کـه 
حـس ایسـتادن برایـم ایجـاد شـود. مـادرم 
ایـن کارهـا را انجـام مـی داد تا حـرکات من 
برگـردد. واقعـا مدیـون او هسـتم. مـادرم 
مثـل یـک فرشـته اطـراف مـن بـال بـال 
مـی زد تـا بهتر شـوم. در سـرما و گرمـا، در 
آفتـاب و بـاران مرا بـه فیزیوتراپـی می برد و 
برمی گردانـد. تمـام اوقاتی که درد داشـتم، 
او  می کشـید.  درد  ازمـن  بیـش  مـادرم 

 مهسا: ورزش هایی که توسط 
کارشناسان مرکز رعد به من آموزش 
داده شده را به کمک مادرم در منزل 

انجام می دهم. مادرم مشوق من در 
انجام این تمرین هاست. 

ــه  ــی ک ــی فرزندان ــواده در توانبخش ــش خان نق
ــر  ــد بســیار موث ــی دارن محدودیت هــای جســمی و ذهن
ــا معلولیتــی  ــد متناســب ب ــن خانواده هــا بای اســت. ای
کــه فرزنــد دارد، او را اســتعدادیابی کنــد، توانمندی هــای 
ــه  ــن کاری ک ــد. مهم تری ــش دهن ــد و پرورش اورا ببین
ــه  ــود، چ ــدان خ ــورد فرزن ــد در م ــا می توانن خانواده ه
ــه  ــد ب ــام دهن ــت انج ــه دارای معلولی ــت و چ تندرس
رســمیت شــناختن شــخصیت مســتقل آنهــا و تــا جایــی 
ــرای  ــه استقاللشــان اســت. ب ــود، کمــک ب ــه می ش ک
ــان  ــای صحیحش ــا روش ه ــه ب ــا ک ــی دو مادرتوان معرف
ــه ســراغ  موجــب توانمندشــدن فرزندانشــان شــدند، ب

ــم.  ــادر و فرزندانشــان رفتی دو م

 نقش مادران در توانبخشی فرزندان دارای معلولیت
 در گفت وگو با دو مادر و فرزندانشان
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بیمـاری قنـد دارد ولـی هیچوقـت ندیدیـم 
داشته باشـد. نالـه ای  و  گلـه  کـه 

ــاد،  ــت افت ــاق برای ــن اتف ــه ای ــی ک زمان
ــتی؟ ــی داش ــه احساس ــودت چ خ

دانشـجوی  زمـان  آن  در  مهسـا:   
نقشه کشـی معمـاری بـودم. بیمـاری مـن 
خیلـی ناگهانـی بـود و هیـچ عالمـت قبلی 
نداشـت. چیـزی کـه بـه یـاد دارم ایـن بود 
کـه از کـف پـای چپـم دردی شـروع شـد 
و بـه نخـاع و بعـد بـه سـرم رسـید و بعـد 
افتـادم. نمی دانـم چطورخـودم را به طبقه 
پاییـن رسـاندم و مـادرم را صـدا کـردم و 
دیگـر چیـزی به یاد نـدارم. مـادرم می گوید 
کـه وقتـی بـه مـن نـگاه کـرده دیـده کـه 
چشـمم سـفید شـده وبعـد هـم افتـاده ام. 
نفهمیـدم کـه چطـور مـرا بـه بیمارسـتان 
رسـاندند و چـه زمانـی عملـم کردنـد و چه 
زمانـی به هـوش آمـدم؟ از کمـا کـه بیـرون 
آمـدم، هوشـیاری ام خیلـی پاییـن بـود. در 
بیمارسـتان سـجاد بسـتری بـودم و دچـار 
عفونت مغز هم شـده بودم. در بیمارسـتان 
سـجاد، تحـت نظـر دکتـر گویـا، متخصص 
ماهـی  سـه  تمـام  گرفتـم.  قـرار  عفونـی 
کـه در بیمارسـتان سـجاد بـودم، مـادرم 
بـاالی سـرم بـود و بـا وجـود بیمـاری کـه 
بـه آن مبتـال بـود، از پیشـم تـکان نخورد. 
مـن شـاهد سـختی های زیـادی کـه مادرم 
متحمـل می شـد بـودم و فکـر می کنـم که 
مـادران واقعا فرشـته اند. خصوصـا مادرانی 
آنهـا  هسـتند.  توانیـاب  فرزنـد  دارای  کـه 
واقعـا دارای صبـر و تحمـل زیادی هسـتند 
و از خـدا بـرای همـه آنهـا آرزوی سـالمتی 

دارم.

یــک  کــه  شــدی  متوجــه  وقتــی 
ــه  ــت، چ ــس اس ــی ح ــت ب ــرف بدن ط

داشــتی؟ عکس العملــی 
 مهسـا: وقتی متوجه شـرایطم شدم 
خیلـی ناراحـت شـدم و گریه کـردم. من با 
امیـد بـه اتـاق عمل رفتـم و با وجـودی که 
دکتـر گفتـه بـود ممکن اسـت از اتاق عمل 
برنگـردم ولی زنده برگشـتم. وقتـی متوجه 
شـدم کـه طرف چـپ بدنم بی حس اسـت، 
بی حسـی ام  کـردم.  داد  و  جیـغ  خیلـی 
طـوری بـود کـه احسـاس می کردم دسـت 
وپـای چپـم قطع شده اسـت. وقتی سـوزن 
بـه دسـت و پایـم می زدنـد، اصـال متوجـه 
نمی شـدم. قبـل از ایـن اتفـاق، از لحـاظ 
ظاهـری وتیـپ و قیافـه درشـرایط خوبـی 
داشـتم.  زیـادی  خواسـتگاران  و  بـودم 
خیلـی  برایـم  جدیـد  وضعیـت  تحمـل 

سـخت وغیرقابـل باور بـود. اینکـه میدیدم 
دوسـتانم و دختـران فامیل سـالم هسـتند 
و زندگـی معمولـی دارند، دلم بـرای خودم 
می سـوخت. بـرادر کوچک تـرم هـم ازدواج 
مـادرم  آرزوی  تنهـا  دیگـر  رفـت.  و  کـرد 
سـالمتی و خوشـبختی و ازدواج مـن بـود.

شــما چــه نقشــی در بهبــودی دخترتــان 
بــرای خودتــان قائلیــد؟ 

مـادر مهسـا: مـن باهمـه مشـکالت و 
رفتارهـای مهسـا کنارآمـدم. قبـل از ایـن 
اتفـاق مـن کمتردرخانـه می ماندم. بیشـتر 
منـزل  بـه  ویـا  بـودم  سـفر  در  یـا  اوقـات 
دوسـتان و اقـوام می رفتم. ولـی بعد از این 
اتفـاق تمام وقتم صرف مهسـا شـد. مهسـا 
چنـد مـاه روی ویلچـر بـود و مـن او بـه 
مراکزفیزیوتراپـی و آب درمانـی و کاردرمانی 
می بـردم. بـه اومی گفتـم اگـر روی ویلچـر 
بشـینی تنبل می شـوی وبلند شـدن برایت 
روی  از  هـم  باالخـره  می شـود.  سـخت 
ویلچـر بلنـد شـد. من بـه تنهایی مهسـا را 
از پله هـای خانـه یکـی یکـی بـاال می بردم، 
به طوری کـه بـه دیسـک گـردن دچار شـدم 
ولـی آنقـدر ادامـه دادم تا باالخره توانسـت 
روی پایش بایسـتد و راه بـرود. از وقتی هم 
کـه به مرکـز رعد آمـده، حرکت سرشـانه و 
مـچ دسـتش و از لحـاظ روحیه هـم خیلی 

بهتـر شده اسـت.
 مهســا: آنقــدر کــه مــادرم بــه 
می دهــد،  اهمیــت  مــن  کــردن  ورزش  
خــودم اهمیــت نمی دهــم. گاهــی بــه 
خانــه  در  کــه  می کنــد  وادار  مــرا  زور 
تمرین هــا را انجــام دهــم. اتــاق مــن 
شــبیه یــک مرکــز فیزیوتراپــی اســت و 
ــداری  ــایل الزم را خری ــتر وس ــادرم بیش م
ــنود،  ــم بش ــیله ای را ه ــر وس ــرده و ه ک
برایــم مفیــد اســت ســریعا تهیــه می کنــد. 

مــن بــه تنهایــی نمی توانــم خیلــی از 
ــر  ــم. خواه ــام ده ــا را انج ــن ورزش ه ای
یــا دوســتی هــم کــه بتوانــد کمکــم کنــد 
مــادرم  بــا  را  تمرین هــا  همــه  نــدارم. 
دراین گونــه  پــدرم  می دهــم.  انجــام 
تنهــا  او  نمی کنــد.  همــکاری  کارهــا 
حمایــت مالــی می کنــد ولــی دلــش را 
نــدارد کــه در ورزش کــردن بــه مــن کمــک 
کنــد. همیشــه خــدا را شــکر می کنــم کــه 
ــا او  ــت. واقع ــرم هس ــادرم برس ــایه م س
ــا کــرد. ورزش هایــی کــه توســط  مــرا احی
کارشناســان مرکــز رعــد بــه مــن آمــوزش 
داده شــده را بــه کمــک مــادرم در منــزل 
ــن در  ــوق م ــادرم مش ــم. م ــام می ده انج

انجــام ایــن تمرین هاســت. 
طاهـره یوسـفی، مـادر مهـری اصغری 
اسـت. او می گویـد: از دو سـالگی متوجـه 
شـدیم کـه مهری یـک پایـش را روی زمین 
کـه  نمی دانسـتیم  زمـان  آن  می کشـد. 
ضعف عضالنی چیسـت. در سـیزده سالگی 
تشـخیص دادند که مهـری نوروپاتـی دارد. 
ادامـه می دهد، سـال ها او را بـه فیزیوتراپی 
می بـردم. مهـری تـا هجـده سـالگی روی 
پایـش راه می رفـت ولی کم کم مشـکالتش 
بیشـتر شـد و بایـد دسـتش را می گرفتیـم 
کـه راه بـرود و بعد از آن هم ویلچری شـد. 

مســئله  ایــن  بــا  چطــور  شــما   
؟ یــد مد آ ر کنا

 مادرمهـری: قبـول کـردن بیمـاری 
یـک  بـرای  اسـت.  مشـکل  بسـیار  فرزنـد 
ببینـد  کـه  اسـت  سـخت  خیلـی  مـادر 
یـا  و  مـی رود  راه  سـختی  بـه  فرزنـدش 
روی ویلچـر می نشـیند. ولـی چـون از دو 
سـالگی ایـن بیماری خودش را نشـان داد، 
از همـان زمـان مرتـب اورا بـه فیزیوتراپـی 
می بـردم و همراهـش بـودم. ولـی همیشـه 
سـعی کـرده ام کـه تا جایـی که بشـود او را 
مسـتقل بـار بیـاورم. از وقتـی هم بـه مرکز 
رعـد آمـده خیلـی بهتـر شـده و حتـی بـا 
دسـتگاه می توانـد بایسـتد. مـن از زمانـی 
کـه مهـری دیگـر نمی توانـد راه بـرود همـه 

جـا بـا او هسـتم. 
 مهـری: من تـا دیپلم خـودم راه می 
رفتـم ولـی بعـد ازآن برای راه رفتـن نیاز به 
کمـک داشـتم و بایـد دو نفر دسـتم را می 
گرفتنـد تـا راه بـروم و بعـد هـم مجبـور به 

اسـتفاده از ویلچر شـدم.

چــه مــدت اســت کــه بــه رعــد می آییــد 
و چگونــه بــا ایــن مرکز آشــنا شــدید؟

ــل از  ــری: هشــت ســال قب  مادرمه

مادر مهری:برای یک مادر خیلی 
سخت است که ببیند فرزندش به 
سختی راه می رود و یا روی ویلچر 

می نشیند.از زمانی که بیماری دخترم 
خودش را نشان داد ، مرتب او را به 
فیزیو تراپی می بردم ولی همیشه 

سعی کرده ام تا جایی که بشود او را 
مستقل بار بیاورم.
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طریــق یکــی از فیزیوتراپیســت ها بــه رعــد 
ــون  ــا کن ــخ ت ــدیم و از آن تاری ــی ش معرف
بــه رعــد می آییــم. در ایــن مــدت، خانــم 
حقیقــی خیلــی بــرای مهــری زحمــت 
خانــم  کــه  آموزش هایــی  کشــیدند. 
ــد،  ــن دادن ــه م ــری و ب ــه مه ــی ب حقیق
ــرای  ــال ب ــود. مث ــده ب ــک کنن ــی کم خیل
ــاده شــدن از ماشــین،  ــوار شــدن و پی س
ــا  قبــال مهــری را بغــل می کردیــم، ولــی ب
ــد  ــاال می توان ــد، ح ــه دی ــی ک آموزش های
ــاده شــود و  ــا کمــی کمــک، ســوار و پی ب
خیلــی از کارهایــش را هــم خــودش انجــام 

 دهــد.

ــا  ــتگی بچه ه ــه وابس ــد ک ــه می کنی  چ
را بــه خــود کــم کنیــد و آنهــا را 

مســتقل تر بــار بیاوریــد؟
ــی  ــری خیل ــری: االن مه ــادر مه  م
ــام  ــا تم ــته نیســت و تقریب ــن وابس ــه م ب
کارهایــش را خــودش انجــام می دهــد. 
ــورد و لباســش  ــودش می خ ــش را خ غذای
ــه  را خــودش می پوشــد و در کارهــای خان
ــک  ــن کم ــه م ــته ب ــورت نشس ــم به ص ه
ــی  ــارو برق ــیدن ج ــی درکش ــد. حت می کن
ــک  ــپزی کم ــای آش ــا کاره ــه و ی در خان
ــرای دستشــویی  ــط ب ــری فق ــد. مه می کن
رفتــن نیــاز بــه کمــک دارد. البتــه از وقتی 
ــر شده اســت.  ــی بهت ــده خیل ــد آم ــه رع ب
االن هفتــه ای دوبــار بــرای فیزیوتراپــی 
از  مهــری  بیمــاری  می آیــد.  رعــد  بــه 
ــات و  ــر تمرین ــرونده اســت و اگ ــوع پیش ن
ــی  ــم حقیق ــط خان ــه توس ــی ک ورزش های
و ســایر کارشناســان مرکزتوصیــه شــده 
را انجــام ندهــد، بیمــاری اش پیشــرفت 
ــزل  ــاعت در من ــر روز یک س ــد. اوه می کن
ــی  ــش را م ــن وزنه های ــد. م ورزش  می کن

بنــدم و خــودش ورزش می کنــد.
 مــادر مهســا: مــادران از ســر 
دلســوزی، گاهــی خودشــان خیلــی از 
کارهــا را انجــام می دهنــد. مثــال مــن 
ــود،  ــت نش ــا ناراح ــه مهس ــن ک ــرای ای ب
ــا را خــودم انجــام می دهــم.  ــی کاره خیل
ولــی مدتــی اســت کــه بعضــی از کارهــای 
خانــه را بــه مهســا می ســپارم. مثــال 
خانــه  نظافــت  و  جاروبرقــی  کشــیدن 
وشســتن ظرف هــا و حتــی اتــو کــردن 
انجــام  مهســا  را  پــدرش  لباس هــای 
درســت  غــذا  بیشــتر  مــن  می دهــد. 
ــش  ــد کف ــتن بن ــه دربس ــم و البت می کن
کتانــی یــا دکمه هــای مانتــو بــه او کمــک 
ــت.  ــخت اس ــش س ــون برای ــم، چ می کن
بــه او  بیشــتری  کارهــای  اخیــرا  مــن 

ــکاری  ــم هم ــا ه ــم و مهس ــذار می کن واگ
خوبــی دارد.

از  بیمـاری  از  بعـد  مـن  مهسـا:   
دانشـگاه انصراف دادم و چند سـالی اسـت 
می کنـم.  کار  امـالک  دفتـر  یـک  در  کـه 
می رفتـم،  کار  سـر  عصـا  بـا  کـه  اوایـل 
متوجـه می شـدم کـه مادرم از پشـت سـرم 
می آیـد وبـدون ایـن که مـن بفهمـم از دور 
مراقـب اسـت کـه چطور سـر کار مـی روم. 
تـا  را  کـرد  کار  ایـن  مـادرم  مـاه  سـه  دو 
مطمئـن شـود بـه تنهایـی می توانم بـروم و 
برگـردم. وقتـی می دانـد کاری را می توانـم 
انجـام دهـم ، برعهـده خـودم می گـذارد. 
خدارا شـکر االن خیلی مسـتقل تر شـده ام. 
مـن سـه روز درهفتـه بـرای فیزیوتراپـی و 
کاردرمانـی و یـک روز هم بـرای کالس آواز 
بـه رعـد می آیـم کـه معموال مـادرم مـرا با 
ماشـین شـخصی مـی آورد و برمی گردانـد. 
تاکسـی  حـال  بـه  تـا  مـن  همیـن  بـرای 
سـوار نشـده ام. اگر مسـیر تاکسـی را بدانم 
البتـه  برگـردم.  و  بیایـم  خـودم  می توانـم 
روزهایـی کـه بـه رعـد می آیـم از سـرکارم 
مرخصـی می گیـرم واگـر بخواهم با تاکسـی 
بیایـم زمـان زیـادی صـرف رفـت و آمـدم 

می شـود.
 مادر مهسـا: االن دیگر مغـازه داران 
محلـه مـا، حتـی پارکبانـان همه مهسـا را 
می شناسـند. مـن بـه همـه سـپرده ام کـه 
حواسشـان بـه مهسـا باشـد. االن دیگـر به 
مهسـا می گویـم خـودت تنهـا بیـرون برو و 
گـردش کـن. ولـی چون مسـیر خانـه ما به 
مرکزرعـد سـخت اسـت، بـرای همیـن من 
و  مـی آورم  رعـد  بـه  را  او  کارش  محـل  از 
برمی گردانـم. سـاعاتی را هـم کـه در رعـد 

هسـتم باسـایر مـادران وقـت می گذرانیـم. 
بـه هرحـال ایـن مهـر مـادری اسـت کـه 
باعـث می شـود مـادران از جان خـود برای 

فرزندانشـان مایـه می گذارنـد.
 مهسـا: بـا زحمت هـای زیـادی کـه 
مادرم کشـیده، من می توانـم همه کارهایم 
را خـودم انجـام بدهـم. یـک جاهایی لطف 
زیـادی در حـق مـن کرد که شـاید اشـتباه 
بـود و در جاهایـی هم لطـف نکردنش برای 
مـن خیلـی خـوب بـود. شـاید بگوینـد که 
مهسـا بـا یـک دسـت چطـور فـالن کار را 
انجـام می دهـد، ولـی مـن همیـن کارهای 
بـه نظـر غیرممکـن را آنقـدر انجـام دادم 
و آنقـدر خرابـکاری کـردم تـا راهـش رایـاد 
گرفتـم. اگرغیـر ازاین بـود، هنوز بـرای هر 

کاری بایـد مـادرم را صـدا می زدم.
 مهــری: یــک مدتــی مــادرم مشــکل 
مــن  بــا  نمی توانســت  و  داشــت  زانــو 
ــه رعــد می آمــدم.  ــا ب ــد و خــودم تنه بیای
مــادرم می گفــت، مهــری وقتــی رســیدی 
زنــگ بــزن، مهــری وقتــی ســوار ســرویس 
ــاده  ــی پی ــری وقت ــزن، مه ــگ ب شــدی زن
شــدی زنــگ بــزن و....مــن می گفتــم 
مــن همــش بایــد گوشــی دســتم باشــه و 
بــه شــما زنــگ بزنــم! چــون مــادرم تمــام 
ــد از  ــود. دوســال بع ــن ب ــران م ــت نگ وق
ــرون  ــه بی ایــن کــه ویلچــری شــدم از خان
نمی آمــدم چــون از نــگاه و از دلســوزی 
ــی وقتــی در  مــردم ناراحــت می شــدم. ول
رعــد در کالس روانشناســی شــرکت کــردم 
مشــکلم  کالس  مربــی  توصیه هــای  بــا 
ــم  ــردم برای ــگاه م ــر ن برطــرف شــد و دیگ
اهمیتــی نداشــت. االن همــه جــا خــودم 
مــی روم و می آیــم واز وقتــی کــه در جامعــه 
ــم  ــم، احســاس می کن رفــت و  آمــد می کن
هــم نــگاه مــردم بــرای مــن و هــم حضــور 

ــت. ــادی شده اس ــردم، ع ــرای م ــن ب م

ــادران و  ــایر م ــه س ــه ای ب ــه توصی چ
دارای  کــه  بچه هایــی  خانواده هــای 
ناتوانــی جســمی هســتند، داریــد؟

نبایـد  خانواده هـا  مهـری:  مـادر   
بـه  متکـی  و  وابسـته  را  فرزندانشـان 
خودشـان کننـد و نبایـد هـم نسـبت بـه 
باشـند.  توجـه  بـی  فرزندشـان  سرنوشـت 
شـرایط  بهبـود  در  خانـواده  حمایـت 
اسـت. موثـر  خیلـی  توانیـاب  بچه هـای 
مهسـا: خانواده هـای توانیابان جسـمی 
غیرکارشـناس  افـراد  توصیـه  بـه  حرکتـی 
عمـل نکننـد و حتمـا با چند نفر پزشـک و 
فیزیوتراپیسـت مشـاوره کنند. خیلی موارد 
توانبخشـی  خدمـات  بـا  درپاهـا  انحـراف 

مادر مهری: خانواده ها نباید 
فرزندانشان را وابسته و متکی به 

خودشان کنند و نباید هم نسبت به 
سرنوشت فرزندشان بی توجه باشند
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پیـدا  بهبـود  کاردرمانـی  و  فیزیوتراپـی  و 
قـرار  عمـل  تحـت  وقتـی  ولـی  می کنـد. 
گذاشـته  پالتیـن  پایـش  در  و  می گیـرد 
می شـود، ایـن افـرد تا آخـر عمر با مشـکل 
حرکتـی روبـه رو می شـوند. خانـم حقیقـی 
هـم درایـن مورد بسـیار تاکیـد دارند که هر 
مشـکلی در دسـت وپا را فوری عمل نکنند. 
بسـیاری از ایـن مشـکالت بـا کاردرمانـی و 
فیزیوتراپـی بهبـود پیدا می کنـد، ولی وقتی 
نمی شـود  کاری  دیگـر  می شـوند،  عمـل 
برایشـان انجـام داد. خیلـی از مـوارد افراد 
بـا همـان نقـص می تواننـد راه برونـد، ولی 

بعـد ازعمـل کامـال زمین گیـر می شـوند.
ــرای  ــاق ب ــن اتف ــا: ای ــادر مهس  م
ــه  ــنیدیم ک ــد . ش ــش آم ــم پی ــا ه مهس
دکتــری هســت کــه بــا تزریــق یــک آمپــول 
در دســت مهســا باعــث می شــود دســتش 
تــا شــش هفــت مــاه حرکــت کنــد. وقتــی 
شــدیدا   ، گفتــم  حقیقــی  خانــم  بــه 
ــن  ــا ای ــد ب ــد و گفتن ــن کار را رد کردن ای
کارحرکــت کمــی کــه در دســتش هســت 
هــم از بیــن مــی رود و مــا هــم ایــن کار را 
نکردیــم و بعــد شــنیدیم کســانی کــه ایــن 
ــه ای  ــد ، نتیج ــام داده بودن ــق را انج تزری
ــم  ــکر می کن ــدا را ش ــد. خ ــم نگرفته ان ه
کــه کســانی مثــل خانــم حقیقــی در ایــن 
مرکــز هســتند کــه هــم خانواده هــا را 
راهنمایــی می کننــد وهــم بــه بچه هــا 
ــد  ــه رع ــا ب ــا واقع ــد. مهس کمــک می کنن
ــز  ــم مرک ــا ه ــر جمعه ه ــه دارد و اگ عالق
بــاز بــود، دوســت داشــت بــه اینجــا 
ــم  ــی ه ــتان خوب ــا دوس ــد.  در اینج بیای

. دارد 
دوران  از  دوســال  مــن  مهســا:   
ــط  ــت دادم، فق ــم را از دس ــی درمان طالی
ــری  ــک س ــزل ی ــادرم در من ــار م ــه اجب ب

ایــن  مــی دادم.  انجــام  در  را  حــرکات 
ــه  ــی ک ــود. چــون ماهای اشــتباه بزرگــی ب
عمــل می شــویم یــک دوره درمــان طالیــی 
داریــم کــه اگــر بگــذرد، جبرانــش ســخت 
درمــان  دوران  ایــن  در  اگــر  می شــود. 
ــل  ــر حاص ــودی زودت ــرد، بهب ــورت گی ص
ــم  ــه می خواه ــری ک ــورد دیگ ــود. م می ش
بگویــم ایــن کــه مــادرم همیشــه می گویــد 
ــه  ــود مقایس ــر از خ ــا پایین ت ــودت را ب خ
ــدارم.  ــول ن ــرف را قب ــن ح ــن ای ــن. م ک
ــر از خــود مقایســه  ــا بهت مــن خــودم را ب
بهتــر  می خواهــم  چــون  می کنــم، 
خودمــان  پــای  روی  بایــد  مــا  شــوم. 
ــدر و  ــه پ ــی ب ــم متک ــتیم. نمی توانی بایس
ــا  ــه پدرومادره ــاهللا ک ــیم. انش ــادر باش م
ــی  ــا ک ــی ت ــند، ول ــده باش ــال زن صــد س
زنــده  و پیــش مــا هســتند. بچه هــای 

توانیــاب بایــد همــت کننــد و جلــو برونــد 
و بــه کمترین هــا راضــی نباشــند. اگــر 
ــن االن  ــود م ــا نتیجــه بخــش نب درمان ه
از ویلچــر بلنــد نشــده بــودم، پــس حتمــا 
ــد  ــد ناامی ــود. نبای ــم می ش ــن ه بهترازای
شــوند وبایــد درمــان خــود را ادامــه دهند. 
بایــد روحیــه خــود را حفــظ کننــد، حتمــا 
ــود  ــراپ خ ــک و فیزیوت ــه پزش ــه توصی ب
عمــل کننــد و حتمــا ورزش انجــام دهنــد. 
نقــش خانــواده ، خصوصــا مــادران خیلــی 
مهــم اســت. مــا بایــد مشــکالت خودمــان 
را قبــول کنیــم و بــا آن کناربیاییــم. شــاید 
مــن قبــال راحــت دســت چپــم را حرکــت 
ــن  ــی همی ــم. ول ــی دادم و االن نمی توان م
ــی حســی کامــل درآمــده  کــه از حالــت ب
ــرم و  ــت بگی ــه دس ــق ب ــم قاش و می توان
دســتم را کمــی بــاال بیــاورم ، یعنــی 
پیشــرفت کــرده ام. بایــد شــرایط خــود 
را بپذیریــم وبجنگیــم و البتــه امیــدوار 

ــویم. ــر می ش ــه بهت ــیم ک باش
 مهـری: من چـون از بچگی مشـکل 
داشـتم، باایـن شـرایط کنارآمـده ام. ولـی 
گاهی شـرایط برایم خیلی سـخت می شـود 
ودر ایـن لحظـات می گویـم خدا چـرا من؟ 
ولـی می دانـم کـه بایـد باایـن شـرایط کنار 

یم. بیا
بـه  مـن  توصیـه   مهـری:  مـادر   
خانواده هـا این اسـت که بچه هـا را از ترس 
حـرف و نـگاه مـردم در خانـه نگـه ندارند. 
بچه هـا رابیـرون ببرند و در خانـواده رفت و 
آمد داشـته باشـند. من اگـر بخواهم جایی 
بـروم و مهـری بگویـد نمی آیـم، می گویـم 
هیـچ  مـا  نمـی روم.  هـم  مـن  نیایـی  اگـر 

موقـع او را تنهـا در خانـه نمی گذاریـم.

مهسا: ماهایی که تحت عمل جراحی 
قرار می گیریم 

یک دوره درمان طالیی داریم که اگر 
بگذرد جبرانش سخت است.

اگر در این دوران درمان صورت گیرد 
بهبودی زودتر حاصل می شود.
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خانـواده، اّولیـن نهادى اسـت کـه افـراد در آن، ارتباط با 
دیگـران را تجربـه می کننـد و عـالوه بر آغـاز ارتباط بـا اعضاى 
دیگـر خانـواده، چگونگـى ارتبـاط بـا دیگر افـراد اجتمـاع را 
نیـز می آموزنـد. در پایـان این مطلـب، قسـمت هایی از قانون 
جامـع حمایت از حقوق معلوالن کشـورمان، مصـوب ۱۳۹۷، را 
بـرای اطـالع از نقـش و جایـگاه خانواده در اسـناد ملـی بیان 

کرده ایـم.

بـا توجـه به موضـوع ایـن شـماره فصلنامـه توانیاب، بـا ذکر 
مقدمـه ای کوتـاه در بـاب نقـش خانـوده در زندگـی افـراد دارای 
معلولیـت بـه بیان بخش هایـی از کنوانسـیون حقوق افـراد دارای 
معلولیـت کـه بـر جایگاه خانـواده تاکیـد داشته اسـت می پردازیم.
 همـان گونـه کـه در خانواده، بنیان هاى اساسـى شـخصیت 
انسـان هـا شـکل مى گیـرد، نوع تعامـل آنان بـا دیگـران در آینده 

هـم در همیـن جا مشـخص خواهد شـد. 
بـه  پرداختـن  معلولیـت،  حـوزه  کالن  مفاهیـم  بیـان  در 
خانـواده افـراد دارای معلولیـت از آن جهـت که نقش پـر رنگ تر و 
تاثیرگذارتری در هموارسـازی شـرایط متفاوت زندگـی این افراد بر 

عهـده دارنـد در اولویـت قـرار می گیـرد. 
چـرا کـه وقتی خانـواده این تفاوت ها را بشناسـد و آگاهانه راه 
مواجـه بـا آنهـا را بـه فـرد دارای معلولیـت انتقال دهـد و در رفع 
مشـکالت بـه وی یاری رسـاند، در نهایت بهبـود کیفیت زندگی و  
توانمندسـازی ایـن افراد با موفقیت بیشـتری روبـه رو خواهد بود.

طـی سـالیان اخیر توانبخشـی مبتنی بر جامعه  مطرح شـده 
اسـت. این نوع توانبخشـی راهبردی در درون توسـعه جامعه برای 
ارائـه خدمات توانبخشـی، تسـاوی فرصت هـا و تلفیـق اجتماعی 
تمامـی افـراد دارای معلولیـت می دانـد کـه از طریـق تالش هـای 
مشـترک خـود افـراد، خانواده هـا، جامعـه و خدمات بهداشـتی، 
آموزشـی، حرفـه ای و اجتماعـی تحقـق می یابـد. در ایـن تعریف 
بخش هـای موثـر در توسـعه و اجـرای توانبخشـی، نقـش خانواده 
بعـد از نقـش موثر خـود افـراد دارای معلولیت در مقـام دوم جای 
گرفته اسـت بـه گونـه ای کـه خانواده هـا مسـئولیت اولیـه را برای 
مراقبـت از همـه اعضـای خویـش بـه عهـده دارد و در صـف اول 
حمایـت از فرزنـدان دارای معلولیـت و کمـک بـه آنها قـرار دارند.
در سـال ۲۰۰۶ کنوانسـیون بین المللـی حقـوق افـراد دارای 
بخش هـای  در  رسـید.  ملـل  سـازمان  تصویـب  بـه  معلولیـت، 
مختلفـی از ایـن معاهده جهانی، بـه خانواده و نقـش آن پرداخته 

شده اسـت.
دارای  افـراد  حقـوق  بین المللـی  کنوانسـیون  در  خانـواده 

لیـت معلو
مقدمه؛ دولت هاى عضوکنوانسیون حاضر:

اقتصـادی،  حقـوق  جهانـی  معاهـده  یـادآوری  بـا  (ت) 
و  مدنـی  حقـوق  بین المللـی  معاهـده  فرهنگـی،  اجتماعـی، 
تبعیض هـای  تمـام  حـذف  بین المللـی  کنوانسـیون  سیاسـی، 
ن ـژادی، کنوانسـیون بین المللـی حـذف تمـام انـواع تبعیض هـا 
بـر علیـه زنـان، کنوانسـیون منـع شـکنجه و سـایر رفتارهـا و 
تنبیه هـای بی رحمانـه، غیرانسـانی یـا تحقیرکننده، کنوانسـیون 
حقـوق کـودک، کنوانسـیون بین المللی دفـاع از حقـوق کارگران 

مهاجـر و خانـواده آن هـا.
(ف) بـا آگاهـی از این کـه هـر فـرد نسـبت بـه سـایر افـراد 
جامعـه تکالیفـی دارد و موظـف اسـت حداکثـر تالش خـود را در 
جهـت ارتقـا و نظارت حقوقی که در سـند بین المللی حقوق بشـر 

به رسـمیت شـناخته شـده اسـت، بنماید.
(ق) بـا قبـول این کـه خانـواده واحـد اصلی و طبیعـی جامعه 
محسـوب شـده و مسـتحق محافظـت توسـط اجتمـاع و دولـت 
می باشـد و این کـه افـراد دارای معلولیـت و اعضـای خانـواده آنها 
می بایسـت حمایـت و مسـاعدت الزم را دریافـت کنند تـا بتوانند 
در رونـد برخـورداری کامل افراد دارای معلولیت از حقوق مسـاوی 

سـهیم باشند.
ماده 8 ) ارتقاى آگاهى ها:

 ۱ ـ دولت هـای عضـو متعهـد بـه اقدامـات فـوری، موثـر و 
مناسـب در مـوارد زیـر می شـوند:

 (الـف) افزایـش آگاهی هـا در میـان جامعـه، شـامل افزایش 
سـطح آگاهـی خانواده ها دربـاره افـراد دارای معلولیـت و افزایش 

احتـرام به حقـوق و حرمـت آن ها.
ماده ۱۶) رهایی از بهره کشی، خشونت و سوء استفاده:

 ۱ـ  دولت هـای عضـو می بایسـت اقدامـات مناسـب قانونـی، 
مدیریتـی، اجتماعـی، تحصیلـی و سـایر اقدامـات الزم را بـرای 
حفاظـت افـراد دارای معلولیـت چـه در داخل و یا خـارج از خانه، 
در برابـر تمـام انـواع بهره کشـی، خشـونت و سـوء اسـتفاده های 

وابسـته به جنسـیت اتخـاذ نمایند.
 ۲ ـ دولت هـای عضـو همچنیـن می بایسـت تمـام اقدامـات 
خشـونت  بهره کشـی،  انـواع  تمامـی  از  پیشـگیری  بـرای  مؤثـر 
و سوء اسـتفاده در کنـار حصـول اطمینـان از اشـکال مناسـب، 

محمد رضا دشتی  

ــ   
در کنوانســیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت
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مسـاعدت های وابسـته به جنسـیت و سـن و نیز حمایـت از افراد 
دارای معلولیـت و خانواده هـا و مراقبیـن آنهـا شـامل ملزومـات 
پیشـگیری،  چگونگـی  بـر  مبتنـی  آموزش هـای  و  اطالعاتـی 
تشـخیص و گزارش دهـی بهره کشـی، خشـونت و سوء اسـتفاده را 

نمایند. اتخـاذ 
ماده 23) احترام به خانه و خانواده:

 ۱ ـ دولت هـای عضـو می بایسـت اقدامـات مناسـب و مؤثـر 
تمامـی  در  معلولیـت  دارای  افـراد  علیـه  تبعیـض  حـذف  بـرای 
فرزنـدان  از  مراقبـت  خانـواده،  ازدواج،  بـه  مربـوط  موضوعـات 
و روابـط را مسـاوی بـا سـایر افـراد بـه عمـل آورنـد تـا اطمینـان 

حاصـل شـود کـه:
 (الـف) حقـوق تمام افـراد دارای معلولیت در سـن ازدواج که 
تمایـل دارنـد آزادانـه و بـا توافـق طرفیـن ازدواج کرده و تشـکیل 

خانـواده دهند؛ به رسـمیت شـناخته شده اسـت.
 (ب) حقـوق افـراد دارای معلولیـت بـرای انتخـاب آزادانـه بر 
تعـداد و فاصله گـذاری بیـن فرزنـدان و دسترسـی بـه اطالعـات 
وابسـته بـه سـن، آموزش بـاروری و تنظیـم خانواده و مـوارد الزم 
بـرای قـادر نمـودن آنهـا بـرای احقـاق ایـن حقـوق تـدارک دیده 

شده اسـت.
 (پ) توانیابـان از جملـه کـودکان می بایسـت بـاروری خود را 

بـه صورت مشـابه با دیگـران حفـظ نمایند.
 ۲ـ دولت هـای عضـو می بایسـت اطمینـان حاصـل نمایند در 
حقوق و مسـئولیت های افـراد دارای معلولیـت در مورد قیومیت، 
سرپرسـتی، تولیـت و فرزنـد خواندگـی و مؤسسـات در جایـی که 
ایـن مفاهیـم در قانون گـذاری ملـی وجـود دارد، در تمـام مـوارد 

منافـع عالیـه کـودک ارجح می باشـد.
 دولت هـای عضـو مـی بایسـت مسـاعدت مناسـب را بـرای 
افـراد دارای معلولیـت در مـورد مسـئولیت بـزرگ کـردن کودکان 

بـه عمـل آورند.
 ۳ ـ دولت هـای عضو می بایسـت اطمینان حاصـل نمایند که 
کـودکان دارای معلولیت از نظر احترام به زندگی خانوادگی اشـان، 

دارای حقوق مسـاوی با دیگران هستند.
 بـه منظـور بـه رسـمیت شـناختن ایـن حقـوق و پیشـگیری 
کـودکان  جدا سـازی  و  بی توجهـی  رهاسـازی،  پنهان سـازی،  از 
دارای معلولیـت، دولت هـای عضـو می بایسـت متعهـد شـوند که 
اطالعـات، خدمـات و حمایت هـای سـریع و جامع بـرای کودکان 

دارای معلولیـت و خانـواده آنـان را فراهـم کننـد.
 ۴ ـ دولت هـای عضـو می بایسـت اطمینـان حاصـل نماینـد 
کـه نباید کـودک برخالف میـل والدینـش از آنان جدا شـود. مگر 
آنکـه مقامـات واجـد شـرایط مطابق بـا قوانیـن و روندهـای قابل 
اجـرا حکـم دهند که ایـن جدایی بـرای منافع کودک الزم اسـت. 
در هیـچ مـوردی نبایدکـودک از والدینـش (یکی یا هـر دوی آنها) 

بـر اسـاس معلولیتش جدا شـود.
چنانچـه  نماینـد  تعهـد  می بایسـت  عضـو  دولت هـای  ـ   ۵  
خانـواده بـه سـببی قـادر بـه نگهـداری از کـودک دارای معلولیت 
خـود نباشـد، هر تالشـی را برای تأمیـن مراقبت جایگزین توسـط 
فامیل هـای دور بـه عمـل آورد و هـر گاه ایـن مسـئله با شکسـت 
مواجـه شـود، در یـک مجموعـه خانوادگـی در جامعـه ایـن امر را 

دهد. انجـام 
حمایت هـای  و  زندگـی  مناسـب  اسـتانداردهای   (28 مـاده 

اجتماعـی:
 ۱ ـ دولت هـای عضـو حـق افـراد دارای معلولیـت را بـرای 
داشـتن یک زندگی مناسب و اسـتاندارد برای خود و خانواده اشان 
شـامل غـذا، پوشـاک، مسـکن و تقویـت مـداوم شـرایط زندگـی 
بـه رسـمیت می شناسـند و می بایسـت بـرای حمایـت قانونـی و 
رسـمیت یافتـن ایـن حقـوق بـدون تبعیـض بـر اسـاس معلولیت 

تدابیـر مناسـبی اتخـاذ کنند.
 ۲ـ دولت هـای عضـو حـق افـراد دارای معلولیـت را بـرای 
حمایـت اجتماعـی و برخـورداری از آن حق، بـدون تبعیض بر پایه 
معلولیت به رسـمیت شـناخته و می بایسـت اقدامات مناسـبی را 

بـرای حمایـت و ارتقـا ایـن حقوق به شـرح ذیـل اتخـاذ نمایند:
 (پ) حصـول اطمینـان از دسترسـی افـراد دارای معلولیـت 
بـه  می کننـد  زندگـی  فقـر  شـرایط  در  کـه  آنهـا  خانواده هـای  و 
کمک هـای دولتـی در هزینه هـای مرتبـط بـا معلولیـت شـامل 
کمک هـای آموزشـی، مشـاوره ای و مالـی مناسـب و مراقبت دوره 

هت. نقا
دارای  افـراد  حقـوق  از  حمایـت  جامـع  قانـون  در  خانـواده 

معلولیـت: 
مـاده6ـ وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی مکلف اسـت 
پوشـش بیمه سـالمت افراد دارای معلولیت تحت پوشـش سازمان 
را به گونـه ای تأمیـن نمایـد کـه عـالوه بر تأمیـن خدمـات درمانی 
مـورد نیـاز ایـن افراد، خدمات توانبخشـی جسـمی و روانـی افراد 

دارای معلولیـت را پوشـش دهد.
مـاده۷ـ سـازمان مکلف اسـت با هـدف حمایـت از نگهداری 
و مراقبـت افـراد دارای معلولیـت شـدید و خیلـی شـدید نیازمند 
و افـراد دچـار معلولیت  هـای چندگانـه نیازمنـد در خانـواده پـس 
از ارائـه خدمـات آموزشـی و مشـاوره ای بـه خانواده هـا نسـبت به 
پرداخـت حـق پرسـتاری یا مددکاری به سرپرسـت، همسـر یا قیم 
ایـن افـراد اقدام نمایـد و یا خدمـات مراقبتی و نگهـداری از افراد 
دارای معلولیـت را از طریـق مراکـز وابسـته بـه خود یـا حمایت از 
مراکـز غیردولتـی (خصوصـی، تعاونی، خیریه و تشـکل های مردم 

نهـاد) ارائـه نماید.
تبصـره۱ـ میـزان کمک  هزینـه بابت پرداخت حق پرسـتاری یا 
مـددکاری موضـوع ایـن ماده، متناسـب با نوع و شـدت معلولیت 
فـرد دارای معلولیـت، تعـداد این افـراد در هر خانواده و براسـاس 
هزینه  هـای متعـارف نگهداری و مراقبت از افـراد دارای معلولیت و 
متناسـب با تورم سـاالنه و میـزان کمک  هزینه پرداختـی به مراکز 
غیردولتـی هرسـاله بـا در نظـر گرفتـن نـرخ تمام شـده خدمات و 
نـرخ تـورم سـاالنه توسـط سـازمان و بـا همـکاری انجمـن عالـی 
مراکـز غیردولتـی توانبخشـی، وزارت و سـازمان برنامـه و بودجـه 

کشـور تعییـن و بـه تصویب هیـأت وزیران می رسـد.
ماده۱۷ـ وزارت راه و شهرسـازی و سـایر دسـتگاه های مربوطه 
مکلفند متناسـب با ارائه تسـهیالت ارزان  قیمت و سـایر اقدامات 
حمایتـی، از سـازندگان واحدهـای مسـکونی اعم از انبوه  سـازان، 
اختصـاص  بـرای  را  الزم  تعهـد  خصوصـی،  بخـش  و  تعاونی هـا 
حداقـل ده درصـد (۱۰٪) واحدهـای مسـکونی احداثـی با کیفیت 
و مناسب سـازی شـده بـه افـراد دارای معلولیـت فاقد مسـکن (با 
اولویـت زوجهـای دارای معلولیـت و خانواده هـای دارای چند فرد 
دارای معلولیـت) به صـورت ارزان  قیمـت بـا معرفـی سـازمان از 

سـازندگان مذکـور اخـذ و بر اجـرای آن نظـارت نمایند.
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ــان را  ــا خودت ــا لطف ــر فرزادنی ــم دکت خان
معرفــی کنیــد و ســوابق تحصیلــی و کاری 
ــح  ــا توضی ــدگان م ــرای خوانن ــود راب خ

ــد؟ دهی
فرزانـه فرزادنیا کارشـناس و کارشـناس 
ارشـد مدیریـت آموزشـی از دانشـگاه عالمـه 
برنامـه  مطالعـات  دکتـری  و  طبایـی  طبـا 
درسـی از دانشـگاه خوارزمی هسـتم. مشاور 
و مجـری پروژه هـا در حـوزه آمـوزش منابـع 
ویـژه  بـه  متعـدد  سـازمان های  در  انسـانی 
وزارتخانه هـای نفـت و نیرو بوده و بیش از ده 
سـال اسـت که بـه آمـوزش وتدریـس هم در 
دانشـگاه و هـم بـرای مدیران و کارشناسـان 
سـازمان های دولتـی و خصوصـی مشـغولم. 
دوره هـا و سـمینار و همایش هـای زیـادی را 
بـرای بزرگسـاالن، از دوره هـای تخصصـی و 
حرفـه ای تـا دور ه هـای عمومـی مهارت های 
زندگـی را برگـزار کـرده ام. نزدیـک بـه یـک 
سـال اسـت که موسسـه آماج فراتوسـعه نگر 
را تاسـیس کـرده ام. ایـن موسسـه قـرار بود 
یکـی  داشته باشـد،  دپارتمـان  دو  ابتـدا 
وکارشناسـان  مدیـران  آمـوزش  دپارتمـان 
توانمندسـازی  دپارتمـان  دوم  و  سـازمان ها 
زنـان، بـه خاطـر تحصیالت، تجربـه و عالقه 

شـخصی خـودم. مـن حـدود پانـزده سـال 
اسـت کـه در حـوزه زنـان کار می کنم و عضو 
هیئت موسـس یک سـمن هم بـودم. مدتی 
بـا مجـالت و روزنامه هـای مختلـف در حوزه 
زنـان فعالیـت داشـتم و مقالـه می نوشـتم 
وبـه همیـن دلیـل دپارتمـان توانمندسـازی 
در  مـا  مخاطـب  کـردم.  تاسـیس  را  زنـان 
یکـی  هسـتند؛  دسـته  دو  دپارتمـان  ایـن 
زنـان شـاغل در سـازمان ها، چـه بـه عنوان 
مدیـر وچه به عنـوان کارشـناس و همچنین 

کار  سـازمان ها  در  کـه  مردانـی  همسـران 
می کننـد. قصـد داریـم همایشـی بـرای این 
چنـد گـروه برگـزار کنیـم. دوم کلیـه زنانـی 
کـه در جامعـه مـا وجـود دارند، ماننـد زنان 
خانـه دار که بایـد توانمند شـوند. مولفه های 
توانمندسـازی چهار مورد اسـت؛ جسـمانی، 
روانـی، شـغلی و ذهنـی یعنی از لحـاظ علم 
توانمندسـازی ، حتمـا یـک فـرد بایـد بـه 
جسـمش بـا ورزش اهمیـت بدهـد، بایـد به 
کسـب مهارت هـای زندگـی اهمیـت بدهـد 
مهارت هایی مثل کنترل خشـم، احساسـات 
و اعتمـاد بـه نفـس خـود را افزایـش دهـد، 
می بایسـت عملکـردش را بـه عنـوان یک زن 
شـاغل یـا خانـه دار ارتقـا بدهـد و همچنین 
داشـتن  مثـل  شـناختی  مهارت هـای  بایـد 
تفکـر خـالق را در خـود ارتقـا دهـد. یـک 
انسـان توانمنـد مثل میزی اسـت کـه چهار 
پایـه دارد، بایـد این چهـار مولفـه را در خود 

کند.  تقویـت 

چــرا بــه آمــوزش والدینــی کــه کــودکان 
ــدید؟ ــد ش ــد عالقه من ــواه دارن توانخ

من دوسـتی دارم که یک فرزند اوتیسـم 
دارد. ایشـان در اینسـتاگرام صفحـه ای دارد 

اکثر مادران وظایف خود را در قبال 
فرزند توانخواهشان انجام می دهند، 

این پدرها هستند که وظایف خود را 
فراموش کرده اند و حداکثر کاری که 

می کنند، نقش حمایتی از فعالیت های 
مادر است که کافی نیست

موسسه آماج فرا توسعه نگر به مدت یکسال است که تاسیس 
شده است. هدف این موسسه آموزش و توانمندی بزرگساالن است 

مدیران  است.  داده  قرار  خود  آموزش های  مخاطب  را  گروه  سه  و 
وکارشناسان سازمان ها، زنان و والدینی که کودکان توانخواه دارند. 
بیش  درسی،  ریزی  برنامه  و  مدیریت  دکتری  نیا،  فرزاد  فرزانه  دکتر 
با  او  می کند.  کار  بزرگساالن  آموزش  حوزه  در  که  است  سال  ده  از 
همکاری خانم دکتر مال نوروزی، دپارتمان والدین فرزندان توانخواه 
را در این موسسه با هدف توانمند سازی خانواده های دارای فرزند 
توانخواه راه اندازی کرده است. دکتر فرزاد نیا معتقد است، توانمندی 
و  شخصیت  رشد  و  توانمندسازی  در  خانواده ها  این  بودن  شاد  و 
شایستگی فرزندان توانخواه خود و پیشرفت جامعه تاثیر گذار است. 
با دکتر فرزادنیا و دکتر مالنوروزی در محل موسسه آماج به گفت وگو 

نشستیم که می خوانید.

 توانمند شدن پدران و مادران، به رشد بچه های توانخواه 
و توانمندی آنها کمک می کند 

 دکتر فرزانه فرزاد نیا، بنیانگذار ومدیر عامل موسسه آماج فرا توسعه نگر
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و مـن از ایـن طریـق با سـختی هایش آشـنا 
صفحـه  در  نظرخواهـی  یـک  او  هسـتم. 
برحسـب  ومـن  بـود  داده  انجـام  خـودش 
تصـادف کامنت هایـی را کـه دیگـر والدیـن 
دارای فرزنـد اوتیسـم، در زیـر ایـن پسـت 
گذاشـته بودنـد را مطالعـه کـردم و متوجـه 
شـدم کـه چقـدر خانواده هـا دچـار مشـکل 
هسـتند که حتـی یک پسـت اینسـتاگرامی 
بـرای آنها منبع الهام اسـت. آنهـا می گفتند 
اگـر ایـن پسـت ها نباشـد، مـا نمی دانیـم 
چـکار کنیـم؟! خیلـی از این افـراد آدم های 
تحصیلکـرده ای هـم بودنـد. چنـد نکتـه را 
از خوانـدن ایـن کامنت هـا متوجـه شـدم. 
خانـواده  پـدران  متاسـفانه  کـه  ایـن  یکـی 
اصـال درگیرفرزنـد خـود نمی شـوند. یعنـی 
نـوع  هـر  بـا  توانخـواه  فرزنـد  اصلـی  بـار 
معلولیتـی بـر عهـده مـادران اسـت. خیلی 
از ایـن پـدران خانـه را تـرک می کننـد و یـا 
بـه بهانـه کار، کمتر در منزل حضـور دارند. 
کننـد  غـرق  کار  در  را  خودشـان  حاضرنـد 
کـه در خانـه نباشـند. این در حالیسـت که 
وقتـی فرزندی بـه دنیـا می آید کـه توانخواه 
اسـت، مسـئولیت پـدر ومـادر به خصـوص 
پـدر بیشـتر می شـود. پـدر ومـادر بایـد بـه 
هـم نزدیک تر شـوند تـا بتوانند با مشـارکت 
همدیگـر روی یک هدف مشـترک کار کنند. 
برعکـس،  درسـت  مـوارد  اکثـر  در  ولـی 
اختـالف خانواده ها بیشـتر می-شـود. یعنی 
کاهـش  در  هـم  بـا  نمی تواننـد  همسـر  دو 
مشـکالت فرزندشـان همکاری کننـد تا هم 
بـه او کمـک شـود و هـم خودشـان زندگی 
خوبـی داشته باشـند. مـن متوجه شـدم که 
در چنیـن خانواده هایـی بـه نقـش پـدر باید 
توجـه ویـژه ای شـود. مـادران اکثـرا وظایف 
خـود را انجـام می دهند، این پدرها هسـتند 
و  کرده انـد  فرامـوش  را  خـود  وظایـف  کـه 
حداکثـر کاری کـه می کنند، نقـش حمایتی 
کافـی  کـه  اسـت  مـادر  فعالیت هـای  از 
شـدم  متوجـه  کـه  دومـی  نکتـه  نیسـت. 
ایـن بـود کـه ایـن خانواده هـا رهـا شـده اند 
وآمـوزش نمی بیننـد. هر دختر یا پسـری که 
ازدواج می کنـد یـک درصـد ایـن احتمال را 
می دهـد کـه ممکن اسـت بـا همسـرش به 
توافـق نرسـد و به طـالق و جدایی فکر کند. 
ولـی هیچ کـس انتظـار داشـتن فرزندی که 
بـا بچه هـای دیگر جامعـه متفاوت باشـد را 
نـدارد. بنابرایـن تولد یـک کـودک توانخواه 
ازمعلولیـت،  درصـدی  هـر  و  هرگونـه  بـا 
یـک شـوک روانـی شـدید بـه خانـواده وارد 
می کنـد، چون انتظـارش را نـدارد. بنابراین 
نـه تنهـا خانـواده بلکـه کل فامیـل دچـار 
سـال ها  خانـواده  گاهـی  می شـود.  شـوک 

درایـن شـوک وعـدم بـاور می مانـد و هیـچ 
مرکـزی هـم نیسـت که بـه آنها کمـک کند 
و در فکـر توانمندسازیشـان باشـد. بایـد بـه 
آنهـا یاد داد که با مشـکل کنـار بیایند، یک 
سـری مهارت  کسـب کننـد و به طـور روزانه 
ایـن مهـارت و دانـش را به کارببرنـد وسـعی 
کننـد شـرایط جدیـد را به گونـه ای مدیریـت 
کننـد کـه هـم خودشـان و هـم فرزندشـان 
بـه عنـوان دو انسـان تـا حد ممکـن زندگی 

داشته باشـند.  طبیعـی 

ــداکاری  ــی ف ــت کس ــاز نیس ــی نی یعن
ــد؟ ــودش را نبین ــد و خ کن

دقیقـا. چیـزی بـه نـام فـداکاری اینجا 
مطرح نیسـت. خوب شـد که به این مسـئله 
اشـاره کردیـد. مـا حتـی درخانواده هایی که 
فرزنـد تندرسـت دارنـد هـم می بینیـم کـه 
خیلی روی این واژه فداکاری و فرزندسـاالری 
تاکیـد می کننـد. در صورتی کـه فرزند با هر 
ویژه گـی کـه دارد در جـای خودش اسـت و 
خانـواده هـم در جـای خـودش و اگـر پـدر 
بـه  می تواننـد  باشـند،  توانمنـد  مـادری  و 
فرزندانشـان چـه توانخـواه و چـه تندرسـت 
کمـک کننـد. تصور کنیـد خانـواده ای را که 
پـدر ومـادر آرامـش دارنـد، با هـم همکاری 
می کنند، خوشـحال و شـادند، روابطشـان 
گـرم اسـت، روابـط اجتماعـی گسـترده ای 
دارنـد، کار می کننـد و سـفر می رونـد، ایـن 
خانـواده بیشـتر می تواند بـه فرزندش کمک 
کنـد و زمینـه را بـرای رشـد او فراهـم کنـد 
یـا خانـواده ای کـه افسـرده اسـت، فعالیت 
نـدارد، کارش را به سـختی انجـام می دهد، 
مسـافرت نمی رونـد و به خاطر اینکـه فرزند 
توانخـواه دارنـد، ارتبـاط بـا فامیـل را قطع 
کـه  شـدم  متوجـه  بنابرایـن  کرده اسـت؟ 
شـده اند  رهـا  جامعـه  در  خانواده هـا  ایـن 
و هیـچ آموزشـی در جهـت توانمنـد سـازی 

نمی بیننـد. سـومین نکتـه ای کـه متوجـه 
شـدم ایـن بود که متاسـفانه مراکـزی که در 
ایـن حـوزه فعالیـت می کنند، بسـیار اندک 
هسـتند و مراکـزی که وجـود دارد در جهت 
توانخـواه  نوجوانـان  و  اطفـال  بـه  کمـک 
اسـت، نه والدیـن آنها. خیلی ازایـن دوره ها 
کـه  اسـت  تجربـه  تبـادل  پایـه  بـر  فقـط 
والدیـن یـک جـا جمـع شـوند ودر صحبت 
بـا همدیگـر سـبک شـوند. به عنوان کسـی 
آمـوزش  درحـوزه  و  خوانـده  مدیریـت  کـه 
بزرگسـاالن سـال ها کار کـرده بایـد بگویـم 
کـه تبـادل تجربـه، تـا جایـی می-توانـد بـه 
افـراد کمـک کند ولـی کافی نیسـت. به هر 
حـال بـرای توانمنـد شـدن به چیـزی بیش 
از تبـادل تجربیـات نیـاز داریم. انسـان های 
توانمنـد بایـد براسـاس شـرایط خودشـان و 
فرزنـد توانخواهشـان، انقدر دانـش ومهارت 
کسـب کننـد کـه بتواننـد هـم مشـکالت 
خـود را مدیریـت کننـد و هم به فرزندشـان 
کمـک کننـد. بـا توجـه به ایـن سـه نکته، 
بـه فکر تاسـیس دپارتمـان والدیـن کودکان 
شـروع  کار  ایـن  وقتـی  افتـادم.  توانخـواه 
هـم  خوبـی  اتفاقـات  خوشـبختانه  شـد، 
پیـش آمد. بـه این نتیجه رسـیدم کـه بهتر 
اسـت کارشناسان و مدرسـان این دپارتمان 
کسـانی باشـند کـه خودشـان هـم توانخواه 
هسـتند. مثـل خانم دکتـر مال نـوروزی که 
شـانس آشـنایی بـا ایشـان را پیـدا کـردم. 
حضـور ایـن افـراد دو مزیـت دارد، یکی این 
کـه خودشـان درد کشـیده اند و مشـکالت 
می داننـد  بهتـر  خیلـی  پـس  می داننـد،  را 
کـه در چـه حیطه هایـی بایـد بیشـتر تمرکز 
شـود. دوم ایـن کـه حضـور ایـن افـراد در 
والدیـن  اسـت.  الهـام  منبـع  همایش هـا 
توانمنـدی،  افـراد  چنیـن  بـا  آشـنایی  بـا 
می فهمنـد کـه بـا بـه دنیـا آمـدن کـودک 
توانخـواه، دنیـا تمـام نمی شـود. می بیننـد 
کـه افـرادی هسـتند کـه توانخـواه هسـتند 
ولـی تحصیـل کرده انـد، دکتـری گرفته انـد 
و موفـق هسـتند. بـه همین دلیـل تصمیم 
گرفتـم این دپارتمـان، یک دپارتمـان ایجاد 

اشـتغال بـرای توانخواهـان هم باشـد.

ــه ای  ــه مرحل ــان در چ ــن دپارتم االن ای
ــت؟ اس

بـرای  محتـوی  تولیـد  مرحلـه  در  االن 
برپایـی همایش  هسـتیم. ما سـایت و کانال 
خود را شـکل داده ایم و ارتباطاتمان را برقرار 
کرده ایـم. یکـی از معضـالت مـا ایـن اسـت 
کـه خانواده هایـی که فرزنـد توانخـواه دارند 
را نمی توانیـم شناسـایی کنیم. نه کسـی ما 
را بـه آنهـا معرفـی می کنـد و نـه کسـی آنها 

 سعی می کنیم در چند ساعتی که 
خانواده ها مهمان ما هستند، عالوه 

بریادگیری یک سری مهارت ، هم شاد 
شوند و در هم یک محیط مفرح همراه 

با پذیرایی، فعالیت های جانبی هم 
داشته باشند 
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را بـه مـا معرفـی می کنـد کـه آنهـا را عضـو 
کانـال و یـا صفحـات مجـازی خـود کنیـم. 
شـعار ما این اسـت که «توانخواهی دو روی 
یک سـکه اسـت، رویـی محدودیـت و رویی 
خالقیـت» . مـا بـه دنبـال این هسـتیم که 
توانخواهـی را یک محدودیـت نبینیم و باور 
داریـم کـه در گـروه آمـاج، می توانیـم درجه 
شـادی خانواده هـا را افزایش دهیـم و آنها را 
توانمنـد کنیم. تقویم آموزشـی خـود را برای 
شـش ماه دوم سـال ۹۷ بسته ایم و به زودی 
هـم در سـایت، هم در کانـال، هم به صورت 
بـه  اطالع رسـانی  طریـق  از  هـم  بروشـورو 
فراخـوان  می شناسـیم  کـه  انجمن هایـی 
یـک  فقـط  اول  اسـت  ممکـن  می دهیـم. 
مـادر بیایـد و بعـد بتوانـد پـدر را هـم قانـع 
کنـد کـه بیایـد و در دوره هـا شـرکت کنـد. 
جلسـات مشـاوره داریم که بتوانیـم پدران را 
قانـع کنیـم کـه در کالس ها شـرکت کنند. 
مـن مطمئـن هسـتم کـه اگـر در دوره اول 
پنـج نفـراز پانـزده نفر شـرکت کننـدگان ما 
آقـا باشـند، دوره بعـد حتمـا ایـن تعـداد 
بیشـتر خواهـد شـد. تجربه من نشـان داده 
کـه آقایـان دیرتـر در مسـیر قـرار می گیرند، 
هسـتند.  قـدم  ثابـت  بیاینـد  وقتـی  ولـی 
شـاید تـا بـه حال بـه آقایـان توجه نشـده و 
شـاید مـورد خطـاب قـرار نگرفته اند وشـاید 
انتظـاری از آنهـا نبـوده و مرکزی نبـوده که 
آنهـا را دعـوت کند تـا بیاینـد. همایش های 

مـا بـه ایـن سـمت می روند .

و  دوره هــا  ایــن  محتــوای  مــورد  در 
همایش هــا بیشــتر توضیــح دهیــد؟

بـازی  طراحـی  آمـوزش  خـودم  مـن   
دیـده ام وقصد داریم در آموزش بزرگسـاالن، 
اسـتفاده  فعالیـت  و  خالقیـت  و  بـازی  از 
 کنیـم. در هرهمایـش، یک بسـته آموزشـی 
آخریـن  شـامل  علمـی  محتـوای  یـک  بـا 
می شـود.  ارائـه  حوزه هـا  درایـن  یافته هـا 
در همایش هـا نمایـش فیلـم و نقـد فیلـم، 
معرفـی کتاب، بـازی و فعالیت های خالقانه 
و پذیرایـی داریـم. سـعی کرده ایـم در چنـد 
سـاعتی کـه خانواده هـا مهمان ما هسـتند، 
عـالوه بریادگیـری یـک سـری مهـارت ، هم 
شـاد شـوند و هـم از محیـط مفـرح همـراه 
بـا پذیرایـی و دیـدن فیلـم بهره مند شـوند. 
می-خواهیـم وقتـی پـدر و مـادر وارد خانـه 
می شـوند و فرزند توانخواهشان را می بینند، 
فکـر نکننـد دنیـا به آخـر رسیده اسـت. فکر 
کننـد ماهـی یـک بـار یا هفتـه ای یـک بار، 
می تواننـد بـه جایی بروند که هـم چیزی یاد 
بگیرند، هم شـاد شـوند و دوسـتان جدیدی 
پیـدا کنند. اهـداف بزرگی داریـم وبه دنبال 

ایـن هسـتیم کـه برنامه هـای اردو و سـفر 
داشته باشـیم و حتـی تیم هـای ورزشـی هم 
بـرای خانواده هـا تشـکیل دهیـم. از طریـق 
مجلـه شـما از توانخواهانـی کـه می تواننـد 
اجتماعـی  مهارت هـای  تدریـس  زمینـه  در 
کننـد،  همـکاری  مـا  بـا  روانشناسـی  و 
دعـوت بـه همـکاری می کنیم . پیـدا کردن 
چنیـن افـرادی برایمان بسـیار مهم اسـت. 
همانطـور کـه گفتـم یکـی از اهـداف ایـن 
دپارتمـان، کارآفرینـی اسـت و یـک بخـش 
از سـایت مـا معرفـی توانخواهـان موفـق و 
معرفـی مراکزی مثـل رسـتوران ها و اداراتی 
توانخواهـان  بـرای  تسـهیالتی  کـه  اسـت 
فراهـم کرده انـد. بنابرایـن هرچـه مراکـز و 
توانخواهـان موفـق بـه مـا وصـل شـوند، با 
قـدرت بیشـتری می توانیـم قـدم برداریـم.

 افـراد می تواننـد سـایت ما را بـا عنوان 
موسسـه آمـاج فـرا توسـعه نگـر جسـتجو 
کننـد و وارد بخـش آمـاج، توسـعه زنـان و 
خانـواده فرزندان توانخواه شـوند. دوسـتان 
می تواننـد اطالعـات مربـوط بـه همایش ها 
را از ایـن سـایت به دسـت آورنـد. کاتالـوگ 
و تقویـم آموزشـی دوره هـای موسسـه هـم 

درسـایت مشـخص اسـت.

آیــا ایــن همایش هــا یــک روزه اســت یــا 
یک دوره آموزشــی اســت؟

بسـتگی به درخواسـت خانواده ها دارد. 
می گذاریـم،  بـاز  را  خانواده هـا  دسـت  مـا 
چـون می دانیـم که در حـال حاضر شـرایط 
اقتصـادی مناسـب نیسـت. مـا یـک بسـته 
آموزشـی، یعنـی چهارهمایـش یـک روزه را 
در نظـر گرفته ایـم. انتظـار مـی رود کـه هـر 
خانـواده ای کـه بخواهـد توانمنـد شـود، در 
ایـن چهـار همایـش شـرکت کند. هـر کدام 
از ایـن همایش هـا بـه یـک سـری مهـارت  
می پـردازد کـه درسـایت معرفـی شـده اند. 

ممکـن اسـت خانـواده ای مایـل باشـد در 
شـرکت  همایش هـا  ایـن  از  دوتـا  یـا  یـک 
ایـن  بـرای  مـا  اسـت.  بالمانـع  کـه  کنـد 
همایش هـا، هزینـه دریافت می کنیـم. البته 
سـعی داریم، هزینه هـا را تاجایـی که امکان 
دارد پاییـن بیاوریـم. امتیـازی کـه در نظـر 
گرفته ایـم ایـن اسـت که اگـر خانـواده ای در 
هـر چهارهمایش شـرکت کننـد، از تخفیف 
برخـوردار  شـود، یـا اگـر پـدر ومـادر هـر دو 
باهـم شـرکت کننـد، تخفیـف بگیرنـد. اگر 
کسـی را معرفـی کننـد، بازشـامل تخفیـف 
می شـوند و غیـره. مطلوب ما این اسـت که 
یـک خانواده، یعنـی پدر ومادربا هـم بیایند 
سـال۹۷  پایـان  تـا  ودرهرچهارهمایـش، 
شـرکت کننـد. فعـال چهارهمایـش را بـرای 
امسـال تعریـف کرده ایـم و منتظـر گرفتـن 
بازخورد هسـتیم. ممکن اسـت خانـواده ای 
حـس کنـد کـه دریـک همایـش می خواهد 
دوبـار شـرکت کنـد کـه بـاز مـا ایـن امکان 
را دراختیـار خانواده هـا قـرار می دهیـم کـه 

هرجـور مایلنـد انتخـاب کنند.

ــد  ــواده توانمن ــر خان ــما اگ ــر ش ــه نظ ب
ــد  ــدی فرزن ــری برتوانمن ــه اث ــود، چ ش

توانخــواه خــود می گــذارد؟
 انتظـار داریـم خانـواده ای کـه توانمند 
شده اسـت، بتوانـد مدیریت شـرایط سـخت 
عـالوه  و  بگیـرد  به دسـت  را  خـود  زندگـی 
عـادی  زندگـی  بـه  خـودش  کـه  برایـن 
بر می گـردد، بتواننـد بـه فرزنـدان خـود هم 
بهتـر رسـیدگی کنـد. حتمـا خانواده هایـی 
را دیده ایـد کـه سال هاسـت بـا کسـی رفت 
فکـر  و  نمی کننـد  سـفر  ندارنـد،  آمـد  و 
می کننـد حاضـر شـدن در میـان مـردم یـا 
خجالـت آور اسـت و یـا باعـث محدودیـت 
دیگـران می شـود. ایـن خانواده هـا وقتی به 
زندگـی عـادی برگردنـد، حتمـا برفرزنـدان 
خـود هـم تاثیـر مثبـت می گذارنـد. تاکیـد 
مـن بـه خانواده هـا ایـن اسـت که اگـر فکر 
می کنیـد خودتـان نیـاز بـه آمـوزش ندارید، 
بـه خاطـر فرزنـد توانخواهتـان هم شـده در 
ایـن دوره هـا شـرکت کنیـد. اگـر لبخنـدی 
برلـب یـک پـدر ومـادر کـه فرزنـد توانخواه 
دارنـد بنشـیند، فرزنـد هـم از ثمـرات آن 
شـادی بهره منـد می شـود. توانمنـد شـدن 
پـدران ومـادران بـه رشـد بچه هـا، به شـاد 
می کنـد.  کمـک  آنهـا  توانمنـدی  و  بـودن 
شـرکت در ایـن دوره ها در واقـع یک معامله 
دو سـر سـود اسـت. هـم خانـواده از ایـن 
آموزش هـا بهره مند می شـود وهـم فرزندان. 
مـا همایشـی هـم بـا عنـوان اتـاق فکربرای 
والدیـن داریـم که در آنجا به مسـائل موردی 

در جامعه ما همیشه مردان را 
موجوداتی قوی دانسته اند که نه نیاز 
به مشاوره و نه نیاز به درد و دل کردن 
دارند، و نه هیچوقت باید گریه  کنند. 
این القاهای جنسیتی سبب می شود 
که مردان مجبور باشند نقش قوی را 

بازی کنند
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می تواننـد  والدیـن  یعنـی  می پردازیـم. 
مشـکالت خـود را به صورت مـوردی مطرح 
 کننـد و در موردش صحبت کنند و مشـاوره 
بگیرنـد. درهمـه همایش هـا عالوه بـر من، 
حضوردارنـد.  هـم  توانخـواه  کارشناسـان 
برحسـب موضـوع از متخصصـان دیگـر هم 

در هـر دوره اسـتفاده می کنیـم.

بــا  مرتبــط  انجمن هــای  ســایر  بــا 
هســتید؟ ارتبــاط  در  توانخواهــان 

مـا با انجمن ُسـها در ارتباط هسـتیم و 
قـرار اسـت درآینـده نزدیـک به اتفـاق خانم 
هـم  احیـا  انجمـن  بـا  موالنـوروزی  دکتـر 
دیـداری داشـته باشـیم. بـا محـک هـم در 
ارتبـاط هسـتیم. امیدواریم از طریق شـما با 

مرکـز رعـد هـم ارتبـاط برقـرار کنیم.
 

یکــی از مــواردی کــه شــما بــرآن تاکیــد 
داریــد، آمــوزش پــدران و ســهیم کــردن 
بــه  مربــوط  فعالیت هــای  در  آنهــا 
فرزنــدان توانخواهشــان اســت. درصورتی 
کــه گاهــی مــادر خــودش پــدررا حــذف 
می کنــد و همــه چیــز را خــود بــه عهــده 
می گیــرد وبعــد هــم گلــه می کنــد 
ــر نیســت. در  ــئولیت پذی ــدر مس ــه پ ک
ــو  ــم گفت وگ ــادران ه ــا م ــورد ب ــن م ای

می کنیــد؟
ایـن تفکـر، هـم بـه خانـواده بـه عنوان 
یـک نهـاد اجتماعـی لطمـه می زنـد و هـم 
بـه مادربـه عنـوان یـک زن و هـم بـه فرزند 
و مهم تـر ازآن بـه پـدر بـه عنـوان یـک مرد 
پـدر،  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  می زنـد.  ضربـه 
احسـاس انـزوا و دوری می کند و سـرخورده 
می شـود. در جامعـه مـا همیشـه مـردان را 
موجوداتـی قـوی دانسـته اند کـه نه نیـاز به 
مشـاوره و نه نیاز بـه درد دل کردن دارند، و 
نـه هیچوقـت باید گریـه  کنند. ایـن القائات 
جنسـیتی سـبب می شـود که مردان مجبور 
باشـند نقـش قـوی را بـازی کننـد. پـدران 
خیلـی وقت هـا در خانـواده اذیت می شـوند 
فشـار  آنهـا  بـه  مـادران  وقت هـا  خیلـی  و 
می آورنـد که منزوی شـوند. مثـال می گویند 
کار بیـرون بـا تـو و بچـه با من. کـم کم این 
مـرد از خانـواده دور و تنهـا می شـود. اگـر 
همـه افـراد خانواده نتواننـد دانش و مهارت 
الزم را کسـب کننـد و توانمند شـوند، همه 
لطمـه می بیننـد و از همـه بیشـتر آن فرزند 
توانخـواه. یعنـی جامعـه بـا خانـواده ای رو 
به روسـت کـه کارکـرد الزم را نـدارد، با زن 
ومـردی روبـه روسـت کـه توانمنـد نیسـت 
هیجـان،  مدیریـت  اسـترس،  مدیریـت  و 
مدیریـت خشـم، مدیریـت زمـان، مدیریـت 

مدیریـت  و  شـادی  مدیریـت  افسـردگی، 
موفقیـت نـدارد و الـی آخـر. همـان طـور 
کـه اگـر یـک زن و شـوهر اگـر هـردو با هم 
ورزش کننـد و هـردو با هم کتـاب بخوانند، 
تاثیـر گذارتـر از وقتـی اسـت که یـک نفر به 
تنهایـی این کاررا انجام می دهد، شـرکت در 
دوره هـای آموزشـی هـم اگـر هـر دو بـا هم 
باشـند، موثرتـر اسـت و ایـن خانواد هـا بـه 
خاطر مشـکالتی کـه دارند حتمـا باید هردو 
قـوی شـوند .هـر دو سـتون یـک خانـواده 
هسـتند کـه اگـر یکی قـوی و یکـی ضعیف 
آن  فرزنـد  مخصوصـا  همـه،  حتمـا  باشـد 

خانـواده لطمـه می خـورد.

ــواه  ــد توانخ ــه فرزن ــی ک ــا برنامه های آی
ــد؟ ــد داری ــواده باش ــراه خان ــم هم ه

ایـن بسـتگی بـه خواسـت خانواده هـا 
دارد کـه ببینیـم آنهـا چطوردوسـت دارند و 
چگونـه احسـاس آرامـش و لـذت می کنند. 
اولویـت مـا ایـن اسـت کـه تفریحـات مـا 
از  وقتـی  باشـد.  داشـته  خانـواده  محـور 
تفریـح صحبـت می کنیـم ، بـه عنـوان یک 
کالس آموزشـی بـه آن نـگاه می-کنیـم کـه 
والدیـن در لوای یکی دو سـاعت کوهنوردی 
مسـافرت  یـک  یـا  رفتـن  رسـتوران  یـا 
یـک  روزه چیـزی را بیاموزنـد و مهارتـی را 
شـکل  هـم  ایـن  واقـع  در  کننـد.  تمریـن 
جدیـدی از آمـوزش اسـت. اولویـت مـا این 
داشـته  تمایـل  خانواده هـا  اگـر  امـا  اسـت 
باشـند بـا مسـئولیت خودشـان مـی توانند 
فرزنـدان خـود را بیاورنـد. چـون هـدف مـا 
توانمندسـازی اسـت و اگر خانـواده با وجود 
فرزنـدش احسـاس می کنـد چنیـن اتفاقـی 

می کنیـم.  اسـتقبال  مـا  می افتـد 
یکـی از کارهایـی که می خواهیـم انجام 
دهیـم، آمـوزش یـک سـری از پرسـتاران، 
اسـت  دانشـجویان  و  مهدکـودک  مربیـان 

فرزنـد  کـه  خانواده هایـی  بـه  بتواننـد  کـه 
توانخـواه دارنـد، کمک کنند. مثـال خانواده 
مجلـس  یـا  مهمانـی  یـک  بـه  می خواهـد 
عروسـی بـرود یا در کالسـی شـرکت کنند، 
ولی چون کسـی نیسـت که بچه را نگه دارد 
اجتماعـی اش  فعالیت هـای  از  بسـیاری  از 
محـروم می شـود. در ایـن فکـر هسـتیم که 
افـرادی را برای چگونگی برخـورد با کودکان 
خانواده هـا  تـا  دهیـم  آمـوزش  توانخـواه 
بتواننـد در مواقعـی بـه ایـن افـراد مراجعـه 

کننـد و از کمـک آنهـا برخـوردار شـوند. 

خانــم دکتــر مالنــوروزی، شــما خودتــان 
را معرفــی کنیــم و نحــوه آشــنایی خــود 

بــا موسســه آمــاج را بفرماییــد؟
فـوق  هسـتم.  مالنـوروزی  ریحانـه 
و  آموزشـی  مدیریـت  دکتـری  و  لیسـانس 
انگلیسـی  زبـان  آمـوزش  لیسـانس  فـوق 
دارم. در دانشـگاه علمـی کاربـردی لواسـان 
ودر دانشـگاه آزاد رودهـن هـم تدریـس می 
کنـم. ازطریـق یکی دوسـتان با خانـم دکتر 
شـدم.  آشـنا  فعالیت هایشـان  و  فرزادنیـا 
روانشناسـی  مـن  لیسـانس  کـه  آنجـا  از 
کودکان اسـتثنایی اسـت، تصمیـم گرفتم با 
راهنمایی ایشـان این دپارتمـان را راه اندازی 
کنیـم. چند نفـر از دوسـتان و همکارانم که 
مثـل من توانخواه هسـتند را بـه خانم دکتر 
معرفـی کـردم و امیدواریـم با همـکاری هم 

بتوانیـم دردی از جامعـه را دوا کنیـم. 

برنامــه شــما بــرای آینــده ایــن دپارتمــان 
؟ چیست

ریحانـه مالنـوروزی: برنامه مـا برگزاری 
همایش هـا ی کاربـردی اسـت. البتـه ایـن 
همایش هـا ُبعـد علمـی هـم دارند ولـی قرار 
اسـت این بعد علمـی را در فرهنگ خودمان 
وارد کنیـم و درهمایش ها بیشـتر مشـکالت 
عینـی را مطرح کنیم. مـی خواهیم ازطریق 
مشـاوره بـا خانواده هـا، نیازسـنجی انجـام 
نیازهایـی  بیشـترچه  ببینیـم  کـه  دهیـم 
دارنـد و بـا توجـه بـه ایـن نیازهـا برایشـان 
سـعی مان  بگذاریـم.  آموزشـی  کالس هـای 
برایـن اسـت کـه یـک ارتبـاط دو طرفه بین 
موسسـه و خانواده هـا ایجـاد کنیـم. من به 
دنبـال این هسـتم کـه ببینم در کشـورهای 
اروپایـی و امریـکا بـرای آمـوزش خانواده هـا 
چـه کارهایـی انجام شده اسـت تـا بتوانیم از 
ایـن تجربیـات در موسسـه اسـتفاده کنیم. 
مثـل نقاشـی درمانی، سـفالگری که بشـود 
فرزنـد  وجـود  تنـش  هنرهـا،  ایـن  توسـط 
توانخـواه در خانـواده کاهـش پیداکنـد. بـا 
بررسـی ها و تحقیقاتـی کـه داشـتم، متوجه 

افراد می توانند سایت ما را با عنوان 
موسسه آماج فرا توسعه نگر  بازدید 

کنند و وارد قسمت توسعه زنان و 
خانواده فرزندان توانخواه شوند
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شـدم درکشـورهای اروپایـی هـم خانواده ها 
با مشـکالتی مانند خانواده هـای توانخواهان 
مهم تریـن  هسـتند.  بـه رو  رو  درایـران  مـا 
مشـکلی کـه درآخریـن تحقیقـات ۲۰۱۸ بـه 
دسـت آمـده این اسـت که پس از فـوت پدر 
و مـادر، چـه کسـی از این فرزنـدان مراقبت 
خواهـد کرد؟ این مشـکل درانگلیس وکانادا 
وهـم درآمریـکا وجـود دارد. اینطورنیسـت 
کـه فکـر کنیـم چون ما کشـور جهان سـوم 
هسـتیم مـا فقـط با چنیـن مشـکالتی روبه 
خانواده هـای  بـه  می خواهیـم  هسـتیم.  رو 
توانخواهـان بگوییـم که فکر نکنید که شـما 
فقـط چنیـن مشـکالتی داریـد، هـزاران نفر 
دردنیا با چنین مشـکالتی روبه رو هسـتند، 
ولـی آنهـا توانسـته اند خـود را بـا مشـکل 
آمریـکا  مثـل  درکشـوری  دهنـد.  تطبیـق 
می کننـد  سـعی  سـازمان ها  و  انجمن هـا 
صحبـت  شـهرداران  ویـا  فرمانـداران  بـا 
نیازهـای  براسـاس  را  قوانیـن  کـه  کننـد 
متاسـفانه  دهنـد.  تغییـر  توانخـواه  افـراد 
در کشـور مـا قوانینـی کـه توسـط سـازمان 
بهزیسـتی گذاشـته می شـود، از جانب سایر 
سـازمان ها مـورد حمایـت قـرار نمی گیـرد و 
اجـرا نمی شـود. هـدف مـا ایـن اسـت کـه 
نداشـته  اسـترس  بگوییـم  خانواده هـا  بـه 
باشـند و بداننـد هرمشـکلی راه  حلـی دارد. 
خانواده هـا بایـد مشـکل را قبـول کنند و به 
جـای انکارمشـکل سـعی کننـد توانایی هـا 
رابشناسـند  خـود  فرزنـدان  ناتوانی هـای  و 
و برپایـه ایـن توانایی هـا بـه فرزنـدان خـود 

دهند. آمـوزش 

ــق  ــرد موف ــک ف ــوان ی ــه عن ــما ب ش
در  را  خانواده تــان  نقــش  توانخــواه  و 
موفقیــت خــود چگونــه می بینیــد؟

در خانـواده مـن هـم نقش مادر بسـیار 
موثـر بـود. باوجودی کـه مـادرم تحصیـالت 
دانشـگاهی نداشـت ولی ازهمـان ابتدا روی 
اعتمـاد بـه نفس مـن خیلی کار می کـرد. او 
ازهمان سـن شـش سـالگی تمام خرید های 

کوچـک خانـه را برعهـده مـن می گذاشـت. 
گاهـی بدون این کـه متوجه شـوم، دورادور 
پشـت سـرم می آمـد و به طـوری کـه متوجه 
نشـوم مراقبم بـود. چون عقیده داشـت که 
بایـد حتمـا درجامعـه حضـور داشته باشـم. 
گرچـه اکنـون بـه نقـش پـدر هـم بسـیار 
تاکید می شـود، ولـی درخانواده سـنتی ما، 
نقـش پـدرم پررنـگ نبـود. برخالف کسـانی 
کـه معتقدند چنانچـه خانـواده دارای فرزند 
توانخـواه باشـد، بهتراسـت کـه پـدر و مادر 
بـه فکر داشـتن فرزند دیگری نباشـند، باید 
بگویـم کـه من بسـیاری از مهارت هایـم را از 
خواهـر و برادرانـم آموختـم و اگـر تک فرزند 
بـودم، شـاید نمی توانسـتم در اجتمـاع تـا 
ایـن انـدازه رشـد کنم. عـالوه برایـن خواهر 
و بـرادران فـرد توانخـواه، بعد از پـدر ومادر 
نقـش حامـی بـرای او را دارنـد کـه مانـع از 
ایجـاد حـس تنهایـی درایـن فـرد می شـود. 
البتـه ایـن تجربـه مـن اسـت و هرکـس بـا 
توجه به شـرایط خـودش راهـش را انتخاب 

می کنـد. 

 صحبت پایانی اگر دارید بفرمایید؟
دکتـر فرزادنیـا: خیلی خوشـحالم که با 
مـا تمـاس گرفتید و به موسسـه مـا آمدید. 

مـن ایـن را به عنوان یـک اتفاق خـوب، در 
درجـه اول بـرای افـراد توانخـواه و در درجه 
بعـد بـرای خانواده هایی کـه فرزنـد توانخواه 
دارنـد و دردرجـه سـوم بـرای جامعـه ما که 
وجـود خانواده هـای شـاد بـه تغییـر فضای 
جامعـه مـا کمـک می کنـد و دردرجـه آخـر 
والدیـن  دپارتمـان  و  آمـاج  موسسـه  بـرای 
کـودکان توانخـواه در نظـر می گیـرم . هدف 
مـا ایـن اسـت کـه اگـر بتوانیـم یـک قـدم 
کوچـک برداریم ودرجه شـادی خانواده هایی 
کـه دارای فرزند توانخواه هسـتند را افزایش 
دهیم. تحقیقات نشـان داده که شـاد بودن 
و مثبـت اندیشـی البتـه بـا در نظرگرفتـن 
محدودیت هـا ودرنظرگرفتـن نقـاط ضعـف 
وقـوت، رابطه مسـتقیمی با موفقیـت دارد. 
باشـیم،  اندیش تـر  ومثبـت  شـادتر  هرچـه 
موفق تـر هسـتیم. مـن مطمئـن هسـتم که 
موسسـه آمـاج می توانـد در ایـن زمینه موثر 
باشـد. هم موسسـه آماج وهم موسسـه رعد 
هـدف مشـترکی در کمـک بـه خانواده های 
دارای فرزنـد توانخـواه دارند و مـن امیدوارم 
ایـن اتفاق بیفتـد و درآینـده بتوانیم بگوییم 
درصـد زیادی از این خانواده ها خوشـحالند، 
منـزوی وناراحـت و خجالـت زده نیسـتند و 
نـه تنهـا توانسـته اند به خانـواده خود کمک 
کننـد، بلکـه توانسـته اند بـه جامعـه خـود 
کمـک کننـد و منشـاءخیر و برکـت بـرای 

شـوند. دیگران 
پیشـنهادی کـه مایلـم در اینجـا مطرح 
کنـم این اسـت کـه واژه معلول را از سـایت 
مرکـز رعـد حـذف کنیـد . مـن بـا وجودی 
کـه تـازه در ایـن حیطـه وارد شـده ام، بـا 
کـه  شـدم  متوجـه  دوسـتان  راهنمایـی 
بهتراسـت بـه جـای واژه معلـول، از کلمـه 
در  کـم  کـم  تـا  کنیـم  اسـتفاده  توانخـواه 

شـود.  جایگزیـن  عمومـی  اذهـان 

خانواده ها به جای انکار مشکل، 
سعی کنند توانایی های فرزندان  خود 

را بشناسند و بر پایه این توانایی ها 
به فرزندان خود
 آموزش دهند.
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عــدم توانایــی خانــواده در ایجــاد ارتبــاط صحیــح بــا فرزنــد دارای معلولیــت خــود و عــدم پذیرش شــرایط 
موجــود، نه تنهــا بــرای والدیــن مشــکل ایجــاد می کنــد، بلکــه زندگــی خــود فــرد را نیــز بســیار دشــوار 

ــاخت. خواهد س

 تحــت چنیــن شــرایطی، کانــون ارتباطــی میــان اعضــای خانــواده و فــرد دارای معلولیــت مملــو از تنــش 
و نــا آرامــی خواهــد شــد کــه بــر ســالمت روانــی خانــواده تأثیــرات منفــی بســیاری بر جــای می گــذارد.

تمامـی مکاتـب تربیتـی، خانواده را به عنـوان اصلی ترین کانون شـکل گیری هویت اجتماعی فرد می شناسـند 
و بـر نقـش آن به عنوان یکی از مهم ترین بسـترهای آموزشـی تأکیـد می ورزند.

بدیهـی اسـت زمانـی کـه از آمـوزش و توانبخشـی افـراد دارای معلولیـت سـخن به میـان می آوریـم، خانواده 
فـردی کـه معلولیت دارد نیز مشـمول دریافت خدمات توانبخشـی خواهد بـود؛ چرا که توانمند سـازی افراد دارای 
محدودیت هـای حسـی و حرکتـی، فرآینـدی اسـت پیچیـده و دارای ابعاد گوناگـون فردی و اجتماعی که بخشـی 

از ایـن فرآینـد می بایسـتی بـا حمایـت و همراهی خانـواده به ویـژه والدین تحقـق یابد.
 ناگفتـه پیـدا اسـت که آگاهـی، اصلی ترین پل ارتباطـی میان خانواده و فرد دارای معلولیت اسـت و سـطح و 
دامنـه ایـن آگاهـی، تعیین کننده میزان مشـارکت والدین در امر توانمندسـازی فرزندان دارای معلولیت اسـت. از 
ایـن رو آمـوزش خانواده هـا در خصـوص شـیوه های ارتباط مؤثـر با افـراد دارای معلولیت با عنایـت به خصوصیات 
روان شـناختی ایـن افـراد، ضرورتـی اسـت انکارناپذیـر اسـت، کـه می بایسـتی در قالب توانبخشـی به هنـگام، در 

دسـتور کار نهادهـای متولی امر قـرار گیرد.
مسـأله معلولیـت را نمی تـوان تنها در چارچوب محدویت های حسـی و حرکتی بررسـی نمـود بلکه جنبه های 
روان شـناختی خاصـی نیـز بـه این محدودیت ها مترتب اسـت کـه در آموزش و توانبخشـی بر آنها تأکید می شـود. 
معلولیـت در هـر سـطح و گسـتره ای کـه واقـع شـود، محدودیت هایـی را از لحـاظ شـناختی در فرد مبتـال ایجاد 
نمـوده و در بسـیاری از مواقـع زمینه سـاز بـروز اختـالالت عاطفـی و رفتـاری خواهـد بـود. لـذا شـناخت ایـن 
خصوصیـات بـرای محققـان و مربیـان آموزشـی بلکـه به ویـژه بـرای خانواده هـای افـراد دارای معلولیـت امـری 
ضروری اسـت. بسـترهای ارتباطی سـالم و سـازنده با فرد دارای معلولیت باید بر اسـاس شـناخت شـکل  گیرد و 
بی توجهـی بـه ایـن امـر موجب شـده تا نظـام آموزش و توانبخشـی معلـوالن کشـورمان به رغم برخـورداری از نیم 
قـرن سـابقه، کماکان در پاسـخگویی به نیازهای روان شـناختی خانواده های افـراد دارای معلولیت ناتوان باشـند.
مشـارکت فعـال والدیـن، همسـران و فرزنـدان افـراد دارای معلولیت در توانبخشـی، متأثر از میزان سـالمت 
روانـی و سـطح شـناخت و آگاهـی آنان نسـبت به نحوه ارتبـاط صحیح با فرد مبتـال و نیازهای روانـی و اجتماعی 

او می باشـد.
در حـال حاضـر یکـی از مهم تریـن چالش هـای فـراروی نظـام توانبخشـی، عـدم وجـود انگیـزه کافـی در 
خانواده هـا بـرای مشـارکت در برنامه هـای آموزشـی اسـت، تا حدی کـه در بسـیاری از مواقع، حضور خانـواده در 
مراکـز توانبخشـی یـا ادارات بهزیسـتی، تنها بـرای دریافـت کمک های مادی یا طرح مشـکالت اقتصـادی صورت 

می گیـرد.

 مسـأله دیگر در رشـد شـخصیت  فرد دارای معلولیت، شـکل گیری هویت اجتماعی و دسـتیابی وی به عزت 
نفـس و اسـتقالل فـردی و اجتماعـی اسـت کـه می بایسـت در بسـتر ارتباطـی خانـواده محقـق شـود، امـا آیا از 

خانـواده بی اطـالع از مسـائل مرتبـط بـا معلولیـت، می تـوان انتظـار همیـاری در چنین امری را داشـت؟
بـا عنایـت بـه نـکات فـوق می تـوان نتیجـه گرفـت کـه ناآشـنایی خانواده هـای افـراد دارای معلولیـت بـا 
مهارت هـای ارتباطـی و نحـوه ایجـاد روابـط مؤثـر بـا توانیابـان و به ویژه پیامدهـای روانی ناشـی از ایـن ناآگاهی، 
اساسـی ترین مسـأله ای اسـت کـه موجب شـده تا نقـش و جایگاه واقعـی کانون خانـواده در فرآیند توانمند سـازی 

در هالـه ای از ابهـام باقـی بماند.

       
 

  نوشین جورابی- حمداهللا خواجه حسینی  
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 بـا عنایـت بـه نکات فـوق، مهم تریـن اهـداف برنامه هـای آموزشـی ویـژه خانواده های 
دارای افـراد توانیـاب را می تـوان بـه شـرح زیر بیـان نمود:

۱ آمـوزش مهارت هـای ارتباطـی بـه خانواده های افـراد دارای معلولیت بـا توجه به اصول 
روان شناسـی و آگاه سـازی آنـان نسـبت بـه خصوصیـات روانـی و رفتـاری افـراد دارای 

معلولیت.

۲ کمـک بـه همسـران، والدیـن و فرزنـدان اشـخاص دارای معلولیـت جهـت برقـراری 
ارتبـاط صحیـح با ایـن افراد و در نتیجه تسـهیل فرآینـد پذیرش معلولیت و فـرد دارای 

معلولیـت در خانواده.

۳ فراهـم سـاختن زمینه هـای مناسـب جهـت آگاهـی مربیان و کارشناسـان توانبخشـی 
نسـبت به مشـکالت روانی و مسـائل فراروی خانواده فرد دارای معلولیت در سـازگاری 
بـا پدیـده معلولیـت و در نهایـت کمک به بهبود سـطح سـالمت روانـی و اجتماعی این 

خانواده هـا.

۴ افزایـش انگیـزه و تـوان والدیـن افـراد دارای معلولیـت در ایجاد ارتباط هـای تنگاتنگ 
بـا مراکـز توانبخشـی و کارشناسـان امـر، تقویت حضـور و مشـارکت فعال آنـان در امر 
توانبخشـی و متعاقـب آن توسـعه برنامه هـای آموزشـی و توانمند سـازی معلـوالن در 

گسـتره خانـواده و جامعه.

۵ کمـک بـه خانواده هـای مزبـور جهت تغییـر نقش و جایـگاه خود از خدمـات گیرندگان 
صـرف بـه کانون هـای فعـال ارائـه خدمـات توانبخشـی و حمایت همـه جانبـه از افراد 

معلولیت. دارای 

۶ تحقـق اصـل عدالـت اجتماعـی و برابرسـازی فرصت ها بـرای خانواده های افـراد دارای 
معلولیـت بـه منظور ایجاد ارتباط صحیح با اقشـارجامعه و در نتیجه زمینه سـازی برای 

تلفیـق و پیونـد هرچه بیشـتر افـراد دارای معلولیت با گروه های مختلـف اجتماعی.

    محتواى برنامه  

 برنامـه آمـوزش روان شناسـی مرتبط بـا خانواده های افـراد دارای معلولیت شـامل دو محور 
عمـده اسـت: روان شناسـی ارتباط و بهداشـت روانی خانواده افـراد دارای معلولیت.

   روان شناسى ارتباط  

در ایـن بخـش، تـالش می شـود تـا خانواده هایـی کـه فرزنـد دارای معلولیـت دارنـد، بـا 
خصوصیـات روانـی و رفتاری فرزندان خود آشـنا شـده و شـیوه های مؤثـر ایجاد ارتبـاط با آن را 

بیاموزنـد. اهـم محورهـای مـورد بحـث در ایـن حـوزه عبارتند از:

نحـوه تشـخیص مسـأله معلولیـت و چگونگـی شـناخت نشـانه های آن توسـط والدیـن، 
مراحل مختلف رشـد در هریک از گروه های معلولیتی و شـیوه شناسـایی این مراحل، شـناخت 
محدودیت هـای حسـی و حرکتـی توانیابان، نحوه تقویـت قابلیت های آنان در ایـن بخش و مهیا 

سـاختن محیـط اطراف بـرای تحرک ایمـن فـرد دارای محدودیت.
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همچنیـن روش برقـراری ارتبـاط صحیح با افـرادی که معلولیت دارند، متناسـب با ویژگی های 
جسـمی و روانـی آنـان و موانـع و پل هـای ایـن ارتبـاط از دیگـر نکاتـی اسـت کـه آمـوزش آن بـه 
خانواده هـا ضـرورت دارد. شـناخت مقولـه بلـوغ روانـی و جنسـی در معلـوالن و چگونگـی برخورد 

والدیـن و مربیـان بـا ایـن پدیـده مهم نیـز در ایـن بخش حائـز اهمیت ویژه ای اسـت.

   بهداشت روانى خانواده هاى افراد توانیاب  

در ایـن محـور، مسـائل و مشـکالت روان شـناختی خانواده های افـراد توانیاب، نحـوه پذیرش 
معلولیـت از سـوی اطرافیـان فـرد و تأثیـر عوامـل محیطـی مرتبط با معلولیـت بر بهداشـت روانی 
ایـن دسـته از خانواده هـا در کانـون توجه اسـت. اهـم موضوعات مـورد بحث در این بخش شـامل 

اسـت: زیر  موارد 

واکنش هـای عاطفـی و روانـی اطرافیان فـرد توانیاب در مواجهه با مسـأله معلولیـت و مراحل 
پذیـرش آن از سـوی خانواده هـا، نقش مشـاوره و خدمـات روان درمانی در تأمین و بهبود سـالمت 
روانـی فـرد دارای معلولیـت و خانـواده وی و نظام هـای حمایتی مرتبـط با این افراد. عـالوه بر آن، 
نـوع روابـط والدیـن بـا یکدیگر و با سـایر فرزندان و نیـز سـاختارهای فرهنگی و تربیتـی خانواده ها 
و تأثیـر ایـن شـرایط بـر کیفیت زندگی فرزنـدان دارای معلولیـت ، از دیگر ضرورت هـای مورد بحث 

در این گونـه برنامه های آموزشـی اسـت.

 در بحـث از اهمیـت و ضـرورت آمـوزش خانواده هـای دارای فرزنـدان توانیـاب در خصـوص 
مبانـی روان شناسـی ارتبـاط و روان شناسـی توانیابـان، نحـوه آمـوزش و نـوع گروه بنـدی آمـوزش 
گیرنـدگان، سـخن بسـیار می تـوان گفـت امـا بیـش از ایـن، در حوصلـه ایـن نوشـته نمی گنجد و 
چارچوب هـای دقیـق و عملیاتـی ایـن برنامـه می بایسـتی در قالـب پروژه هـای اجرایی ارائـه گردد.

 لـذا جـا دارد تـا نهادهـای متولـی به ویـژه سـازمان بهزیسـتی و سـازمان آمـوزش و پـرورش 
اسـتثنایی، بـا تقویـت اعتبـارات، امکانات و منابع انسـانی خـود در بخش های آموزشـی، پرداختن 

بـه ایـن مهـم را در اولویـت برنامه هـای خـود قـرار دهند.
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ــان را  ــو خودت ــدای گفت وگ ــا در ابت  لطف
معرفــی کنیــد؟ 

 مهـدی قهاری، رئیـس کمیته بازی های 
فکـری اسـتان تهـران درهیـات ورزش هـای 
همگانـی و مخترع روبیک نابینایان هسـتم. 
مـن اولیـن مقالـه علمـی را دربـاره تاثیـرات 
روی  فکـری  بازی هـای  و  روبیـک  مکعـب 
کـودکان و نوجوانـان نوشـته ام کـه در یـک 
مجلـه لهسـتانی چـاپ شـد. مـن مولـف نه 
جلـد کتـاب در حیطـه کارآفرینـی هسـتم. 
بزرگ تریـن  آراکـس،  موسسـه  همچنیـن 
موسسـه آمـوزش غیـر درسـی کشـور را بـا 
حـدود دو هـزار شـاگرد کـودک و نوجـوان 
اداره می کنـم. تحصیالتم کارشناسـی حقوق 
اسـت. هـدف من از ایـن فعالیت هـا افزایش 

بچه هاسـت. در  هیجانـی  هـوش 

ــه  ــوق ب ــته حق ــه از رش ــد ک ــه ش چ
ــی و  ــوش هیجان ــوزه ه ــت در ح فعالی
بازی هــای فکــری و مکعــب روبیــک 

رســیدید؟

شـرکت  یـک  قبـل  سـال  هشـت   
تبلیغاتـی داشـتم که بـا مقدار زیـادی بدهی 

ورشکسـته شـد و مدتـی بی کار بـودم. روزی 
به طـور اتفاقـی درخیابـان یکـی از دوسـتان 
دوره تحصیلـم، علـی جهانبانـی را دیـدم که 
یـک مکعـب روبیـک دسـتش بـود. ازمـن 
پرسـید، دوسـت داری حـل کـردن مکعـب 
روبیـک را یـاد بگیـری و من هم ابـراز عالقه 
کـردم. دوسـتم روش حـل کـردن آن را بـه 
مـن یـاد داد و مـن هـم سـریع یـاد گرفتـم 
و آن را بـه یکـی دو نفـر دیگرآمـوزش دادم. 
یـاد گرفتـن مکعـب روبیک سـخت اسـت و 

در حـل آن بایـد از یک سـری قوانین ریاضی 
را  آن  نمی توانـد  هیچکـس  کـرد.  اسـتفاده 
شانسـی حـل کنـد. بعـد از مدتـی بـا خـود 
گفتـم شـاید از طریق آمـوزش مکعب روبیک 
بتوانـم کاری را شـروع کنـم. درآن زمـان بـا 
یکـی از سـراهای محلـه شـهرداری صحبـت 
کـردم و درخواسـت در اختیـار گرفتن مکانی 
را نمـودم. موافقـت کردند و یـک میز در یک 
اتـاق دوازده متـری دراختیـارم گذاشـتند تا 
ایـن کالس را برگـزار کنـم. دومیلیون تومان 
قـرض کـردم و یـک سـری بازی هـای فکری 
تهیـه کـردم و در همان سـرای محله شـروع 
بـه آمـوزش نمـودم. آن سـال ها خانواده هـا 
اطالعـی درمـورد مکعـب روبیـک و قوانیـن 
سـرگرمی  یـک  عنـوان  بـه  و  نداشـتند  آن 
کـه شـاید حـل شـود یـا نشـود، بـه آن نگاه 
نبودنـد.  باخبـر  آن  فوایـد  از  و  می کردنـد 
آمـوزش را بـا دو نفـر شـروع کـردم ولی االن 
حـدود دو هـزار نفر شـاگرد دارم و نزدیک به 
چهـل نفـر هم بـا مـن کار می کننـد. اکنون 
بـه عنـوان یـک کارآفریـن شناخته شـده ام و 
موسسـه آراکـس تبدیـل بـه یـک موسسـه 
هـدف  شده اسـت.  برنـد درکشـور  بـزرگ و 
مـن در ابتـدا صرفـا آمـوزش بود ولـی وقتی 

آموزش را با دو نفر شروع کردم 
ولی االن حدود دو هزار نفر شاگرد 

دارم و نزدیک به چهل نفر هم 
با من کار می کنند 

ــای  ــه بازی ه ــس کمیت ــاری، رئی ــدی قه  مه
فکــری اســتان تهــران درهیــات ورزش هــای همگانــی 

ــه  ــن مقال ــت. او اولی ــان اس ــک نابینای ــرع روبی و مخت
ــای  ــک و بازی ه ــب روبی ــرات مکع ــاره تاثی ــی درب علم
نوشته اســت.  را  نوجوانــان  و  کــودکان  روی  فکــری 
قهــاری کــه مولــف نــه جلــد کتــاب در حیطــه کارآفرینی 
ــد  ــز رع ــی در مرک ــوش هیجان ــدرس کالس ه اســت، م
ــا او در مــورد تاثیــر بازی هــای فکــری  هــم می باشــد. ب
ــا  ــه خصوص ــف جامع ــار مختل ــی اقش ــوش هیجان بره
ــدار  ــن دی ــم. در ای ــو کردی ــت گفتگ ــراد دارای معلولی اف
ــه  ــی ک ــوش هیجان ــاگردان کالس ه ــن از ش ــه ت ــا س ب
ــم  ــده اند ه ــتاد ش ــی و اس ــان مرب ــر خودش ــاال دیگ ح

می کنیــم.  گفت وگــو 

 بازی های فکری می توانند تاثیرات زیادی در زندگی 
افراد داشته باشند

 مهدی قهاری، معلم کالس هوش هیجانی رعد؛
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در مـوردش پژوهـش کـردم، متوجه شـدم، 
مکعـب روبیـک در دانشـگاه MIT به عنوان 
یـک واحد درسـی تدریس می شـود. بیشـتر 
کـه تحقیـق کـردم متوجه شـدم که بیسـت 
سـال پیش حـل مکعـب روبیـک بزرگ ترین 
معمـای فکـری دنیـا شـناخته می شـده و 
بازی هـای  پرفروش تریـن  جـزو  بـازی  ایـن 
دنیـا بوده اسـت. علتش این اسـت کـه تاثیر 
زیـادی بـر روی هـوش فضایـی یـا تجسـمی 

افـراد دارد. 

هوش تجسمی چیست؟
بـا یـک مثـال سـاده توضیـح می دهم. 
و  می خریـم  جدیـدی  ماشـین  مـا  وقتـی 
می گوییـم هنـوز انـدازه ماشـین دسـتمان 
گرفتـن  انـدازه  منظورمـان   ، نیامده اسـت 
ماشـین بـا متر نیسـت، بلکـه در ذهن خود 
تجسـم می کنیـم کـه ابعـاد ماشـین چقـدر 
اسـت و از یـک کوچـه رد می شـویم یـا نـه؟ 
هوش تجسـمی مهارتی اسـت کـه معماران 
بایـد از آن برخـوردار باشـند. چـون معمار، 
طراحـی  را  بعـدی  سـه  سـاختمان  یـک 
بـه  کار  ایـن  بـرای  و  می سـازد  و  می کنـد 
هـوش فضایـی یا تجسـمی قـوی  نیـاز دارد. 
بـه همیـن دلیـل در دانشـگاه های معماری 
وسـیله  یـک  عنـوان  بـه  روبیـک  مکعـب 
تدریـس  تجسـمی  هـوش  تقویت کننـده 
می شـود. مکعـب روبیـک عـالوه برتقویـت 
هوش تجسـمی، بـه این دلیل کـه همزمان 
دو دسـت باهـم کارمی کننـد، روی ارتبـاط 
دو نیمکـره مغـز هـم اثـر می گـذارد. عـالوه 
برایـن، روی افزایـش دقـت و تمرکـز افـراد 
وهمچنیـن روی هـوش حرکتـی، بـه دلیل 
حـرکات هدفمنـد و روی هـوش دیـداری، 
کـه  رنگ هایـی  و  چرخش هـا  دلیـل  بـه 
جابه جـا می شـوند نیـز، اثـر گذار اسـت. در 
شـروع کار سـعی کردیـم والدیـن را نسـبت 
بـه فوایـد ایـن بـازی آگاه کنیـم تـا بداننـد 
تنهـا بـه عنـوان یـک بـازی فکـری بـه آن 
نـگاه نمی کنیـم. در کنـار مکعـب روبیـک، 
بازی هـای اسـتراتژیک دیگری ماننـد؛ اتللو، 
ابلـون و بـالک آس را هم آوردیـم. بازی اتللو 
فدراسـیون جهانـی دارد و ابلون و بالک آس 
انجمن هـای جهانـی دارند که مسابقاتشـان 
به طـور رسـمی برگـزار می شـوند. بازی های 
اسـتراتژیک تاثیـرات زیادی در زندگـی افراد 
دارنـد. بـا مهـارت در ایـن بازی ها افـراد به 
ایـن قـدرت و توانایی می رسـند که در لحظه 
وعکس العمـل  بگیرنـد  درسـت  تصمیـم 
مناسـبی از خود نشـان دهنـد. در کنار این 
بازی هـا یک سـری بازی های سـرگرم کننده 

مثـل تیزبیـن، گـوش به زنـگ و بزنـگاه که 
روی سـرعت عمل و هـوش دیداری و هوش 
کالمـی بچه هـا فوق العـاده اثرگذار اسـت را 
هـم اضافه کردیم. جمع ایـن بازی ها کمیته 
بازی هـای فکـری را تشـکیل می دهد. یعنی 
چیـزی حـدود دو هزار و پانصد بـازی فکری 
در کشـور داریـم کـه حـدود صـد وپنجـاه تا 
از آنهـا اسـتاندارد دارنـد. این تعداد سـاالنه 
بیشـتر هـم می شـوند و هـر کـدام از آنهـا 

چندیـن آیتـم روانشناسـی دارند.

ــانی  ــه کس ــا چ ــن بازی ه ــن ای مخاطبی
هســتند؟

همـه  در  بازی هـا  ایـن  مخاطبیـن 
توانایـی  نـوع  هـر  در  و  سـنی  رده هـای 
معلـوالن  نابینایـان،  هسـتند.  جسـمانی 
نوجوانـان  کـودکان،  حرکتـی،  جسـمی 
میانسـال  حتـی  و  بزرگسـال  جوانـان،  و 
می تواننـد از ایـن بازی هـا اسـتفاده کـرده و 
بهـره ببرنـد. از حـدود یک سـال ونیم پیش 
بـر روی افـراد پنجـاه تا هفتاد سـال هم کار 
می کنـم، چـون ایـن بازی هـا اثـرات مثبتی 
بـر تقویـت حافظـه و تمرکـز افـراد دارد. 

توانمند سـازی  در  بازی هـا  ایـن  نقـش 
افـراد دارای معلولیـت را چگونـه دیده ایـد؟
در افـراد دارای معلولیـت، ایـن بازی ها 
را  افـرادی  مـا  هسـتند.  تاثیرگـذار  بسـیار 
داشـتیم کـه در گفتار یـا حرکت هـای بدنی 
ضعیـف بودنـد ولـی ایـن بازی هـا تاثیـرات 

بسـیار مثبتـی بـر روی آنهـا گذاشـت.

 از قصــه آشــنایی خــود بــا رعــد 
ــن مرکــز  ــا ای بگوییــد. چــه شــد کــه ب
ــه  ــا ب ــان را ت ــدید و فعالیتت ــنا ش آش

ــد؟ ــه داده ای ــال ادام ح

همانطـور کـه گفتـم مـن بـا سـراهای 
کار  بـه  شـروع  دیگـر  جاهـای  و  محلـه 

کرده بـودم. چهارسـال قبـل به جلسـه ای با 
موضوع کارآفرینی دعوت شـدم و با آشـنایی 
بـا مدیـر روابـط عمومی رعـد، جنـاب آقای 
سخن سـنج عالقمنـد بـه همـکاری بـا ایـن 
مرکـز شـدم. هـدف اولـم ایـن بـود کـه در 
کارآمـوزان رعـد توانایـی  ورود به بـازار کار را 
ایجـاد کنم، ولـی نزدیک تر که شـدم متوجه 
نقش ایـن باز ی ها در اصـالح حرکت، کالم، 
ذهـن و رفتـار ایـن بچه هـا شـدم و تصمیم 
گرفتـم روی این جنبه بیشـتر متمرکز شـده 
و زمینـه کاری خـود را بـا ایـن بچه ها عوض 

کردم.

ــی  ــن کالس، هــوش هیجان ــام ای ــرا ن چ
اســت؟

فکـری  بازی هـای  کالس  کالس،  ایـن 
اسـت ولـی علـت اینکـه نـام ایـن کالس را 
هـوش هیجانـی گذاشـتیم ایـن اسـت کـه 
هـوش هیجانـی را به هشـت بخش تقسـیم 
کرده اند؛ هوش دیداری، شـنوایی، منطقی، 
درون فـردی، بـرون فـردی، طبیعـت گـرا، 
موسـیقیایی، کالمـی و ریاضـی. این هشـت 
بخش، هـوش هیجانی را تشـکیل می دهند 
و در ایـن کالس، ایـن هشـت هوش توسـط 
بازی هـای فکـری تقویت می شـود. اگر اسـم 
کالس را بـازی فکـری می گذاشـتیم، شـاید 
جذابیـت الزم را ایجـاد نمی کـرد، ولی وقتی 
ازهـوش هیجانـی صحبت می شـود، بچه ها 
مشـتاق  و  می کننـد  توجـه  آن  بـه  بیشـتر 
می شـوند کـه هوش شـان را تقویـت کننـد. 
خیلـی از بچه هـا در ابتـدا گوشـه گیربودند 
ولـی وقتـی بـازی گروهـی انجـام می دهند، 
ارتباطـات آنهـا با دیگـران تقویت می شـود. 
رنگ هـا،  تفکیـک  یعنـی  دیـداری  هـوش 
نوشـته ها و شـکل ها. کسـانی که تندخوانی 
می کننـد معمـوال هـوش کالمـی و دیـداری 
قـوی دارنـد، چون زمانی کـه دارند جمله ای 
را می خوانـد بایـد جملـه بعـدی را با چشـم 
ببینـد. جمـع ایـن هوش ها می شـود هوش 
هیجانـی، که می شـود آنهـا را تقویـت کرد.

ــرای شــرکت  ــه ب ــوزان رعــد چگون کارآم
ــی شــوند؟ ــن کالس انتخــاب م در ای

مجموعـه،  روانشـناس  را  بچه هـا  ایـن 
سـرکارخانم چهره نگار، با توجه به شـرایط و 
نیـاز هرکـدام انتخـاب می کند. ایـن بازی ها 
به گونـه ای اسـت کـه خواه ناخـواه تاثیـرات 
خـود را می گـذارد. در مـورد ایـن کـه چـه 
تاثیـری برایـن افـراد داشـته را بهتراسـت از 
روانشـناس مرکز بپرسـید، ولی مـن تاثیرات 

 مکعب روبیک، سبب افزایش دقت و 
تمرکز افراد و همچنین افزایش هوش 

حرکتی، به دلیل حرکات هدفمند 
و افزایش هوش دیداری، به دلیل 
چرخش ها و رنگ هایی که جابه جا 

می شوند، می شود. 
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ایـن بازی هـا را درهمـه اقشـار دیـده ام. این 
بازی هـا روی قدرت کالم، روی ارتباط شـان 
بـا یکدیگـر، روی حرکـت دسـت ها و روی 
فکـر و ذهـن آنهـا تاثیـر دارد. چـون بچه ها 
از  مسـئله  گاهـی  می کننـد.  حـل  مسـئله 
طریـق ریاضی حل می شـود و گاهی توسـط 
چنـد وسـیله رنگـی که بـازی فکری اسـت، 

بـه عنـوان معمـا حل می شـود. 

ســراغ  رعــد  بچه هــای  از  مــوردی   
را داریــد کــه در اثــر ایــن بازی هــا 
ــد؟ ــدا کرده باش ــتری پی ــدی بیش توانمن
 شـاگردان زیادی داشـته ام که زمانی که 
وارد کالس شدند در صحبت کردن و ارتباط 
گرفتـن با دیگران بسـیار ضعیـف بودند ولی 
بعـد از یـک سـال به قـدری توانمنـد شـدند 
که توانسـتند درسـازمان معتبری اسـتخدام 
شـوند. مـا در دو دوره با پنـج نفراز بچه های 
رعـد در مسـابقاتی که ثبت جهانی هسـتند 
شـرکت کردیـم و اسـم این افـراد در انجمن 
جهانـی مکعـب روبیـک ثبـت شـد. در بین 
بچه هـای کالس، افـرادی هسـتند کـه بـه 
و  می کننـد  کار  کالس  در  مـدرس  عنـوان 
بـا ایـن مجـوز می تواننـد در جاهـای دیگـر 
هـم تدریـس کننـد . ایـن دو نفـر نزدیک به 
سـه سـال اسـت کـه در کالس هـا شـرکت 
می کننـد و مطالـب را کامل یـاد گرفته اند و 
بـه ایـن توانمندی رسـیده اند که بـه دیگران 
هـم آمـوزش دهنـد. البتـه ادعـا نمی کنـم 
که صرفا شـرکت در ایـن کالس در موفقیت 
بچه هـا تاثیرگـذار بوده اسـت، چـون در رعد 
کـه  دارد  وجـود  فعالیـت   از  مجموعـه ای 
بـه توانمنـدی کارآمـوزان کمـک می کنـد. 
کالس هـای گفتـار درمانـی، در تقویت کالم 
آنهـا اثـر دارد، کالس هـای فیزیوتراپـی و کار 
درمانـی، بـه بحـث حرکتـی آنهـا کمک می 
کنـد و همچنیـن مشـاوره های روانشناسـی 
مجمـوع  وغیـره.  آموزشـی  وکالس هـای 
برافزایـش  زیـادی  تاثیـرات  اتفاقـات  ایـن 

دارد. بچه هـا  توانمندی هـای 

ــا کالس  هــوش هیجانــی دوره خاصــی  آی
ــرای هــر کــس  دارد و مــدت کالس هــا ب

مشــخص اســت؟
هـر  در  و  هسـتند  فصلـی  کالس هـا   
فصـل یـک سـری از بازی هـا را بـا بچه هـا 
کار می کنیـم و آمـوزش می دهیـم. در ایـن 
کالس بـه افـراد مختلـف، ده نـوع مکعـب 
کـردن  حـل  داده ایـم.  آمـوزش  را  روبیـک 
مکعب هـای روبیـک آسـان نیسـت، حل هر 

مکعـب روبیک از سـی و دو الگوریتم ریاضی 
اسـت و کسـی کـه ده نـوع مکعـب روبیـک 
را آمـوزش ببینـد ، یعنـی بایـد سـیصد و 
بیسـت الگوریتـم ریاضـی را بدانـد. ولـی ما 
کـرده   داسـتان  بـه  تبدیـل  را  الگوریتم هـا 
واز ایـن طریـق آنهـا را بـه بچه هـا آمـوزش 
می دهیـم. مـا از حـروف ریاضـی اسـتفاده 
نمی کنیـم ولـی ذهـن را بـه همـان شـکل 
درگیـر می کنیـم. دقیقـا آن چـه درحل یک 
حـل  در  می افتـد،  اتفـاق  ریاضـی  فرمـول 

مکعـب روبیـک هـم اتفـاق می افتـد.

ــد  ــن کالس می توانن ــای ای ــه بچه ه هم
مکعــب روبیــک را حــل کننــد؟

در این کالس دردو سـطح کار می کنیم، 
گـروه  یـک  و  روبیـک  مکعـب  گـروه  یـک 
می کننـد.  کار  اسـتراتژیک  بازی هـای  هـم 
هرسـطح، تاثیـرات خـاص خـود را دارد کـه 
بچه هـا بـا توجه بـه توانمندی شـان در یکی 
از ایـن دو سـطح قـرار گرفته انـد. در سـطح 
روبیـک وقتـی بچه هـا روبیـک سـه در سـه 
را یـاد بگیرنـد، بـه مرحله بعـد یعنی روبیک 
پیرامیکـس و بعـد روبیـک شیشـه و همین 

طوربـه مراحـل پیشـرفته تر می رونـد.

ــه  ــتراتژیک چ ــای اس ــطح بازی ه در س
بازی هایــی داریــد؟

مـا بـازی بلـک آس  را داریـم کـه بازی 
برگزیـده قرن بیسـت ویک شـناخته شـده و 
انجمـن جهانـی دارد. ایـن بـازی بـه تقویت 
پیش بینـی کمـک می کنـد. معمـای هـوش 
را داریـم کـه یـک نـوع تسـت هـوش اسـت 
و فوق العـاده در هـوش دیـداری و حرکتـی 
اثرگذاراسـت. بازی چنـگا و دومینو را داریم 
کـه دومینـو روی تمرکـز و هـوش حرکتـی 
تاثیـر دارد، چـون ظریـف کاری خاصـی در 

تنـوع  اسـت.  الزم  ومهره هایـش  چیـدن 
بازی هـا زیـاد هسـتند.

ــه  ــن کالس چگون ــا از ای اســتقبال بچه ه
اســت؟ 

پـر  از  یکـی  کالس  ایـن  می کنـم  فکـر 
ایـن  کالس  شـادترین  و  مخاطب تریـن 
مجموعـه باشـد. مـن چهار سـال اسـت که 
هفتـه  ای یـک روز بـه کالس می آیـم. در این 
چهـار سـال، بچه هـا برایـم تولـد می گیرنـد 
و کیک هایـی بـا تـم بازی هـا ی فکـری بـه 
کالس می آورنـد. حتـی شـاگردان قدیمی ام 
در این مراسـم شـرکت می کننـد و این برای 

مـن بسـیار خوشـایند اسـت.
 

چه صحبتی در آخر دارید؟
صحبـت آخـرم ایـن اسـت که مـا تمام 
تـوان خود را براین گذاشـته ایم کـه روزهایی 
شـادی برای بچه ها ایجاد کنیـم و درکنارآن 
آنهـا  بـر  هـم  مثبتـی  تاثیـرات  بتوانیـم 
بگذاریـم. مـن هـم مثـل خیلی هـای دیگر، 
تـا وقتـی بـه رعـد نیامده بـودم، نسـبت به 
افـراد دارای معلولیـت حـس غریبی داشـتم 
و در روزهـای اول، آمـوزش دادن کارراحتی 
برایـم نبـود. ولـی از جلسـات بعـد وقتـی با 
بچه هـا بیشـتر آشـنا شـدم و ارتبـاط گرفتم 
و وقتـی فضـای رعـد را دیدم، حسـم کامال 
تغییـر کـرد. من همه جـا ایـن را گفته ام که 
هدیـه  نقـدی کـه در روز معلم یا عیـد نوروز 
از طـرف رعـد بـه مـن داده می شـود، برکت 
زندگـی مـن اسـت. مقـداری ازایـن پـول را 
در حسـاب خـودم می ریـزم و مقـداری از آن 
را بـه عنـوان برکـت بـه نزدیکانـم می دهم. 
مـن بـه دلیل مشـغله کاریـم زمـان کوتاهی 
را می توانـم بـه رعـد اختصـاص دهـم ولـی 
هـر طورکـه شـده می آیـم، چـون اثراتش را 
در زندگـی ام دیـده ام. در جاهایـی تاثیـرات 
دعـای ایـن بچه هـا را دیـده ام که قابـل باور 
نیسـت. بـه نظرم کسـانی کـه در ایـن مرکز 
مایـه  دل  و  جـان  از  واقعـا  می کننـد،  کار 
می گذارنـد و تنهـا به خاطر مادیات نیسـت. 
کسـی که با بچه هـای توانیـاب کار می کند، 
حتمـا چیـزی در وجودش هسـت و با دیدن 
شـور و شـوق بچه هـا چیـزی در وجـودش 
پیـدا می شـود و ایـن حـس بسـیار خـوب و 
لـذت بخشـی اسـت. افتخارمـن این اسـت 

کـه بـا ایـن بچه هـا کار می کنـم.

این بازی ها 
روی قدرت کالم ،ارتباط افراد با 
یکدیگر، روی حرکت دستها و

روی فکر و ذهن تاثیر دارد.
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 مهم تریـن فایـده کالس هـوش هیجانـی 
ایجـاد صبـر درافراد اسـت

 فـرزاد خلیلـی، مدیـر 
رعـد،  کارآمـوزان  شـورای 
یکسال اسـت که در کالس 
شـرکت  هیجانـی  هـوش 
می کنـد. او در ابتدا کالس 
بـه  را  هیجانـی  هـوش 
دلیـل سـرگرمی و جذابیتـش انتخـاب کرد، 
ولـی حـاال از فوایـدش می گویـد: این کالس 
خالقیـت وهـوش انسـان را درگیـر می کند و 
چـون کاردر کالس بـا دو دسـت و به صورت 
همزمان اسـت، باعث درگیری ذهن و دست 
و ارتباط بین دو نیم کره مغز می شـود. فرزاد 
کـه مکعب روبیک سـه در سـه را بـه صورت 
سـرعتی و در زمان یک دقیقـه حل می کند، 
ادامـه می دهد، تا رسـیدن به رکـورد جهانی 
کـه چهـار ثانیه اسـت، هنـوز خیلـی فاصله 
هـوش  کالس  فایـده  مهم تریـن  او  دارم. 
می دانـد  درافـراد  صبـر  ایجـاد  را  هیجانـی 
ومی گویـد: کار بـا مکعب روبیـک درروز های 
اول نیـاز بـه صبـر وتحمـل زیـادی دارد ولی 
راحت تـر  کار  قوانیـن،  یادگرفتـن  از  پـس 
می شـود. فرزاد شـش ماه اسـت کـه مکعب 
روبیـک را به بقیه دوسـتان درکالس آموزش 
می دهـد. می افزایـد: در حالی کـه در مرحله 
یادگیـری مکعب پیرامیکس هسـتم، به بقیه 
می دهـم.  آمـوزش  را  روبیـک  مکعـب  هـم 
فـرزاد بـه آمـوزش روبیـک بـه عنـوان یـک 
کار درآمـدزا نـگاه نمی کنـد ومایـل اسـت در 
رشـته اصلـی خـودش کـه والیبـال نشسـته 
اسـت پیشـرفت کند و به درآمد زایی برسـد. 
ولـی او دوسـت دارد آنچـه یاد می گیـرد را به 
دوسـتانش هـم بیامـوزد. فـرزاد می گوید: ما 
افـراد دارای معلولیـت، یـازده درصـد جامعه 
هسـتیم و شـاید یـاد گرفتن مکعـب روبیک 
در جامعـه ای کـه بـه ما به چشـم یک اقلیت 
نـگاه می کننـد، یـک مزیـت و برتری باشـد. 
وقتـی در یـک جمـع بیسـت نفـری کاری را 

نمی تواننـد  دیگـران  کـه  می دهیـم  انجـام 
انجـام دهند، همیـن باعث شـود دیگران ما 
را بـاور کنند. او عقیـده دارد که این کار به او 
اعتمـاد به نفـس باالیی می دهـد، مخصوصا 

اگـر ایـن کار را در جمـع انجـام دهـد.

 کار بـا روبیک بـر افزایش اعتمـاد به نفس 
من بسـیار تاثیرگذار بود

از  محمـد  پـور  کبـری 
از  رعـد  کارآمـوزان  دیگـر 
چهـار  کـه  اسـت  افـرادی 
هـوش  کالس  در  سـال 
هیجانی شـرکت داشته واز 
دوسـال قبـل به پیشـنهاد 
خانـم چهره نـگار بـه عنـوان کمـک مربـی 
بـا آقـای قهـاری همـکاری می کنـد. کبـری 
می گویـد: امسـال در روز معلـم مـن و یکـی 
دیگـر از دوسـتان بـه نـام مصطفـی محمـد 
زاده فـر بـه عنـوان اولیـن مدرسـان مکعـب 
روبیـک در رعد توسـط آقای قهـاری انتخاب 
شـدیم وحکـم مربیگـری دریافـت کردیـم و 
االن هـم در کالس در خدمت بقیه دوسـتان 
مکعـب  یادگیـری  تاثیـر  کبـری  هسـتیم. 
آرامش دهنـده  نقـش  را  برخـودش  روبیـک 
می دانـد و می گویـد، هـر زمان که احسـاس 
عصبانیـت و ناراحتی می کنـم مکعب روبیک 
را بـه دسـت می گیـرم و آن را حـل می کنـم. 
کبـری در مسـابقات بیـن المللـی روبیـک 
کشـور دو سـال قبـل بـه همـراه دو نفـر از 
دوسـتان دیگر، بـه عنوان اولین افـراد دارای 
معلولیـت ازمرکز رعد شـرکت کرد و اسـمش 
در سـایت مسـابقات بیـن المللـی روبیـک 
ثبت شـد. او می گویـد: اگرحمایت بیشـتری 
ازمـا صـورت بگیـرد، می توانیـم در رقابت با 
افـراد تندرسـت جامعـه هـم شـرکت کنیـم 
و از ایـن طریـق بیشـتر دیـده شـویم. کبری 
می گویـد: زمانـی کـه بـرای مسـابقات آماده 
می شـدم و بـا متـرو رفـت و آمـد می کـردم، 
در طول مسـیربا مکعب روبیـک کارمی کردم 

و برخـالف روزهـای دیگـر کـه از نـگاه مردم 
ناراحـت می شـدم، اصال توجهی بـه نگاه آنها 
نداشـتم ونشـان دادم کـه من هـم می توانم 
و توانایـی ایـن را دارم که خـودم را در جامعه 
معرفـی کنـم و ایـن برافزایـش اعتمـاد بـه 

نفـس مـن بسـیار تاثیرگـذار بود.

کار با روبیک من را به آرامش می رساند 
علیرضـا علی نقیـان از 
دیگـر کارآمـوزان رعـد و از 
افـرادی اسـت کـه در ایجاد 
رعـد  کارآمـوزان  شـورای 
نقـش مهمـی داشته اسـت. 
علیرضـا از سـه سـال قبـل 
در کالس هـوش هیجانـی شـرکت می کنـد. 
او علـت شـرکت در کالس هـوش هیجانـی 
را عالقـه بـه حـل مکعـب روبیـک می دانـد 
و می گویـد: اول کـه بـه ایـن کالس آمـدم 
مکعـب روبیـک برایـم خیلـی سـخت بـود 
قوانیـن  هفتـه  دو  درعـرض  توانسـتم  ولـی 
آن را یـاد بگیـرم. علیرضـا می گویـد، وقتـی 
روبیـک کار می کنـم، اگـر دراوج عصبانیـت 
هم باشـم، بـه آرامـش می رسـم. او می گوید 
درآمـوزش اولیـه روبیـک گاهی الزم اسـت تا 
بیـش از صـد وبیسـت حرکـت انجام شـود، 
ولـی بـه مرورکـه قواعـد آن را یـاد گرفتیـم، 
سـرعتمان بـاال مـی رود. علیرضـا کـه بـه 
عنـوان مربـی در کالس آمـوزش می دهـد، 
می گویـد: اگـر نتوانـم بـه بقیـه روبیـک را 
یـاد بدهـم، بـه ایـن معنی اسـت کـه خودم 
خوب یـاد نگرفته ام. علیرضـا ادامه می دهد، 
مـن تنهـا کسـی هسـتم درایـن کالس که با 
یـک دسـت روبیـک کار می کنم، و توانسـتم 
رکـورد خـودم را از سـه دقیقـه بـه دو دقیقه 
وده ثانیـه برسـانم. علیرضا می گویـد افرادی 
که حکـم مربیگـری روبیـک را دریافت کنند 
، مـی تواننـد از طریـق آمـوزش بـه دیگـران 

درآمدزایـی داشـته باشـند.

با بچه هاى مربى 
در این کالس...... 

ــدرس  ــا م ــو ب ــار گفت وگ در کن
ــه ســراغ  ــی، ب کالس هــوش هیجان
ســه نفــر از شــاگردان ایــن کالس که 
ــی در  ــوان مرب ــه عن ــر ب ــاال دیگ ح
ــد  ــش می کنن ــای نق ــن کالس ایف ای
ــو  ــه گفت وگ ــا ب ــا آنه ــم و ب رفتی
نشســتیم و از اثــرات بازی هــای 

ــم. ــن کالس ســوال کردی ای
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لطفا خودتان را معرفی کنید.
مـن حامـد لطفـی و متولـد سـال ۱۳۷۱ 
هسـتم. به طور مادرزادی بـا معلولیت در هر 
دو پایـم بـه دنیـا آمـدم. علت ایـن معلولیت 
در معرض اشـعه ایکس قرارگرفتـن مادرم در 
زمـان بـارداری بود. مـن کوچک تریـن فرزند 
خواهـر  یـک  و  بـرادر  دو  هسـتم.  خانـواده 
بزرگ تـر از خـودم دارم. یکـی از برادرانـم هم 
بـه دلیـل حادثـه در دوره نـوزادی از ناحیـه 
لگـن دچـار معلولیـت شـده و پـای راسـتش 

کوتاه تـر از پـای چپـش اسـت.
 دوران مدرسه را چطور گذراندی؟ 

من به مدرسـه عـادی می رفتـم و دوران 
تحصیـل را خـوب گذراندم. البته در مدرسـه 
بـا مشـکالتی هـم روبـه رو می شـدم و گاهی 
بعضـی از همکالسـی ها اذیتـم می کردند ولی 
کـم کـم بـا آن شـرایط خـودم را وفـق دادم 
آزرده ام  نامالیمـات  ایـن  می کـردم  سـعی  و 

. نکند
 شـما در حـال حاضـر فردی هسـتی که 
خوداشـتغال شـده ای و از طریق مهارت هایی 
رسـیده ای.  درآمـد  بـه  گرفتـه ای  یـاد  کـه 
خانـواده چگونـه بـا شـما رفتـار می کردنـد و 

چـه نقشـی در توانمنـدی شـما داشـتند؟
خانـواده  همیشـه نقـش راهنمـا و هـم 

فکـر و مشـاور را برایـم ایفـا کردند و همیشـه 
حامـی وپشـتیبان مـن بـوده و هسـتند. آنها 
در رویارویـی با هر مشـکلی بـه من می گفتند 
کـه حتمـا راه حلی وجـود دارد و نباید نا امید 
شـوی. همفکـری و همراهـی آنهـا بـود کـه 
باعـث می شـد بتوانم از پس مشـکالتم برآیم.
مـن در دوران کودکی و نوجوانی بیشـتر 
وابسـته بـه خانـواده  بـودم و قـادر نبـودم از 
پـس نیازهـای خود بـه تنهایی برایـم. ولی با 
از دسـت دادن مادرم در سـن هفده سالگی، 
مجبـور شـدم با شـرایطم کنار بیایم و سـعی 
کـردم روی پـای خـودم بایسـتم و کمتـر بـه 
دیگـران وابسـته باشـم. زمانـی کـه مـادرم 

در قیـد حیـات بـود نقـش حمایتـی زیـادی 
داشـت و مـن هـم خیلی به ایشـان وابسـته 
بـودم چـون در همـه حـال از مـن حمایـت 
می کردند. بعد از فوت ایشـان بود که بیشـتر 
بـه خـودم تکیـه کـردم. البتـه در هـر جایی 
کـه الزم باشـد از مشـورت ها و راهنمایی های 
پـدرم کـه در قید حیات هسـتند، بـه عنوان 
یـک راهنمـا و یک الگو اسـتفاده می کنم. در 
مـواردی که نیـاز باشـد ازکمـک و همفکری 
دوسـتان و مربیـان و دیگـران هـم اسـتفاده 
می کنـم. ولی سـعی دارم تا جایـی که مقدور 
باشـد به کسـی متکی نباشـم. من همیشـه 
به پیشـرفت علـم امیـدوار هسـتم و می دانم 
که روزی برای مشـکالت جسـمی ما راه حلی 
پیـدا می شـود و قرار نیسـت مـا توانیابـان تا 

آخـر عمراین گونـه بمانیم.

با مر کز رعد چگونه آشنا شدید؟
در سـال ۹۳ از طریق یکی از دوسـتان با 
مرکز رعد الغدیر آشـنا شـدم و در کالس های 
معـرق و کامپیوتـر این مرکز ثبـت نام نمودم. 
بعـد از مدتی یک آگهـی از امکان تحصیل در 
دانشـگاه علمـی کاربردی رعد بـرای توانیابان 
را دیـدم. با دانشـگاه رعد تمـاس گرفتم و در 
رشـته مترجمـی زبـان ثبت نـام کـردم. االن 

خانواده  همیشه نقش راهنما و هم فکر 
و مشاور را برایم ایفا کردند و همیشه 
حامی وپشتیبان من بوده و هستند. 

همفکری و همراهی آنها بود که باعث 
 شد بتوانم از پس مشکالتم برآیم 

حامــد لطفــی، کار  آموزرشــته تعمیــرات 
موبایــل در مرکــز رعــد و دانشــجوی مترجمــی زبان 
انگلیســی در دانشــگاه علمــی کاربــردی اســت. او 
در ســال ۱۳۷۱ و بــا مشــکل جســمی حرکتــی بــه 
دنیــا آمــد. حامــد از ناحیــه دو پــا دچــار معلولیــت 
اســت. امــا داشــتن فکــر خــالق و دســتان ســالم 
ــق  ــایی عالی ــا شناس ــا ب ــرد ت ــک ک ــه او کم ب
خــود بــه یــک فــرد حرفــه ای در حــوزه تعمیــرات 
موبایــل تبدیــل شــود. حامــد اکنــون در مغــازه ای 
ــه  ــد و ب ــرده کار می کن ــدازی ک ــودش راه ان ــه خ ک
کســب درآمــد مشــغول اســت. بــا او بــه گفت وگــو 

نشســتیم.

 سعی دارم تا جایی که مقدور باشد به کسی متکی نباشم 
 حامد لطفی، تعمیرکار موبایل؛
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هـم دوره کاردانـی ایـن رشـته را بـه پایـان 
رسانده ام. 

آشـنایی با رعد چه نقشـی درز ندگی شـما 
داشت؟

از وقتـی کـه بـه رعـد آمـدم زندگـی ام 
خیلـی تغییـر کـرد. رعـد باعـث پیشـرفت 
مـن چـه از لحـاظ اجتماعی و چـه از لحاظ 
حرفـه ای شـد. درایـن مرکـز به مـدت چهار 
تـرم در کالس تعمیـرات موبایـل کـه اسـتاد 
خانـی مدرسـش هسـتند شـرکت کـردم و 
اکنـون بـه کار تعمیـرات موبایـل بـه عنوان 
حرفـه و راهـی برای کسـب درآمد، مشـغول 
هسـتم. البتـه هیچوقـت ارتباطم بـا رعد را 
از دسـت نـداده ام و هرجـا کـه بـه مشـکل 
برخـورد کنم از اسـتادخانی و دیگرکارآموزان 
کمـک می گیـرم. خـدارا شـکر تـا حـدودی 
توانسـته ام درایـن کار موفـق باشـم و به در 
آمد برسـم. اکنون درنزدیکی محل سـکونتم 
یـک زیـر پلـه را اجـاره کـرده ام و بـا یکـی از 

دوسـتان مشـغول بـه کار هسـتیم.

 چه برنامه ای برای آینده خود دارید؟ 
بـه دنبـال ایـن هسـتم حـوزه کاری ام 
را گسـترش دهـم. درآینـده قصـد دارم بـا 
کمـک همـکارم کـه درکارهـای نـرم افزاری 
کامپیوتـری مهـارت دارد، در مرکز عالالدین 
محلـی را اجـاره کنیـم. در مرکـز عالالدیـن 
عـالوه بر خدمـات نرم افزاری، انـواع قطعات 
موبایـل و کامپیوتـر هـم عرضه می شـود که 
بـه پیشـرفت کارمـان خیلی کمـک می کند. 
کار تعمیـرات موبایل بـرای بچه های توانیاب 
مـی توانـد منبـع درآمـد خوبی باشـد. البته 
درحـال حاضربه دلیل مشـکالتی کـه دربازار 
کمـی  حـوزه  ایـن  بـه  ورود  آمـده  بوجـود 
دشـوار شـده، ولی بچه هـا اگردر ایـن زمینه 
می تواننـد  راحتـی  بـه  کننـد  کار  حرفـه ای 
ماهـی سـه چهـار میلیـون تومـان در آمـد 
داشـته باشـند. اگر بتوانم کار خود را توسعه 
دهـم، قصـد دارم کـه یکی دیگر از دوسـتان 
توانیابـم که در این رشـته بخوبی وارد اسـت 

را هـم بـه کار بگیریم.

 آیا شـما با دفتر کارآفرینی و اشـتغال رعد 
هـم در تماس هسـتید و همیار شـغلی هم 

داشتید؟
 بلـه. مـن از طریـق دفتـر کارآفرینـی و 
اشـتغال رعـد یـک همیـار شـغلی دارم کـه 
در مـورد مسـایل و مشـکالتم با او مشـورت 
می کنـم.  اسـتفاده  ازنظراتـش  و  می کنـم 
از  فکـری  حمایـت  نقـش  شـغلی  همیـار 
کارجویـان را بـه عهـده دارد و در بسـیاری 

مـوارد می توانـد بـا آنـان همفکـری کنـد و 
نحوه درسـت کارکـردن و روش هـای ارتباط 
صحیـح با کارفرمـا وهمـکاران درمحیط کار 

را بـه آنهـا آمـوزش بدهـد. 

چه صحبتی با بچه های توانیاب دارید؟
بچـه هـا بعـد از دوره دیـدن در رعـد 
حتمـا باید دوره کارورزی را بگذرانند تا درکار 
مهـارت کسـب کننـد. مـن دوره کارورزی را 
گذرانـده ام و اکنـون هـم ازهر فرصتـی برای 
کارورزی اسـتفاده می کنـم. در حیـن کار در 
مغـازه، از آموزش های تکمیلی هم اسـتفاده 
می کنـم و هرجـا نیـاز بـه راهنمایی داشـته 
باشـم از اسـاتید کارکشـته در ایـن حرفـه 
کمـک می گیـرم. بچـه هـا هـم بایـد در هر 
حرفـه ای که آموزش می بینند هدف داشـته 
باشـند. بایـد برای خود اهـداف کوتاه مدت و 

بلنـد مـدت مشـخص کنند.

اهداف بلند مدت و کوتاه مدت شما چیست؟
 هـدف کوتـاه مدتـم ایـن اسـت کـه در 
چنـد مـاه آینـده بتوانـم بـا یکـی دو نفـر از 
دوسـتان مغـازه ای در پاسـاژعالالدین اجـاره 
کنیـم و اسـتارت اولیـه را بـرای کار حرفه ای 
بزنیـم. هـدف بلنـد مدتـم هـم ایـن اسـت 
کـه بتوانـم عـالوه بـر کار تعمیـرات موبایل، 
چنـد شـعبه فـروش موبایـل و لـوازم جانبی 
آن را راه انـدازی کنـم. تـا کنـون هـر کاری 
در  امیـدوارم  و  بـوده  کارآماتـوری  کـرده ام 
آینـده نزدیـک بتوانم کاررا با کمک دوسـتان 

به طورحرفـه ای پیـش ببریـم.

شـما در رشـته معرق هـم دوره دیدید. آیا 
دراین زمینـه هم فعالیتـی دارید؟

مـن دوره معـرق را گذرانـده ام ولـی بـه 
عنـوان یـک حرفه بـه آن نـگاه نکـرده ام. آن 
زمـان بـرای گذرانـدن اوقـات فراغـت به این 
کالس می رفتـم. وقتی امـکان ادامه تحصیل 
در رشـته مترجمـی زبـان برایم پیـش آمد با 

عالقه این رشـته را ادامـه دادم. تصمیم دارم 
کـه دوره کارشناسـی مترجمـی زبـان را هـم 
بگذرانـم و مـدرک کارشناسـی بگیـرم. ولـی 
از آنجـا کـه از نوجوانـی بـه کارهـای فنـی و 
کالس  در  بـودم،  عالقه منـد  الکترونیکـی 
تعمیـرات موبایـل مرکـز رعـد هـم شـرکت 
کـردم و ایـن حرفـه را بـه عنوان شـغل مورد 
عالقـه ام دنبـال می کنم. خوشـبختانه دراین 
کار نیـاز بـه ابـزار زیادی نیسـت، می تـوان با 
یـک پیـچ گوشـتی و یـک پنـس وچنـد ابزار 
سـاده کار کـرد وهمیـن که دسـت ها سـالم 
باشـند کافـی اسـت. کار تعمیـرات موبایـل 
بیشـتریک کارفکری اسـت و به دقت و دانش 
روز نیـاز دارد. یکـی از معیارهای مهم در این 
رشـته به روزبودن اطالعات اسـت. باید مدام 
مطلـب خواند و بـا روش های جدید تعمیرات 
آشـنا شـد تا در کار به مشـکل برخورد نکرد. 
بایـد بتـوان بـا مدل هـای جدیـد موبایـل که 
مرتـب ارتقا پیـدا می کنند کار کـرد و همگام 
بـا تکنولـوژی روز پیشـرفت نمود. امـروزه به 
انـدازه کافی مطالب مهم و مفیـد دراینترنت 
وجـود دارد که کمـک می کند کـه دراین کار 

پیشـرفت کنیم.

کاری  که  موبایل  تعمیرات  حوزه  در  فعالیت 
بسیار حساس و دقیق است، نیاز به حوصله 
زیادی دارد. چه توصیه ای به افرادی که زود 

در کار نا امید می شوند دارید؟
توصیـه ام ایـن اسـت کـه صبـر داشـته 
آمـوزش  کـه  رشـته ای  درهـر  و  باشـند 
می بینند، با جدیت کار کنند و پیگیر باشند. 
دوسـتان باید دنبال این باشـند کـه عالقه و 
توانمنـدی خود را پیدا کننـد ودرراه آموختن 
صبور باشـند. از شکست نترسـند و با سوال 
کـردن نواقـص خـود را برطـرف کننـد. باید 
بـه کارورزی اهمیـت بدهند. چـون درنتیجه 
کارورزی اسـت کـه حرفه ای می شـویم. نباید 
انتظار داشـت کـه تنها با گذرانـدن چند ترم 
در یـک رشـته به درآمد رسـید. بایـد بتوانند 
درهررشـته ای به طور حرفـه ای کار کنند. اگر 
زود نـا امیـد شـوند و درخانـه بنشـینند، به 
جایی نمی رسـند. باید حرکـت و تالش کنند 
تـا بـه نتیجه برسـند. باید اسـتعداد خـود را 
کشـف کنند و در راه رسـیدن به هدف پیگیر 
باشـند. دوسـت نایینایی دارم که هرسـال در 
مسـابقات شـطرنج اول می شـود چون عالقه 
و اسـتعدادش را پیـدا کرده اسـت. بـه نظـرم 
درهـر رشـته ای چـه هنـری، چـه ورزشـی و 
چـه فنـی اگر عالقه واسـتعداد وجود داشـته 
باشـد و تـالش و پیگیری هم داشـته باشـند 
حتمـا موفق شـده و به درآمد هم می رسـند.

در رعد به مدت چهارترم در کالس 
تعمیرات موبایل که استاد خانی 

مدرسش هستند شرکت کردم و 
اکنون به کار تعمیرات موبایل به عنوان 

حرفه و راهی برای کسب درآمد، 
مشغول هستم 
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خانــم کیان ارثــی شــما مــادر یــک 
ــی از موسســان دو  ــوز و یک ــوان دیرآم ج
ــزوم  ــی هســتید. از ل ــر دولت انجمــن غی

ــد:  ــا بگویی ــن انجمن ه ــدازی ای راه ان
 زمانــی کــه پســرم درســنین نوجوانــی 
تالش هــای  کــردم  احســاس  بــود، 
ــد  ــرای رش ــرم ب ــن و همس ــبانه روزی م ش
ــه  ــه ای ک ــه نتیج ــان ب ــرفت فرزندم و پیش
ــن  ــه ای ــد و ب ــم نمی رس ــارش را داری انتظ
فعالیت هــا  ایــن  کــه  رســیدم  نتیجــه 
ــه  ــاید نتیج ــود، ش ــام ش ــی انج ــر گروه اگ
پســرم  زمــان  آن  داشته باشــد.  بهتــری 
ــه  ــن ب ــت و م ــال داش ــده س ــدود هج ح
دنبــال محلــی بــرای فعالیــت روزانــه و 
ــودم.  ــرای او ب ــت ب ــات فراغ ــدن اوق گذران
ــردم و  ــا ســنگ ب ــزکار ب ــک مرک ــه ی او را ب
ــنا  ــی آش ــا خانواده های ــط ب ــان محی درهم
شــدم کــه آنهــا هــم دارای فرزنــدان دیرآمــوز 
بــرای  انجمنــی  می خواســتند  و  بودنــد 
مهارت آمــوزی فرزندانشــان تشــکیل دهنــد. 
مــا بــا کمــک همدیگــر انجمــن خورشــید را 
تشــکیل دادیــم. انجمــن خورشــید در ســال 
۸۴ بــا مجــوز ســازمان بهزیســتی و بــا هدف 
حرفه آمــوزی بــرای افــراد دیرآمــوز تاســیس 
انجمــن   ،۸۶ ســال  در  هم زمــان  شــد . 

دیگــری را هــم کــه خــودم دنبــال می کــردم 
ــه  ــات موســس آن، مــن و همســرم ب و هی
همــراه چنــد دوســت دیگــر بودیــم را بــه نام 
انجمــن ُســها ایجــاد کردیــم و مجــوزش را 
ــا  ــم. مــن ت از وزارت کشــور دریافــت نمودی
ســال نــود و چهــار عضــو انجمــن خورشــید 
ــی  ــن س ــه س ــا ب ــان پوی ــودم. در آن زم ب
ویــک ســالگی رســیده بــود و چنــد ســالی 
بــود کــه در مرکــز خورشــید از شــنبه 
حرفه آمــوزی  کارگاه  بــه  چهارشــنبه  تــا 
حرفه آمــوزی  فعالیت هــای  می رفــت. 

ماننــد فعالیت هــای هنــری یــک نــوع 
ــود و او  ــا ب ــای م ــرای بچه ه ــی ب توانبخش
ــه  ــا درخان ــه ب ــرد ک ــی می ک را وارد روابط
ــال  ــد. درس ــود نمی آم ــش بوج ــدن برای مان
ــیدیم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــار ب ــود و چه ن
ــا  ــرای پوی ــا ب ــن کارگاه ه ــرکت درای ــه ش ک
کافــی اســت و فایــده ای کــه الزم بــوده 
ــا وارد  ــه پوی ــود ک ــاز ب ــت. نی را رسانده اس
ــف،  ــاخه های مختل ــود و درش ــاع ش اجتم

ــد.  ــه کن ــی را تجرب ــات متفاوت ارتباط

انجمــن ُســها را بــا چــه هدفــی تاســیس 
؟ ید د کر

 انجمــن ُســها در ســال ۸۶-۸۵ بــا 
هــدف توانمندســازی والدیــن افــراد دیرآموز 
تاســیس شــد. البتــه در ایــن انجمــن 
ــراد دیرآمــوز  هــدف آمــوزش و اســتقالل اف
هــم وجــود داشــت ولــی محوریــت آن 
توانمند ســازی والدیــن بــود. پــس از تعییــن 
ــه  ــتی، ب ــواز از بهزیس ــن ج ــداف و گرفت اه
دنبــال عضوگیــری در ایــن انجمــن افتادیم. 
بــه مرکــز رفیــده کــه یک مرکــز روانشناســی 
ــا  ــق ب ــردم و از آن طری ــه ک ــت، مراجع اس
ــان  ــه فرزندانش ــدم ک ــنا ش ــواده آش دو خان
ــتثنایی  ــرورش اس ــوزش و پ ــدارس آم در م

می خواهیم بچه ها بدانند که انجمن 
مال آنهاست و اگر می خواهند کاری 

انجام شود، خودشان باید ذهنشان را 
درگیر کنند و پیشنهاد دهند 

سی  پسری  که  است  روزنامه نگاری  ارثی  کیان  مهوش 
پیروز  همسرش،  همراه  به  او  دارد.  آموز  دیر  و  ساله  وسه 
در  ُسها  و  خورشید  انجمن های  موسسان  از  کالنتری، 
سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ هستند. هدف انجمن خورشید، 
حرفه آموزی برای جوانان دیرآموز بود و هدف انجمن ُسها 
توانمندسازی خانواده هایی بود که فرزند دیرآموز دارند. کیان 
ارثی تجارب شخصی خود در جهت توانمندسازی فرزندش را 
در کتاب، «پسردیرآموز من» به رشته تحریر درآورده است. با 

او به گفت وگو نشستیم. 

 انجمنی برای توانمندسازی خانواده ها 
 در گفت وگو با مهوش کیان ارثی، یکی از موسسان انجمن سها 
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درس می خواندنــد. بــا کمــک ایــن دو 
ــم  ــری ه ــای دیگ ــا خانواده ه ــواده، ب خان
ــن  ــه انجم ــن جلس ــم. اولی ــاط گرفتی ارتب
ــم. از  ــزار کردی ــفند ۸۷ برگ ــها را در اس ُس
آن زمــان تاکنــون تقریبــا در هــر مــاه یــک 
جلســه بــا والدیــن بچه هــای دیرآمــوز 
ــن  ــال، صدمی ــاه امس ــته ایم. درتیرم داش
ســر  پشــت  را  ســها  انجمــن  جلســه 
گذاشــتیم. جلســات مــا درآخریــن جمعــه 
هــر مــاه در ســرای محلــه تجریــش برگــزار 
می شــود. اوایــل جلســات در مطــب یکــی 
از والدیــن و مدتــی هــم در منــزل مــا برگزار 
ــی از  ــه یک ــن ک ــس از ای ــی پ ــد. ول می ش
مــادران دبیــر کانــون معلوالن ســرای محله 
تجریــش شــد، بــا اســتفاده از ایــن ارتبــاط 
توانســتیم جلســات خــود را در ســرای محله 
تجریــش برگــزار کنیــم. طــی دو جلســه اول 
نیازســنجی انجــام دادیــم کــه معلــوم شــود 
ــا چیســت؟  ــاز بچه ه ــا و نی ــاز خانواده ه نی
براســاس ایــن نیازســنجی، جلســاتی را بــا 
ــم  ــروع کردی ــص ش ــار متخص ــور چه حض
ــا کالس  ــر ازآنه ــک نف ــا ی ــاه ب ــه در هرم ک
ــه  ــد از گذشــت یــک ســال ب داشــتیم. بع
مــا اعــالم کردنــد کــه جلســاتمان را بــدون 
حضــور آنهــا ادامــه دهیــم. گفتنــد چــون 
بچه هــای شــما در ســنین مختلف هســتند 
می توانیــد بــا انتقــال تجــارب بــه همدیگــر 
جلســات را برگــزار کــرده و بــه هــم کمــک 
کنیــد. مــا همیــن کار را کردیــم و متوجــه 

ــود.  شــدیم کــه پیشــنهاد درســتی ب

آیــا در انجمــن ُســها از والدیــن بچه هــای 
خورشــید هم هســتند؟

ــواده کــه توســط  ــا دو خان خیــر. مــا ب
مرکــز رفیــده معرفــی شــدند شــروع کردیــم 
و کــم کــم تعدادمــان افزایــش یافــت 
. البتــه مــن از والدینــی کــه در مرکــز 
خورشــید می شــناختم هــم دعــوت کــردم 
ولــی چــون برنامه هــای خورشــید بــا ســها 
ــد. مــن و  ــود، اســتقبال نکردن ــاوت ب متف
همســرم از ســال ۹۴، چــون احســاس 
ــد در طــول  ــاز دارن ــا نی ــه بچه ه ــم ک کردی
هفتــه بــا افــراد مختلــف در تمــاس باشــند 
ــه  ــت ایزول ــد و حال ــرار گیرن ــه ق و درجامع
ــدا  ــید ج ــال از خورش ــند، کام نداشته باش
شــدیم. زمانــی کــه درمرکــز خورشــید 
فعــال بودیــم حتــی جــواز یــک تعاونــی را 
هــم گرفتیــم. آن زمــان ایــده مــا ایــن بــود 
ــم، مجتمعــی  ــن بگیری ــن زمی ــه از خیری ک
ــر  ــم. فک بســازیم و خوابگاهــی ایجــاد کنی
ــا  ــا خصوص ــده بچه ه ــرای آین ــم ب می کردی
ــل  ــا راه ح ــن تنه ــادر، ای ــدر وم ــد از پ بع

اســت. ولــی به تدریــج کــه در انجمــن 
ســها جلوتــر رفتیــم متوجــه شــدیم چــون 
هســتند،  مختلفــی  ســنین  در  بچه هــا 
امــکان چنیــن کاری وجــود نــدارد. انجمــن 
ــالف  ــت و برخ ــور اس ــواده مح ــها خان س
ــه همــه تصمیمــات در  ــا ک ســایر انجمن ه
هیــات مدیــره صــورت گرفتــه می شــود، در 
جلســات ماهانــه کــه اکثــر اعضــا دور هــم 
ــث  ــات بح ــوند، روی موضوع ــع می ش جم
ــادل نظــر می شــود و هــر نظــری کــه  و تب
ــد جمــع،  ــد و در صــورت تائی ــه می کن ارائ
ــع تصمیمــات  ــد. در واق ــه اجــرا در می آی ب
ــه  ــان جلســات ماهان ــن درهم ــم انجم مه
ــه  ــم ک ــا کن ــم ادع ــود. می توان گرفته می ش
ُســها تنهــا انجمنــی اســت کــه تــا بــه حال 
هیــچ نیــروی اســتخدامی نداشــته  و همــه 
کار هــا توســط اعضــا انجــام می شــود. 
ــا  ــه خانواده ه ــه هم ــم ک ــد بگوی ــه بای البت
بــه یــک انــدازه فعــال نیســتند، چــون همه 
ــد و شــرایط  ــزه ندارن ــدازه انگی ــک ان ــه ی ب
زندگــی آنهــا هــم باهــم فــرق دارد. از اواخر 
ــی هــم  ــا کارآفرین ــرای بچه ه اردیبهشــت ب
ایجــاد کرده ایــم و اولیــن حقوقــی کــه 
می دهیــم بــه کســی اســت کــه بایــد 
ــان  ــه مربی ــد. ب ــا باش ــر بچه ه ــاالی س ب
کالس هــای آموزشــی هــم حق الزحمــه 
مبلــغ  ایــن  کــه  می کنیــم  پرداخــت 
توســط خانواده -هایــی کــه فرزندانشــان 
درآن کالس شــرکت می کننــد، پرداخــت 
می شــود. البتــه مــا حــق عضویــت ماهانــه 
از اعضــا دریافــت می کنیــم ولــی میزانــش 
ــه  ــا هزین ــون م ــت چ ــدک اس ــیار ان بس
اجــاره محــل یــا حقــوق مدیرداخلــی و 

ــم. منشــی نداری

ــو  ــر عض ــال حاض ــواده در ح ــد خان چن
ــتند؟ ــها هس ــن ُس انجم

تعــداد خانواده هــا خیلــی متغیرنــد. تــا 
ــی  ــته ایم ول ــم داش ــو ه ــج عض ــی و پن س
االن حــدود بیســت و هفــت عضــو داریــم. 
ــل  ــن دلی ــه ای ــم ب ــا ه ــدن اعض ــم ش ک
اســت کــه یــک ســری خانواده هــا انتظــار 
دارنــد افــراد دیگــری کارکننــد و آنهــا 
بهره منــد شــوند و خودشــان حاضرنیســتند 
ــد  ــع می خواهن ــد. در واق ــا کنن نقشــی ایف
ــد و  ــرح کنن ــود را مط ــارات خ ــط انتظ فق
خدمــات بگیرنــد. چنیــن خانواده هایــی 
بعــد از یکــی دو جلســه ادامــه نمی-دهنــد. 
ــن هســتند  ــال ای ــه دنب ــا ب ــن خانواده ه ای
کــه مرکــزی باشــد کــه صبــح بچه هــا 
ــون  ــد و چ ــا را ببرن ــر آنه ــد و ظه را بیاورن
ــاق  ــزی اتف ــن چی ــها چنی ــن س در انجم
نمی افتــد، ادامــه نمی دهنــد. از جایــی بــه 
بعــد، خانواده هــا اظهــار تمایــل کردنــد کــه 
غیــراز جلســات ماهانــه برنامه هــای دیگــری 
هــم داشته باشــیم کــه بیشــتر همدیگــر را 
ببینیــم. بــه همیــن دلیــل ماهــی یــک بــار 
ــه  ــتیم ک ــم گذاش ــی ه ــای تفریح برنامه  ه
ــم  ــی دور ه ــود در پارک ــوب ب ــوا خ ــر ه اگ
جمــع  شــویم و غــذا بخوریــم و اگــر ســرد 
ــویم.  ــع  ش ــم جم ــتوران دوره ــود در رس ب
درهمــه ایــن مراســم بچه هــا در کنــار 
ــدف  ــون ه ــد، چ ــور دارن ــا حض خانواده ه
اصلــی برنامه هــا حضــور خــود بچه هــا 
بــا  می خواهیــم  به خصــوص  اســت. 
حضورمــان در مکان هــای عمومــی بچه هــا 
دیــده  شــوند. مــردم بایــد ببیننــد کــه همه 
ــه  ــی هم ــتند، ول ــم نیس ــل ه ــا مث بچه ه
ــدی از  ــق بهره من ــات و ح ــق حی ــا ح آنه
ــف  ــال لط ــد. اص ــی را دارن ــب زندگ مواه

ــت.  ــن تفاوت هاس ــه همی ــا ب دنی

ــوز را  ــر آم ــه دی ــان کلم ــما در کتابت ش
ــار مثبتــی  ــد. ایــن کلمــه ب ــه کار بردی ب
ــرد  ــن ف ــه ای ــد ک ــاره می کن دارد و اش
از  دیرتــر  امــا  اســت  آموزش پذیــر 

ــایرین. س
بلــه. مــن در کتابــم از کلمــه دیرآمــوز 
ــه  ــود ک ــن ب ــدم ای ــردم و قص ــتفاده ک اس
فرهنــگ دیرآمــوزی راتعریــف کنــم. یعنــی 
ایــن بچه هــا می آموزنــد ولــی دیرتــر. البتــه 
ــات و فیزیــک  بعضــی درس هــا مثــل مثلث
ــاز  ــی، ب ــاده کن ــم س ــر ه ــیمی را اگ وش
ــرای  ــوز را ب ــه دیرآم ــا کلم ــد. م نمی آموزن
ــای  ــان از بچه ه مشــخص شــدن بچه هایم
اوتیســم و ســندرم داون گذاشــتیم. منتهی 
مشــکل اینجاســت کــه افــراد دیرآمــوز هیچ 

مادری داشتیم که اوایل مرتبا گله از 
رفتارهای آزاردهنده افراد فامیل با 

فرزندش داشت که باعث رنجشش 
می شد. ولی او االن یکی از فعال ترین 

مادر های انجمن است و چنان 
اهداف انجمن را خوب درک کرده و 

در صحبت با مسئوالن آنقدر قوی و 
دقیق وارد می شود که باعث

 شگفتی است
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پیشــینه پزشــکی مشــخصی مثــل ســندرم 
داون و اوتیســم ندارنــد. مــن در کتابــم بــه 
ــه باعــث ایجــاد کــم  ــی ک بعضــی از عوامل
ــرده ام.  ــاره ک ــود، اش ــی می ش ــی ذهن توان
ــا  ــه دنی ــوارد بچــه ســالم ب ــی از م در خیل
ــی دچــار معلولیــت  ــه دالیل ــی ب ــد ول می آ  ی
می شــود. چنیــن کودکــی از پســر مــن کــه 
ــزش  ــه مغ ــیژن دیرب ــد اکس ــگام تول در هن
ــی  ــار کم توان ــد دچ ــدو تول ــیده، و از ب رس
ــی  ــتم عصب ــت. سیس ــاوت اس ــوده متف ب
ــی اش  ــن تقویم ــا س ــق ب ــن مطاب ــر م پس
ــا  ــی از کاره ــه خیل ــرد در نتیج ــد نک رش
مثــل فــوت کــردن و مکیــدن از نــی را تــا 

مدت هــا نمی توانســت انجــام بدهــد.

از برنامه هایــی کــه در انجمــن ســها 
دنبــال می کنیــد بگوییــد: 

ــا  ــار ب ــاه یک ب ــر م ــال ها ه ــا س ــا ت م
ــه  ــا جلس ــازی خانواده ه ــدف توانمندس ه
داشــتیم. در ایــن جلســات بحث هایــی 
ــی،  ــوش هیجان ــم، ه ــرل خش ــل کنت مث
ــی  ــای اینچنین ــن و بحث ه ــه گفت ــوان ن ت
را بــه پدرهــا وماد رهــا آمــوزش می دادیــم. 
ســال  هجــده  بــاالی  بچه هــای  بــرای 
آمــوزش زبــان انگلیســی بــا هــدف کســب 
مهارت هــای اجتماعــی داریــم. مــادری 
داشــتیم کــه اوایــل تمــام صحبتــش گلــه 
فامیــل  افــراد  آزاردهنــده  رفتارهــای  از 
ــش  ــث رنجش ــه باع ــود ک ــدش ب ــا فرزن ب
ــن  ــی از فعال تری ــی او االن یک ــد. ول می ش
مادر هــای انجمــن اســت و چنــان اهــداف 
انجمــن را خــوب درک کــرده و در صحبــت 
ــق وارد  ــوی و دقی ــدر ق ــئوالن آنق ــا مس ب
ــت.  ــحالی اس ــث خوش ــه باع ــود ک می ش
االن ســه ســال اســت کــه جلســات ماهانــه 
می شــود.  برگــزار  میــان  در  یکــی  مــا 
یکــی از ایــن جلســات مربــوط بــه بچه هــا 
خانواده هاســت.  بــه  مربــوط  یکــی  و 
بچه هاســت،  مخصــوص  کــه  جلســاتی 
ــای  ــه ج ــه ب ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ب
کنفرانــس  دورمیــز  آنهــا  خانواده هــا، 
ــف عقــب  ــا در ردی می نشــینند و خانواده ه
قــرار می گیرنــد. بچه هــا خودشــان رئیــس 
ــان  ــد و خودش ــاب می کنن ــی انتخ و منش
گــزارش جلســه می نویســند. یکــی از اعضــا 
ــال  ــده س ــاالی هج ــای ب ــه بچه ه ــه ب ک
ــان انگلیســی هــم می آمــوزد، در جایــی  زب
کــه الزم باشــد، بــه آنهــا کمــک می کنــد. 
ــا اداره  ــود بچه ه ــط خ ــه توس ــی جلس ول
می شــود. در ایــن جلســات بچه هــا در 
ــان و  ــفرها و زم ــکان س ــان و م ــورد زم م
تعــداد کالس هــای آموزشــی درهفتــه و 

ذهنشــان  بــه  کــه  پیشــنهاد هایی  یــا 
مــا  می کننــد.  صحبــت  می رســد، 
ــن  ــه انجم ــد ک ــا بدانن ــم بچه ه می خواهی
مــال آنهاســت و اگــر می خواهنــد کاری 
انجــام شــود، خودشــان بایــد ذهنشــان را 

ــد. ــنهاد دهن ــد و پیش ــر کنن درگی

ــرای ایــن کــه  ــه عقیــده شــما ب پــس ب
خانــواده بتوانــد در توانمنــدی فرزندانــش 
نقــش داشــته باشــد، الزم اســت ابتــدا 

خــودش توانمنــد شــود؟
ــا  ــادر ت ــه م ــدم ک ــن معتق ــا . م دقیق
خــودش را نشناســد، تــا زمانــی کــه ندانــد 
چــه چیــزی باعــث شــادی  و چــه چیــزی 
ــا زمانــی کــه  باعــث آرامشــش می شــود وت
پــس از شــناختن این مــوارد نتوانــد با توجه 
بــه امکانــات اطرافــش ایــن شــرایط را برای 
ــه  ــی ک ــاورد، آن زحمت خــودش بوجــود بی
ــه  ــد، نتیج ــه می کن ــد و تالشــی ک می کش
کافــی نمی دهــد. مــن تــالش می کنــم بــه 
ــه مــادران بگویــم  خانواده هــا و خصوصــا ب
ــان را دوســت داشته باشــید  ــه اول خودت ک
و بــه خودتــان احتــرام بگذاریــد تــا بتوانیــد 
ــا اگــرروزی  ــد. ت ــان کمــک کنی ــه فرزندت ب
ــه  ــتی و ب ــرت گذاش ــزد خواه ــد را ن فرزن
ســینما رفتــی احســاس گنــاه نکنــی. چون 
ــد  ــر چن ــرژی داشته باشــی و ه ــد ان ــو بای ت
وقــت یک بــار احیــا شــوی تــا بتوانــی 
ســرحالی و ســرزندگی را بــه خانــه بیــاوری 

ــد و همســرت کنــی.  و صــرف فرزن

ــا  ــی بچه ه ــرای کارآفرین ــه ب ــد ک  گفتی
ــن  ــد. در ای ــی انجــام داده ای هــم کارهای

ــد؟ ــح بدهی ــورد بیشــتر توضی م
در خیابــان مولــوی فضایی بــه مدت دو 
ســال در پاســاژی در اختیــار مــا قــرار داده 
ــق و  ــا قاش ــا در آنج ــا بچه ه ــت. ت شده اس

چنــگال یک بــار مصــرف را بســته بندی 
 کننــد. مــواد اولیه مثــل قاشــق و چنگال و 
دســتمال کاغــذی و نمــک و خــالل دنــدان 
ــا  ــدادی از بچه ه ــود و تع ــداری می ش خری
وکاربســته بندی  می نشــینند  میــز  دور 
را انجــام می دهنــد. رفــت وآمــد بــرای 
و  اســت  ســخت  بچه هــا  از  خیلــی 
ــا  ــرای خانواده ه ــد ب ــت وآم ــای رف هزینه ه
ــاد اســت، بنابرایــن بچه هایــی در کارگاه  زی
ــت و  ــی رف ــه خودشــان توانای مشــغولند ک
ــه صــورت  ــا ب ــد را داشته باشــند. بچه ه آم
نیمه وقــت، از ســاعت ده تــا یــک بعــد 
ازظهــر و یــا تمام وقــت از ده تــا چهــار 
ــر  ــا چهارشــنبه ه ــر از شــنبه ت ــد ازظه بع
هقتــه کار می کننــد و براســاس ســاعت 
ــی  ــد، از پول ــه می گیرن کاری و سفارشــی ک
کــه وارد صنــدوق کارگاه می شــود، حقــوق 
دریافــت می کننــد. یــک نفرهــم ناظــر 
بــه کار آنهاســت کــه حقــوق او را هــم 
خانواده هایــی کــه بچه هایشــان در ایــن 

ــد. ــتند می پردازن ــغول هس ــروژه مش پ

ــا فعالیت هایــی کــه خانواده هــا انجــام  ب
می دهنــد، ایــن بچه هــا توانســته اند 

بــه اســتقالل نســبی برســند؟
االن یکــی از خانواده هــای مــا، بــه 
امریــکا رفته انــد ویــک دختــر ازدواج کــرده 
و یــک پســر دیرآمــوز در ایــران دارنــد. ایــن 
ــی  ــد و حت ــی می کن ــتقل زندگ ــر مس پس
ــواده  ــی خان ــد. یعن ــم می کن ــی ه رانندگ
ــرات  ــه ج ــده ک ــر دی ــوان را در پس ــن ت ای
کرده انــد بگذارنــد او گواهینامــه بگیــرد 
نظــارت  بــا  االن  او  کنــد.  رانندگــی  و 
ــتقل دارد.  ــی مس ــرش از دور، زندگ خواه

ــم  ــد ه ــو جدی ــها عض ــن ُس ــا انجم آی
؟ د می گیــر

اگــر احســاس کنیــم عضــو شــدن 
ــه  ــوز دارد ب ــد دیرآم ــه فرزن ــواده ای ک خان
ــد، از  ــی می کن ــدش کمک ــودش و فرزن خ
ــات  ــم. جلس ــتقبال می کنی ــش اس عضویت
ــد هســتند. آن  ــی مفی ــا خیل خانوادگــی  م
ــارک  ــه پ ــم ب ــا ه ــا ب ــه خانواده ه ــان ک زم
ــان  ــفرهای گروهی م ــوز س ــد و هن می رفتن

شــروع نشــده بود، 
یکــی از پــدران می گفــت انجمــن ســها 
هیــچ کاری هــم کــه نکنــد، همیــن پارکــی 
ــی  ــد، کاف ــم می رون ــا ه ــا ب ــه خانواده ه ک
اســت. مــا فکــر می کنیــم کــه خانــواده ای 
کــه دارای فرزنــد کم تــوان جســمی اســت، 
اگراحســاس  کنــد کــه بودنــش بــا مــا 
برایــش مــا مفیــد اســت، او را می پذیریــم. 

توصیه ام به مادران این است که اول 
مشکل فرزندشان را قبول کنند و دوم 

به خودشان اهمیت دهند و سعی 
کنند هم خودشان و هم بچه هایشان 
از زندگی لذت ببرند. آخر اینکه سعی 

کنند بچه ها تا جایی که می توانند 
مستقل شوند
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ــه  ــا روحی ــای م ــواده ای از بحث ه ــر خان اگ
می گیــرد و تجربــه می گیــرد مــا هیــچ 

ــم. مشــکلی نداری

انجمــن ســها چــه برنامــه ای بــرای آینده 
دارد؟

جهـت  در  تـالش  مـا  برنامـه  و  هـدف 
امیدواریـم  بچه هاسـت.  بیشـتر  اسـتقالل 
از  چـه  را  بچه هـا  می توانیـم  کـه  تاجایـی 
طریـق فعالیت هـای انجمـن و چـه از طریق 
گفت وگـو بـا خانواده هـا و تشـویق آنهـا در 
جهـت اسـتقالل فرزندشـان، یـاری کنیـم. 
خیلـی از خانواده هـا چـه در انجمن ُسـها و 
چه خورشـید می ترسـیدند که بچه هایشـان 
تنهـا رفـت وآمد کننـد، ولی وقتـی به جمع 
مـا آمدنـد و بـا مـا آشـنا شـدند، اعتمـاد 
بیشـتری بـه فرزندانشـان کردنـد. بـه آنهـا 
چنـد  هسـتند،  توانـا  بچه هـا  کـه  گفتیـم 
نشانشـان  را  راه  و  ببریـد  بیـرون  آنهـا  بـار 
دهیـد، بعـد اعتمـاد کنیـد و اجـازه رفت و 
آمـد بـه آنهـا دهیـد. بسـیاری از خانواده ها 
ایـن جـرات را پیـدا کردنـد که فرزندانشـان 
را تنهـا بیـرون بفرسـتند. یکی از مشـکالتی 
کـه خانواده هـا دارنـد ایـن اسـت کـه بـه 
محیط هـای کاری اطمینـان ندارند که البته 
حـق هـم دارنـد . چـون ایـن بچه هـا خیلی 
راحـت مـورد سـوء اسـتفاده قـرار می گیرند 
بنابراین نمی شـود آنها را را بدون سرپرسـت 
بـه هرجایـی بـرای کار فرسـتاد. هـدف مـا 
مسـتقل و توانمند شـدن بچه ها سـت واین 
که بیشـتر بتوانند بـا جامعه ارتبـاط بگیرند 
و بتوانیـم خانواده هـا را هـم توانمنـد کنیم. 
مـا دوسـفر تفریحـی خیلـی خـوب بـه تبریز 
و همـدان رفتیـم و یـک اردوی ورزشـی بـه 
همـراه بچه ها به گـرگان رفتیـم. خانواده ها 
االن خیلـی بـا هم صمیمـی شـده اند و این 
دوسـتی ها بـه توانمنـد شـدن آنهـا خیلـی 

کمـک می کنـد. 

ــما  ــوز ش ــای دیرآم ــن بچه ه ــا در بی آی
ــود دارد؟ ــم وج ــر ه دخت

کــم  بســیار  دخترهایمــان  تعــداد 
هســتند. تنهــا دو دختــر داریــم. نگهــداری 
دختــران در ایــن شــرایط خیلــی ســخت تر 
از پســران اســت. خیلــی از دختــران از پــس 
کارهــای خــود برمی آینــد ولــی بایــد ازســن 
ده، یــازده ســالگی آمــوزش آنهــا را شــروع 

کننــد. 

آیــا بــه دنبــال ایــن هســتید کــه الگــوی 
انجمــن ســها را ترویــج کنیــد؟

ــعی  ــم. س ــد را نداری ــن قص ــال ای اص

را  قدم هایمــان  کــه  اســت  ایــن   مــا 
کوچــک برداریــم تــا بتوانیــم ادامــه دهیــم. 
تبلیغــی  کارهــای  انجمن هــا  از  خیلــی 
ــان  ــان را نش ــا خودش ــد ت ــام می دهن انج
ــه ایــن نتیجــه  دهنــد ولــی مــا در ســها ب
رســیدیم کــه نیــازی بــه ایــن کار نداریــم. 
می خواهیــم، فعالیت هایمــان مبلــغ مــا 

ــند.  باش

ــد  ــادران دارای فرزن ــا م ــی ب چــه صحبت
ــد؟  ــمی داری ــی و جس ــوان ذهن کم ت

مــن بــه مــادران می گویــم کــه خودتان 
را دریابیــد. شــما یــک بــار بیشــتر زندگــی 
نمی کنیــد، درکنــار توجهــی کــه بــه فرزنــد 
ــق  ــم ح ــان ه ــرای خودت ــد، ب ــود داری خ
زندگــی قایــل باشــید. شــما حــق داریــد که 
ــه.  ــا بی بچ ــه ی ــا بچ ــد، ب ــوش بگذرانی خ
ــم  ــه ای دو فیل ــش، هفت ــال ها پی ــن س م
ــم  ــدم، ه ــم می دی ــی فیل ــدم و وقت می دی
ــز را  خــودم و هــم پســرم و هــم همــه چی
فرامــوش می کــردم. وقتــی هــم فیلــم تمام 
می شــد و از ســینما بیــرون می آمــدم، 
احســاس ســبکی می کــردم. حتــی گاهــی 
دیــدن یــک ســریال یــا کارتــون می توانســت 
درمــن حــس خوبــی ایجــاد کنــد و لذتــی 
کــه از تماشــای آن فیلــم می بــردم، باعــث 
می شــد آن روز بــرای مــن، روز خوبــی 
باشــد. مــن از ایــن احســاس، انــرژی 
ــه  ــاده ب ــای س ــن لذت ه ــم. همی می گرفت
ــادر  ــن م ــد. بنابرای ــرژی می ده ــان ان انس
ــودش  ــه خ ــد، ب ــودش را بشناس ــد خ بای
توجــه کنــد وببیند چــه چیزی خوشــحالش 
خوشــحالش  چیــزی  وچــه  می کنــد 
نمی کنــد. مــادری کــه بــه فرزنــد، همســر 
و خانــه اش می رســد، بایــد کاری کنــد کــه 
ــی  ــد. وقت ــرژی داشته باش ــم ان ــودش ه خ

خــودت بــه خــودت احتــرام بگــذاری، 
ــد.  ــرام می گذارن ــو احت ــه ت ــم ب ــران ه دیگ
ــه درســت اســت  ــد ک ــد بدانن ــادران بای م
ــی  ــی زندگ ــد ول ــی ســختی دارن ــه زندگ ک
ــد از  ــس بای ــت، پ ــردن اس ــذت ب ــرای ل ب
زندگــی هرطورکــه می تواننــد لــذت ببرنــد. 
دیگــر ایــن کــه بــه مــادران توصیــه می کنــم 
ــی  ــد. بعض ــار نیاورن ــان فش ــه فرزندانش ک
ــادی درس  ــدارس ع ــا در م ــن بچه ه از ای
می خواننــد و گاهــی خانــواده برایشــان 
ــا معــدل  ــرد کــه ب ــم خصوصــی می گی معل
ــر از توانــش قبــول شــود. در صورتــی  باالت
ــازده هــم  ــا معــدل ی کــه اگــر ایــن بچــه ب
قبــول  شــود، مهم نیســت. اصــرار نداشــته 
ــا  ــارده ی ــره دوازده او چه ــه نم ــید ک باش
پانــزده بشــود، بگذاریــد بچــه از ســن 
کودکــی ونوجوانــی اش لــذت ببــرد. مــادری 
ایــن  می بــرم  کــه  رنجــی  می گفــت، 
ــرای  ــه ب ــی ک ــم کارهای ــه می دان ــت ک اس
ــده ای  ــچ فای ــم هی ــام می ده ــرم انج دخت
ــی داد و  ــول م ــم پ ــادر ه ــن م ــدارد. ای ن
معلــم خصوصــی می گرفــت و هــم بــه 
ــی آورد و  ــار م ــه خــودش فش ــرش و ب دخت
هــم می دانســت کــه فایــده ای هــم نــدارد. 
ــت. در  ــم اس ــی مه ــکل، خیل ــول مش قب
هرمشــکلی کــه بــا آن مواجهیــم، اول بایــد 
آن را قبــول کنیــم، وقتــی قبولــش کردیــم، 

ــود.  ــدا می ش ــم پی ــل ه راه ح
توصیــه ام بــه مــادران ایــن اســت کــه 
ــد و  ــول کنن ــان را قب ــکل فرزندش اول مش
دوم بــه خودشــان اهمیــت دهنــد و ســعی 
ــذت  ــی ل ــان از زندگ ــه بچه هایش ــد ک کنن
ــا  ــد بچه ه ــعی کنن ــه س ــر اینک ــد. آخ ببرن
ــد مســتقل شــوند  ــه می توانن ــی ک ــا جای ت
ــا خانواده هــای  ــق انجمنــی ب و اگــر از طری
ــد  ــعی کنن ــتند، س ــاط هس ــر در ارتب دیگ
روابــط دوســتی بیــن بچه هایشــان فراهــم 
ــا  ــن بچه ه ــن ای ــاط بی ــاد ارتب ــد. ایج کنن
ــی الزم و کمــک  ــی خیل ــی ســخت ول خیل
ــر  ــه فک ــد ب ــا بای ــت و خانواده ه کننده اس
ایجــاد روابــط دوســتانه بیــن بچه هایشــان 
ــان  ــتی را برایش ــد دوس ــند. بای ــم باش باه
ایجــاد کــرد و آن هــا را بــه جلــو هــل داد.

هدف ما
 مستقل و توانمند شدن بچه ها ست 

واین که بیشتر بتوانند با جامعه
 ارتباط بگیرند و بتوانیم خانواده ها را 

هم  توانمند کنیم. 
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خانـم دکتر لطفـا خودتـان را معرفی کنید 
سـبز  آفتـاب  انجمـن  فعالیت هـای  از  و 

. یید بگو
مـن بهاره آذر متولد سـال هزارو سـیصد 
و چهل و هفت، پزشـک و همیوپات هسـتم. 
از آنجایـی کـه همیوپاتی یک پزشـکی کل نگر 
و حـوزه توانبخشـی هـم کل نگـر اسـت، بـه 
همیـن خاطر توانسـتم بـا حوزه توانبخشـی 

کنم. برقـرار  ارتباط 
ماجـرا از آنجـا شـروع شـد کـه مـن و 
همسـرم صاحـب دو خانه شـخصی شـدیم و 
تصمیـم گرفتیـم یکـی از آنهـا را درپاسـخ به 
اختیـار  در  خودمـان  اجتماعـی  مسـئولیت 
را  مدنـی  فعالیـت  یـک  و  داده  قـرار  شـهر 
شـروع کنیـم. بنابرایـن انجمـن حمایـت از 
حقـوق کـودکان معلـول جسـمی حرکتـی و 
چنـد معلولیتـی آفتاب سـبز را در سـال ۸۹ 

کردیـم. راه انـدازی 
همسـرم  آفتـاب،  مدرسـه  موسـس 
کـه  اسـت  تهرانـی  حسـینی  دکترسـید 
آناتومیسـت می باشـد. ایشـان عضـو هیـات 
علمی دانشـکده پزشکی دانشـگاه ازاد، واحد 
تهران هسـتند. در شـروع مـن هیچ اطالعی 
از بحـث توانبخشـی نداشـتم و تا سـه سـال 
همـه کارهـای مرکـز آفتاب توسـط همسـرم 

در  ازظهرهـا  بعـد  خـودم  می شـد.  انجـام 
رشـته تخصصـی ام در مطـب کار می کـردم 
و در توانـم نمی دیـدم کـه صبح هـا هـم در 
مرکـز آفتـاب مشـغول شـوم. ولـی بـه دلیل 
فشـار کاری که به همسـرم می آمد، از سـال 
۸۶ تصمیـم گرفتـم بـه عنوان مسـئول فنی 
در ایـن مرکـز مشـغول شـوم. وقتـی شـروع 
متوجـه  کردیـم،  اطالعـات  جمـع آوری  بـه 
درجهـت  بخواهیـم  کـه  هرقدمـی  شـدیم 
معلولیـت  دارای  بچه هـای  توانمندسـازی 
زمـان  دارد.  مقدماتـی  بـه  نیـاز  برداریـم، 

مـدارس  و  روزانـه  توانبخشـی  مراکـز  کار 
هم زمـان بـود، یعنـی سـاعات کاری مراکـز 
روزانـه توانبخشـی صبح ها بود و سـاعت کار 
مـدارس دولتـی هـم بـه صـورت چرخشـی 
صبـح و بعـد ازظهر و مـدارس غیـر انتفاعی 
هـم صبح بـود، بنابرایـن خانواده هـا در اول 
مهـر سـردرگم بودند که چـه کننـد؟ باید به 
خدمـات توانبخشـی فرزندانشـان بپردازنـد، 
یـا بـه تحصیـل آنهـا؟ کـه هـردو هـم حـق 
بچـه اسـت. از سـال ۸۶ کـه بـر موضوعـات 
توانبخشـی متمرکـز شـدیم بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدیم که هـدف ما فقـط کار روی کاهش 
ناتوانی جسـمانی بچه ها نیسـت، بلکه هدف 
از توانبخشـی، بـاال بـردن سـطح مشـارکت 
اجتماعـی آنهـا هـم هسـت. پـس بـرای این 
 کـه بتوانیـم بـر ایـن چالـش غلبـه کنیـم، 
بـه فکرتاسـیس یـک مدرسـه توان بخشـی و 
درسـی افتادیـم. تمرکـز مـدارس اسـتثنایی 
دارای  کـودکان  آمـوزش  و  سـوادآموزی  بـر 
معلولیت اسـت نه روی توانبخشی آنها. مثال 
بـرای صـد دانش آمـوز، تنها یـک کاردرمانگر 
وجـود دارد بنابرایـن هرکودک یک مـاه ونیم 
توانبخشـی  نوبـت  بـه  کـه  می کشـد  طـول 
برسـد. آیـا چنیـن خدماتـی تاثیـری درروند 
درمـان بچه هـا دارد و اگـر بچـه ای هریـک 

تمرکز ما در توانبخشی فقط برروی 
محدودیت های جسمانی کودک 
نیست، همزمان که روی کاهش 

ناتوانی او کار می کنیم، به دنبال این 
هستیم که زیر ساختی برای باال بردن 

سطح مشارکت اجتماعی اش هم 
فراهم کنیم

مرکزجامع آموزش و توانبخشی جسمی حرکتی آفتاب 
شد.  تاسیس  تهرانی  حسینی  دکترسید  توسط   ۸۳ سال  در 

هدف مرکز باال بردن نقش مشارکت اجتماعی کودکان دارای معلو 
لیت بود، ازسال ۸۹ پیش دبستانی و دبستان کودکان جسمی 
همزمان  و  شد  راه اندازی  هم  آفتاب  معلولیتی  چند  و  حرکتی 
انجمن حمایت از حقوق کودکان دارای معلولیت جسمی حرکتی 
و چند معلولیتی آفتاب سبز هم تاسیس گشت. در این مدرسه 
کودکان پیش دبستانی و دبستانی در حین تحصیل، از خدمات 
خانم  با  می شوند.  برخوردار  تجربه  با  مربیان  توسط  توانبخشی 
دکتر بهاره آذر، همیوپاتیست و مسئول فنی این مرکز و رییس 
هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق کودکان معلول جسمی حرکتی 
و چند معلولیتی آفتاب سبز در محل مرکز واقع در رجایی شهر 

کرج به گفت وگو نشستیم.

 تلفیق توانبخشی و آموزش مدرسه ای در 
موسسه آفتاب سبز

 در گفت وگو با خانم دکتر بهاره آذر بررسی شد؛
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مـاه و نیـم یـک بـار خدمـات توانبخشـی 
بگیـرد، برایش کارگشاسـت؟ پـس در حوزه 
توانبخشـی فرقی میان مدارس اسـتثنایی و 
مـدارس عـادی برای کودکانی که مشـکالت 
جسـمی دارنـد وجـود نـدارد، اینجـا بـود 
کـه بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه بهتریـن 
راه، تاسـیس یـک مدرسـه در محـل مرکـز 
توانبخشـی خودمـان اسـت. دو سـال طول 
کشـید کـه توانسـتیم مجوزهـای مربوطه را 
بگیریـم و مدرسـه را در سـال ۸۹ راه اندازی 

کردیم. 

 بـا راه افتـادن ایـن مدرسـه بـه اهـداف 
قابـل انتظارتـان نزدیـک شـدید؟

مرکـز  دل  در  مدرسـه  تاسـیس  بـا   
توانبخشـی، شـاهد چند اتفاق خوب بودیم. 
اول اینکـه در زمـان خانواده هـا صرفه جویی 
 شـد و آنهـا مطمئن شـدند که بچه هایشـان 
در ایـن مدرسـه، خدمـات توانبخشـی هـم 
می گیرنـد. از طرفـی بـه مـا فرصـت می داد 
کـه زمـان بیشـتری را بـا بچه هـا باشـیم و 
دسـتمان در طراحـی برنامه هـا بازتر باشـد. 
بـا ایـن اقـدام میـزان غیبـت بچه هـا هـم 
کمتـر شـد واین فرصت بـه ما داده شـد که 

داشته باشـیم. بهتـری  خروجی هـای 
 بهزیسـتی تعییـن شـدت معلولیـت در 
کمیته های توانبخشـی را براسـاس ای سـی 
شـدت  تعیـن  بـرای  می دهـد.  انجـام  اف 
معلولیـت سـه موضـوع مـورد توجـه قـرار 
میـزان  بررسـی  اول،  قسـمت  می گیـرد. 
آسـیب اعضـای بـدن اسـت . قسـمت دوم 
بررسـی میـزان عملکرد اسـت که بـر مبنای 
آن میـزان ناتوانـی معلوم می شـود. قسـمت 
اجتماعـی  مشـارکت  سـطح  بـه  سـوم، 
اگـر  برمی گـردد.  معلولیـت  دارای  فـرد 
سـطح مشـارکت اجتماعـی او زیـاد باشـد، 

مشـارکت  سـطح  اگـر  انـدک،  معلولیتـش 
اجتماعـی اش متوسـط باشـد، معلولیتـش 
متوسـط واگرسـطح مشـارکت اجتماعی اش 
کـم باشـد کـد معلولیتش شـدید محسـوب 
می شـود. بنابرایـن فـارغ از میـزان نقـص و 
ناتوانـی، آنچـه کـه مشـخص می کنـد کـه 
فـرد چقـدر معلولیت دارد، میزان مشـارکت 
اجتماعـی  اوسـت. پـس اگـر بتوانیـم یـک 
کـودک دارای معلولیـت را از خانـه بیـرون 
بـرده و وارد جامعـه کنیـم، علی رغـم ایـن 
کـه نقص و آسـیبش هنوز پابرجاسـت، ولی 
مثـال  می شـود.  کـم  معلولیتـش  ازمیـزان 
یـک بچـه تا سـن پنج، شـش سـالگی بازی 
می کنـد و این گونـه رشـد و توسـعه حسـی 
حرکتـی پیـدا کـرده و بـر تجربیاتـش اضافه 
نقـش  سـالگی  شـش  پایـان  در  می کنـد. 
کودک، درس خواندن اسـت و اگر او مشغول 
تحصیل شـود، مشـارکت اجتماعـی اش باال 
مـی رود. بنابرایـن تمرکـز مـا در توانبخشـی 
کـودک  جسـمانی  محدودیـت  بـر  فقـط 
نیسـت، به دنبـال فراهم کردن زیر سـاختی 
بـرای باال بـردن سـطح مشـارکت اجتماعی  

کـودکان دارای معلولیـت هسـتیم. 

عملـی  اقدامـات  چـه  خصـوص  ایـن  در 
داده ایـد؟ انجـام 

از  پیـاده رو  مناسب سـازی  حـال  در   
جلـوی مرکزآفتـاب تـا مغازه هـای اطرافمان 
نـه  را  پـول  مفهـوم  کـودکان  تـا  هسـتیم 
فقـط در کالس درس کـه در جامعـه و بـا 
خریـد در مغـازه یـاد بگیرنـد. افزایش تعامل 
اتیسـم،  دارای  کـودک  یـک  اجتماعـی 
عـالوه برتالش هـای گفتـار درمان هـا و یـا 
کاردرمانگرهـا، در حضـور آنهـا در اجتمـاع 
طراحی هـای  بنابرایـن  می آیـد.  دسـت  بـه 
واقعـی  محیـط  در  آمـوزش  مـا،  آموزشـی 

هـم  فرهنگ سـازی  کنـارش،  در  اسـت. 
بچه هـا  بـه  گردن آویزهایـی  می کنیـم. 
می پوشـانیم تـا به همـراه مربیان از مدرسـه 
برایشـان  کـه  محیطـی  ودر  خـارج  شـوند 
طراحـی شـده راه بر ونـد و گـردش کننـد. 
وقتـی مـادری کـه فرزنـد دارای معلولیـت 
نـدارد آنهـا را می بینـد، سـوال می کنـد که 
اوتیسـم یعنـی چی یا کودک کـم توان یعنی 
چـی؟ و مربـی برای آنهـا تو ضیـح می دهد. 
در مـورد سـایر معلولیت هـا هـم از همیـن 
مـردم  و  می شـود  اطالع رسـانی  طریـق 
محلـه به طـور عمومـی با ایـن بچه ها آشـنا 
انتظاراتـی  چـه  کـه  ومی فهمنـد  می شـوند 
از آنهـا می تواننـد داشته باشـند و چـه نـوع 

رفتـاری را در آنهـا خواهنـد دیـد.

گـروه هـدف شـما چـه گروهـی از افـراد 
دارای معلولیـت هسـتند و چه رده سـنی 

می شـود؟ شـامل  را 
گـروه هـدف مـا همـه کـودکان دارای 
معلولیت، فارغ از جنسیتشـان هستند. هم 
مرکـز توانبخشـی و هم مدرسـه مـا مختلط 
اسـت . در واقع مدرسـه از مرکز توانبخشـی 
تبعیـت کـرد و چـون طبـق دسـتو ر العمل 
سـازمان بهزیسـتی مرکز توانبخشی مختلط 
بـود، بنابرایـن آمـوزش وپـرورش هـم مجوز 
مربوطـه را بـرای مدرسـه هـم صـادر کـرد. 
مدرسـه از سـال ۸۹ شـروع به کار کـرد و از 
پیش دبسـتانی تا ششـم ابتدایـی دانش آموز 
مدرسـه  کـد  هـم  مدرسـه  ایـن  می گیـرد. 
عـادی بـرای بچه هـای جسـمی حرکتـی که 
از نظـر ذهنی مشـکل ندارنـد را دارد که آنها 
از کتاب هـای  عـادی اسـتفاده می کنند وهم 
کـد مدرسـه اسـتثنایی را برای کـودکان کم 
توانـی ذهنـی را دارد کـه آنهـا از کتاب هـای 

می کنند. اسـتفاده  ویـژه 

 اگر بتوانیم یک کودک دارای معلولیت 
را از خانه بیرون برده و وارد جامعه 

کنیم، علی رغم این که نقص و 
ناتوانی اش هنوز پابرجاست، ولی 

ازمیزان معلولیتش کم می شود ، چون 
سطح مشارکت اجتماعییش باالتر 

می رود.
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بـوده  و بـدون پا متولد شـده  و یـا کودکی که 
دچـار ارتریـت پیشـرونده شـده و بعـدا دچار 
نورولوژیـک  گـروه  ولـی  شده اسـت.  نقـص 
کسـانی هسـتند کـه قبـل ازتولـد یـا حیـن 
تولـد و یـا بالفاصلـه بعـد ازتولـد آسـیبی به 
مغزشـان رسـیده کـه باعث شـده مشـکالت 
حرکتـی هـم پیـدا کننـد. فعالیت هایـی کـه 
می دهیـم،  انجـام  ارتوپدیـک  گـروه  بـرای 
در  چـون  اسـت.  نوتوانـی  فعالیت هـای 
بسـیاری از آنـان، کودک قبـال راه می رفته و 
تجربـه راه رفتـن و نشسـتن را دارد، بنابراین 
درمغـزش یـک طـرح واره حرکتـی و حسـی 
وجـود دارد. ولـی بچه هـای نورولویژیـک که 
در قبـل از تولـد یـا بالفاصلـه پـس از تولـد 
بچه هایـی  رسـیده،  آسـیب  مغزشـان  بـه 
هسـتند کـه بـه دلیـل این کـه آسـیب قبـل 
از پایـان مراحـل رشـد صـورت گرفته اسـت 
کامـل  مغـز  حرکتـی  و  حسـی  بخش هـای 
تشـکیل نشـده اسـت و لـذا مرجع حسـی و 
حرکتـی مغزشـان کامـل نشـده اسـت. ایـن 
بچه هـا نیـاز بـه توانبخشـی دارنـد. هـردو 

ما عقیده ای به جداسازی نداریم. 
اصل براین است که بچه های با 

نیازهای ویژه بتوانند در محیط های 
عادی با دیگر شهروندان تلفیق 

شوند. پس از مدرسه و محیط کوچک 
خودمان شروع کنیم. بچه هایی که 
در این دبستان درس می خوانند اگر 

پایه تحصیلی شان یکی باشد، در یک 
کالس می نشینند. چه جسمی حرکتی 
باشند، چه اوتیسم داشته باشند و چه 

از نظر ذهنی ناتوان باشند 

جـدا  هـم  از  گـروه  دو  ایـن  کالس هـای 
؟ هسـتند

 بـا توجـه بـه ایـن کـه تعـداد کـودکان 
در هـر کالس کـم اسـت و مراجعـان مـا از 
تمـام طیف هـای هسـتند کالس هـا تلفیقـی 
اسـت. در ضمـن ما عقیـده ای به جداسـازی 
نداریـم. اصـل برایـن اسـت کـه بچه هـای با 
نیازهـای ویـژه بتواننـد در محیط هـای عادی 
بـا دیگـر شـهروندان تلفیـق شـوند. پـس از 
مدرسـه و محیـط کوچـک خودمـان شـروع 
کنیـم. بچه هایـی کـه در ایـن دبسـتان درس 
می خوانند اگر پایه تحصیلی شـان یکی باشـد، 
جسـمی  چـه  می نشـینند.  کالس  یـک  در 
حرکتی باشـند، چه اوتیسـم داشته باشـند و 

چـه از نظـر ذهنـی ناتوان باشـند. 
جسـمی  معلولیـت  دارای  بچه هـای 
حرکتـی بـه دو دسـته هسـتند؛ ارتوپدیک و 
نورولوژیک . گروه ارتوپدیک کسـانی هسـتند 
کـه فقـط اختـالالت حرکتـی دارنـد، مثـال 
بچـه ای کـه دراثر تصـادف پایش را از دسـت 
داده و یـا بچـه ای کـه مـادرزادی دچار نقص 

گـروه از ایـن افراد در حیطه جسـمی حرکتی 
قـرار می گیرنـد ولـی بچه هـای فلـج مغـزی، 
مالحظات بیشـتری نیـاز دارنـد. در مدارس 
اسـتثنایی ایـن مالحظـات معمـوال در نظـر 
گرفتـه نمی شـود. مثال یک بچـه فلج مغزی، 
هـم نیاز بـه صندلی مخصوص و هـم نیاز به 
معلـم مخصـوص دارد. یک بچـه فلج مغزی 
شـاید اصـال نتوانـد قلـم بـه دسـت بگیـرد 
ومعلـم باید برای این کار ایـده مخصوصی به 
کار ببـرد تـا او بتوانـد بنویسـد. وقتی چنین 
نداشته باشـد،  وجـود  مالحظاتـی  و  ایـده 
ایـن بچـه وارد مدرسـه می شـود و بعـد از 
مدتـی بـدون نتیجـه خـارج می شـود، بعـد 
می گوینـد ایـن بچـه آموزش پذیـر نیسـت و 
سـطحش تربیت پذیـر اسـت. در حالی که من 
می گویـم ایـن بچـه آموزش پذیـر اسـت ولـی 
شـما آمـوزش الزم را ندیده ایـد ونمی توانیـد 
زیرسـاخت های مـورد نیـاز را برایـش فراهـم 
کنیـد. بـه همیـن دلیل مـا مدرسـه و مرکز 
کاری  ایـن  و  کردیـم  تلفیـق  را  توانبخشـی 

اسـت کـه در دنیـا هـم اتفـاق می افتـد. 

شـما در موسسـه خـود از چـه الگوهـای 
معتقدیـد  کـه  گرفته ایـد  بهـره  علمـی 
توانبخشـی  در  متـداول  روش هـای  بـا 

متفاوتیـد؟ 
 مـا اطالعات خود را با بررسـی الگوهای 
بـه کار رفتـه در کشـورهایی مثـل آلمـان و 
انگلیـس و فرانسـه، مرتبـا بـه روز می کنیـم. 
قطـب توانبخشـی دنیـا، آلمـان اسـت. ما از 
سـال۹۵ بـا کمک سـازمان بهزیسـتی، چهار 
دوره ی کشـوری برگـزار کردیـم. چهـار هفته 
انسـتیتو  مـدرس  کـه  بـاخ»  خانـم «کـوچ 
بوبـت در برلیـن هسـتند از آلمـان آمدنـد و 
مـا درکنارشـان آموختیم که چـه مالحظاتی 
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رعایـت  وبراسـاس  کنیـم  رعایـت  بایـد  را 
چقـدر  بچه هـا  کـه  دیدیـم  مالحظـات  آن 

کردند. پیشـرفت 

در ایـن مرکز بچه هـا هـم درس می خوانند 
برخـوردار  توانبخشـی  خدمـات  از  وهـم 
می شـوند. برنامـه روزانـه بچه هـا بـه چه 

اسـت؟ صورتی 
تـا  صبـح  هشـت  سـاعت  از  بچه هـا 
دارنـد.  حضـور  مدرسـه  در  دوبعدازظهـر 
مدرسـه آفتاب یک تیم توانبخشـی متشـکل 
کاردرمانگـر،  روانشـناس،  نفـر  بیسـت 
گفتاردرمانگـر اسـت. من به عنوان مسـئول 
فنـی مشـغول بـه کار هسـتم و همـه بـا هم 
کار می کنیـم. کار مـا تیمـی و اطالعات همه 
مـا مشـترک اسـت. از همان لحظـه  که بچه 
وارد مدرسـه می شـود کارهای توانبخشـی با 
ارزیابـی شـروع می شـود. پـس از ان طراحی 
مداخـالت بـر اسـاس توانایی هـای کـودک، 
اهـداف والدیـن کـودک، عالئـق وخلقیـات 
او شـروع می شـود. در بسـیاری از مراکـز، 
خدمتگـزار بـه بچـه غـذا می دهـد، آنهـا را 
حمـل و نقـل می کنـد و ... ولـی بـه اعتقاد 
مـا آمـوزش غـذا خـوردن بـه ایـن کـودکان 
بسـیار مهـم اسـت. پـس ایـن کار بـه عنوان 
یـک فعالیت روزمـره زندگـی، کار درمانگران 
اسـت. در مدرسـه کودکان بـا نیازهای ویژه، 
بـرای آمـوزش محتـوای کتـاب درسـی بـه 
بچه هـا نیازمنـد ایـن هسـتیم کـه بتوانیـم 
وضعیـت  در  را  معلولیـت  دارای  کـودک 
مناسـبی قرار دهیـم. به عنـوان نمونه وقتی 
بـه یک کـودک فلـج مغـزی ریاضی یـا علوم 
را یـاد دهیـم بایـد مالحظاتـی طراحی شـود 
کـه او بتوانـد بدنـش را در خط وسـط حفظ 

کنـد تـا بتواند سـرش را بـاال بیـاورد و تخته 
را ببینـد. وقتـی چنین مالحظـات محیطی 
بـرای او ایجـاد شـد در واقـع قسـمت اعظم 
بـرای  زمینـه  و  شـده  انجـام  کالس  در  کار 
آمـوزش او فراهـم شـده اسـت. کاردرمانـی 
این نیسـت کـه کـودک را به اتاقـی جداگانه 
ببریـم و دسـتش را خـم و راسـت کنیـم، 
یـا پایـش را بکشـیم. ایـن نـوع کاردرمانـی 
مـورد  کـه  مدت هاسـت  کنونـی  دنیـای  در 
کاردرمانـی،  نمی گیـرد.  قـرار  اسـتفاده 
گفتاردرمانـی و فیزیوتراپـی در دنیـای امـروز 
انجـام  دار  معنـا  و  واقعـی  زمینـه  یـک  در 
می شـود و درمانگـران به عنوان تسـهیل گر، 
فعالیت هـا را تحلیـل کرده و سـعی می کنند 
آنهـا  بـه  کـودک  خـود  کـه  راهبردهایـی  از 
و  کـرده  اسـتفاده  کرده اسـت  پیـدا  دسـت 
آنهـا را برای او تسـهیل کنـد و گام به گام در 
جهـت رسـیدن به اسـتقالل کمکـش کنند. 
بنابرایـن از زمانـی کـه کـودک وارد مدرسـه 
و  آمـوزش  کاردرمانـی،  فرآینـد  می شـود، 
یادگیـری شـروع می شـود و تـا زمانـی که از 
مدرسـه خـارج می شـود ادامـه دارد. تمـام 
محیـط مدرسـه به نحـوی طراحی شـده که 
امـوزش در همـه لحظاتش اتفـاق بیفتد. ما 
اتـاق مخصـوص کاردرمانـی نداریـم و همـه 

جـای مدرسـه فضـای کاردرمانـی اسـت. 

بایـد  هـم  مدرسـه  ایـن  مربیـان  پـس 
روانشـناس وهـم کاردرمانگـر وهـم معلم 

اسـت؟ درسـت  باشـند، 
هسـتیم  کـودک  توانبخـش  مـا  همـه   
انجـام  کـودکان  رابـرای  کارتوانبخشـی  و 
می دهیـم. مـن دراینجـا دکتـر آذر نیسـتم، 
مـن یکی ازکسـانی هسـتم کـه از روش های 
آگاه  معلولیـت  دارای  کـودکان  بـا  برخـورد 
و  هسـتم  بچه هـا  سـطح  در  مـن  هسـتم. 
باالتـر نیسـتم. بـه آنها گوش می دهـم ببینم 
چـه می گوینـد و بـه چـه چیـزی نیـاز دارند 
و سـعی می کنـم روش هایـی کـه خودشـان 
بلـد هسـتند را بـه کار گیـرم و بـا علمـم کار 
یـک  مـا  همـه  کنـم.  آسـان تر  برایشـان  را 
تسـهیل کننـده هسـتیم، تسـهیل کننده ای 
کـه بـا علم و دقـت، برای هر چیـزی طراحی 
می کنیـم تـا گام بـه گام سـطح مشـارکت 
داشـتن  ببـرم.  بـاال  را  کـودکان  اجتماعـی 
کنتـرل  یادگیـری  یادگیـری،  تئوری هـای 
خشـم، تکنیک های رشـد سیسـتم عصبی، 
چگونگـی رشـد و توسـعه حسـی و حرکتـی 
و شـناختی و... خیلـی چیزهـای دیگـر الزم 
اسـت تا بتوانیم تسـهیل گران خوبی باشـیم.
چـه تعـداد دانـش آمـوز در این مدرسـه 
مشـغول تحصیـل هسـتند؟ آیـا ایـن بچه ها 
امتحـان  هرسـال  مـدارس  سـایر  مثـل 

است  معنادار  محیط  یک  مدرسه 
کــه معلمان، کاردرمانگران، گفتار 

به  ...می توانند  و  درمانگران 
دارای  کودک  به  تسهیلگر  عنوان 

معلولیــت بیاموزند که چگونه 
وضعیت بدنشــان را کنترل کنند، 

بنویســند و بخوانند و سطح 
عنوان  به  آن ها  از  که  مشارکتی 

را  است  متصور  دانش آموز 
داشته باشند
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خـودم  و  عامـل  مدیـر  همسـرم  می شـود. 
رئیـس هیات مدیـره انجمن هسـتم. انجمن 
دو بـال دارد کـه شـامل؛ مدرسـه و مرکـز 
توانبخشـی اسـت. وقتـی خانـواده ای بـه مـا 
مراجعـه می کنـد، بـا توجه به شـرایط کودک 
او بـه یکی از این دو قسـمت ارجاع می دهیم. 
در قسـمت توانبخشـی، یـک کارگاه تولیـدی 
حمایتـی هم وجـود دارد که دورنمای شـغلی 

را بـرای توانخواهـان ایجـاد می کنـد.

آیـا شـما بـرای خانواده ها هـم کالس های 
آموزشـی برگـزار می کنیـد کـه بداننـد در 
خانه چطور با فرزندانشـان برخـورد کنند؟
 مـا آمـوزش بـرای خانواد ه هـا داریم. در 
واقـع خانواده هـا هـم بـا بچه هایشـان بزرگ 
می شـوند. مـا انتظـار نداریـم کـه خانـواده 
انتظـار  متخصـص توانبخشـی شـود، ولـی 
داریـم کـه بـه ایـن نکتـه توجـه کند کـه اگر 
بچه شـش ساعت اینجاسـت، هجده ساعت 
در خانـه اسـت و اگر تکرار و تمریـن در خانه 
اتفـاق نیفتـد و مالحظاتـی ضـروری بـرای 
بچه-هـا داریـم رعایـت نشـود، آموزشـی که 
می دهیـم نهادینه نشـده و تبدیـل به مهارت 
نمی شـود. در بعضی موارد مـادران به عنوان 
شـریک ارتباطـی ویـا تسـهیل گر ارتباطـی، 
حضـور دارنـد. مثـال یـک کودک سـه سـاله 
کـه به شـدت بـه مـادر وابسـته اسـت را از 
مـادر جـدا نمی کنیم کـه دراو حرکـت ایجاد 
کنیـم. مـادر شـریک ارتباطـی مـا می شـود 
و  می دهیـم  قـرار  او  پـای  روی  را  بچـه  و 
اولیـن ارتبـاط را بـا او برقـرار می کنیـم. در 
حالی کـه بـا بچـه کار می کنیـم، بـرای مـادر 
هـم توضیـح می دهیم. مـادر هـم می بیند و 
هـم می آمـوزد. اگـر مادر قـرار اسـت چیزی 

بیامـوزد، بایـد بـه طـور عملی باشـد.
دبسـتان  وارد  کـه  بچه هایـی  مـورد  در 
می  شـوند هـم، هـر مـاه یـک یـا دو بارطـی 
توضیحاتـی  خانواده هـا  بـرای  جلسـاتی 
ارائـه می شـود، البتـه به طورعملـی هـم بـه 
مـادران آمـوزش داده می شـود. ولـی انتظـار 
نداریـم مـادر، نقـش معلـم یـا کاردرمانگـر یا 
فیزیوتراپیسـت کودکـش را بـازی کنـد. چون 
مـادری فقط مخصوص مادران اسـت و او قرار 
اسـت مادر باقی بمانند. قرار نیسـت مادر وارد 
دایـره آموزش شـود به گونه ای کـه مادریش گم 

شـود. او فقـط بایـد یـک مـادر آگاه باشـد.

در مورد کارگاه مرکز هم توضیح دهید؟
تولیـد  توانبخشـی  وسـایل  کارگاه،  در 
می شـوند. یعنـی تولیداتی متناسـب بـا نیاز 
کودکان دارای معلولیت مرکز تهیه می شـود. 
را  محصـوالت  ایـن  خودشـان  توانخواهـان 

می رونـد؟ باالتـر  کالس  بـه  و  می دهنـد 
مـا در حال حاضر هشـتاد کـودک داریم 
کـه از ایـن تعـداد، چهـل و پنج نفرشـان در 
سـن مدرسـه هسـتند و آمـوزش مدرسـه ای 
می بیننـد. بقیـه در سـنین پایین تـر و پیـش 
دبسـتانی هسـتند. ما دو کالس آمادگی یک 
و دو، در مرحلـه پیـش دبسـتانی و شـش 
کالس ابتدایـی داریـم. بچه هـا ماننـد سـایر 
می دهنـد  امتحـان  مـدارس  دانش آمـوزان 
روش  بـه  ولـی  باالترمی رونـد  کالس  وبـه 
خودشـان از آنهـا امتحـان گرفتـه می شـود. 
بگذراننـد،  را  ششـم  کالس  بچه هـا  وقتـی 
می تواننـد وارد مـدارس عادی بشـوند. البته 
اگـر در این مـدارس مناسب سـازی های الزم 

انجـام شده باشـد.

آیـا محدودیـت سـنی بـرای بچه هایـی که 
به مرکـز می آینـد وجـود دارد؟

حرکتـی  جسـمی  جامـع  مرکـز  در 
هیچ گونـه محدودیـت سـنی وجـود نـدارد. 
مدرسـه  سـن  در  مـا  بیشـتربچه های  ولـی 
هسـتند. افـراد بزرگسـال هم به مـا مراجعه 
می کننـد و مـا طـوری طراحـی می کنیم که 
آنهـا نیـز وارد یـک فعالیـت معنا دار شـوند. 
ایـن فعالیـت می توانـد در قالب هنـر، ورزش 
باشـد.  مرکـز  از  رفتـن  بیـرون  حتـی  یـا  و 
ویلچـر  روی  کـه  مـا  ازتوانخواهـان  یکـی 
می نشـیند، سـال ها بـود کـه بـرای خانه اش 
خریـد نکرده بـود و همسـرش همیشـه ایـن 
کار را انجـام مـی داد. درحالـی کـه خـودش 
رانندگـی  شـده  مناسب سـازی  ماشـین  بـا 
می کـرد و بـه اینجـا می آمـد. در مرکز سـعی 
کردیـم کـه توانایـی بدنـی و اسـتقامتش را 
بـاال ببریـم کـه بتوانـد روی پـا بایسـتد، بـه 
مغـازه بـرود، پول بدهـد، خرید کند و سـوار 
ماشـینش بشـود. با کمک یک کاردرمانگر او 
را در محیـط واقعـی قرار دادیـم تا عضالتش 
کم کـم درگیـر و مقاوم شـوند و بعـد از مدتی 

توانایـی الزم را پیـدا کننـد.

در مـورد انجمـن هـم توضیـح دهیـد و 
دارد؟ اهدافـی  چـه  کـه  بگوییـد 

مرکـز  بـر  عـالوه  مـا  فعلـی  مـکان  در 
دبسـتانی  پیـش  و  دبسـتان  و  توانبخشـی 
آفتـاب، انجمنـی هم به نـام انجمـن حمایت 
از حقـوق کـودکان معلول جسـمی حرکتی و 
چند معلولیتی آفتاب سـبز داریـم. ابتدا مرکز 
توانبخشـی و بعـد مدرسـه و بعد هـم انجمن 
تقریبـا در یک زمان تاسـیس شـدند. در واقع 
سـه مجوز با هم یـک پارچه شـدند. خدمات 
هر سـه مرکز، در یک راسـتا اسـت و هرکدام 
اگر نباشـند یـک جـای کار با مشـکل روبه رو 

بـرای افـراد دارای معلولیـت تولیـد می کنند 
و می فروشـند. بچه-هایـی کـه کار می کننـد 
از درآمـد حاصلـه حقـوق دریافـت می کنند. 
شـش نفـر درحال حاضـر در کارگاه مشـغول 
سـاپورتر  مثـل  وسـایلی  و  هسـتند  کار  بـه 
دسـت و پا در سـایزهای مختلف، کارت های 
ارتبـاط با کمـک تصاویر، جعبه شـن و نور و 

بافـت نـرم و محافـظ تولیـد می کننـد.

آیـا در ایـن مجموعـه بـرای اشـتغال افراد 
دارای معلولیـت هـم برنامـه ای دارید؟

در کارگاه مـا شـش نفـر مشـغول به کار 
هسـتند. یکـی از خدمـه  مـا ناشنواسـت و 
ده سـال اسـت کـه بـرای مـا کار می-کنـد. 
دو کاردرمانگرکم بینـا هـم هسـتند، یکـی از 
شـاغلین ما ناشـنوا و یکی دیگـر ازکارمندان 
مـا اتیسـم و یکـی ازآنهـا سـی پـی همـی 
پلژیـک اسـت. بنابرایـن شـش نفـر کارمنـد 

دارای معلولیـت داریـم.

بـه نظـر شـما ارتبـاط بیـن انجمن هـای 
فعال در امـور معلوالن چگونه باید باشـد؟
بایـد یـاد بگیریم کـه چطـور از تجربیات 
هـم اسـتفاده کنیم وکارهـای مـوازی انجام 
ندهیم.اگـر انجمنی تجربه موفقـی دارد باید 
در اختیـار دیگـران هـم قراردهـد تـا سـایر 
انجمن هـا بتواننـد ازآن اسـتفاده کننـد و از 
اتـالف انـرژی جلوگیـری کننـد. نیـاز اسـت 
هم افزایـی بیـن انجمن هایـی کـه روی گـروه 

خاصـی کار می کننـد، اتفـاق بیفتـد.

و سخن آخر....
در توانبخشـی مالحظات منطقی زیادی 
بسـیار  فعالیتـی  توانبخشـی  دارد.  وجـود 
قانونمنـد و دارای سـاختار اسـت. در نظـر 
نظیـر  کوچـک  خیلـی  مالحظـات  گرفتـن 
نصـب دسـتگیره روی خط وسـط یـک میز، 
بـرای کمـک بـه حفظ نقطـه ثقل بـرای یک 
کـودک فلـج مغـزی آتتوئیـد بسـیار کلیـدی 
اسـت تـا بتوانـد با حفـظ نقطه ثقـل در خط 
وسـط تکالیـف خـود را انجـام دهـد . اگـر 
همیـن مالحظـات کوچـک را داشته باشـیم 
را  محیـط  بتوانیـم  اگـر  مـی رود.  جلـو  کار 
برایشـان طراحـی کنیم، فردیـت بچه ها را به 
رسـمیت بشناسـیم، خلقیاتشـان را در نظـر 
بگیریم، نیازهایشـان را بفهمیم و ناتوانیشان 
را هـم در نظـر بگیریم و مشـارکت اجتماعی 
مناسـب آنهـا را طراحـی کنیـم، کار انجـام 
جلـو  بچه هـا  این صـورت  در  شده اسـت. 
می شـوند.  اجتمـاع  وارد  حتـی  و  می رونـد 
کمتـری  کارهـا  فایـده  درغیراین صـورت 

خواهنـد داشـت.

44

شماره 69،   پاییز 1397

سازمان مردم نهاد



کــودک دارای معلولیــت بــه کودکــی گفتــه می شــود کــه 
ــا حســی  ــی ی ــی مــدت جســمی، ذهن دارای نقایــص طوالن
ــط  ــای مرتب ــام فعالیت ه ــص در انج ــن نقای ــا ای ــت و ب اس
ــار  ــی، دچ ــی و فرهنگ ــل اجتماع ــس و عوام ــن، جن ــا س ب
ــل  ــه عل ــد ب ــا می توان ــن معلولیت ه ــت. ای ــت اس محدودی
ژنتیکــی- وراثتــی ماننــد عقب ماندگی هــای ذهنــی، ســوانح 
مربــوط بــه رانندگــی و محــل کار و جنــگ و خشــونت هــا، 
ــد  ــی و محیطــی نامناســب مانن ــی، فرهنگ شــرایط اجتماع
ــواد  ــتفاده از م ــتی، سوءاس ــه پرس ــتی، خراف ــر و تنگدس فق

مخــدر و الــکل ایجــاد شــود.
خانــواده اولیــن نهــادی اســت کــه کــودک بــا آن آشــنا 
مــی گــردد و افــراد خانــواده اولیــن گــروه کســانی هســتند 
ــدران و  ــک پ ــدون ش ــد. ب ــر و کار دارن ــودک س ــا ک ــه ب ک
مــادران کــودکان دارای معلولیــت، بیــش از ســایرین در 
ــتند.  ــر هس ــود موث ــدان خ ــردی فرزن ــاخت شــخصیت ف س
ــواده یــک نظــام اجتماعــی اســت کــه اختــالل در هــر  خان
ــد  ــل می کن ــام را مخت ــای آن کل نظ ــزاء و اعض ــک از اج ی
و ایــن نظــام مختــل شــده بــه نوبــه خــود اختــالالت 

مربــوط بــه اعضــاء را تشــدید و مشــکالت جدیــدی را ایجــاد 
ــدان،  ــی از فرزن ــت یک ــرش، معلولی ــن نگ ــا ای ــد. ب می نمای
بــر تمامــی خانــواده و کارکردهــای مختلــف آن و بــر یکایــک 
ــرات  ــن تأثی ــا ای ــذارد. ام ــی می گ ــًا منف ــر غالب ــاء تأثی اعض
ــر  ــاب ناپذی ــده، اجتن ــارض ش ــه ع ــی ک ــالف معلولیت برخ
ــران و  ــل جب ــادی قاب ــزان زی ــه می ــل ب ــا الاق ــتند و ی نیس

مدیریــت می باشــند.
از ســوی دیگــر تجربیــات تمامــی مراجــع ذیربــط در دنیــا 
ــا بیشــترین ســهم را  ــه تنه ــواده ن ــه خان نشــان می دهــد ک
در توانبخشــی معلولیــن داراســت، بلکــه در بســیاری از 
مــوارد مناســب ترین محــل بــرای رشــد و پــرورش کــودکان 
دارای معلولیــت اســت. امــا ســپردن ایــن مهــم بــه خانــواده 
ــل  ــات بالفع ــح از امکان ــناخت صحی ــتن ش ــتلزم داش مس
ــی  ــور کل ــه ط ــوان ب ــت و نمی ت ــام اس ــن نظ ــوه ای و بالق
ــرورش، آمــوزش و  ــرای پ ــواده ای ب حکــم کــرد کــه هــر خان
ــوده و آمادگــی  ــده مناســب ب ــد عقــب مان توان بخشــی فرزن

کافــی را داراســت.
را  خانــواده  در  معلولیــت  دارای  فــرد  حضــور  تأثیــر 

      
 

45

13
97 

ییز
،   پا

69 
ماره

ش

یادداشت



ــادی  ــی و اقتص ــی، اجتماع ــای عاطف ــه ه ــوان از جنب می ت
ــا معلولیــت  بررســی کــرد. انــکار واقعیــت، کنــار نیامــدن ب
ــر  ــر اث ــادران ب ــردگی م ــگری، افس ــم و پرخاش ــرد، خش ف
ــدا شــدن  ــاه و ف ــودک، احســاس گن ــا ک ــتر ب ــاط بیش ارتب
از  آن،  ماننــد  و  زناشــویی  روابــط  در  اختــالل  زندگــی، 

ــت. ــن اس ــر والدی ــت ب ــی معلولی ــم عاطف ــای مه تأثیره
ســنگینی مســئولیت نگهــداری کــودک دارای معلولیــت 
ســبب مــی شــود پــدر و مــادر، ناخواســته بــه دیگــر 
ــن  ــی ممک ــوند. گاه ــه ش ــا بی توج ــه ی ــم توج ــدان، ک فرزن
اســت پــدر خانــواده حاضــر بــه دیــدن فرزنــد دارای معلولیت 
ــردن  ــرار نک ــه و برق ــه خان ــدن ب ــر آم ــا دی ــس ب ــد. پ نباش
ارتبــاط بــا کــودک، بــه بهداشــت روانــی فرزنــد و همســرش 
ــودک دارای  ــود ک ــا وج ــو، ب ــر س ــد. از دیگ ــی زن ــه م ضرب
معلولیــت در خانــواده، ارتباطــات اجتماعــی، خانوادگــی یــا 
ــی  ــای اجتماع ــا و فعالیت ه ــرکت در مهمانی ه ــی ش چگونگ
دچــار اختــالل می شــود. شــاید علــت ایــن امــر نیــز نگــرش 
ــی باشــد. ــده کم توان ــاره پدی ــه درب ــر جامع ــم ب ــی حاک منف

ــن  ــه والدی ــی اولی ــای عاطف ــر عکــس العمل ه ــالوه ب ع
نســبت بــه معلولیــت فرزنــد، وجــود کــودک دارای معلولیــت 
ــرات عاطفــی،  ــرات طوالنــی مدتــی شــامل اث ــد اث مــی توان

اجتماعــی و اقتصــادی بــر خانــواده داشــته باشــد.
مراقبــت دائمــی از کــودک، مســتلزم شــکیبایی زیــاد و 
فــدا نمــودن هدف هــای شــخصی از جانــب والدیــن اســت. 
ــا   ــاس ن ــود احس ــای خ ــا آرزوه ــه ب ــه در رابط ــی ک والدین
ــاکام  ــود ن ــداف خ ــه اه ــیدن ب ــد و در رس ــدی می کنن امی
ــا داشــتن یــک فرزنــد دارای معلولیــت به طــور  گشــته اند، ب
مضاعــف ضربــه خواهنــد خــورد و امــر مراقبــت و نگهــداری 
از کــودک بــرای آنــان دشــوارتر خواهــد شــد. یــک کــودک 
ــراه آن  ــترس های هم ــا اس ــی و ب ــای فیزیک ــا معلولیت ه ب
می توانــد تأثیــر عمیقــی بــر عملکردهــای خانــواده بگــذارد.

ــا  ــا معلولیــت فیزیکــی در مقایســه ب ــرادی ب ــن اف والدی
ــی در  ــتر احســاس بی کفایت ــی بیش ــای طبیع ــن بچه ه والدی
ایفــای نقــش والــدی دارنــد. ایــن احســاس بی کفایتــی مــی 
توانــد مشکل ســاز باشــد. والدینــی کــه دچــار ایــن احســاس 
ــئولیت های  ــرش مس ــرای پذی ــری ب ــالش کمت ــوند ت می ش
افــزاش  باعــث  می توانــد  ایــن  و  می کننــد  فرزندشــان 

ــودکان شــود. ــاری ک مشــکالت رفت

ــت. از آن  ــی اس ــار های عاطف ــت فش ــتر تح ــادر بیش م
ــات خــود را در  ــول بیشــتر اوق ــور معم ــدر بط ــه پ ــی ک جای
خــارج از خانــه می گذارنــد و نســبت بــه مــادر وقــت کمتــری 
را بــا کــودک ســپری مــی کنــد، اســترس و احســاس گنــاه 
کمتــری در مقایســه بــا مــادر دارد. بنابــر ایــن مــادر تقریبــًا 
همــه مســئولیت های مراقبــت از کــودک را بــه عهــده 

می گیــرد.
ــت  ــوئی را تح ــی زناش ــد زندگ ــد می توان ــت فرزن معلولی
تأثیــر قــرار دهــد. البتــه معلولیــت در خانــواده ای کــه 
ــر  ــت اث ــم اس ــت حاک ــف مثب ــه و عواط ــق و عالق ــر عش ب

ــوهر  ــه زن و ش ــواردی ک ــی در م ــذارد. ول ــی نمی گ چندان
ــدون  ــرًا ب ــد و ظاه ــم ازدواج کرده ان ــا ه ــه ب ــدون عالق ب
ــودک  ــک ک ــود ی ــد وج ــی می کنن ــم زندگ ــا ه ــه ب مناقش
دارای معلولیــت، مشــکالتی پنهــان را آشــکار می ســازد. در 
ــویی، در  ــی زناش ــات در زندگ ــواده دارای ثب ــه خان صورتی ک
ــار  ــات و رفت ــات در احساس ــای بی ثب ــا خانواده ه ــه ب مقایس
ــه مراتــب  ــد دارای معلولیــت خــود ب ــه فرزن خــود نســبت ب
بهتــر عمــل خواهنــد کــرد. گاهــی مراقبت هــا، درمان هــا و 
آموزش هــای خاصــی کــه بــرای کــودک، مــورد نیــاز اســت 
هزینه هــای زیــادی را بــر خانــواده تحمیــل می کنــد و 
گاهــی بودجــه خانــواده بــرای تأمیــن ایــن هزینه هــا کافــی 
ــی  ــات اجتماع ــواده در ارتباط ــت خان ــن اس ــت. ممک نیس
ــردن از دوســتان در  ــی ک ــن، پذیرای ــی رفت ــل میهمان از قبی
ــا شــرکت در محافــل اجتماعــی و ســایر تفریحــات  منــزل ی
ــان داده  ــه نش ــک مطالع ــوند. در ی ــه رو ش ــکل روب ــا مش ب
ــه  ــد را ب شــد کــه خانواده هــای غیــر مرفــه، معلولیــت فرزن
ــا آن  ــواده ب ــه خان ــده ای ک ــکالت عدی ــی از مش ــوان یک عن
روبــه رو اســت می شناســند و از ایــن رو بــه آن اهمیــت 

کمتــری می دهنــد.
کم توانــی فرزنــد می توانــد بــه افســردگی مــادران، 
اضطــراب، احســاس محدودشــدن نقــش والــدی، احســاس 
عــدم لیاقــت در تربیــت فرزنــد، وابســتگی ضعیــف عاطفــی 
بیــن کــودک و والــد، رفتــار منفی تــر کــودکان بــا خواهــران 
ــاال  ــواده، ب ــش در خان ــطح تن ــن س ــان، باالرفت و برادرانش
رفتــن احتمــال طــالق و ازهــم گســیختگی روابــط خانوادگی 

ــود. ــر ش ــودکان، منج ــن ک ــای ای در خانواده ه
مراحل ســازگاری خانواده با معلولیت فرزند

ســازگاری والدیــن اغلــب در چهــار مرحلــه انجــام مــی 
ــه اول پــدر و مــادر احســاس گنــاه و شــرم  گیــرد. در مرحل
می کننــد. در مرحلــه دوم بــه شــناخت و درک مســئله 
ــه کــه  ــه ســوم مشــکل را آن گون توجــه می کننــد. در مرحل
ــود  ــودک خ ــه ک ــارم ب ــه چه ــد. در مرحل ــت می پذیرن هس
کمــک می کننــد و برنامه هــای درمانــی و آموزشــی را طــرح 

ــد. ــراء می نماین ــزی و اج ری
هــا  عکس العمــل  قبیــل  ایــن  محققیــن  از  برخــی 
ــامل  ــه ش ــد ک ــی کنن ــان م ــی بی ــق عموم ــش تطاب را واکن

زیــر می باشــند: مراحــل 
۱- مرحله آگاهی از خطر

۲- مرحله مقاومت
۳- مرحله فرسودگی

ــن در  ــه والدی ــن مرحل ــر: در ای ــی از خط ــه آگاه مرحل
یــک حالــت شــوک نابــاوری و نگرانــی فــرو خواهنــد رفــت 
ــر  ــه تفک ــود ک ــع از آن می ش ــوًال مان ــی معم ــار روان و فش

ــند. ــته باش ــالق داش ــر خ ــی و فک منطق
احســاس گنــاه و تقصیــر در ایــن مرحلــه مشــهود 
ــزد  ــا ن ــه ســایر واکنش ه ــن واکنــش نســبت ب می باشــد. ای
والدیــن شــایع تر اســت بخصــوص اگــر کــودک بــدون برنامــه 

46

شماره 69،   پاییز 1397

یادداشت



قبلــی یــا اصــوًال در یــک بــارداری ناخواســته بــه دنیــا آمــده 
باشــد. در ایــن حالــت والدیــن بیمــاری و عقــب ماندگــی را 
حمــل بــر بــی توجهــی در مســائل بهداشــتی مــادر و کــودک 
ــارداری دانســته و ایــن مــادران خــود را ســزاوار  در دوران ب
ــد  ــه خداون ــد ک ــر می کنن ــد و فک ــت می دانن ــه و عقوب تنبی

بدیــن نحــو خواســته آنهــا را مجــازات کنــد.
مرحلــه مقاومــت: در ایــن مرحلــه والدیــن ســعی 
ــه  ــئله مقابل ــن مس ــی ازای ــی ناش ــار روان ــا فش ــد ب می کنن
ــل  ــری و عم ــه تصمیم گی ــود ب ــه خ ــن مرحل ــد. در ای نماین
ســعی  حل هایــی  راه  بــا  و  می شــوند  قــادر  نمــودن 
می کننــد فشــار ممکــن را کــم کننــد. در مرحلــه مقاومــت، 
ــا  ــا ب ــد ت ــه شــخص کمــک می کن ــی ب مکانیســم های دفاع

ــد. ــه نمای ــار مقابل فش
ــی  ــار روان ــزه و فش ــه انگی ــودگی: چنانچ ــه فرس مرحل
ناشــی از مرحلــه اول بــه کمــک مرحلــه دوم از میــان نــرود 
ــه  ــود و ب ــن کافــی نخواهــد ب ــد، ســازش والدی ــه یاب و ادام
ــد  ــاز خواه ــود و از کار ب ــل می ش ــی زائ ــوای دفاع ــج ق تدری
ــه  ــد و مرحل ــرای ســازندگی باقــی نمی مان ــد و نیرویــی ب مان
فرســودگی فــرا خواهــد رســید. مرحله فرســودگی از بســیاری 
از جهــات شــبیه مرحلــه اول اســت. شــوک و نگرانــی مجددًا 
ــد  ــمی می توان ــی و جس ــودگی روان ــود و فرس ــدار می ش پدی
بــر شــخص مســتولی شــود و واکنش هــای روان تنــی در ایــن 

ــد. ــروز می کن ــه ب مرحل
ســازگاری  در  می توانــد  کــه  حرفه هایــی  از  یکــی 
خانواد هــای دارای فرزنــد دارای معلولیــت کمــک کنــد، 

مــددکاران اجتماعــی هســتند.
 چــرا کــه خانواده هــا بــه  خصــوص مــادران در لحظــات 
اولیــه معلولیــت و در مرحلــه شــوک و انــکار، نیازمنــد 
ــن  ــا در ای ــراه آنه ــا و هم ــار آنه ــه در کن ــتند ک ــردی هس ف
ــا  شــرایط ســخت باشــد. مــددکاران اجتماعــی می تواننــد ب
کمــک بــه والدیــن از میــزان رنــج و انــدوه آنهــا بکاهنــد و در 

رســیدن بــه مراحــل ســازگاری آنهــا را یــاری نماینــد.
توصیه به والدین:

دردرجــه اول کــودک را همان گونــه کــه هســت بپذیریــد 
و در جهــت ســازگاری بــه وی کمــک کنیــد در واقــع اولیــای 
ــق  ــد و مطاب ــول کنن ــای او را قب ــد محدودیت ه ــودک بای ک

گنجایــش محــدود او رفتــار نماینــد.
کوشــش کنیــد کــه از پیشــداروری ها کــه شــما را نســبت 
بــه کودکــی خــاص یــا کــودکان به طــور کلــی احاطــه کــرده 
ــن  ــه ممک ــا ک ــا آنج ــا ذهــن خــود را ت اســت دور شــوید ی
ــه  ــد ب ــا بتوانی ــد ت ــی کنی ــواع پیشــداوری ها خال اســت از ان
راحتــی او را آنگونــه کــه هســت بپذیریــد . درواقــع کوشــش 
ــته های  ــالت و خواس ــکان دارد تمای ــه ام ــا ک ــا آنج ــد ت کنی

خــود را در مــورد کــودک دارای معلولیــت کنــار بگذاریــد.
کــه  بلندپروازانــه  اهــداف  از  ســو  یــک  از  والدیــن 
ــوی  ــد و از س ــت بپرهیزی ــکل اس ــا مش ــه آنه ــتیابی ب دس
دیگــر بایــد درک کننــد کــه کــودک نیــز می توانــد کارهــای 

ــا نیازهــای  ــد ت ــه او کمــک کنن ــادی را انجــام دهــد و ب زی
ــد از  ــا بای ــد. آنه ــا کن ــش ارض ــد توانایی های ــود را در ح خ
ــه  ــژه ب ــر از ظرفیــت کــودک بپرهیزنــد و به وی توقعــات زیادت
ــه پیشــرفت  ــادر ب ــودک ق ــه ک ــد ک ــی ببرن ــت پ ــن حقیق ای

ــود.  ــد ب ــی نخواه درس
احساســاتی چــون ناامیــدی ، یــاس و بی حوصلگــی 
ــر  ــز ه ــرای موفقیت آمی ــمن اج ــد آن، دش ــه و مانن و عجل
برنامــه تقویتــی و ترمیمــی بــرای کــودکان اســت . تــا آنجــا 
ــا  ــد ت ــده انگاری کــه ممکــن اســت، ایــن احساســات را نادی
ــات  ــا احساس ــر، تنه ــر و صادقانه ت ــد خالص ت ــاید بتوانی ش

ــد. ــاهده کنی ــودک را مش ک
محیطــی امــن و بــا محبــت بــرای کــودک خــود فراهــم 
کنیــد. اگــر کــودک در روابــط خانوادگــی احســاس امنیــت 
ــت  ــت و حمای ــن از او مراقب ــه والدی ــد ک ــر بدان ــد و اگ کن
می کننــد و وقتــی از پیشــرفت هــای کمــی کــه دارد راضــی 
هســتند، کــودک ســازگارتر شــده و تــالش بــرای یادگیــری و 
ســازگاری بــا دنیــای خــارج نیــز زیادتــر خواهــد شــد. کودکی 
ــاء را  ــه نفــس داشــته باشــد و اولی کــه احســاس اعتمــاد ب
ــار  ــان انتظ ــه آن ــد ک ــد و احســاس کن پشــتیبان خــود بدان
ــا مشــکالت  بــی انــدازه از او ندارنــد، قــادر بــه ســازگاری ب

خواهــد بــود.
ــه ای و آموزشــی  ــای حرف ــواده در فعالیت ه شــرکت خان
نیــز می توانــد احســاس شایســتگی و کنتــرل را بــرای اعضــاء 
خانــواده افزایــش دهنــد. آنهــا می تواننــد مهارت هــا و 
طــرق مختلــف آموزشــی را بیاموزنــد و بــه کودکشــان کمــک 

نماینــد.
ــی  ــد. روان درمان ــرکت کنی ــی ش ــای گروه در فعالیت ه
خانواده هــا بــه  صــورت گروهــی کــه آنهــا در غــم و ناراحتــی 
احســاس  تنهــا  را  خــود  و  می شــوند  شــریک  یکدیگــر 
ــون  ــد چ ــا می ده ــه خانواده ه ــی ب ــس خوب ــد، ح نمی کنن
ــودک  ــه ک ــتند ک ــا نیس ــط آنه ــه فق ــد ک ــاس می کنن احس
مبتــال دارنــد، بلکــه هــزاران خانــواده هســتند کــه گریبانگیر 

ــزرگ هســتند. ایــن مســئله ب
ــت  ــور موق ــودک به ط ــداری ک ــع نگه ــی مواق در بعض
بــرای چنــد هفتــه در مراکــز بهداشــتی، باعــث برانگیختــن 
محبــت اعضــای خانــواده شــده و ضمنــًا بــه افــراد خانــواده 
ــه مشــکالت خــود و دیگــر اعضــای  فرصــت می دهــد کــه ب

ــواده هــم بپردازنــد. خان
و  مشــاوران  کمــک  از  بایــد  والدیــن  همچنیــن 
ــر در  ــه بهت ــازگاری هرچ ــرای س ــه ب ــن زمین ــان ای متخصص

نشــوند. غافــل  زمانــی  برهه هــای 
ــده  ــص ش ــاال تلخی ــه ب ــه مقال ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــک  ــت کلینی ــا - مدیری ــینی بین ــد حس ــیده ناهی ــه  س مقال
مــددکاری اجتماعــی طــراوت ـ پایــگاه اطــالع رســانی 

ــت. ــران اس ــی ای ــددکاران اجتماع م
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چـه كسـی می دانـد روزگار چـه بازی هایـی بـا اودارد؟ چـه كسـی از آینـده خـودش خبـر دارد؟ همه ما 
بـه نوعـی سـرگرم زندگی مـان هسـتیم، بـدون این كـه بدانیـم در پشـت دیوارمسـیر زندگی مان چـه چیزی 

انتظـار مارا می كشـد؟
مـن از زندگـی ام راضـی بـودم. زن مهربـان و خوبـی داشـتم و از تمكـن مالـی برخـوردار بـودم. مغـازه 
طالفروشـی تـوی بازار داشـتم. سـرمایه ام روزبـه روز زیادتر می شـد. هرچه كـه دلم می خواسـت می خریدم، 
ماشـین های مـدل بـاال سـوار می شـدم. هـر چـه همسـرم می خواسـت در اختیـارش می گذاشـتم. هیـچ 
كمبـودی در زندگـی نداشـتم. همه فامیل و دوسـت و آشـنا بـه زندگی ما غبطـه می خوردند. مـا در فامیل 
معـروف بودیـم بـه زوج خوشـبخت كـه از زندگـی مرفهی برخـوردار بودیم و بـه خوبی و خوشـی در كنار هم 
زندگـی می كردیـم. غافـل ازاین كـه تقدیر، آن روی زندگی را به من نشـان داد. سرنوشـت من بـه مانند ورق 

زدن كتابـی ورق خـورد و همـه چیـز بـه یك چشـمم به هـم زدن تغییـر كرد.
مسـیر جـاده ای را بـه طـرف شـمال می رفتم. همسـرم كنـارم نشسـته بود و موسـیقی مالیمـی از ضبط 
صـوت بـه گوش می رسـید. نرسـیده بـه تونل، كامیونی كه سـرعتش كم بـود در جلوی ما حركت مـی كرد. از 
اگـزوز كامیـون دود زیادی بیرون می زد كه همسـرم را مجبور كرد شیشـه ماشـین ر اباال بكشـد. می خواسـتم 
سـبقت بگیـرم امـا ماشـین هایی كه بـه سـرعت از طرف مخالـف می آمدند، مانع سـبقتم می شـدند. در سـر 
پیچـی سـبقت گرفتـم كـه ای كاش ایـن كار را نمی كـردم. اتوبوسـی بـه سـرعت از روبـه رو می آمد. بـا خودم 
گفتـم كـه صـد در صـد قبـل از اینكـه اتوبوس به من برسـد، سـبقت خواهـم گرفت. امـا هنوز كامیـون را رد 
نكـرده بـودم كه سـرعت ماشـینم بـدون اینكه خودم خواسـته باشـم و یا پـا ازروی پدال گاز برداشـته باشـم، 
كـم شـد. هیـچ راهـی نداشـتم، یـا بایدسـبقت می گرفتم و یـا بایـد از مقابـل اتوبوس به كنـار می رفتـم. اگر 
از سـبقت گرفتـن پشـیمان می شـدم، بـاز بـا اتوبوس سـر شـاخ می شـدم. بهترین گزینـه ای كـه در آن لحظه 
بـه ذهنـم رسـید، ایـن بـود كه بگریـزم و بـه خاكی بزنـم. صدای فریـاد زنم بلند شـد كـه مواظب بـاش، نرو 
، سـبقت نگیـر! ولـی دیگـر دیر شـده بود. از دسـت اتوبـوس فرار كـردم و به خاكـی منحرف شـدم و به علت 

بلنـدی شـانه جـاده، كنترل ماشـین از دسـتم خارج شـد و بـه ته دره سـقوط كردم.
چشـم كه بازكردم دیدم در بیمارسـتان هسـتم. پرسـتاری ماجرا را برایم تعریف كرد و گفت كه تصادف 
كـرده ام. حـال زنـم را پرسـیدم. بـه مـن گفت كـه حالش خوب اسـت و جای هیـچ نگرانی نیسـت. او ادامه 

داد، شـما خیلـی شـانس آوردیـد كه زنـده ماندید، خدا به شـما رحم كرده اسـت.
امـا وقتـی كم كـم از وضـع جسـمی ام اطـالع پیـدا كـردم، بـا خـودم گفتـم ای كاش تكه تكه می شـدم 
ولـی كارم بـه اینجـا نمی كشـید. بـر اثـر ضربه ای كه بـه من وارد شـده بود از ناحیه نخاع به شـدت آسـیب 

دیـده بودم.
بعد از مرخص شـدن از بیمارسـتان وقتی دیدم كه حال همسـرم خوب اسـت، خیلی خوشـحال شـدم. 
او بـه مـن امیـدواری مـی داد كه بزودی خوب خواهم شـد. ولی نمی دانسـت كه دیگر از دسـت كسـی كاری 
بـر نمی آیـد. مـن به طـور كامـل قطع نخـاع شـده بودم. حتی اعـزام به خـارج نیز نمی توانسـت مرابـه حالت 

اول برگرداند.

 بازى سرنوشت
 سعیده طوفی
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وقتـی دكترهـا از مـن قطـع امیـد كردند، همسـرم نیـز از من قطع امیـد كرد. همسـرم از خانـواده مرفهی بود 
و سـختی های اینچنیـن برایـش غیـر قابل تحمـل بـود. از همـان روزی كـه فهمید دیگـر امیدی به نجاتم نیسـت، 

كم كـم بامـن سردشـد و بـه جایـی رسـید كـه گفـت : دیگر ایـن زندگی برایـم غیر قابل تحمل شـده اسـت.
شـنیده بـودم دخترانـی كه با جانبـازان ازدواج كرده اند و یا همسـران جانباز بعد از جانباز شـدن همسرانشـان 
بـا تحمـل سـختی مانده بودند وشـریك زندگی شـان راتنها نگذاشـته بودنـد. به این نتیجه رسـیدم كـه جوهره زن 
مـن باجوهـره آنـان از زمیـن تا آسـمان فرق دارد. شـاید هـم حق را باید بـه او مـی دادم. او در خانه پـدرش، همه 
امكانـات برایـش فراهـم بـود و موقعـی هـم كه بامـن ازدواج كرد، نگذاشـته بودم دسـت به سـیاه و سـفید بزند و 
همـه چیـز رابرایـش فراهـم كرده بـودم. وقتـی دیـدم نمی توانـد بـا من زندگـی كنـد، باهم بـه توافق رسـیدیم و او 

بـدون گرفتـن مهریه ازمن طـالق گرفت.
زندگـی آن رویـش رابـه مـن نشـان داده بـود. من تنها شـده بودم. در حالی كه سـخت نیاز داشـتم كه كسـی 

همراهـم باشـد تـا زندگـی ام را ادامـه بدهم. اگر پـدر ومادرم زنـده بودند، شـاید پیش آنهـا می رفتم .
ولـی حـاال تنهـا بودم و بایسـتی به تنهایی از پس مشـكالتم بر می آمـدم. چندماه اول نمی دانسـتم چكار كنم. 
انـگار مـرا بـه جزیـره ناشـناخته ای پرتـاب كرده بودنـد. از طرفـی می دانسـتم اگر نتوانـم ازپس كارهای شـخصی ام 
برآیـم ، نابـود مـی شـوم. بـه همین خاطر ضمـن مراجعه به پزشـك، سـعی می كردم بـا مطالعه در مـورد وضعیت 
جسـمی ام و رعایـت رژیـم غذایـی به زندگی جدیدم عـادت كنم. از دسـتم كاری برنمی آمد، مجبوربـودم با واقعیتی 
كـه برایـم اصـأل خوشـایند نبـود كناربیایـم. امـا از نظر روحی حسـابی داغون بـودم. روز بـه روز امید بـه زندگی در 
مـن ضعیف تـر می شـد، افسـردگی شـدیدی گرفتـم و ایـن باعث شـد كه قیـد رفتن بـه مغـازه را بزنـم. از اجتماع 

گریـزان بـودم و همیشـه در خانه بودم.
روزی دكتـر بـه مـن گفـت: اگـر اینجـوری بخواهـی ادامه بدهـی، روبه نابـودی خواهی رفـت. اوگفـت: تو باید 

تحـرك داشـته باشـی و از نظـر روانـی خودت را تقویـت كنی .
فردای آن روز ، سرانجام به خودم قبوالندم كه باید از خانه بیرون بروم تا شاید وضع روانی ام بهتر شود.

همانطـور كـه بـه طـرف پـارك محـل می رفتم، كسـی دیگـری را دیدم كه مثـل من سـوار بر صندلی چـرخ دار 
بـه طـرف پـار ك می رفـت. وقتـی مرا دیـد ویلچرش را نگه داشـت؛ لبخنـدی زد و بـا من احوالپرسـی كرد.

نمـی دانـم یـك لبخنـد چقـدر می تواند در روحیه طرف مقابل تأثیر داشـته باشـد. بعـد ازماه ها كـه ازمعلولیتم 
می گذشـت، ایـن اولیـن لبخنـد مهربانـی بـود كـه به مـن قوت قلب بخشـید. وقتی شـنید كـه چند ماهی اسـت 
كـه ویلچرنشـین شـده ام، بـا مهربانی تمام از سـختی راه گفت و از تجربیات چند سـاله معلولیتـش برایم حرف زد. 

وقتـی از هـم جـدا شـدیم، مرا به انجمن خودشـان دعـوت كرد.
فـردای آن روز بـه نشـانی ای كـه داده بود رفتم. در آن خانه ویلچرنشـینانی را دیدم كه مثل مـن از ناحیه نخاع 
بـه شـدت آسـیب دیـده بودنـد ولـی از روحیه خوبـی برخـوردار بودنـد. اما من نـه تنها جسـمم مریض بـود، بلكه 
روحـم نیـز بیمـار بـود. من قبـأل  فقط طـال را می شـناختم و همه چیـز را در طال می دیـدم. اما پس از همنشـینی 
بـا اعضـای انجمـن، دریافتـم كه تنها جسـم نیسـت كه بقـای انسـان را تضمین می كند، بلكـه روح نیز باید سـالم 
و قـوی باشـد. فـردای آن روز بـا خـودم فكـر كـردم كـه روح مـن در چـه مرحله ای اسـت؟ ایـا روح تعالـی یافته ای 
دارم یـا روحـم مریـض وپژمـرده اسـت؟ وقتـی زندگـی معلوالن موفـق را مطالعـه كردم، بـه این نتیجه رسـیدم كه 
معلولیـت نقـص نیسـت، بلكـه بـا ایـن وضعیت نیز مـی توان زندگـی كرد و حتـی به دیگـران كمك كـرد. روزی در 
جلسـه انجمـن از مـن خواسـتند كـه وبالگـی در مورد افـراد ضایعه نخاعـی تهیه كنـم و در آن به كمـك همنوعانم 

بـروم ودر مـورد مسـایل درمانـی ، بهداشـتی و روحی، آنهـا را كمك نمایم.
وقتـی كار را شـروع كـردم، دریچـه تـاز ه ای از زندگـی بـه رویـم باز شـد. هر شـب بـه مطالعه زندگـی معلوالن 
موفـق می پرداختـم و چكیـده ای از مطالـب را در وبالگم می نوشـتم. كم كم بـا م افراد دارای معلولیت  زیادی آشـنا 
شـدم، پـای صحبـت آنها نشسـتم و تجربیاتشـان را كـه به درد سـایر افـراد دارای معلولیت می خـورد را در وبالگم 

منعكـس كردم .
مـن بـه زندگـی برگشـته بـودم و پـی بـردم كه اگـر چه بـر اثر حادثـه پاهایـم از حركـت بـاز مانده، اما دسـتم 
و سـایر اعضـای بدنـم و باالتـر ازهمـه مغـزم، بـه خوبـی كار می کنـد و از ایـن طریق می توانسـتم، هـر روز مطالب 
جدیـدی در وبالگـم بنویسـم. فكـر می كـردم كـه وبالگـم بایـد مثل یك فانـوس دریایـی بر دریـای مجـازی بتابد و 
اگـر خـدا بخواهـد، دیگـران رابه سـاحل نجات رهنمون شـوم. گاهی اوقـات خودم بـه فانوس هـای دریایی دیگری 
برخـورد می كـردم كـه نورشـان از فانوس دریایی من بیشـتر بود و من خوشـحال می شـدم و به آنها چـراغ می دادم 

و پـای صحبت هـای خوبشـان مـی نشسـتم و از آنها روحیـه می گرفتم.
من به زندگی برگشتم.
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وقتی وارد جایی می شیم خاطرات آغازین موندگارتر و پر رنگ ترن.
حاال چه اتفاقی می افته که یه خاطره ی خوب پر رنگ تر می شه؟

شـاید روز دوم یـا سـومی بـود کـه وارد خیریـه رعـد شـده بـودم، حرکـت با ویلچـر برام سـاده نبـود مخصوصـأ این که 
هنـوز بـه مسـیرهای عبـوری عـادت نکـرده بـودم، علی الخصـوص رمپی که تـوی حیاط وجود داشـت عبـور از رمـپ برای 

مـن واقعـأ یـک چالش بـزرگ بود.
اون روز تـو حـال و هـوای خـودم بـودم و بـا دقـت سـعی می کردم مسـیر رو طی کنـم که ناخـودآگاه ویلچرم به سـمت 

رمـپ شـتاب گرفـت، با خـودم گفتـم خدایا چشـمامو ببندم که افتـادم تو سـرازیری !!!
با اضطراب تمام فقط می خواستم ببینم این شیب با من چه می کنه 

شـنیدی میگـن رحمـت ناگهانـی نـازل می شـه؟ ایـن جملـه هـم حکایـت اون لحظـه ی مـن بود کـه یک دفعـه دیدم 
دسـتی از پشـت ویلچـرم رو محکـم نگـه داشـت، با خوشـحالی تمـام سـرمو برگردونـدم و مامان یاسـری رو دیـدم، ظاهرأ 
آنچنـان ناشـیانه بـا ویلچـر در حـال حرکـت بـودم که از اول حواسشـون به مـن بوده کـه اتفاقی بـرام نیفته. اونجـا بود که 
حـس کـردم نیـروی قوی تـری، حتـی اگـر خـودت هـم ندونـی هوای تـو رو داشـته. چقـدر دل چسـبه و چقدر بـه دلم می 

چسـبه خنـده ی مادرانـه و چنـد جملـه ی توبیخـی کـه: که جوون حواسـت بـه خودت باشـه، چـه می کنی؟
وقتی شنیدم مامان یاسری بیمار شدن این خاطره ی خوب پر رنگ تر شد و دلم خیلی خیلی گرفت....

حـاال از طـرف خـودم و تمـوم بچه هایـی کـه داخـل خیریـه رعد یـا خـارج از خیریه متوجه شـدن یا نشـدن کـه مامان 
یاسـری هوادارشـون هسـت، از اون نیـروی قوی تریـن و الیـزال تمنـا دارم نگاهـی بـه ایـن عزیز دل ما داشـته باشـه. خانم 
یاسـری مـادر دلسـوز خیریـه رعـد هسـت و با دل امیدوار و روشـن برای سـالمتی ایشـون دعـا می کنیم. خوبی هـا به ذهن 

مـا وارد میشـن بـرای موندن و سـبز شـدن، ذهن من سـر سـبز شـده بـا خوبی هـای این مـادر گل...
خدایا گل مارو شاداب به خیریه رعد برگردون

ایـن دلنوشـته و دعـای صادقانـه، در روزهایی چاپ می شـود، که بانو یاسـری به سـرای باقی شـتافته و یـاد و خاطره ی 
 ایشـان در دل همـه ی اعضـای خانواده رعـد ماندگار خواهد مانـد. خدایش بیامرزد.

گل مارو شاداب به خیریه رعد برگردون!
نوید

خدایـا
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ایزابـل ویـل نوجوان ۱۴ سـاله ای اسـت که بدون دسـت 
و پـا، قهرمـان مسـابقات ترامپولیـن اسـت. او اکنـون قصد 

دارد تـا قهرمانـی در اتومبیلرانـی را هـم از آن خـود کند.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری ورزش بانـوان، ایزابـل ویـل 
اهـل شـهر داربـی انگسـتان، هنگامی کـه ۷ سـال داشـت، 
بـه دلیـل ابتـال بـه بیمـاری مننژیـت پـس از طـی ۹ هفتـه 
در بیمارسـتان، دسـت و پایـش را از دسـت داد. جراحـان 
بیمـاری او را مننژیـت باکتریایی تشـخیص دادند و مجبور به 

قطـع هـر دو دسـت و دو پـای ایزابـل شـدند.
بعـد از جراحـی، او بیـش از دو مـاه را در بیمارسـتان 
گذرانـد. هشـت مـاه از زندگـی ایزابـل هـم، روی صندلـی 
چرخـدار گذشـت، تا این که بـه اندام های مصنوعی در سـال 

شـد. تجهیز   ۲۰۱۱
بیماری و شـرایط جسـمانی او را ناامید نکرد و ۵ سـال 
بعـد از اینکـه خـود را بـا شـرایط جدیـدش هماهنـگ کرده 
بـود، بـه یکی از ژیمناسـتیک کارهـای حرفه ای تبدیل شـد. 
ورزشـی  رشـته های  از  یکـی  ترامپولیـن،  ملـی  قهرمـان  او 
ژیمناسـتیک در دسامبر سـال ۲۰۱۵، در گروه نوآموزان شد. 
در حـال حاضـر او در این رشـته به یکـی از حرفه ای ها تبدیل 

شده اسـت.
او االن ۱۴ سـال دارد امـا بسـیار فراتـر از هـم سـن و 
سـاالنش در زندگـی موفق اسـت. ایزابل از طریـق راه اندازی 

کانـال یوتیـوب خـود، بـا بارگـزاری ویدیوهایـی از تمریـن و 
روزمرگـی خـود و حتـی مشـاوره دادن در امـور مختلـف بـه 
هم سـن و سـاالنش، الهـام بخش دیگـر نوجوانـان نیز بوده 

و طرفـداران زیـادی دارد.
علی رغـم از دسـت دادن هـر دو دسـت و پـا، اکنـون 
هـدف خـود را بـرای تبدیـل شـدن بـه یـک راننده مسـابقه 
تنظیـم کرده اسـت. ایزابـل ویـل قـرار اسـت بـه عنـوان یک 
راننـده خـودرو مسـابقه در رقابت های سـرعت شـرکت کند.
ایـن نوجـوان الهـام بخـش، توسـط تیـم بریـت، یـک 
تیـم مسـابقه ای ویژه راننـدگان دارای معلولیت، پیشـنهادی 
مبنـی بـر آمـوزش رانندگـی دریافـت کـرده، تا بتوانـد حتی 

بـدون دسـت و پـا رانندگـی کند.
دیـو پلیـر، بنیان گـذار تیـم بریـت، گفـت کـه آن ها پس 
از دیـدن او در یوتیـوب، بـه ایـن دختـر نزدیـک شـدند. او 
همچنیـن گفـت: ”به راسـتی ایزابل یـک نگـرش فوق العاده 
و مثبـت دارد. دقیقـا مشـابه راننـدگان مـا، آنهـا هـم دچار 
معلولیـت شـده اند، امـا اجـازه ندهیـم کـه صدمات بـه آنها 

کند. حکومـت 
کمپینـی  لویـد،  کاتریـن  و  مائـل  اولیـور  او  والدیـن 
راه انـدازی کرده انـد تـا بـه کمـک مـردم ۵۲۰۰ پونـد جمـع 
کننـد که قدرت خرید ماشـینی بـا کنترل هـای مخصوص را 

بـرای ایزابـل پیـدا کننـد.

؛      ١  

1.  Isabelle Weall
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با بدترین و بهترین مواد غذایی
 برای سالمت کبد آشنا شوید

دکتر حمیدرضا فرشــچی، پزشک متخصص تغذیه و متابولیسم؛ فلوشیپ چاقی و دیابت از انگلستان

مصرف زیاد سیب زمینی 
سرخ  کرده و برگرها که حاوی 

مقادیر زیادی چربی اشباع هستند 
سبب اختالل در عملکرد کبد می شود. 

با گذشت زمان مصرف این دسته 
از مواد غذایی سبب بروز التهاب 

و آسیب بافت این اندام و 
همچنین بروز سیروز 

می شود.

حــد  از  بیــش  مصــرف 
غذایــی  مــواد  و  نوشــیدنی ها 

شــیرین بــر روی کبــد اثــر مخــرب دارد. 
ــرا یکــی از وظایــف ایــن انــدام تبدیــل  زی
ــن مصــرف  ــی اســت. بنابرای ــه چرب ــد ب قن
زیــاد قنــد ســبب تولیــد زیــاد چربــی 
شــده و خطــر کبــد چــرب غیرالکلــی را 

می دهــد. افزایــش 

بــا توجــه بــه نتایــج برخــی تحقیقــات، 
ــروز  ــرای ب ــه را ب ــاد ســدیم زمین مصــرف زی
ــازد.  ــم می س ــدام فراه ــن ان ــروز در ای فیب
ــت  ــگام پخ ــک در هن ــرف نم ــش مص کاه
غذاهــای  مصــرف  از  اجتنــاب  و  غذاهــا 
کاهــش  در  کنســروی  و  شــده  فــرآوری 
مصــرف ســدیم و نمــک نقــش بســزایی دارد.
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حفظ وزن در محدوده 
طبیعی به سالمت این اندام 

کمک می کند. نوشیدن آب به 
جای نوشیدنی های شیرین به 
حفظ و یا کاهش وزن کمک 

می کند.

چای سبز حاوی نوعی 
آنتی اکسیدان به نام کاتچین 
است. این آنتی اکسیدان از 
برخی سرطان ها، از جمله 
سرطان کبد، پیشگیری 

می کند.

سبزیجات برگ سبز، از 
جمله اسفناج، حاوی یک 
آنتی اکسیدان قوی به نام 
گلوتاتیون هستند. این 

آنتی اکسیدان به عملکرد کبد 
کمک می کند.

مواد غذایی غنی از فیبر، 
مانند جو دوسر، به حفظ 
وزن در محدوده طبیعی و 
عملکرد کبد کمک می کند.

دریافت 
مقادیر زیاد سبزیجات 

در رژیم غذایی روزانه به حفظ 
سالمت این اندام کمک می کند. 
برخی مطالعات نشان داده اند که 

بروکلــی از بروز  کبر چرب غیر 
الکلی پیشگیری می کند.

مطالعات نشان می دهند نوشیدن ۲ 
تا ۳ فنجان قهوه در روز از آســیبی که 
بر اثر رژیم غذایی ناســالم به کبد وارد 
می شود، جلوگیری می کند. با توجه 
به برخی شواهد مصرف قهوه خطر 
بروز ســرطان را در این اندام کاهش 

می دهد.

انواع مغزها، به 
خصوص بادام، منبع خوب 
ویتامین ای هستند. این 
ویتامین خطر ابتال به کبد 
چرب غیرالکلی را کاهش 

می دهد.
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زمـزمــه 

برگرد بی تو بغضی دوا نمی شود

یک شاخه یاس عاطفه جدا نمی شود

در صفحه دلم تو نوشتی صبور باش

قلبم غبار دارد و معنا نمی شود

بی تو شکست پنجره رو به آسمان

غم در حریم آبی دل وا نمی شود

در پای تو پناه نگاه شکسته است

هر دل که مثل قلب تو دریا نمی شود

می خواستم بچینم از ان سوی دل گلی

اما بدون تو گلی وا نمی شود

دردیست انتظار که درمان آن تویی

این درد تلخ بی تو مداوا نمی شود

زیباترین گلی که پسندیده ام تویی

گل مثل چشم های تو زیبا نمی شود

بی تو شکسته شد غزل اشناییم

این رسم مهربانی دنیا نمی شود

گفتی صبور باش و به اینده ها نگر

پروانه که صبور و شکیبا نمی شود

شبنم گلی نگاه مرا باز شسته است

دل در کنار یاد تو تنها نمی شود

گلدان یاس من بی تو شکست و غریب شد

گلدان بی عشق شکوفا نمی شود

باران کویر روح مرا می برد به اوج

اما دلم بدون تو شیدا نمی شود

رفتی و بی تو نام شکستن غریب شد

دیگر طلوع مهر هویدا نمی شود

رویای من همیشه به یاد تو سبز بود

رفتی و حرفی از غم رویا نمی شود

برگرد
کیانوش کجوری
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عشق آهنى
رمــان عشــق آهنــی روایت گــر زندگــی پــر فــراز و نشــیب دختــری 
اســت از قشــر افــرادی کــه معلولیــت دارنــد کــه گاه دیــده نشــده و گاه 
ضعیــف و ناتــوان دیــده شده اســت. مهســان دختــری کــه چالش هــای 
ــر  ــالش پشــت س ــوکل و ت ــا ت ــری ب ــس از دیگ ــی پ ــی اش را یک زندگ
می گــذارد ولــی دســت سرنوشــت او را بــه عشــقی گــره می زنــد کــه 
حاصــل یــک قانــون اســت. آیــا همیشــه قوانیــن گره گشــا هســتند؟ 
ایــن رمــان نوشــته مهنــاز صوفــی ســویری، توانیــاب دارای 
معلولیــت جســمی حرکتــی و  فارغ التحصیــل کارشناســی ارشــد 

فنــاوری اطالعــات گرایــش تجــارت الکترونیــک اســت.

عزیزانــی کــه تمایــل بــه تهیــه کتــاب و حمایــت از نویســنده 
ــد: ــدام نماین ــد اق ــر می توانن ــرق زی ــه ط ــد، ب دارن

- بــه تلگــرام یــا واتــس اپ بــه شــماره ذیــل پیــام دهنــد: 
۰۹۰۵۰۴۰۳۴۲۷

  @eshghe_ahanii

- سفارش از طریق سایت نویسنده:
mahnazsoofi.ir

کتابکتابمعرفیمعرفی

55

13
97 

ییز
،   پا

69 
ماره

ش

معرفى کتاب



مقدمه:
توان ِتــک، رویــدادی در دل الکامــپ بــود کــه 
ــت  ــراد دارای معلولی ــای اف ــتاوردها و توانمندی ه دس
ــاوری اطالعــات، طــی ۴ روز از ششــم  را در حــوزه فن
ــل  ــالن های ۱۰ و ۱۱ مح ــرداد ۱۳۹۷، در س ــم م ــا نه ت
ــان  ــران همزم ــی ته ــگاه های بین الملل ــی نمایش دائم
بــا بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی 
الکترونیــک، کامپیوتــر و تجــارت الکترونیــک در ۳ 
ــتارت  ــد و اس ــون رع ــامل: پاوی ــگاه ش ــش نمایش بخ
آپ هــا، کنفرانــس مطبوعاتــی و اهــدا جایزه مســؤولیت 
ــر در  ــای براب ــت ه ــعار «فرص ــا ش ــد ب ــی رع اجتماع

ــد. ــزار ش ــری» برگ ــترس پذی ــاوری و دس فن

اهداف:
ــان  ــا توان یاب ــت ت ــی اس ــک فرصت ــداد توان ِت روی
ــک و  ــارت الکترونی ــای تج ــا فض ــنایی ب ــار آش در کن
ــه  ــدار در اینگون ــتغال پای ــای اش ــناخت فرصت¬ه ش
شــرکت ها، از راه هــای تــازه ای بــرای عرضــه کاال، 
خدمــات و رونــق کســب و کار خــود اســتفاده کننــد. 
ــوزه  ــتارت آپی در ح ــدادی اس ــک روی ــع توان ِت در واق
معلولیــت اســت کــه در آن شــناخت افــراد دارای 
ــای آن در  ــن و کاربرده ــای نوی ــت از فناوری ه معلولی

مشــاغل دانــش محــور و غیــر فیزیکــی و نیــز آگاهــی 
ــای  ــدار در کســب و کاره ــای شــغلی پای از فرصــت ه
تجــارت الکترونیــک بررســی و معرفــی خواهــد شــد.

ــتارت آپ¬ها  ــرکت ها و اس ــران ش ــن مدی همچنی
ــراد  ــای اف ــا و مهارت ه ــناخت توانایی ه ــر ش ــالوه ب ع
ــان  ــتریان و مخاطب ــا مش ــت، رو در رو ب دارای معلولی
ارتبــاط برقــرار نمــوده و از نزدیــک بــا نیازهــای بخشــی 

از شــهروندان آشــنا می¬شــوند.
در توان ِتــک تــالش می شــود بــا هم افزایــی و 
ــال در حــوزه معلولیــت  مشــارکت اســتارت آپ های فع
بــرای گســترش و توســعه ایــن نــوع کســب و کار 
اقدامــات مؤثــری انجــام شــده و چشــم انــدازی روشــن 
ــا  ــن حــوزه فراهــم شــود ت ــرای ســرمایه گذاری در ای ب
امکانــات موجــود در فضــای مجــازی و اثــر مثبــت آن 
ــراد دارای معلولیــت  در زندگــی فــردی و اجتماعــی اف

بــه نمایــش گذاشــته شــود.

دومین رویداد توان ِتک:
توان ِتــک ۹۷ بــا شــعار فرصت هــای برابــر در 
فنــاوری و دســترس پذیــری در ۳ بخــش نمایشــگاهی 
شــامل: پاویــون رعــد و اســتارت آپ ها، کنفرانــس 
مطبوعاتــی و اهــدا جایــزه مســؤولیت اجتماعــی برگــزار 

حضور توان یابان در مرکز کسب و کارهاى اکترونیک (الکامپ)

گزارشى از دومین دوره رویداد توان تِک
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خبــر
شــد.

پاویــون رعــد در غرفــه ای حــدود ۳۰ متــر مربــع و 
غرفه آرایــی ویــژه مرتبــط بــا نمادهــای معلولیــت و ۵ پایــگاه 
شــامل: مجتمــع رعــد، آمــوزش، اشــتغال و مرکــز آمــوزش 
علمــی کاربــردی و بخــش ســتاد خبــری طــی ۴ روز پذیــرای 
میهمانــان و بازدیدکننــدگان از جملــه: دکتــر محمــد جــواد 
آذری جهرمــی وزیــر وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، 
ــی  ــز مل ــس مرک ــادی رئی ــن فیروزآب ــید ابوالحس ــر س دکت
ــژه  ــه وی ــدگان ب فضــای مجــازی کشــور و ســایر بازدیدکنن
ــه  ــن غرف ــای ای ــود. از ویژگی ه ــت ب ــراد دارای معلولی اف
ــتفاده از  ــر و اس ــژه ورود ویلچ ــای وی ــه رمپ ه ــوان ب می ت
نمــاد مغــز انســان بــرای نشــان دادن ارتبــاط فناوری هــای 
نویــن کــه مبتنــی بــر اســتفاده از تــوان فکــری و توانمنــدی 

افــراد دارای معلولیــت اســت، اشــاره کــرد.

بخش استارت آپ ها:
غرفه هــای اســتارت آپ ها حــوزه معلولیــت در کنــار 
پاویــون رعــد بــا حضــور ۸ اســتارت آپ شــامل: پداســیس، 
ــر  ــی، دکت ــک، پازل ــو، برنات ــه، توانیت ــران، مهربان ــازده ای ی
ــورد  ــش م ــن بخ ــت. ای ــرار داش ــاراواک ق ــت و پ اینجاس
اســتقبال خــوب بازدیدکننــدگان و رســانه¬ها و مســؤوالن 
حــوزه فنــاوری کشــور قــرار گرفــت کــه اســتارت آپ توانیتــو 
بــا مدیریــت وحیــد رجبلــو بســیار مــورد توجــه قــرار گرفت.

جایزه مسؤولیت اجتماعی رعد:
مراســم جایــزه مســؤولیت اجتماعــی رعــد در اســتیج 
اصلــی ســالن  ۸ و ۹ (الــکام اســتارز) نمایشــگاه بین المللــی 
تهــران  بــا حضــور منصــوره پناهــی مدیرعامل و دکتــر مریم 
رســولیان رئیــس هیــأت مدیــره، مهنــدس عبــداهللا توســلی 
ــم مــال شــریفی  ــره مجتمــع رعــد، میث ــات مدی عضــو هی
مدیــر بازاریابــی شــرکت اســنپ و شــاهین طبــری رئیــس 
ــه  ــره شــرکت چارگــون و عضــو ثابــت دبیرخان ــأت مدی هی
توان ِتــک بــه اتفــاق جمعــی از عالقــه منــدان برگــزار شــد.

دریافت کنندگاه جایزه رعد:
ــونگ  ــرکت سامس ــده ش ــه نماین ــام اول ب ــزه مق جای
بابــت اجــرای طــرح کــودکان امیــد و راه انــدازی کتابخانــه 
ــای  ــج فعالیت ه ــه تروی ــک ب ــرای کم ــهر ب ــا در ۱۵ ش گوی

ــد. ــدا ش ــا، اه ــا و کم بین ــودکان نابین ــی ک فرهنگ
ــی  ــی جمع ــن مال ــایت تأمی ــه س ــام دوم ب ــزه مق جای
مهربانــه بــا بــه اجــرا گذاشــتن ۱۷۰ پــروژه موفــق حمایــت 
از اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی بــه خصــوص پــروژه هــای 

مرتبــط بــا تــوان یابــان اهــدا شــد.
جایــزه مقــام ســوم بــه شــرکت اپلیکیشــن ســاز پازلــی 
بابــت ۲ ســال حمایــت مســتقیم از مؤسســه رعــد، کمــک 

57

13
97 

ییز
،   پا

69 
ماره

ش

در رعد چه خبر



بــه ســاخت بیــش از ۳۰ اپلیکیشــن کارآمــوزان رعــد، 
ــد کارگاه آموزشــی ســاخت اپلیکیشــن و  ــزاری چن برگ
همــکاری در برگــزاری جشــنواره تــوان یــاب و فضــای 

مجــازی اهــدا شــد.

کنفرانس مطبوعاتی:
ــک  ــداد توان ِت ــن روی ــی دومی ــس مطبوعات کنفران
ــن  ــزاری دومی ــا هــدف اطــالع رســانی از نحــوه برگ ب
ــزه  ــکار، جای ــک، اســتارت آپ های هم ــوان ت ــداد ت روی
مســؤولیت اجتماعــی رعــد و نقــش جامعــه در فراهــم 
آوردن بســتر توانمندســازی افــراد دارای معلولیــت، روز 
دوشــنبه  هشــتم مــرداد مــاه از ســاعت ۱۳ تــا ۱۴ بــا 
ــد،  ــع رع ــل مجتم ــی مدیرعام ــوره پناه ــور منص حض
ــنپ و  ــرکت اس ــی ش ــر بازاریاب ــریفی مدی ــم مالش میث
شــاهین طبــری رئیــس هیــأت مدیــره شــرکت چارگون 
ــر در  ــانه های معتب ــاوری رس ــوزه فن ــگاران ح و خبرن

اتــاق کنفرانــس نمایشــگاه الکامــپ برگــزار شــد.
پناهــی  منصــوره  ابتــدا  کنفرانــس  ایــن  در 
مدیرعامــل مجتمــع رعــد بــا تأکیــد بــر ضــرورت تغییــر 
نگــرش جامعــه افــزود: مجتمــع نیکــوکاری آموزشــی 
ــازی  ــرای توانمندس ــش ب ــال پی ــش از ۳۴ س ــد بی رع
کارآمــوزان تــوان یــاب کــه از لحــاظ جســمی حرکتــی 
ــت و  ــرده اس ــت ک ــتند، فعالی ــت هس ــار معلولی دچ
ــک  ــا کم ــت را ب ــراد دارای معلولی ــرای اف ــتغال ب اش
ســازمان بهزیســتی و بــه روشــی جدیــد بــه نــام 

«اشــتغال حمایــت شــده» دنبــال می کنــد.
مدیرعامــل رعــد در تشــریح اشــتغال حمایت شــده 

گفــت: در ایــن روش نویــن کــه بــا روش هــای ســنتی 
تفــاوت دارد، شــغل مناســب بــرای یــک فــرد انتخــاب 
ــرای یــک شــغل فــردی تعییــن کنیــم  ــه ب می شــود ن
و مشــاغل مطابــق بــا خواســته و عالقــه و انگیــزه هــر 
ــی  ــه دارد، معرف ــی ک ــا وجــود محدودیت های ــردی ب ف
ــاب  ــراد توان ی ــازی اف ــا جداس ــن ب ــود. همچنی می ش
تحصیلــی،  کاری  محیط هــای  در  غیرتوان یــاب  و 

ــود. ــت می ش ــگاهی مخالف ــی و دانش فرهنگ
پناهــی بــا تاکیــد بــر نــرخ ۱۱ تــا ۲۰ درصــد جامعــه 
ــک  ــه ی ــاز ب ــا نی ــزود: م ــت، اف ــراد دارای معلولی اف
فرهنــگ و بــاور جدیــد، داریــم، یعنــی توان یــاب هــم 
ــایرین  ــده شــد و از س ــادی دی ــک شــهروند ع ــل ی مث
ــا موجــب تبعیــض اجتماعــی  جــدا نباشــد و تفاوت ه
نشــود و کارفرمایــان و تولیدکننــدگان آگاه باشــند، 
جامعــه وقتــی ســالم و کامــل اســت کــه بــرای تمــام 
شــهروندان دســترس پذیر باشــد و همــه در آن حضــور 
ــم  ــا ه ــورت آنه ــن ص ــوند. در ای ــده ش ــته و دی داش
ــان  ــرای شرکت ش ــود ب ــای خ ــا حمایت ه ــد ب می توانن

ــد. ــق کنن ــی خل ــک ارزش اجتماع ی
مدیــر عامــل رعــد در ادامــه افــزود: اســتارت آپ ها 
ــش از ۴۰۰۰  ــد بی ــته باش ــه داش ــده توج ــه آین ــد ب بای
اســتارت آپ  در ســال های اخیــر در ایــران تأســیس 
ــا شکســت خــورده اســت،  ــا ۹۰ درصــد آنه شــده، ام
ــر  ــردم فک ــه م ــه ب ــا ک ــد؟ آنه ــانی موفقن ــه کس چ

می کننــد و نیــاز مــردم را متوجــه می شــوند.
اشــتغال یکــی از راه های اســتقالل و توانمندســازی 
افــراد  ایــن  کــه  اســت  معلولیــت  دارای  افــراد 
ــا ۱۶  ــن ۱۱ ت ــند، بی ــن باش ــی کارآفری ــد حت می توانن
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خبــر
میلیــون جمعیــت کشــور از توان یابــان هســتند کــه کســی 
ــش  ــم، بی ــر کنی ــی فک ــر جهان ــده و اگ نیازهایشــان را ندی
ــه  ــتند ک ــاب هس ــی توان ی ــت جهان ــون جمعی از ۱۰۰ میلی
ااســتارت آپ ها از نیازمندی هــای آنهــا بی خبرنــد و چنانچــه 
بــه ایــن موضــوع بهــای الزم داده شــود یــک رابطــه بــرد - 
ــه اســتقالل اجتماعــی  ــان ب ــرار می شــود، توان یاب ــرد برق ب
می رســند و کســب و کارهــای خــالق بــه موفقیــت و رونــق 

خواهنــد رســید.
در ادامــه شــاهین طبــری رئیــس هیــأت مدیــره 
شــرکت چارگــون و عضــو ثابــت دبیرخانــه تــوان تــک کــه 
ــا تأکیــد  خــود را از اعضــای مجتمــع رعــد معرفــی کــرد ب
ــری از  ــرای بهره گی ــان ب ــوان یاب ــری ت ــوم مطالبه گ ــر مفه ب
ــا  ــه ارتق ــرد: تاریخچ ــار ک ــی خودشــان، اظه ــوق قانون حق
جایــگاه و منزلــت زنــان در ایــران ۴۰ ســال ادامــه داشــته و 
امــروز سهم شــان از دانشــگاه، مشــاغل مدیریتــی و حضــور 
ــتر  ــوارد بیش ــا در برخــی م ــر ی ــردان براب ــا م ــه ب در جامع
اســت و پیش نیــاز حضــور زنــان در جامعــه، آگاهــی بــود و 
ایــن ذهنیــت و آگاهــی باعــث شــده کــه امــروز زنــان موفق 

ــادی را بشناســیم. زی
وی افــزود: در موضــوع توان یابــان بایــد بــه ایــن 
ســطح از مطالبه گــری اجتماعــی برســیم، اگــر کســانی کــه 
می خواهنــد انتخــاب شــوند بــرای جلــب نظــر همــه اقشــار 
جامعــه بــه ویــژه میلیون هــا نفــر توان یــاب برنامــه داشــته 
ــا  ــد میلیون ه ــا بای ــد م ــان می گوین ــرا توان یاب ــند، زی باش
رای خــود را بــه کســانی بدهیــم کــه مــا را از گوشــه ی خانــه 
و انــزوا جــدا کننــد و بــه جامعــه پیونــد بزننــد و مــا را بــه 

ظرفیــت بــزرگ اجتمــاع اضافــه کننــد.
ــاره  ــا اش ــون ب ــرکت چارگ ــره ش ــات مدی ــس هی رئی
ــاوری اطالعــات  ــاوری، گفــت: فن ــه فن ــدی ب ــه عالقه من ب
می توانــد در بــروز توانمنــدی توان یابــان مؤثــر باشــد 
و کارهــا را راحــت کنــد. ایــده هم افزایــی توان یابــان و 
ــام توان ِتــک  تکنولــوژی ســال گذشــته بــه رویــدادی بــه ن
ــان کمــک  ــه شــغل توان یاب ــردن ب ــدا ک ــه پی ــا ب ــید ت رس
ــه  ــاوری متوج ــر فن ــی ب ــای مبتن ــب  وکاره ــد و  کس کن
شــوند کــه جــذب کاربــران توان یابــان می توانــد بــه 
ــا  ــی آنه ــؤولیت اجتماع ــه ای و مس ــکالت حرف ــل مش ح
کمــک کنــد بــه همیــن علــت نخســتین رویــداد توان ِتــک 
ــد و  ــزار ش ــد برگ ــع رع ــی مجتم ــان یعن ــه توان یاب در خان
اغلــب کســب و کارهــای موفــق عرصــه فنــاوری اطالعــات 
ــراه  ــه هم ــن برنام ــا ای ــزاری ب ــان برگ ــدت ۳ روز زم در م
شــدند و اتفاقــات بســیار جالبــی رقــم خــورد کــه برگــزاری 
ــذار،  ــراد تأثیرگ کارگاه هــای آموزشــی گوناگــون، حضــور اف
ــا جــذاب، نمایــش فیلم هــای انگیزشــی و ...  ــه ایده ه ارای

ــرد. ــام ب ــوان ن را می ت
ــپ را  ــک  ، الکام ــه توان ِت ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــری ب طب
ــن دوره ی  ــه اولی ــرد: تیمــی ک ــان ک ــوغ رســاند، بی ــه بل ب
توان ِتــک اجــرا کــرده بــود، فکــر می کــرد در دوره ی 
چهــارم،  الــکام اســتارز را تکمیــل کنــد و بــا اضافــه کــردن 
بخــش توان ِتــک و ســهم توان یابــان، نمایشــگاه را بــه 
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ــر  ــوع و در نظ ــن موض ــرا ای ــاند زی ــد برس ــوغ جدی بل
ــت در  ــراد دارای معلولی ــرای اف ــن قســمت های ب گرفت
اغلــب نمایشــگاه های دنیــا وجــود دارد امــا در الکامــپ 
نبــود. امــا ایــن دوره باعــث افتخــار اســت کــه الکامــپ 
میزبــان توان ِتــک شــد و توان یابانــی کــه دارای کســب  
ــور  ــه ط ــه ب ــی ک ــب  وکارهای ــا کس ــتند و ی وکار هس
ــن  ــد در ای ــرویس می دهن ــان س ــه توان یاب ــتقیم ب مس
بخــش توان ِتــک حاضــر شــدند و ۴۰ اســتارت آپی کــه 
یــا مخاطبانــش توان یــاب هســتند و یــا یــک توان یــاب 
در آن هــا کار می کنــد، معرفــی می شــوند و رعــد هــم 
از کســب  و کارهــای مبتنــی بــر تکنولــوژی می خواهــد 
بــا فکــر کــردن بــه آنهــا خدمــت خوبــی ارائــه دهنــد.
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــزه ی رع ــه جای ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــه ی توان یاب ــری جامع ــرای مطالبه گ ــزه ب ــن جای ای
طراحــی شــد و بــه همیــن دلیــل از کســب  وکارهایــی 
ــش از  ــن بخ ــد و ای ــه دادن ــی ارائ ــرویس خوب ــه س ک
جامعــه را دیدنــد تقدیــر می شــود ایــن جایــزه توســط 
مجتمــع رعــد بــه نمایندگــی از توان یابــان بــه کســب و 
کارهایــی کــه فکــر و خدمــت زیبایــی ارایــه می کننــد، 
ــد  ــی رع ــؤولیت اجتماع ــزه مس ــود. جای ــم می ش تقدی
ــاد  ــا ایج ــه ب ــت ک ــق گرف ــه اســنپ تعل در دوره اول ب
ــک  ــرد. از ی ــرار ک ــه برق ــرد دو طرف ــغل، ب ــزار ش ۲ ه
ــا خودروهــای خــود  ــد ب ــی کــه می توانن ســو توان یابان
در مناطــق طــرح  ترافیــک حاضــر شــوند، را جــذب کرد 
و از طــرف دیگــر بــا حــل مشــکل اشــتغال توان یابــان 
آنهــا را از خانــه بیــرون آورد و بــه درآمــد رســاند. البتــه 
ــی را  ــان موفق ــم توان یاب ــنپ ه ــی اداری اس در بخش
ــه  جــذب کــرده اســت. همچنیــن شــرکت پکتــوس ب
واســطه تولیــد کامپیوتــر بــرای نابینایــان کــه مانیتــور 
آن بــه صــورت بریــل نشــان می دهــد و کمپیــن 
هســتمت کــه بــا جمــع آوری در بطــری، ویلچــر تهیــه 
ــدگان  ــد از برن ــدا می کن ــد اه ــان نیازمن ــه توان یاب و ب
دیگــر ایــن جایــزه بودنــد. دومیــن جایــزه ی رعــد هــم 
بــه ۳ مجموعــه ای کــه قدم هــای زیبــا و موثــری 

ــود. ــم می ش ــتند، تقدی برداش

میثــم مالشــریفی مدیــر بازاریابی اســنپ بــه عنوان 
نماینــده حامــی برگــزاری دومیــن رویــداد توان ِتــک بــا 
بیــان اینکــه توان یابــان بــه مســؤولیت اجتماعــی ارج 
ــرکت های  ــی ش ــؤولیت اجتماع ــت: مس ــد، گف می نهن
ــه بهانه هــای  ــده و  ب ــول مان ــا مغف ــزرگ در کشــور م ب
مختلــف فشــار اقتصــادی آن را در اولویــت نمی گذارنــد 
ــه  ــن ب ــا ای ــر م ــتی نیســت و از نظ ــگاه درس ــن ن و ای
ــر  ــرا اگ ــود زی ــوب می ش ــرمایه گذاری محس ــی س نوع
ــه  ــی ارائ ــه مردم ــم، ب ــه می دهی ــی ارائ ــا سرویس م
می کنیــم کــه بــه مســؤولیت اجتماعــی ارج می نهنــد. 

ــان اســت. ــز روی توان یاب ــا تمرک ــه در اینج البت
وی در ادامــه افــزود: مــا ســعی می کنیــم در 
ــه  ــه ب ــی ک ــا جای ــب پررنــگ باشــیم و ت همــه ی جوان
رســالت اســنپ مرتبــط اســت مــا ســکان دار حمــل و 
ــؤولیت  ــوزه مس ــتیم و در ح ــور هس ــن کش ــل آنالی نق
دنبــال  را  مختلــف  بخش هــای  هــم  اجتماعــی 

. می کنیــم
ــان  ــا بی ــنپ ب ــی اس ــر بازاریاب ــریفی مدی ــال ش م
ــتارتاپ ها  ــه اس ــادی هســت ک ــوز جــای زی ــه هن اینک
بتواننــد در خصــوص توان یابــان حمایــت و کمــک 
کننــد، افــزود: مــا قــدم کوچکــی برداشــتیم کــه بــرای 
مــا خیلــی بــزرگ اســت. در حــال حاضــر حــدود ۳۰۰۰ 
راننــده اســنپ توان یــاب، جانبــاز، ایثارگــر یــا خانــواده 
ــد و  ــت می کنن ــنپ فعالی ــه در اس ــتند ک ــهدا هس ش
کوچکتریــن کاری کــه توانســتیم، بکنیــم، ایــن اســت 
کــه کمیســیون ۱۳ درصــدی کــه میانگیــن روزانــه آن 
۳ میلیــون تومــان و ماهانــه آن بیــش از یــک میلیــارد 
تومــان اســت از آنهــا نگیریــم و امیــدوارم ایــن موضــوع 
الگویــی شــود بــرای ســایر اســتارتاپ ها و شــرکت های 
ــان  ــه جامعــه توان یاب ــه صــورت مســتمر ب ــا ب دیگــر ت

کمــک کننــد.
مــال شــریفی بــا اشــاره بــه اینکــه کمــک مــا بــه 
ــه  ــا ب ــی کمک ه ــت: برخ ــت، گف ــول نیس ــکل پ ش
شــکل اشــتغال اســت بــرای اینکــه توان یابــان هــم در 
ــد و مســتقل  ــراد حضــور یابن ــد ســایر اف ــه مانن جامع
ــنپ  ــا در اس ــتند. م ــود بایس ــای خ ــند و روی پ باش
ــان  ــا خودم ــه تنه ــه ن ــم ک ــؤول می دانی ــود را مس خ
ــه  ــم، بلک ــل کنی ــی عم ــؤولیت اجتماع ــن مس ــه ای ب
ایــن فرهنــگ را در کشــور توســعه دهیــم. بــه همیــن 
ــکاری  ــته هم ــه از  گذش ــد ک ــع رع ــا مجتم ــت ب عل
خوبــی داشــتیم و ســعی می کنیــم ارتباطمــان را 
حفــظ کنیــم و هــر جــا محدودیــت نداشــته باشــیم، 
ایــن همــکاری را توســعه دهیــم. البتــه ایــن کمــک بــا 
ــود دارد،  ــه وج ــی ک ــنگ اندازی ها و محدودیت های س
ــه  ــا هم ــد ام ــکل می کن ــه و مش ــار دغدغ ــا را دچ م
در اســنپ می جنگیــم و قــول می دهیــم بهتریــن 
کارمــان را در حــوزه مســؤولیت اجتماعــی بــه عنــوان 
ــروز و یــک شــرکت بــزرگ امــروز  یــک اســتارت آپ دی

ــم. انجــام دهی
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ــک  ــداد توان ِت ــن روی ــق دومی ــزاری موف ــی برگ در پ
ــگاه  ــن نمایش ــت و چهارمی ــزاری بیس ــا برگ ــان ب همزم
و  مســؤوالن  از  جمعــی  الکامــپ،  بین المللــی 
دســت اندرکاران الکامــپ ضمــن حضــور در مجتمــع رعــد 
از نزدیــک بــا فعالیــت و عملکــرد ایــن ســمن آشــنا شــدند.
در ابتــدای ایــن مراســم شــاهین طبــری رئیــس هیأت 
مدیــره شــرکت چارگــون و عضــو دائمــی دبیرخانــه رویــداد 
توان ِتــک بــا یــادآوری ویژگی هــای برگــزاری دومیــن 
ــزود:  ــل، اف ــال قب ــا س ــه آن ب ــک و مقایس ــداد توان ِت روی
ــا تعــدادی از دوســتان بــه کســانی فکــر  ۴ ســال پیــش ب
ــه  ــا ک ــتند و از آنج ــزه هس ــا انگی ــوان و ب ــه ج ــم ک کردی
ــپ را  ــگاه الکام ــرکت در نمایش ــرای ش ــی ب ــه کاف بودج
ندارنــد، پشــت در می ماننــد. بــرای همیــن، ایــده الکامــپ 
اســتارز در کنــار الکامــپ شــکل گرفــت و بــه ســرعت بــه 

ــل شــد. ــگاه تبدی ــی نمایش ــای اصل ــی از بخش ه یک
ــاق دوســتان  ــه اتف ــزود: ســال گذشــته هــم ب وی اف
ــراری  ــی برق ــه چگونگ ــت ب ــراد دارای معلولی ــا اف ــنا ب آش
ــازی  ــای مج ــا فض ــان ب ــتر توان یاب ــل بیش ــاط و تعام ارتب
ــم  ــا حمایــت مجتمــع رعــد تــالش کردی ــم و ب فکــر کردی
ایــن مفاهیــم را بــه هــم نزدیــک کنیــم تــا توانایــی آنهــا بــه 
جامعــه معرفــی شــود. بــا کمک هــای بی دریــغ مدیرعامــل 
و همــکاران خیریــه رعــد، ایــده برگــزاری رویــداد توان ِتــک 
ــار مثبتــی بــه  خیلــی ســریع بــه اجــرا گذاشــته شــد و آث
ــال  ــپ امس ــک در الکام ــداد توان ِت ــرکت روی ــار آورد. ش ب
ــا،  ــت فض ــل: محدودی ــکالتی از قبی ــه مش ــی ب ــا آگاه ب
بســته بــودن دســت مجریــان، اجــرا در محیطــی ناآشــنا 
و تصمیم گیــری در شــرایط عــدم قطعیــت، تصمیم گیــری 
شــد و پــس از برگــزاری بــه دوســتانی کــه فکــر می کردنــد 
توان ِتــک یــک برنامــه نیکوکارانــه و خیریه اســت، یــادآوری 
ــار مهمــی برجــا گذاشــته کــه  کــرد کــه توان ِتــک چــه آث
ــاغل و  ــب مش ــان در کس ــت توان یاب ــا موفقی ــی از آنه یک
فرصت هــای جدیــد شــغلی اســت و آرزو مــن ادامــه ایــن 

ــده اســت. ــال های آین ــرای س ــت ب حرک
ــه پیوســت و مســؤول  ــد ســردبیر ماهنام آرش برهمن
نمایشــگاه الکامــپ اســتارز بــا اشــاره بــه آمادگــی مناســب 
غرفــه توان ِتــک بــرای شــرکت در ایــن رویــداد فن آورانــه، 
ــه ای  ــدری حرف ــه ق ــک ب ــه توان ِت ــی غرف ــزود: طراح اف
بــود کــه هرگــز تداعــی جمــع آوری کمــک و فعالیت هــای 
خیرخواهانــه نمی کــرد، بلکــه بــه گونــه ای بــود کــه بیانگــر 
مطالبه گــری و ایجــاد ارتبــاط بــا صاحبــان کســب و 

ــود. ــان ب ــرای توان یاب ــازی ب ــای فضــای مج کاره
محمدباقــر اثنی عشــری رئیــس ســازمان نظــام صنفــی 
رایانــه ای کشــور بــا ذکــر تاریخچــه کوتاهــی از شــکل گیری 

الکامــپ اســتارز، افــزود: ســال ۱۳۹۴ بــا همفکــری چنــد 
ــد و  ــاز ش ــتارز آغ ــپ اس ــت الکام ــتان حرک ــر از دوس نف
امســال ایــن بخــش بــا مدیریــت آرش برهمنــد در ۵ 
ســالن،  فضایــی بالــغ ۶۶۰۰ متــر مربــع در اختیــار داشــت 

ــار هــم جــای داد. ــداد ۴۰۰ اســتارت آپ را در کن و تع
رویــداد  یــک  الکامــپ  کــه  آنجــا  از  افــزود:  وی 
ــی ســوء اســتفاده از عواطــف  ــز در پ تجــاری اســت، هرگ
و احساســات مــردم نیســتیم، بلکــه هــدف اصلــی، ایجــاد 
ــارت  ــای تج ــب و کاره ــعه کس ــادی و توس ــق اقتص رون
الکترونیــک اســت تــا در پــی فراهــم آوردن چنیــن فضایی، 
جوانــان توان یــاب بــا انگیــزه ای همچــون وحیــد رجب لــو 
ــدا  ــه موفقیت هــای شــغلی دســت پی ــدری ب ــک حی و باب
ــل شــوند. ــه تبدی ــد در جامع ــی مول ــه کارآفرین ــد و ب کنن

ــه ای  ــی رایان ــام صنف ــازمان نظ ــس س ــه رئی در ادام
ــی از  ــه یک ــک ب ــدن توان ِت ــل ش ــادوری تبدی ــا ی ــور ب کش
ــزود:  ــد، اف ــال های بع ــتارز در س ــپ اس ــای الکام بخش ه
ــداد  ــش روی ــترش پوش ــت گس ــا در جه ــالش م ــد ت بای
ــا  ــد ت ــتان ها باش ــتان ها و شهرس ــر اس ــه دیگ ــک ب توان ِت
فرصت هــای برابــری را در اختیــار افــرادی بــا توانایی هــای 

ــرار دهیــم. ــاوت ق متف
ــر عامــل مجتمــع رعــد ضمــن  منصــوره پناهــی مدی
تشــکر از تمــام اشــخاصی کــه در هــر جایــگاه و مســؤولیتی 
ــزود:  ــد، اف ــک کردن ــک کم ــداد توان ِت ــزاری روی ــه برگ ب
ــان اداره  ــط توان یاب ــه توس ــی ک ــتارت آپ های ــور اس حض
می شــود یــا بــرای افــراد دارای معلولیــت خدمــات خاصــی 
ــق و  ــار اســتارت آپ های موف ــه اســت در کن در نظــر گرفت
ــوع  ــات در ن ــاوری اطالع ــزرگ فن ــر و شــرکت های ب معتب
خــود حرکتــی جدیــد و الهام بخــش محســوب می شــود و 
عــالوه بــرا افزایــش انگیــزه دوســتان توان یــاب بــه تغییــر 
ــای  ــتعدادها و  توانایی ه ــناخت اس ــه و ش ــرش جامع نگ

ــی می شــود. ــروه از شــهروندان منته ــن گ ای
ــدوارم در  ــزود: امی ــه اف ــد در ادام ــل رع ــر عام مدی
ــه اســتارت  ــا ب ــکان فراهــم شــود ت ــن ام ــده ای ســال آین
آپ هــای حــوزه معلــوالن در میــان دیگــر شــرکت کنندگان 
غرفــه واگــذار شــود تــا بــا ایــن کار ضمینــه حضــور مؤثــر 

ــود. ــم ش ــتر فراه ــه بیش ــان در جامع توان یاب
در قســمتی از ایــن مراســم ریحانــه وحیدیــان مســؤول 
اجرایــی دبیرخانــه نمایشــگاه الکامــپ، دکتــر جعفــر 
محمــدی مشــاور آوردگاه ســرمایه، ابراهیــم زرگــران 
مســؤول اجرایــی الکامــپ و فریــد خواهشــی مشــاور 
الکامــپ پیــچ، نقطــه نظــرات خــود را در خصــوص برگزاری 
ــا  ــار ب ــپس از حض ــد و س ــرح کردن ــک مط ــداد توان ِت روی

ــد. ــی ش ــس قدردان ــپاس و تندی ــوح س ــدا ل اه

سومین رویداد توان ِتک کلید زده شد

خبــر
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خبــر

دانشجویان،  اساتید،  از  جمعی  حضور  با  جهان  و  ایران  ریاضیات  نابغه  درگذشت  سالگرد  مراسم 
شخصیت های علمی و فرهنگی در کنار مهندس احمد میرزاخانی پدر و زهرا حقیقی مادر پروفسور میرزاخانی 

در سالن جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
در این مراسم ابتدا دکتر محمود فتوحی فیروزآباد رئیس دانشگاه صنعتی شریف طی سخنانی گفت: 
هرچند عمر مریم میرزاخانی کوتاه بود اما برکت و تالش علمی او بسیار بلند بود و نام ایران را در ریاضیات 

جهانی کرد و تصویری را که از ایرانیان در ذهن مردم جهان ساخته بودند، تغییر داده.
وی افزود: مریم میرزاخانی به عنوان یک دانشمند و زن نابغه هر چند دیگر در میان ما نیست اما خصایل 
و آثارش زنده و باقی خواهد بود و استعداد که از خود نشان داد، الگویی برای دختران و پسران با استعداد 

ایرانی است.
دکتر سیاوش شهشهانی یکی از اساتید ریاضیات زنده یاد مریم میرزاخانی با اشاره به جایگاه او، افزود: 
مریم یک پدیده منحصر به فرد است که می تواند به یک جریان اجتماعی تبدیل شود. در این مدت مقاالت 
نوشته  مطلبی  کمتر  مریم  کار  مورد  در  اما  شده  ارایه  و  تهیه  او  درباره  بی شماری  سخنرانی های  و  بسیار 

شده است.
وی با طرح سؤاالتی به وظیفه دانشگاه ها و نهادها علمی کشور اشاره کرد و گفت: سؤالی که مطرح 
می شود، این است که در ۳۰ سال آینده می توانیم یک ایرانی را به عنوان برنده جایزه فیلدز معرفی کنیم، یا 
اینکه آیا در ۳۰ بعد از آن می توانیم یک ایرانی را که جایزه فیلدز را برده، داشته باشیم که در ایران فعالیت کند.

دکتر شهشهانی با ذکر خاطره ای از ماجرای ادامه تحصیل مریم میرزاخانی، گفت: سال ۱۳۷۴ یک گروه 
۶ نفره از دانشجویان که مریم هم در آن جمع بود برای مشورت و ادامه تحصیل در خارج از کشور، انتخاب 
دانشگاه و انتخاب کشور محل تحصیل به من مراجعه کردند که پس از بررسی های زیاد قرار شد که این گروه 
روی ایالت های شمال شرق متمرکز شوند و برای اینکه شانس قبولی یکدیگر را کاهش ندهند، هر کدام یک 
دانشگاه را به عنوان انتخاب اول در نظر گرفتند به همین خاطر ۵ نفر از آن گروه در انتخاب اولشان پذیرفته 

شدند.
در ادامه این نشست هیأت مدیره بنیاد در شرف تأسیس مریم میرزاخانی در جایگاه حاضر شدند و گزارشی 

از مراحل ثبت و فعالیت این بنیاد را به اطالع حضار رساندند.
در قسمت پایانی گروه موسیقی سنتی قطعاتی از موسیقی سنتی ایران را اجرا کرد.

شایان ذکر است، از آنجا که مهندس احمد میرزاخانی بنیان گذار و رئیس هیأت مدیره مجتمع رعد است 
در این مراسم جمعی از کارکنان، مدیران، اعضا هیأت مدیره و امنا، مدیرعامل و اعضا داوطلب گروه های 

همیاری جوانان و بانوان خیریه رعد نیز حضور داشتند.

گردهمایى جمعى از اندیشمندان 
در سالگرد پروفسور مریم میرزاخانى
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آموزشـی  مجتمـع  عامـل  مدیـر  پناهـی  منصـوره 
نیکـوکاری رعـد به همـراه جمعـی از مدیران ایـن مجتمع 
بـه منظـور آشـنایی بـا فعالیت هـای آموزشـی، کارگاه های 
تولیـدی صنایـع دسـتی و فروشـگاه مرکـزی ویـژه فـروش 
محصـوالت تولیـدی توان یابـان از مرکـز جامع توانبخشـی 
همـکاری  تفاهم نامـه  و  بازدیـد  قـدس  ذهنـی  معلـوالن 

مشـترک امضـا کـرد. این با پذیـرش افـراد دارای معلولیت 
جسـمی و ذهنی خدمات خود را در دو بخش حرفه آموزی 
و کارگاه هـای اشـتغال زایی بـه توان یابـان ارائـه می دهـد و 
با نظارت سـازمان بهزیسـتی کشـور، کارگاه های آموزشـی 
سـفالگری،  (هنردرمانـی)،  نقاشـی  شـامل،  تولیـدی  و 

مینـاکاری و نجـاری برگـزار می کنـد.

همزمان با بازدید مدیران مجتمع رعد از مرکز توانبخشى قدس همدان
تفاهم همکارى هاى دو جانبه امضا شد

خبــر

بـه منظـور تقویت نقاط قوت و مشـترک مراکـز رعد جمعی 
از مدیـران مجتمـع آموزشـی نیکـوکاری رعـد الغدیـر ضمـن 
بازدیـد از بخش هـای مختلـف مجتمع رعد، گفـت وگوهایی در 

خصـوص فعالیت هـای آموزشـی، توانبخشـی، مـددکاری و ... 
انجـام دادنـد و بـرای انجـام پروژه هـای مشـترک و اسـتفاده از 

ظرفیت هـای ۲ مرکـز هماهنگـی انجـام دادند.

بازدید و نشست هماهنگى مدیران رعد الغدیر
 با مدیرعامل و مسؤوالن مجتمع رعد
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نمایشـگاه بین المللـی تخصصی تجهیزات 
جانبـازان،  معلـوالن،  توانبخشـی  خدمـات  و 
سـالمندان و صنایـع پزشـکی وابسـته بـرای 
چهارمیـن سـال متوالـی در تهـران گشـایش 
می یابـد. ایـن نمایشـگاه از ۱۱ لغایـت ۱۴ مهـر 
مـاه بـا اخذ مجـوز از سـازمان توسـعه تجارت 
ایران و حمایت و پشـتیبانی سـازمان بهزیستی 
ایثارگـران  امـور  و  شـهید  بنیـاد  و  کشـور 
جمعیـت هـالل احمـر، انجمن هـای تخصصی 
حـوزه معلـوالن و دانشـگاه علـوم بهزیسـتی و 
توانبخشـی و مراکـز علمـی و دانشـگاهی در 
محل سـایت نمایشـگاهی مجتمع نمایشگاهی 
گفتگـو (جنب بوسـتان گفتگـو) از سـاعت ۱۰ 

الـی ۱۸  برگـزار می گـردد.

اولیـن هفتـه فرهنگی شـمیرانات به عنوان نخسـتین 
شهرسـتان در اسـتان تهـران بـا همـت فرمانـداری، اداره 
ارشـاد اسـالمی و بـا حضـور کلیـه ادارات و دسـتگاه های 
فرهنگـی، ۱۰شـهریور درمحـل بوسـتان قیطریـه آغـاز بـه 
کار کـرد و در ایـن مراسـم فرمانـدار و همراهانـش از غرفـه 

هنرجویـان رعـد بازدیـد کرد. در نخسـتین هفتـه فرهنگی 
شـمیرانات کـه از روز شـنبه ١٠ تـا ١٦ شـهریور در محـل 
بوسـتان قیطریه تهران برگزار شـد، کارآمـوزان و هنرجویان 
مجتمـع رعد بـا برپایی غرفـه محصـوالت و توانمندی های 

خـود را بـه نمایش گذاشـتند. 

   برگزارى چهارمین نمایشگاه بین المللى تخصصى تجهیزات و خدمات 
توانبخشى معلوالن و جانبازان و سالمندان 

غرفه هنرجویان رعد در هفته فرهنگى شمیرانات بر پا شد

خبــر
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خبــر
ــا  کتــاب «ســیمای معلولیــت در ســینما» تالیــف پریســا افتخــار ب
ــگ و  ــر فرهن ــی وزی ــاون مطبوعات ــلطانی فر مع ــد س ــه ای از محم مقدم
ارشــاد اســالمی، از ســوی انتشــارات ســیمای شــرق بــه چــاپ رســید. 
بــه گفتــه «دکتــر پریســا افتخــار»، تجربــه شــخصی وی پــس از ســانحه 
ــؤال های  ــراغ س ــا چ ــی شــد ت ــِب آن، دلیل ــت متعاق تصــادف و معلولی
مرتبــط بــا چیســتی زندگــی در ذهــن او روشــن شــود و به نوشــتن کتاب 
ســیمای معلولیــت در ســینما منتهــی شــود. وی، ســابقه درخشــانی در 
ــت  ــراد دارای معلولی ــوزه اف ــاد ح ــردم نه ــازمان های م ــای س فعالیت ه
دارد کــه همــکاری بــا واحــد آمــوزش مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد 
ــاب  ــت، کت ــه آنهاس ــاور از جمل ــن ب ــا انجم ــأت امن ــت در هی و عضوی
«ســیمای معلولیــت در ســینما» در  ۱۴۰ صفحــه و بــا قیمــت ۱۵ هــزار 
تومــان از ســوی ناشــر تخصصــی کتاب هــای حــوزه رســانه، ارتباطــات 

ــازار کتــاب عرضــه شــده اســت. و روابط عمومــی بــه ب

توران میرهادی شخصیت برجسته فرهنگی و ادبیات کودکان که در فیلمی به نام «توران 
خانم» از نگاه دوربین رخشان بنی  اعتماد و مجتبا میرتهماسب به تصویر کشیده شده  است، 
یکشنبه ۲۸ مرداد با حضور کارگردان، عوامل تولید و جمعی از مردم فرهنگ دوست در سالن 
همایش رعد اکران شد. شایان ذکر است براساس نظر گروه سازنده، عواید حاصل از فروش این 
فیلم به «شورای کتاب کودک» و «فرهنگنامه کودک و نوجوان» اهدا خواهد شد و مجتمع 

رعد هم در یک اقدام خیرخواهانه در این اقدام نیکوکارانه مشارکت و همراهی کرد.

ــای»  ــام «تافــی و پ ــا ن ــه تازگــی ب ــاب مترجــم، زهــره ناطقــی ب ــن کت آخری
ــازار شــد. ــه ب روان

کتــاب مصــور «تافــی و پــای» کــه ترجمــه آن را زهــره ناطقــی بــرای کــودکان 
۴ تــا ۸ ســال بــر عهــده داشــته، ســال ۱۳۹۷ توســط انتشــارات پایــش منتشــر 
ــل  ــارت اســت و پ ــا گوده ــای»، پیپ ــی و پ ــاب «تاف ــنده کت ــده اســت. نویس ش

هــاوارد آن را تصویرگــری کــرده اســت.
ــه  ــد ب ــش نمی خواه ــه دل ــت ک ــه ای اس ــر بچ ــاره پس ــاب، درب ــوع کت موض
ــد و عاشــق اســبش  ــرود. او در یــک خــودروی کاروان زندگــی می کنن مدرســه ب
اســت. محتــوای ایــن داســتان، بیشــتر در رابطــه بــا گریــز کــودکان از مدرســه و 

عالقــه آن هــا بــه حیوانــات اســت.
ــا ۱۰ ســال  ــاب، گفــت: تقریب ــن کت ــاره ای ــوی کوتاهــی درب ــی در گفتگ ناطق
ــی  ــه واحــد آمــوزش مجتمــع رعــد معرف ــه واســطه یکــی از آشــنایان ب پیــش ب
ــا  ــدم. تقریب ــی را گذران ــین نویس ــر و ماش ــی کامپیوت ــای آموزش ــدم و دوره   ه ش
ــان  ــه خصــوص از زب ــاب ب ــه کت ــوزه ترجم ــه کار در ح ــه ب ــود ک ــالی می ش ۸ س
فرانســه مشــغول هســتم. گواهینامــه دلــف را از ســفارت فرانســه گرفتــه ام 
ــا  ــاب ب ــون ۵  کت ــوی را دارم. تاکن ــی و فرانس ــون انگلیس ــه مت ــی ترجم و توانای
ــه  ــان ســاده، مجموع ــه زب ــون، فلســفه ب ــه واژگ ــا، رودخان نام هــای کــودک دری

ــرده ام.  ــه ک ــکا را ترجم ــای ماجی آق

سیماى معلولیت در سینما تالیف پریسا افتخار به چاپ رسید

نمایش توران خانم در سالن همایش رعد

آخرین کتاب زهره ناطقى یکى از کارآموزان مجتمع رعد منتشر شد 
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◢ Combining rehabilitation and school education 
in the Aftab Sabz institute

A conversation with Dr Bahareh Azar, homoeopathist, 
the technical assistant and the chairman of the board 
of directors of Aftab Sabz association of defending the 
rights of physically challenged children and children 
with multiple disabilities

The center of rehabilitating physically challenged 
children and children with multiple disabilities was 
established in 2004 by Dr Hossein Tehrani. 

Given the fact that the goal of this center was boosting 
the social participation role of children with disabilities, 
the kindergarten and the elementary school for 
physically challenged children and children with 
multiple disabilities were established in 2010 along 
with the rehabilitation center. At the same time, Aftab 
Sabz association of supporting the rights of physically 
challenged children and children with multiple 
disabilities was established. 

In this school, kindergarten and school children enjoy 
rehabilitation services from experienced instructors 
during their education.

◢ The presence of the child with disability in the 
family

Some advice from Seyedeh Nahid Hosseini Bina- the 

social worker to families who have disabled children

◢ Murmur

◢ Ra›ad chansons
A memory

◢ Luminaries with disabilities

Isabelle Weall

◢ Avocado
Health

◢ What’s up in Ra›ad?
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A conversation with Dr Farzaneh Farzadnia, the 
founder and managing director of Amaj institute, and 
with Dr Mollanorouzi at the institute Amaj Afra institute.

The goal of this institute is educating and empowering 
adults and it addresses three groups for its educations; 
managers and experts of their organizations, women 
and parents who have children with disability. 

Dr Farzaneh Farzadnia who holds a PhD in curriculum 
development and management, has been working 
in the field of educating adults for ten years. With the 
cooperation of Dr Mollanorouzi, Dr Farzadnia has 
established the department of parents of children 
with disabilities in this institute with the intention of 
empowering the families.

Dr Farzadnia believes that the empowerment and joy 
of these families are effective in the empowerment 
and the growth of the personalities and dignity of their 
disabled children, and are effective in the improvement 
of the society.

◢ The key to the mental health of families with a 
member with disablity 

An article by two experts in the State Welfare 
Organization of Iran about the role of families in 
establishing an appropriate relationship with their 
disabled child

According to them, not accepting the existing condition 
will bring about a lot of problems for both parents and 
the child. This article offers some suggestions to the 
families

◢ -Intellectual games can have a lot of impact on 
people’s lives

A conversation with Mahdi Ghahari, the instructor of 
the emotional intelligence classes in Ra›ad

Mahdi Ghahari is the head of Tehran committee of the 

intellectual games in the board of public sports, and is 
the inventor of Rubik for the visually impaired. 

In this conversation, Mr Ghafari, who has been running 
emotional intelligence classes in Ra›ad for four years, 
talks about the effects of intellectual games in the 
rehabilitation of people with disabilities

◢ Murmur

◢ I am trying to not depend on others as much 
as possible

A conversation with Hamed Lotfi, a 25 year old young 
man who was born with disability

In addition to majoring in English translation, he 
has taken a course in mobile phone repair in Ra›ad 
institute, and in this way, he is making money out of it. 

Hamed believes that realizing interests, as well as 
efforts one makes towards learning and updating 
specialized information are the most important factors 
in people›s improvement.

◢ An Association for empowering families
A conversation with Mahvash Kian Ersi, the founder 
of Saha association, which its goal is to empower 
families with children who are slow learners

Mahvash Kian Ersi is a journalist with a 33- year- old 
son who is a slow learner. In 2005 and 2007 and with 
the help of her husband Pirouz Kalantari, Mahvash 
founded Khorshid and Saha associations. 

The goal of Khorshid association is providing 
professional training for children who are slow learners 
and the goal of Saha association is empowering 
families with children who are slow learners. 

In her book “my slow learner son”, Mrs. Kian Ersi has 
talked about her personal experiences on empowering 
her child.
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◢ Editorial

◢ Recognizing the talents and the differences 
will result in the growth and satisfaction of people.
 A conversation with Maryam Rasoulian, M.D.  about 
the role of families in the rehabilitation of people with 
disabilities

In this conversation, the role of people’s beliefs on 
disability as well as experiences of the negative 
feelings of parents like guilt, anger and self-
condemnation regarding their disabled children, which 
sets the ground for ruining the formation of a dynamic 
relationship among family members and is a serious 
impediment to finding the children’s talents, has been 
discussed.

◢ Family is an important executive lever for 
rehabilitation of persons with disability

 An interview with Dr Afrouz Saffari Far, the chief 
executive manager of rehabilitation day center of the 
State Welfare Organization of Iran, about the activities 
of the rehabilitation centers of the Organization.

According to her, it is very effective to present people 
with disabilities and their families with educational 
packages that will boost the rehabilitation of the people 
with disabilities and to raise the awareness of the 
families on how to treat their disabled children properly.

 Pilot educational packages for mentally disabled 
children have been evaluated by the Welfare 
Organization in day centers, in thirteen provinces in 
the country, and have afterwards been carried out in 
all the centers across the country.

◢ The effective role of families in the rehabilitation 
of children with disabilities
A conversation with Katayoun Haghighi and Fargol 
Mohammadi Fard- the physiotherapists in Ra›ad 

They believe that families should be educated about 
accepting disability and how to treat with their children.

◢ The role of mothers in the rehabilitation of 
children with disabilities

A conversation with Maryam Arjmand and her child 
with disablity, Mahsa Zendedel; and also with Tahereh 
Yousefi and her child, Mehri Asghari who is suffering 
from myopathy.

These two mothers tell us about the efforts they have 
made for empowering and self-sufficiency of their 
children 

With the efforts of these mothers, Mahsa and Mehri 
have become self-sufficient, and they have became 
independent.

◢ Family and its dignity in the international 
convention of the rights of people with disabilities
An article by Mohammad Reza Dashti about what this 
convention considers as the role of the families in the 
rehabilitation of children with disabilities

◢ The empowerment of parents will help with 
the growth and empowerment of children with 
disabilities

68

شماره 69،   پاییز 1397



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


