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رسمقاهل

سرمقاله

کرونـا بیش تـر از زمانـی کـه انتظارش را داشـتیم طول کشـید و  بـه پیش بینی ها 
از آغـاز تاکنـون دسـت رد زد. این کـه ایـن بیمـاری با شـروع فصل گرمـا فروکش 
می کنـد، این کـه فراگیـری جمعی به کاهـش ابتال می انجامـد، این که کـودکان و 
جوانان مصون از ابتال هسـتند و بسـیاری از پیش بینی های دیگر که قطعیت شـان 

را از دسـت دادند.
 کرونـا  بـا وجـود تزریـق  واکسـن های  مهـم و موثـر کـه  در کاهـش مـرگ و میر 
نقـش اساسـی ایفا کـرد، هنوز زنده اسـت و هر روز جان هایـی  را می گیرد. با همه 
این هـا  بـه نظـر می رسـد تـرس از کرونا در میان بسـیاری از مـردم از بیـن رفته و 
شـاهد آن، گردهمایی هـای فـراوان  بـه بهانه هـای مختلف اسـت؛ اجتماعاتی که 
در آن هـا ماسـک زن هـا را در اقلیـت کامـل می بینیـم. طوالنـی شـدن اپیدمی و 
البتـه فروکـش کـردن میزان مـرگ و میر، باعث برگشـتن مردم بـه زندگی عادی 
شـده و کم تـر کسـی منتظـر اسـت تا ایـن اپیدمـی کامال متوقف شـود تـا زندگی 
بـه روال معمـول بـاز گـردد. امـا، کرونا چه کامـال  از بین بـرود و چه بـا تغییر در 
سـویه هایش در حداقل هایـی بـه حیاتـش ادامه دهـد، باعث تغییراتی مانـدگار در 
رفتارهـای روزمـره بسـیاری از ما شـده  اسـت؛ تغییراتی کـه گاه کوتاه مـدت و گاه  

ماندنی تر هسـتند. 
یکی از این رفتارهای ماندنی تر در بعضی از افراد، وسـواس اسـت. حساسـیت باال 
و رفتارهای وسواسـی در بسـیاری از افراد از قبل زمینه داشـته ولی نگرانی از ابتال 
بـه کرونـا بـر شـدت آن افزوده اسـت. البتـه، از آن جا کـه مدت زمـان مصونیت از 
ابتـال بـه ویـروس پـس از مبتـال شـدن به آن یا تزریق واکسـن مشـخص نیسـت، 
هنوز هم  رعایت فاصله فیزیکی و اجتماعی و  اسـتفاده از ماسـک برای جلوگیری 
از شـیوع ویروس باید همچنان ادامه داشـته باشـد ولی به نظر می رسـد رعایت ها 
و ممانعت هـا در عـده ای از حـد ضـروری در ایـن اپیدمـی خـارج شـده و بـه غلبه 

جـدی محدودیت هـا بر زندگی و ارتباطات جاریشـان مبدل شـده اسـت.
همه اینها از عوارض اپیدمی ویروسـی اسـت که با بهداشـت فردی و اجتماعی در 

ارتبـاط اسـت و نیاز به دقت های علمی و کارشناسـی دارد. 
باشد که با گذر از این بیماری فراگیر، عوارض ناشی از آن را هم پشت سر گذاریم.



کـــــــــــــــــــــــرونـا

تعریف دوران پسا کرونا 
دوران پساکرونا دوران رشد و تعالی پس از استرس و اضطراب 
خواهد بود و نتیجه ای است که انسان در طول تاریخ و پس از عبور 
از بحران ها، تجربه کرده است. دوران پسا کرونا دورانی است که 
چه بخواهیم چه نخواهیم طبق موج جدید باید گام برداریم، زیرا 

سالمت روان و جسم ما تابع وضعیت جدید  است. 
امروزه باید به جهان پس کرونا توجه کنیم. دراین دوران سالمت 
مردم جایگاه ویژه ای پیدا کرده  است. همه فکر می کردیم به دلیل 
پیشرفت علم و دانش، علم پزشکی، بخش بهداشت و اقداماتی 
مسری،  بیماری های  دوران  صورت گرفته،  زمینه  این  در  که 
عفونی و اپیدمی دیگر تمام شده است. مردم تصور می کردند که  
چنین بیماری هایی  برای قرن های پیش بوده و چون بشر به رشد 
و تعالی رسیده  و توجه به  بهداشت عمومی گسترش داشته، به 

بیماری های مسری مبتال نمی شویم.

آشنایی با اصالحات اندمی، اپیدمی و پاندمی 
آندمی: تهدید دائمی 

رخ می دهد،  درمناطق خاصی  منظم  به طور  که  بیماری  یک 
آندمی نامیده می شود. زمانی که یک بیماری آندمی می شود، 
ثابت  نسبتا  زمان  درطول  می شوند،  بیمار  که  افرادی  تعداد 
می ماند، تعداد مبتالیان بیش از دیگر مناطق است، اما با گذشت 

دوران

نازنین رحیم زاده

ــــا ــ پسـ

از  دربعضی   2019 سال  اواخر  در  کرونا  ویروس 
شهر های چین برای اولین بار در انسان یافت شد. 
جانور  بدن  به  ازخفاش ها  ویروس  این  ظاهرا 
دیگربه نام مورچه خوار پولک دار )پانگولین( وارد 
و از این طریق به انسان منتقل می شود. در 80 
درصد موارد عالئم بیماری خفیف هستند، ) تب 
و سرفه خفیف( اما در 20 درصد موارد با تنگی 
نفس یا بیماری تنفسی حاد و شدید همراه است  
که در بعضی موارد به مرگ منجر می شود. اکنون 
با کاهش شیوع ویروس کرونا، باید به این نکته 
توجه کنیم که در دوران پسا کرونا )دوران پس از 
پایان پاندمی کرونا( چگونه باید زندگی کنیم و چه 

تغییری در زندگی خود ایجاد نماییم.   
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زمان افزایش نمی یابد. در طول یک دوره زمانی مشخص، افراد 
معمول  مثال  می شوند؛  مبتال  بیماری  این  به  مکرر  طور  به 
آن ماالریاست که ساالنه بیش از 300 میلیون نفر را تحت تاثیر 

قرارمی دهد و بیشتر موارد ابتال در مناطق استوایی است.

اییدمی: تنها دریک منطقه
گسترش یک بیماری زمانی اپیدمی نامیده می شود که با فراوانی 
غیر   عادی دریک منطقه خاص و برای مدت محدودی رخ دهد. 
هنگامی که موارد یک بیماری از سطح نرمال )آندمیک( باالتر 
رود، به آن اپیدمی می گویند. پیک اپیدمی زمانی رخ  می دهد که 
میزان واگیری یک پاتوژن تغییر کند، یک ویروس جهش یابد و 
مسری تر  شود. این اپیدمی ها زمانی رخ می دهند که یک بیماری 
به تازگی وارد یک منطقه خاص شده  باشد؛ مثال آن آبله است 
که در قرن شانزدهم میالدی ازطریق  اروپایی ها به قاره آمریکا 

رفت.

پاندمی: شیوع درسراسر جهان
گسترش  یابد،  قاره ها  و  کشور ها  درهمه  بیماری  یک  اگر 
بدان  این  می دانند؛  همه گیر  بیماری  یک  را  آن  کار شناسان 
به  این بیماری  از همه، مهار موفقیت آمیز  معناست که بیش 
همکاری بین دستگاه های بهداشتی کشور های  مختلف بستگی  
پیدا می کند. مثال آن پاندمی آنفالنزای 1918 میالدی است که 
به آنفالنزای اسپانیایی معروف است و تلفات 25  تا 50 میلیون 

نفری به جا گذاشت. 

تحوالت دوران پسا کرونا
دوران پسا کرونا تغییرات بسیاری را در زندگی مردم جهان به 
می  توان  مختلف  جنبه های  از  را  تغییرات  این  آورده که  وجود 

بررسی کرد.

پیامدهای اجتماعی در دوران پسا کرونا  
امروزه جهان با بحرانی بی سابقه به دلیل شیوع ویروس کرونا 
مواجه شده که گریبان حوزه های مختلف، نه تنها دولت، صنعت 
و درمان، بلکه همه بخش های جامعه را گرفته است. ویروس 

بسیاری  داغدار کردن  و  بازار ها  کار  در  اختالل  بر  عالوه  کرونا 
از خانواده ها، باعث تحوالت ناخوشایند سیاسی، اقتصادی و 
نقش  اجتماعی  مدیران  میان  این  در  که  اجتماعی شده است 
بسیار مهمی برای برنامه ریزی در راستای کاهش اثرات مخرب 
خواهند داشت.   کرونا  پسا  دردوران  کرونا  ویروس  اجتماعی 
از گذراندن پیک کرونا دچار معضالت نوظهور اجتماعی  پس 
خود  از  خطرناک تر  بسیار  بحران  از  پس  شوک  خواهیم شد. 
این شوک  به  که  آموزش داد  باید  مردم  به  خواهد بود.  بحران 
غنی کنند.  را  خود  اوقات  سعی کنند  باید  مردم  دچار نشوند. 
مجازی  فضایی  در  ارتباطات  و  انسان ها  روابط  دوران  این  در 
شکل دیگری خواهد داشت و جامعه انسجام خود را از دست 
و  افزایش دهیم  را  تاب آوری خود  باید سعی کنیم  داد.  خواهد  
برای رسیدن به این هدف به سازگازی و انعطاف پدیزی  احتیاج 
در  امر  این  کرد.  برجسته  باید  را  زندگی  مثبت  نقاط  داریم. 
عضو  یک  به  قربانی،  جای  به  را  افراد  اجتماعی  بحران های 
فعال تبدیل می کند، آنها را به حمایت از دیگران وا می دارد و 
آسیب های یک بحران را کمرنگ می کنـد. در تاب  آوری، تفکر 
مثبت و خوش بینی هم مطرح است. برای زندگی هدف و معنا 
فداکاری  ارزش  مردم  بحران ها  با  مقابله  درزمان  دارد.  وجود 
را بیشتر درک  می کنند، این موضوع به افراد کمک می کند و 
میزان قدرت جامعه را در کنترل وضعیت پس از بحران افرایش 
می دهد.  کسب مهارت تاب آوری، مزایای بسیار دارد. امروزه 
نیازمند فراگیری مهارت هایی برای دوران پسا کرونا هستیم و 

باید به فکر مدیریت پسا کرونا باشیم.   

تغییر فرهنگ زندگی فردی و اجتماعی مردم بعد از دوران کرونا 
فرهنگ به مجموعه آداب و سنن گفته می شود که از پیشینیان 
به ما رسیده است. تغییرات فرهنگی به مرور زمان اتفاق می افتد. 
مثال  عنوان  به  داشته،  مادی  فرهنگ  بر  زیادی  اثرات  کرونا 
شیوع این ویروس بر فرهنگ غذایی ما تاثیر  گذاربوده؛ به طوری 
که ما در مصرف موادغذایی محدودیت هایی در نظر گرفتیم و از 
غذا هایی استفاده نمی کنیم که احتمال آلودگی داشته باشند. 
بیشتر  هم  پوشاک  و  خوراک  مثل  زندگی؛  مایحتاج  درخرید 

صرفه جویی می کنیم.

آسیب های فردی دوران پس از کرونا
انزوای فردی و قرنطینه، افرایش مصرف و گرایش به رسانه های سرگرم کننده مجازی و ویدئویی در دوران 
کرونا بسیار تشدید شده است؛ به طوری که ماندن کودک در خانه، حضور از راه دور و مجازی در مدرسه و دور 
کاری ادارات، عالوه بر افزایش مصرف اینترنت، با افزایش استفاده از ویدئو و بازی همراه بوده است که باعث 

تغییرات آشکاری در زندگی مردم شده است. 
در دوران پس از همه گیری ویروس کرونا افراد با روشی متفاوت تر از قبل، زندگی،  کار و مسافرت می کنند 
و فعالیت های روزمره آنها مانند؛ زمان غذا خوردن و نحوه برقراری ارتباط با اعضای خانواده، دچار تغییرات 
اساسی شده است. افراد در این دوران به اختالالتی مثل؛ وسواس، پارانویا )بدگمانی و سوء ظن(  و افسردگی 

دچار می شوند که زندگی روزمره آنها را با چالش مواجه می  کند. 
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پسا کرونا



چالش های نهاد خانواده پس از دوران کرونا  
و  اضطراب  خانوادگی،  تنش های  همراه  به  وسواس  اختالل 
افسردگی افزایش گسترده ای پیدا کرده   و وسواس شست و شو 
در میان مردم گسترش بسیاری داشته  است. روابط خانوادگی 
و  بهتر  دیدار ها   و  گردهمایی ها   دلیل  به  خانواده ها  از  عده ای 
بیشتر شده است، پدران وقت بیشتری برای خانواده گذاشته، 
فرزندان زمان بیشتری در منزل حضور دارند و اعضای خانواده 

از حضور هم بیشتر استفاده می کنند. 
فرهنگ کتاب خوانی و ارتباطات از طریق فضای مجازی  بیشتر 
از گذشته شده  و عده ای معتقدند که ارتباطات اینترنتی، وضعیت  
بهتری را نسبت به ارتباطات رسمی و اجباری برای آنها ایجاد 
کرده است و از ارتباطات تکلیفی و وظیفه ای، کاسته شده است. 

وقتی از چالش های خانواده در دوران پسا کرونا صحیت می کنیم 
به دنبال یک نگاه واقعی در فرهنگ ایرانی هستیم.  این چالش ها  
به دو بخش چالش های درون خانوادگی و چالش های خانواده ها 
با نظام های  پیرامونی ازجمله آموزش و پرورش تفسیم می شود. 
گسست  های بین نسلی و چالش های بین والدین به عنوان نسل 
قدیمی و فرزندان به عنوان نسل جدید که یک گسل اجتماعی 

را به وجود آورده، بیشتر خواهد شد. 

روش های آموزشی در دوران پسا کرونا
رویکرد آموزش ترکیبی و کالس درس مجازی، نمونه های رایج 

از روش های آموزشی مبتنی بر فناوری است.

آموزش ترکیبی
با  آموزش حضوری  ترکیب  نوع  به معنای هر  ترکیبی  آموزش 
زمان  از  فراتر  زمانی  در  فناوری  بر  مبتی  غیرحضوری  آموزش 
درس است. این روش ضمن بهره  مندی از مزایای آموزش مبتنی 
بر اینترنت  نظیر انعطاف  پذیری در زمان و مکان، از امتیازات 
منحصر به فرد آموزش حضوری، همچون ارتباط چهره به چهره 

معلم و شاگرد نیز بهره می جوید.

کالس درس معکوس یا وارونه
آموزشی  روش های  از  یکی  وارونه  یا  معکوس  درس  کالس 
ترکیبی است؛ در این روش محتوای درس به شکل الکترونیکی 
تولید می شود و قبل از کالس درس از طریق بستر های مجازی 
دریافت  از  پس  فراگیران  می گیرد.  قرار  فراگیران  اختیار  در 
باب  در  و  می شوند  حاضر  درس  کالس  در  درس،  محتوای 

محور های  درس بحث، گفت و گو و تمرین می کنند.
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راهکارهای ارتقای سالمت روان جامعه پس از دوران کرونا 
یا  ماه ها  که  می شویم  مواجه  افرادی  با  کرونا  پسا  دوران  در   
کرونا  بحران  در  دارند.  نیاز  نظارت  و  مراقبت  به  سال ها 
انسان های  با  نداریم.  اجتماع  را در  افراد  روان کامل  سالمت 
از وضعیت عادی خارج  شده   ریخته مواجه  هستیم که  به هم 
هستند.  روانی  اختالالت  عالئم  و  نشانه ها  تجربه  حال  در  و 
باید بدانیم که در وضعیت فعلی چه باید کرد تا ساختار روانی 
این بحران  التیام پیدا کرده و عالئم و نشانه های  افراد جامعه 
باید  کند.  پیدا  افراد کاهش   بین  در  روان پزشکی  اختالالت  و 
سعی کنیم از وضعیت آگاه  باشیم و بر روی برنامه های تفریحی، 
ورزش، پیاده روی، تعامالت عاطفی و افرایش معنویات بیشتر 

تمرکز کنیم .

زندگی پسا کرونا و  تولید  
است،  در جامعه  اول  اصل  که  مردم  کنار سالمت  در  امروزه 
تعطیل  در کشور  را  تولید  نمی توانیم   است.  اصل  یک  تولید 
کنیم. نمی توانیم تولید و توزیع مواد غدایی و بهداشتی یا مغازه 
و فروشگاه ها را درکشور تعطیل کنیم. نمی شود نیازهای عمومی 

مردم از جمله آب، برق، گاز و حمل و نقل را تعطیل کنیم. 

زندگی پس از دوران کرونا تغییر کرده است. تغییر سبک ارتباطات 
فرهنگی و اقتصادی مهم ترین آثار و نتایج دوران گذر از بحران 
کرونا محسوب می شود. از دستارودهای مهم دوران پسا کروها 
می توان به استفاده از تکنولوژی های جدید اشاره کرد که موجب 

کاهش تردد و آلودگی ها می شود. 
درحال حاضر همایش ها، سخنرانی ها، کارگاه ها و جلسات به 
اقتصاد،  برگزار می شود و در دوران پسا کرونا  آنالین  صوررت 
به دوران پیش  تغییر می کند و شباهتی  ارتباطات  و  فرهنگ 
هوشمند  مردم  زندگی  کرونا  پسا  دوران  در  ندارد.  کرونا  از 

خواهدبود.

تجارت پس از کرونا 
چشم انداز قرنطینه  در بسیاری از کشورها ممکن است تاریک 
به نظر برسد، اما برای همه این طور نیست. شرکت هایی که 
خلق  جدید  فرصت هایی  کار می کنند،  الکترونیک  حوزه  در 

جهانی  اقتصاد  بر  قرنطینه  منفی  اثرات  شاهد  ما  می کنند. 
به شکل  اقتصاد  بگوییم کل  نیست که   اما صحیح  بوده ایم، 
منفی متاثر شده است. بخش هایی وجود دارند که با شیب تندی 
رشد کرده اند ؛   مثال در بخش سرگرمی های خانگی بسیاری از 
مصرف کنندگان رفتارشان را تغییر داده اند و تقاضا برای خرید 
سیستم  های سرگرمی خانگی افریش یافته است، اما بخش هایی 
 مانند؛ سفر، گردشگری، هتل ها، رستوران ها و مانند آنها وجود 
دارند که بحران کرونا روی فعالیت آنها تاثیر منفی داشته است 
و صاحبان این مشاغل مجبور شده اند مدل های تجاری خود را 

تغییر بدهند. 
البته تغییر در جهت  این بیماری  همه را تغییر خواهد  داد و 
مثبت ، زیرا اکنون اگربه آینده نگاه  کنیم شاهد فرصت های زیادی 
تکنولوژی   های  با  را  کارها  از  بسیاری  می توا نیم  و  خواهیم بود 
امروزی انجام دهیم. به نظر می رسد مردم در آینده خواهند فهمید 
که چیز های زیادی وجود دارد که با روش های ساده می توانند به 

آنها دسترسی داشته باشند. 

تغییرات شغلی در دوران پس از دوران کرونا 
مجمع جهانی اقتصاد در یک گزارش آینده  نگرانه به پیش بینی 
ساختارشغلی در پساکرونا پرداخته و مشاغل و مهارت  های آینده 
را ترسیم و سرعت تغییرات آنها را بر اساس نظرسنجی رهبران 
کسب و کار سنجیده  است. دراین گزارش به پنج نکته اساسی از 

این تغییرات پرداخته شده  است.
 اول اینکه، نیروی کار سریع تر از حد انتظار به سمت اتوماسیون 
پیش می رود و طبق تحقیقات در 5 سال آینده، 85 میلیون 
شغل از بین می  رود و حدود 43 درصد مشاغل به دلیل توسعه 

فناوری قصد دارند نیروی کار خود را کاهش دهند.
دوم اینکه، با انقالب رباط ها، 97 میلیون شغل جدید ایجاد 
خواهد شد و با تحول در اقتصاد بازار  های کار، نفش های جدیدی 
درزمینه هوش مصنوعی و مشاغل تولید محتوا مانند؛ مدیریت 

رسانه های  اجتماعی و نوشتن محتوا ظاهر می شود.
سوم اینکه، درسال 2025 تفکر تحلیلی، خالقیت و انعطاف پذیری 
نظر  کارفرمایان  نظر  از  است.  پرطرفدار  مهارت های  جمله  از 
انتقادی تجزیه وتحلیل و حل مساله درسال های آینده از اهمیت 

بیشتری برخوردار  می شود. 
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ارتقای مهارت های  بر روی  رقابتی ترین مشاغل  اینکه،  چهارم 
کارگران خود تمرکز خواهند کرد و تقریبا نیمی از کارگران که در 
نقش خود باقی خواهند ماند، برای مهارت های خود به آموزش 

نیاز دارند.
پنجم اینکه، دورکاری همچنان ماندگار خواهد بود و حدود 84 
به  را  کاری  فرایند های  به سرعت  قرار است  کارفرمایان  درصد 

سمت دیجیتالی شدن پیش ببرند. 

وضعیت و مدیریت شهری در دوران پسا کرونا 
ما در تاریخ تحوالت شهری واژه هایی مشابه پسا کرونا داریم که 
به دوره ای پس از دوره ای دیگر اشاره می  کند؛ مانند پسا نوگرایی 
یا حتی، پسا پسا نوگرایی. این واژه به دورانی باز می گردد که 
تسلط نگاه مدرن در معماری و شهر سازی با اتفاقاتی که در دنیا 
در جربان بوده،  سبب تغییراتی در اداره شهر ها   که تا حدودی 
در  پسا مدرن  و  دوره مدرن  بود، شد.  متفاوت  آن  از  پیش  با 
ادبیات و شهرسازی تعریف کامال روشنی دارد که با مطالعه کتب 
اندیشمندان درک می شود، اما درمورد پسا  کرونا تجربه ای در 
دست نیست. قائدتا باید راه هایی که تا قبل از شیوع ویروس 
و  بررسی  و شهر سازی طی شده است،  در حوزه شهری  کرونا 
مشخص شود، چون ممکن است در برخی اقدامات به تجدید نطر 

نیاز   باشد.
معموال وقوع هرحادثه  ای  در کنار تبعات منفی آن تجربیانی 
داشته  قصد    مدیرشهری  یک  چنانچه  همراه دارد.  به  نیز  را  
 باشد از این تجربیات استفاده مناسب کند، قطعا باید نسبت 
بتواند  تا  کند  تجدید نظر  موجود  فرایند های  و  ساختارها  به 
از گذشته  را  دارد  نظارت   برآنها  که  را  پایه های حیات شهری 
محکم تر کند. در دوران پسا کرونا احتماال در برخی از زمینه های 
شهری و شهر سازی، نیازمند تجدید نظرهستیم. باید روش های 
برنامه ریزی، طراحی و روش های تحلیل مسائل شهری را باز نگری  
و برخی روش ها   را به دلیل آسیب زا بودن را متوقف کنیم؛ در 
این صورت امکان دارد به سمت روش هایی برویم که تاکنون از 

آنها اطالع نداشتیم.  

مدیریت منابع انسانی بعد از بحران کرونا 
از آنجا که مدیریت بحران از اهمیت خاصی برخوردار است، یکی 
از ملزومات اصلی در مدیریت بحران، ایجاد آمادگی و توان مندی 
در مدیریت بحران است. شیوع ویروس کرونا بحرانی همه گیر 
است که باعث توقف چرخ های صنعت شد و مسلما رویکرد های 
سازمانی بعد از آن باید تغییر کنند. در این میان بیشترین آسیب 
متوجه نیروی انسانی است که نقش منابع انسانی را در مقابله 

با این آسیب  برجسته تر کرد.

افراد دارای معلولیت در دوران پسا کرونا 
در دوران پسا کرونا باید جهانی بهتر، فراگیر، دسترس  پذیر 
و پایدار را برای افراد دارای معلولیت بسازیم. این موارد به 
ما یاد آوری می کنند که این گروه از جامعه نیز مانند دیگر 
آسیب  در معرض  آنها،  از  بیشتر  و حتی  گروه های جامعه 
دوران شیوع  در  افراد  این  افرایش مشکالت  قرار  گرفته   اند. 
بیماری کرونا مسوولیت آحاد جامعه را در مقابل این گروه 

یاد آوری می کند. 
سیاست گذاری اجتماعی در حوزه افراد دارای معلولیت در 
دوران پسا کرونا باید به گونه ای باشد که ضمن تحکیم و 
همه  حوزه،  این  در  موجود  کارآمد  سیاست های  تقویت 
دستگاه ها،  قوانینی را درزمینه هم سویی و هم افزایی هر چه 
بیشتر تصویب کنند و همچنین با  ایجاد عزم ملی برای احقاق 
حقوق افراد داری معلولیت، مسوولیت اجتماعی شهروندان را 
دربرابر آنها یاد آوری کنند. در دوران پسا کرونا باید به مواردی 
مانند؛ گسترش حمایت های قانونی از این افراد، زمینه سازی 
رفاه  و  اقتصادی  استقالل  پویا،  و  پایا  اشتغال  ایجاد  برای 
تامین اجتماعی،  نظام  از  برخورداری  گروه،  این  بیشتر  هر 

بیمه های مکمل درمان و مواردی از این دست توجه شود.
دوران پساکرونا دورانی است که باید با عقل گرایی بیشتری 
زندگی کنیم و سعی کنیم، تغییراتی را در روش زندگی خود به 
وجود   آورده و مدیریت زندگی را در دوران پسا کرونا یاد  گرفته 

و تمرین کنیم.
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چگونه

را بیاموزیم؟

هنر همزیسـتی با
پسا کـــــــــــــــــــرونـا

خبرگزاری ایمنا
www.imna.ir

پس از همه گیری بیماری کرونا در جهان با وجود محدودیت ها، 
قرنطینه، غم از دست دادن عزیزان و استرس، بشر با شرایطی 
روبه رو شد که تا قبل از آن هیچ گونه آمادگی برای آن نداشت. با 
توجه به تغییرات گسترده این ویروس، درحال حاضر هم زیستی 

با بیماری کرونا، به یکی از معضالت اصلی تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، در مدت شیوع بیماری کرونا، شاهد 
رفتارهای متفاوت و گاه متناقضی از سوی افراد بودیم. گاه 
مردم توصیه های بهداشتی را جدی می پنداشتند و بیش ازپیش 
گاه  و  می دادند  نشان  حساسیت  موضوع  این  به  نسبت 
خود  کسب وکارهای  و  مسافرت ها  به  و  می کردند  بی توجهی 

می پرداختند.
با شناسایی نوع رفتارها و دالیل رفتاری، می توان استراتژی های 
مناسبی برای هدایت بهتر مردم به شیوه های مناسب تر رفتاری 
پیامدهای  از میزان  تا حدودی  امر می تواند  این  اندیشید که 

کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت کرونا کاهش دهد.
بیماری و مرگ، تنها اثرات ظاهری و قابل مشاهده کرونا است؛ 
متوقف  غیرآموزشی،  و  آموزشی  مراکز  تعطیلی  درصورتی که 
شدن فعالیت های اقتصادی، قرنطینه، محدودیت در سفرها، 
بخش  به  صدمه  بزرگ،  و  کوچک  شرکت های  بسته شدن 
صدمات  و  درمان  سرسام آور  هزینه های  صادرات،  و  واردات 
آن ها  که شاید جبران  دارد  در جامعه  زیادی  تأثیرات  روانی، 

بسیار زمان بر و گاه غیرقابل جبران باشد.
بالیای  سایر  مشابه  جهات،  پاره ای  در  کرونا  پاندمی  تأثیرات 
اقتصادی  انسانی،  پیامدهای  دارای  و  زلزله  مانند  طبیعی 
و اجتماعی مشابهی است؛ اما با توجه به سطح تأثیر کرونا 
بر معیشت، اشتغال، اقتصاد و زیرساخت های جامعه، قطعًا 
تأثیرات بسیار وخیم تری نسبت به مخاطره ای نظیر زلزله دارد.

انقراض مشاغل و فعالیت های سنتی
که  »گالوپ«  بین المللی  مؤسسه  نظرسنجی 
در نیمه دوم سال 2020 میالدی در 11۶ کشور 
جهان انجام شد، نشان می دهد که همه گیری 
گسترده بیماری کرونا و تعطیلی های وسیع به 
علت موج های پی درپی این بیماری و آمار باالی 
مرگ ومیرها، بر زندگی هر چهار نفر از پنج نفر 
در این کشورها تأثیر گذاشته است. 45 درصد 
جمعیت جهان معتقدند که کرونا تأثیر بسیاری 
زیادی بر زندگی آن ها گذاشته و 35 درصد، این 
تأثیر را متوسط می دانند و تنها 19 درصد اظهار 
کردند که این بیماری بر زندگی آن ها تأثیرگذار 
نبوده است و حدود یک درصد افراد نیز درمورد 

کرونا چیزی نشنیده بودند.
این  جهان گیری  به  توجه  با  می رسد  نظر  به 
بیماری و درگیر کردن تمام اقشار جامعه، این 
تصوری  غیرقابل  ابعاد گسترده  دارای  موضوع 
باشد. شیوع کرونا باعث رنسانس اجتماعی و 
صنعتی در گستره وسیعی خواهد شد. بسیاری 
رفتارهای  سنتی،  فعالیت های  و  مشاغل  از 
و  آداب  رفتارهای سالمتی و حتی  اجتماعی، 
از  برخی  در  و حتی  نیز متحول  رسوم سنتی 
موارد منقرض خواهد شد؛ بنابراین در نهایت 

باید منتظر تحوالت بزرگ باشیم.
افراد موفق در بحران ها و شرایط دشوار

سبک زندگی بشر پس از بحران کرونا ممکن 
است دچار تغییرات کلی شود و افراد معمواًل 
می دهند.  وفق  آمده  پیش  شرایط  با  را  خود 
بشر همواره با شرایط پیش آمده خود را وفق 
می دهد و در شرایط حاد، بحران ها آزاردهنده 
بیماری های  داده  نشان  مطالعات  هستند. 
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مسری در هر دهه ای از زمان که شیوع پیدا کردند، پس از 
مدتی در زمینه علوم پزشکی و زیست شناسی، تغییراتی رخ 
می دهد که می تواند ثمراتی برای ارتقای زندگی و تمدن بشر 

داشته باشند.
افتاده،  اتفاق  که  و شرایط دشواری  بحران ها  این  در همه 
گذشته،  تجارب  به کارگیری  با  که  هستند  موفق  افرادی 
صفات  گذاشتن  کنار  با  و  کافی  شناخت  بودن،  واقع نگر 
اخالقی نادرست، زندگی درحال، به کارگیری استعدادها و 
انعطاف پذیری،  جدید،  آموزش های  و  موجود  مهارت های 
احساسات  بروز  دشوار،  شرایط  در  سرسختی  و  مقاومت 
درست،  تصمیم گیری  مسئله،  حل  قدرت  خود،  از  مثبت 
سازگاری با شرایط، هدفمندی و داشتن مهارت های زندگی 
و برخورداری از حمایت های اجتماعی گسترده می توانند از 

سالمت روحی و جسمی بهتری برخوردار باشند.

دوران پساکرونا
روانی،  آسیب های  ایجاد  باعث  پساکرونا  دوران  گرچه 
آثار  و  بیکاری  از قبیل، جرم، فقر و  اقتصادی  اجتماعی و 
آگاهی  به  رسیدن  در  را  افراد  می تواند  اما  دیگری می شود 
تا  کند  تعادل کمک  مرز  به  رسیدن  و  بلندمدت  اهداف  و 
بتوانند با عبور از  بحران ها و نگرانی ها، به زندگی باثبات تر و 
مسالمت آمیزی در کنار اعضای خانواده و افراد جامعه برسند.
دوران پسا کرونا یا دوران زندگی با کرونا دورانی است که باید 
باعقل گرایی بیشتر زندگی کنیم و یاد بگیریم در این دوران 
تغییراتی در روش زندگی و کاری به وجود آوریم و به سمتی 
حرکت کنیم که در حوزه آموزش و پژوهش و درمان، مدیریت 

زندگی با کرونا را یاد بگیریم و تمرین کنیم.
تغییر سبک ارتباطات، فرهنگ و اقتصاد از مهم ترین آثار و 
برخی  بحران کرونا محسوب می شود.  از  نتایج دوران گذر 
در  نیز  اضطراب  و  وسواس  همچون  روانی  آسیب های  از 
جهان پساکرونا بروز می کند و در دوران کرونا سبک زندگی 
خاصی را تجربه کردیم، ازنظر بهداشتی و تکنولوژی با برخی 
آموزش های جدید آشنا شدیم و امکاناتی در اختیار ما قرار 

گرفت.

همزیستی با کرونا نیازمند پذیرش واقعیت
مهدی عسکری پور، روان شناس و مدرس دانشگاه، می گوید: 
شماری از کشورها با شیوع کرونا در جهان موضوع همزیستی 
با کرونا را مطرح کرده و طرح ها و سمینارهای متعددی را 
در زمینه ضرورت همزیستی بشر با این ویروس، تأثیرات این 
همه گیری در سال های آینده و تغییرات سبک زندگی برگزار 

کردند.
وی افزود: برخی دانشمندان نیز از واژه مسالمت آمیز برای 
زندگی با کرونا استفاده کردند. مطابق با نظریات متخصصان 
این ویروس همانند ویروس  نتیجه گیری شد که  این حوزه 
آنفلوآنزا و سرماخوردگی قابل کنترل نیست و مانند سرخک 
بنابراین  شد؛  نخواهد  ریشه کن  اطفال  فلج  و  سرخجه  و 
برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها با این فرضیه طراحی شده 
بر  تمرکز  درمان  و  بهداشت  حوزه  متخصصان  کمک  با  و 
راهکارهای جلوگیری از شیوع بیماری، معالجه و درمان و 

چگونگی ادامه زندگی با کرونا قرار گرفت.
این روان شناس ادامه می دهد: پذیرش این واقعیت که یک 
بیماری همواره با بشر زندگی می کند، دشوار است و رعایت 
و  الکل  و  ماسک  از  استفاده  بهداشتی،  ضوابط  و  اصول 
درازمدت  در  بیماری  از  ناشی  ترس  و  اضطراب  دستکش، 
کرد؛  خواهد  دشوار  را  مسئله  این  پذیرش  و  خسته کننده 
بنابراین برای همزیستی با کرونا در مرحله نخست باید این 
واقعیت را پذیرفت که این ویروس فعاًل با بشر زندگی می کند. 
نظام  سازمان  عضو  و  روان درمانگر  مقتدری،  شبنم 
روان شناسی و مشاوره، اظهار کرد: یکی از راه های اساسی 
است.  واقعه  پذیرش  روانی،  تاب آوری  افزایش  راستای  در 
شایانی  کمک  نیز  پدیده  معنابخشی  به  واقعیت  پذیرش 
می کند؛ بنابراین می توان گفت با پذیرش واقعیت، معنادهی 
به واقعه و افزایش تاب آوری روانی همزیستی مؤثر با کرونا نیز 

اتفاق می افتد.
وی درخصوص چگونگی معنابخشی به رویدادها، افزود: با 
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انتخاب هدف و رسالت می توان به رویدادها و به طور کل زندگی 
معنا بخشید. این معنابخشی به وقایع و رویدادها سبب پذیرش 
حقایق شده و می تواند بحران های متعدد زندگی همچون شیوع 
کرونا یا همزیستی با این ویروس را نیز به فرصت تبدیل کرده و 

نگاه رشد را جایگزین رشد در دوران کرونا و پساکرونا کرد.
به  داد:  ادامه  و مشاوره  روان شناسی  نظام  این عضو سازمان 
عنوان مثال، با آغاز شیوع کرونا که امکان حضور در ادارات، 
مدارس یا دانشگاه ها وجود نداشت و بخش اعظمی از گروه ها 
با بهره گیری از خالقیت در فضای مجازی به حرف و مشاغل 

تخصصی ادامه دادند.

کرونا سال ها در کنار ما خواهد ماند
مطـرح  کرونـا  بـا  ارتبـاط  در  را  سـناریو  چهـار  متخصصـان 
می کننـد: بـروز واریانت های مقـاوم در برابر واکسـن و درمان، 
بـاال رفتـن سـرعت و شـدت انتقـال بیمـاری و بیماری زایـی 
ویـروس و احتمـال تکاملـی کـه منجر به تضعیف آن می شـود. 
در ایـن میـان امـا بـا توجـه بـه مشـکالت موجـود و وضعیتی 
کـه در کشـورهای مختلف در زمینه شـیوع کرونا وجـود دارد، 
وقوع سـه سـناریوی اول، بسیار محتمل تر از سـناریوی چهارم 

است.
علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسـی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی، در یادداشـتی نوشـت: دالیل 
متعـددی بـرای طوالنی شـدن پاندمـی کرونـا مطـرح اسـت و 
یکـی از مهم تریـن ایـن دالیـل را باید نبود برنامه مناسـب برای 
مبـارزه بـا بیماری دانسـت چراکـه ناشـناخته ها در مـورد این 
ویـروس زیـاد اسـت و شـواهد موجود بـا توجه بـه خصوصیت 
و تغییـر عملکـرد ویـروس، نشـانه هایی از قطع زنجیره شـیوع 
ویروس هـای  دیگـر  ماننـد  ویـروس  بنابرایـن  نـدارد   وجـود 
تنفسـی سـال ها در کنـار ما خواهـد ماند اما عملکرد مناسـب 

می توانـد فعالیت هـای آن را مهـار کنـد.

تأثیرات مثبت کرونا بر زندگی
کرونـا بـا همـه تأثیـرات منفی که بـه همـراه داشـت، تأثیرات 
مثبتـی نیـز بر سـبک زندگی افراد داشـته که شـامل؛ مطالعه 
کتـب گوناگون، انجـام کارهـای عقب مانده، کاهـش ترافیک، 
کمتـر شـدن مصرف گرایـی در مـد و پوشـاک، صلـه رحـم بـا 
اسـتفاده از تلفـن و فضـای مجـازی و بودن در کنـار خانواده و  

صرفه جویـی در وقت اسـت.
زندگـی،  در  غیرضـروری  هزینه هـای  کاهـش  همچنیـن 
وصف ناپذیـر  مجاهـدت  پوشـاک،  در  مصرف گرایـی  کاهـش 
کادر درمانـی، خریـد اینترنتـی اقالم ضـروری زندگـی، ارتقای 
مراقبت هـای عمومـی در جامعـه، مشـارکت در فعالیت هـای 
جهـادی خودجـوش، به تعویـق انداختن مطالبـات، ورزش در 
منـزل، ارتقای سـطح بهداشـت فـردی، دسـت گیری از ضعفا، 
بخشـیدن اجـاره امـالک، تدریـس و تحصیـل از طریـق فضای 
مجـازی، توجـه بیشـتر بـه رعایـت بهداشـت فـردی، توجه به 
سـالمندان و ایثـار و ترجیـح دیگـران بر خـود از سـایر تأثیرات 

مثبـت کرونـا بـر زندگـی بوده اسـت.
 اتفاق دیگری که در مدت قرنطینه رخ داد، سـرویس دهی اکثر 
کتابخانه هـای دنیـا بـه عالقه منـدان سراسـر جهـان به صورت 
اینترنتـی بـود. اتفاقـی کـه می توانـد پایـدار و طوالنی مـدت 
باشـد. البتـه در گذشـته تعـدادی از کتابخانه ها سـرویس دهی 
آنالیـن داشـتند امـا انتظـار مـی رود کـه از ایـن به بعد بیشـتر 
دانشـگاه ها  بـه  وابسـته  کتابخانه هـای  به ویـژه  کتابخانه هـا، 

چنیـن خدماتـی ارائـه دهند.

تأثیرات منفی کرونا بر سبک زندگی
تأثیـرات منفـی کرونا بر سـبک زندگی شـامل؛ کم رنگ شـدن 
صلـه رحـم و کاهـش رفـت و آمدهـای فامیلی، سـیطره بیش 
از پیـش فضـای مجـازی بـر زندگـی،  تعطیلی  مراکـز مذهبی 
و فرهنگـی همچـون مسـاجد، تئاتـر، سـینما و ورزشـگاه ها، 
احتـکار مایحتـاج ضـروری توسـط برخـی خانواده هـا، سـفر 

نرفتـن، افزایـش اختالفـات خانوادگـی و زناشـویی می شـود.
از جمعیـت دانش آمـوزی دنیـا تحـت  از 72 درصـد   بیـش 
تأثیـر پیامدهـای ویـروس کرونـا قـرار گرفتند. بیشـتر مدارس 
و دانشـگاه ها تعطیـل شـدند، بیشـتر کالس هـا و امتحانـات 
حضـوری لغـو شـدند و دسترسـی دانشـجویان بـه کتابخانـه 
غیرممکـن شـد.  بیشـتر والدیـن مجبور بـه آموزش کـودکان  
در خانه شـدند. بنا به گفته مدیر مؤسسـه آموزشـی ناتینگهام 
در بریتانیـا، خیلـی ناگهانـی وارد یـک دوره آزمایشـی تحصیل 
طرفـی  از  شـدیم.  آنالیـن  به صـورت  و  خانـه  در  کـودکان 
کارشناسـان آمـوزش و پـرورش معتقدنـد  کـه روش آمـوزش 
و  نیسـت  بـرای دانش آمـوزان کوچـک موفقیت آمیـز  آنالیـن 
موفقیـت آن هـا وابسـته بـه مقـدار وقتی اسـت کـه والدین در 
خانـه بـرای آن هـا می گـذارد؛ امـا ایـن روش آمـوزش بـرای 
دانشـجویان مشـکل خاصی ایجـاد نکرده  و آن ها توانسـتند از 
وقـت آموزشـی خود مؤثرتر اسـتفاده کنند. حتـی در این مدت 
بسـیاری از سیسـتم های دانشـگاهی، تعـداد زیـادی دانشـجو 
از سراسـر دنیـا پذیرفته انـد کـه قـرار اسـت به صـورت آنالیـن 

تحصیـل خـود را آغـاز کنند.
 آسیب به برخی مشاغل، اجبار به ماندن در خانه ، گوش دادن 
مدام به اخبار همه گیری کرونا که  منجر به کسالت، اضطراب، 
نگرانی و افزایش بیماری های جسمی و روحی نظیر افسردگی، 
اضطراب، ترس، نفس و افزایش ضربان قلب نیز از سایر تأثیرات 

منفی کرونا بر سبک زندگی هستند.
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شایع  کرونا  بیماری  که  دوسالی  در 
رعد  مجتمع  آموزش های  تمامی  شد، 
به صورت مجازی ارائه  شدند. با توجه 
از  آموزش ها  شدن  حضوری  الزام  به 
ابتدای سال، دفتر آموزش چگونه خود 
را برای  حضوری شدن آموزش ها آماده 

کرد؟
بعد  آموزشی  کالس های  راه اندازی  برای 
بسترسازی  به  نیاز  وقفه،  سال  دو  از 
داشتیم.  کالس هایی که در  مجتمع رعد 
برگزار می شوند،  با کالس های درس در 
مدارس؛  در  هستند.  متفاوت  مدارس، 
عناوین دروس،  معلم ها و دانش آموزان، 
ثابت و  مشخص هستند  و وقتی برگزاری  
تنها  شد،  حضوری  درس،  کالس های 
اطالع رسانی به دانش آموزان و برنامه ریزی 
دستورالعمل های   رعایت  چگونگی  برای 
بهداشتی در مدارس مورد نیاز  بود. ولی 
کالس های  راه اندازی  برای  برنامه ریزی 
رعد،  چون  مراکزی  در  حضوری 
مجدد  راه اندازی  برای  نیستند.  اینگونه 
کالس های حضوری،  باید مقدماتی را طی 

می کردیم،  باید با اساتید داوطلب یا غیر 
داوطلب  تماس گرفته  و از وقت های آزاد  
باید اطالع رسانی  آنها مطلع می شدیم،  
به کارآموزان  انجام می شد و از آنها  با 
توجه به عالقمندی هایشان، ثبت نام به 
عمل می آمد. آماده کردن فضای موسسه 
از  هم  بهداشتی  پروتکل های  طبق  بر 
دیگر مقدماتی بود که باید طی می شد. 
بعد از طی این مراحل بود که  توانستیم 

کالس های حضوری را راه اندازی کنیم. 

 از هفته آخر فروردین،  شروع به  ثبت نام  
کرده و به مرور  ظرفیت کالس ها  را بیشتر 
کردیم. این در حالی بود که  کالس های 

آنالین  همچنان ادامه داشت.

بازگشــایی  از  کارآمــوزان  اســتقبال 
کالس هــای حضــوری،  چگونــه بــود؟
که   99 سال  درتابستان  را  اطالع رسانی 
کرونا  بیماری  میر  و  مرگ  و  ابتال  آمار 
که  آنطور  ولی  دادیم   انجام  آمد،  پایین 
کارآموزان  استقبال  با  داشتیم  انتظار 
روبه رو نشدیم و تعداد افرادی که ثبت نام 
البته   نرسید.  نفرهم   بیست  به  کردند 
دوباره وارد پیک بعدی بیماری شدیم و 

کالس های حضوری  تعطیل شدند. 

چـه  در  مجـددا  حضـوری  کالس هـای 
افتادنـد؟  راه  تاریخـی 

در  تهران  وقتی   1400 زمستان  در 
را  کالس ها  شد،  آبی  کرونا   رنگ بندی 
حضوری کردیم. باز هم با استقبال  روبه رو 
نشدیم و  با شروع پیک بعدی بیماری، 

 هم کالس های مجازی  برقرارند  و 
هم پذیرای کارآموزان در کالس های 

حضوری هستیم و متقاضیان 
می توانند بطور هم زمان از این 

کالس ها استفاده کنند

از ابتدای سـال جدید، سازمان بهزیستی مراکزی 
چـون رعـد را موظـف بـه برگـزاری کالس هـای 
آموزشـی به صـورت حضـوری کرد. بـرای اطالع 
از چگونگی بازگشـایی کالس های آموزشـی بعد از 
دوسـال،  بـا آقای مهـدی میرهادی مدیـر  دفتر 

آموزش بـه گفت وگو نشسـتیم.

فراز و فرود راه اندازی کالس های حضوری در رعد
 در گفت وگو با مدیر دفتر آموزش 
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کالس ها دوباره تعطیل شدند. باالخره در 
فروردین ماه امسال ) 1401( به دلیل تاثیر 
واکسن ها و اقداماتی که در جهت کاهش 
کالس های  گرفت،   صورت  بیماری 
مجتمع را بازگشایی کردیم. خوشبختانه 
بعد از طی فراز و نشیب هایی، به وضعیت 
مناسبی  رسیدیم.  هفده کالس را  در 
پانزده عنوان، راه اندازی کرده  و تعدادی 
بازگشایی شدند. به تدریج  از کالس ها  

ظرفیت کالس ها هم افزایش یافتند.

ادامه  که  آنالین  کالس های  مورد  در 
آنها با وجود حضوری شدن کالس ها، 

ادامه یافت  توضیح دهید:
کالس های آنالین مجموعه رعد، به چهار 
کالس های  بازگشایی  وجود  با  و  دلیل 
حضوری  ادامه پیدا کردند.  یکی از این 
در  زیادی هستند که  کارآموزان  دالیل؛ 
شهرستان ها زندگی می کنند که قرار نبود   
این افراد را  پس از دو سال آموزش، به 
حال خود رها کنیم. این در حالیست که 
بسیاری از کارآموزان ساکن در تهران  هم 
روبه رو هستند  آمد  و  رفت  با مشکالت 
برایشان  در کالس های متعدد  و حضور 
کالس های   در  مایلند  و   است  دشوار  
مجازی هم شرکت کنند. پس قرار شد 
در  هم  کارآموزان،  از  گسترده ای  طیف 
کالس های حضوری و هم درکالس های 
آنالین شرکت کنند و  از خدمات آموزشی 
مجتمع برخوردار شوند. سوم اینکه؛ در 
با  همکاری   امکان  آنالین  کالس های 
این  و  شد  مهیا  مجرب،  بسیار  اساتید 
اساتید می توانستند در خانه و یا در محل 
دهند.  انجام  را  تدریس  و  باشند  کار 
ساعت  از  بعد  که    داریم  کالس هایی 
چهار  که مجتمع تعطیل شده و اساتید و 
کارآموزان  به خانه رسیده-اند، به صورت 
هم،  بنابراین  می شوند.  برگزار  مجازی 
کالس های مجازی  ادامه خواهند داشت  
کالس های  در  کارآموزان  پذیرای  هم  و 
می توانند  کارآموزان  و  حضوری هستیم 
بطور هم زمان، از هردوی این کالس ها 

استفاده کنند.

دلتنگی هایی  وجود  با  شما  نظر  به 
آمده بود،  بوجود  کرونا  دوران  در  که 
حضوری   کالس های  از  کارآموزان  چرا 

استقبال نکردند؟ 
البته اسـتقبال در دوره جدید  نسبت به 

دو تجربـه قبلـی خیلـی بهتر بـود.  ولی 
شـاید  بـه دلیـل عادتـی کـه  در  خانـه 
مانـدن در افـراد  پیـدا شـده و یا شـاید 
بـه دلیـل اینکـه هنـوز عـده ای نگـران 
ابتـال بـه بیمـاری کرونـا بودنـد و شـاید 
از حضـور  خانواده هـا   ممانعـت   هـم 
بچه هـا در کالس، باعث عدم اسـتقبال 
بچه هـا از شـرکت در کالس شـده بود. 
بـه هرحـال هنوز ایـن تـرس و نگرانی ها 
بـا  مدت هـا  و  دارد  وجـود  جامعـه  در 
ایـن تـرس زندگـی خواهیم کـرد. ماندن 
در خانـه بـرای  مـدت طوالنـی، عـادت 
را  خانـه  از  خـروج  و  مـی آورد  بوجـود 
مشـکل می کنـد. بایـد زمانی بگـذرد  تا 
کارآمـوزان دوبـاره  مشـتاق برگشـت به 

شـوند. کالس ها 

برای جلب اشتیاق بچه ها به حضور در 
کالس ها چه  کردید؟ 

برای جلب  بچه ها سعی کردیم کالس های 
متنوع تری را راه اندازی کنیم و از اساتید 
که  آماده ایم  کنیم.  استفاده  جدیدی  
نظر بچه ها را در مورد آموزش های جدید 
بدانیم و از حضور  نیروهای داوطلب برای 
می کنیم.  استقبال  جدید  آموزش های 
هنوز هم بسیاری از کالس های حضوری 
در دانشگاه ها  برپا نشده و هنوز هم در 
حضور  مانع  والدین  مدارس  از  بسیاری 
زمان الزم  در کالس می شوند.   بچه ها 

است تا به شرایط قبل برگردیم. 

چه کالس هایی زودتر از بقیه در رعد 
دائر شدند؟

تمرکــز مــا بــر بازگشــایی هرچــه زودتــر  
کالس هــای هنــری بــود. علی رغــم 
ایــن کــه  کالس هــای هنــری  بــا 

محتــوای قابــل قبــول  بصــورت آنالیــن 
در ایــن مــدت برقــرار بودنــد، ولــی در 
ــتاد   ــود اس ــری، وج ــای  هن فعالیت ه
ــالش  ــل ت ــن دلی ــه همی الزامیســت. ب
هرچــه  هنــری  کردیــم کالس هــای 
زودتــر حضــوری شــوند. در فــاز بعــدی 
بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه کالس های 
ــای  ــد؛ مهارت ه ــم مانن ــری را ه دیگ
کامپیوتــری  بطــور ترکیبــی برگــزار 
فتوشــاپ،  کالس  در  مثــال  کنیــم. 
چهــار نفــر در کالس حضــور دارنــد 
ــون  ــن،  میکروف ــک دوربی ــا کم ــا ب ام
تعــدادی  تکنولوژیکــی،  و تجهیــزات 
ــل کار  ــا مح ــزل ی ــم از من ــراد ه از اف
آموزش هــای  از  و  می شــوند  آنالیــن 
ایــن  می شــوند.  بهره منــد  اســتاد 
تجربــه ای اســت کــه در بســیاری از 
دانشــگاه ها در ایــران و در دنیــا انجــام 
می شــود. ایــن اتفــاق، فرصــت خوبــی  
ــم  ــی و ه ــوزان تهران ــرای کارآم ــم ب ه
ــتان های  ــه از شهرس ــرادی ک ــرای اف ب
مــی آورد.  بوجــود  هســتند  دیگــر 
البتــه  ایــده آل ایــن اســت کــه اســتاد 
و شــاگرد همزمــان ســر کالس حضــور 
داشته باشــند ولــی ایــن امــکان  بــرای 
ــت  ــت و هش ــه در بیس ــی ک کارآموزان
ــد،  وجــود  ــی می کنن شهرســتان زندگ
نــدارد. امیــدوارم کــه بتوانیــم  از ســی 
و یــک اســتان در کل کشــور،  شــرکت 
کننــده داشــته باشــیم و آموزش هــا 
ــعه  ــر توس ــتان های کمت ــه شهرس را ب
یافتــه هــم گســترش دهیــم. اگــر افــراد 
شهرســتان های  در  معلولیــت  دارای 
کمتــر توســعه یافتــه  از  کالس آنالیــن  
دیگــری  گزینــه   نکننــد،   اســتفاده 
بــه  می تواننــد  آنهــا  آیــا  ندارنــد. 
اســاتیدی کــه  در تهــران هســتند، 
ــز  ــا مراک ــند؟ آی ــی داشته باش دسترس
شهرســتان ها  در   آموزشــگاه ها  و 
ــت  ــراد دارای معلولی ــور اف ــرای حض ب
ــه  مناسب ســازی شــده  هســتند؟ هزین
ایــن آموزش هــا چقــدر اســت؟ مــا 
ــن  در مجتمــع رعــد از همــکاری بهتری
اســاتید و مدرســان دانشــگاه  اســتفاده 
کرده  و از مشــورت  مشــاوران مجرب و 
مدیرعامــالن شــرکت های معتبــری کــه 
داوطلبانــه بــا مــا همــکاری می کننــد، 
ــت   ــن از نظــر کیفی ــم. بنابرای بهره مندی

در این دو سال  دنیا متوجه شد که 
آموزش های آنالین گرچه جایگزین 
مناسبی است  اما نمی تواند  جای 

آموزش حضوری را بگیرد 
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آمــوزش خیالمــان راحــت اســت و 
آنالیــن،   آموزش هــای  بــا گســترش 
از  آموزش هــا  در خــروج  مــا  آرزوی  
ــه  ــق یافت ــران تحق ــهر ته ــدوده ش مح
ــوری  ــای  حض ــم آموزش ه ــت.  ه اس
آنالیــن، مزایــا  آموزش هــای  و هــم 
نبایــد  و چالش هایــی دارنــد، ولــی 
ــد  ــم. بای ــت بدهی ــدام را از دس هیچک
ــا  ــا را ارتق ــت آموزش ه ــم کیفی بتوانی
ــظ  ــده را حف ــت آم ــه بدس داده  و آنچ

ــم.  کنی

آموزش های  که  دوسالی  مدت  در 
چه  به   بودند،  تعطیل  رعد  حضوری 
تجاربی  که راهنمای  آینده تان باشد 

دست یافتید؟
ــد  ــه ش ــا متوج ــال، دنی ــن دو س در ای
گرچــه  آنالیــن،  آموزش هــای  کــه 
جایگزیــن مناســبی اســت، امــا موقــت 
ــم جــای  ــور دائ ــد بط اســت و نمی توان
آمــوزش حضــوری را بگیــرد. در آموزش 
ــا  حضــوری اســت کــه افــراد ارتبــاط ب
ایــن  می گیرنــد.  یــاد  را  یکدیگــر   
آموزش هــا، در جایــی ماننــد رعــد، 
اهمیــت بیشــتری دارنــد. رعــد  جایــی 
معلولیــت   دارای  افــراد  کــه  اســت 
بــه بهانــه آمــوزش  از خانــه خــارج 
ــد  ــا شــرکت می کنن شــده، در کالس ه
بــا  می گیرنــد،  یــاد  را  حرفــه ای  و 
دوســتان خــود ارتبــاط گرفتــه و دوبــاره  
بــه خانــه برمی گردنــد. بــرای بســیاری 
از ایــن افــراد بــه دلیــل مناسب ســازی 
ــی،  ــه مهمان ــن ب ــن، رفت ــودن اماک نب
بــازار، ورزش و بهره منــدی از هــر  نــوع 
ــن  ــه همی ــت. ب ــان نیس ــی آس تفریح
ــای  ــایی آموزش ه ــتر بازگش ــل  بس دلی
حضــوری را بــه ســرعت ایجــاد  کردیــم 
و  بــا کاهــش بیمــاری،  بالفاصلــه 
کالس هــا  را راه انــدازی کردیــم. گرچــه  
آمــوزش آنالیــن  جایگزیــن خوبی اســت  
ولــی  جــای ارتبــاط انســان بــا انســان 

نمی گیــرد. را 

نفر  چند  حضوری  کالس های  در   
ثبت نام کرده اند؟

ما هفده کالس داریم و تا کنون حدود 80 
نفر از کارآموزان در این کالس ها ثبت نام 
نفر شرکت کننده  تا  200  کرده اند. قبال 
داشتیم و امیدواریم  با کنترل بیماری، 

به شرایط قبل باز برگردیم.

در کنار بازگشایی کالس های آموزشی، 
اشتغال،  منجربه  آموزش های  بحث 

چگونه پیش می رود؟
خوشــبختانه بــا اجــرای دوره هــای 
ــتغال  ــد اش ــی در واح ــاز،  تحول کارس
رعــد صــورت گرفــت. در ســال اول 
ــداد کارســاز بطــور آزمایشــی اجــرا   روی
ــد.  ــت آم ــی  بدس ــه خوب ــد و  تجرب ش
امیــدوارم ایــن رویــداد در ســال جدیــد  
بــا قــدرت بیشــتری پیــش بــرود.  
ــه دلیــل  ــن کارســاز   ب دوره هــای آنالی
شهرســتانی،   کارآمــوزان   اســتفاده 
ــی  ــا نیم ــد. تقریب ــدا می کنن ــه پی ادام
دوره هــای  در  کالس هــا  ظرفیــت  از 
ــر  ــوزان شــهرهای دیگ کارســاز را کارآم
پــر کردنــد و  بــه دنبــال بســتر ســازی 
ــتیم.  ــم هس ــا  ه ــتغال آنه ــرای اش ب
کالس هایــی کــه قبــل از بقیــه کالس ها  
ــری   ــای هن ــدند، کالس ه ــوری ش حض
ــه  ــر ب ــه منج ــتند  ک ــی هس زود بازده
ــمت  ــه س ــوند.  ب ــتغالی می ش خوداش
آمــوزش هنرهایــی هســتیم  کــه افــراد 
آمــوزش  مــدت  کوتــاه  در  بتواننــد 
ــت  ــا قیم ــد و  ب ــد کنن ــد، تولی ببینن
مناســب در بــازار بــه فــروش برســانند.  
ــا  ــتغالی بچه ه ــه خوداش ــاق ب ــن اتف ای
مهــم  مــا  بــرای  می کنــد.  کمــک 
اســت کــه هنرجویــان زودتــر بــه درآمــد 
برســند، بــه همیــن دلیــل با  اســاتیدی 
ایده هــای  کــه  گرفتیــم  ارتبــاط 
پســند  مــورد  و  جدیــد  کاربــردی، 

ــرای  ــم ب ــی ه ــتند.  کانال های بازارداش
فــروش کارهــای بچه هــا راه انــدازی 
ــوزه  ــن ح ــم  در ای ــم  و امیدواری کردی
هــم موفــق شــویم. اگــر کارآمــوزان بــه 
درآمــد برســند، بــرای ادامــه فعالیــت، 

انگیــزه پیــدا می کننــد.

 چند دوره کارساز برگزار کردید و چه 
چشم اندازی برای آینده دارید؟ 

تـا کنـون سـه کارسـاز برگـزار شـده و 
کارسـاز چهـارم هم در حـال برنامه ریزی 
اسـت. امیدواریـم چهـار دوره کارسـاز  
کنیـم.  برگـزار  جدیـد  سـال  در  را  
خوشـبختانه اسپانسرها و سـازمان های 
پرقدرتـی  بـا مـا در این پـروژه همکاری 
صـورت  بـه  اسـاتید  آنچـه  می کننـد. 
تئـوری ارائـه می کنند  بـا  کارفرمایی که 
بطور عملـی  آموزش می دهـد، متفاوت 
اسـت. قرار اسـت یـک دوره کارسـاز در 
زمینـه کارشـناس مرکـز تمـاس، برگزار 
کنیـم چـون تجربه خوبـی  از  دوره قبل 
داریـم. تعدادی از  بچه ها سـرکار رفتند 
و شـرکت ها هـم  راضـی بودند. کارسـاز 
ادمیـن شـبکه های اجتماعـی که سـال 
پیـش برگـزار شـد،  تجربـه اول مـا بود 
آموختیـم. در  ایـن تجربـه بسـیار  از  و 
از ایـن بچه هـا  حال حاضـر هفـت نفـر 
سـرکار هسـتند و چهارده نفـر هم بطور 
پاره وقـت کار می کننـد. حتمـا کارسـاز 
بعـدی بهتـر از اولـی خواهـد بـود چون  
تجربـه خوبـی از اولیـن دوره آموختیـم.

دارای  افراد  ونقل  حمل  سامانه  آیا 
با حضوری شدن کالس های  معلولیت 

رعد،  هماهنگ شدند؟
یکی از نگرانی های ما این بود که سامانه 
ولی  نکند  همکاری  ما  با  نقل  و  حمل 
سامانه  با  امروز خوشبختانه مشکلی  تا 
نداشتیم. البته باید قبول کرد که سامانه 
معلولیت،   دارای  افراد  نقل  و  حمل 
تهران  دارد.  را  خودش  محدودیت های 
شهر بزرگی است و ماشین های سامانه 
هم دچارخرابی و فرسودگی شده اند ولی  
خدارا شکر تا اآلن مشکل غیر قابل حلی 

نداشته ایم. 
 جا دارد همینجا  از سامانه حمل و نقل 
شهرداری که با وجود مشکالتی که با آن 
دست به گریبانند، خدمات قابل قبولی 
را ارائه می دهند تشکر ویژه داشته باشم.  

رعد  جایی است که کارآموزان  به 
بهانه آموزش  از خانه خارج شده، در 
کالس ها شرکت می کنند، با دوستان 

خود ارتباط گرفته و دوباره  به خانه 
برمی گردند
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از  و  کنید  معرفی  را  خودتان  لطفا 
فعالیت های شرکت همرو بگویید: 

 امیـر مهرانـی، مدیرعامل شـرکت همرو 
هسـتم.  بیسـت و دوسـال سـابقه کار 
دارم کـه ده سـال آن در حـوزه فنـاوری 
در  سـال   دوازده  و   )IT(اطالعـات
حـوزه توسـعه سـازمانی و کوچینـگ بـا 
رویکـرد سـازمانی  اسـت. شـرکت همرو  
حـدود چهارسـال اسـت کـه  فعالیـش 
را در حـوزه توسـعه سـازمانی و ایجـاد 
همسـویی  سـازمانی،  درون  همسـویی 
فرآیندهـا و همسـویی میـان همـکاران 
شـروع  شـرکت،  سیاسـت های  بـا 
زمینـه  در  شـرکت  ایـن  کرده اسـت.   
منابـع انسـانی، کوچینگ و تسـهیلگری 

می کنـد. فعالیـت 

 همه گیری بیماری کرونا چه تاثیری  در 
کار و فعالیت شما داشت؟

شـیوع کرونا، بخـش عمدهای از فعالیت 
آموزش هـای  اسـاس  بـر  کـه  شـرکت 
حضـوری بـود را متوقـف کـرد. به بخش 

مشـاوره  زمینـه  در  کـه  هـم  دیگـری 
بـود، لطمـه وارد نمـود. بـا همه گیـری 
تغییـر  شـرکت ها   اولویـت   کوویـد، 
کـرد، اولویت هـای قبلـی کنـار رفتند  و 
اولویت هـای جدیـد مطـرح شـدند. مـا 
هـم  مجبور شـدیم  شـیوه فعالیت خود 
در موقعیـت جدیـد،  و  داده   تغییـر  را 
ادامـه دهیـم. پذیرش فضـای مجازی  و 
جایگزیـن شـدن آن به جـای ارتباط های 

حضـوری،  زمـان بـر بـود  ولـی فعالیت 
شـرکت متوقـف نشـد و  کار را بـه روش 

جدیـد ادامـه دادیـم.

 بـا توجـه بـه تخصـص شـما در حـوزه 
از  فـارغ   ،IT و  اطالعـات  فنـاوری 
آیـا  غافل گیـری توسـط شـیوع  کرونـا 
از قبـل بـرای حضـور در فضـای مجـازی 

بودیـد؟  نشـده  آمـاده 
و  نبودیـم  غریبـه  فضـا  ایـن  بـا  البتـه 
لـزوم رفتـن بـه سـوی فضـای مجـازی 
را احسـاس می کردیـم، ولـی بـه عنـوان 
بـه  بخواهیـم   تـا  نوپـا  شـرکت  یـک 
شـرایط جدیـد واکنـش نشـان دهیـم، 
مدتـی طـول کشـید. فعالیـت اصلـی ما  
برگـزاری جلسـات  حضوری با مشـتریان 
در محـل کارشـان بـود. در زمـان کرونـا 
کـه ایـن جلسـات  بایـد آنالیـن برگـزار 
می شـد،  در ابتـدا ایجـاد هماهنگی هم 
بـرای شـرکت ها و هـم بـرای مـا دشـوار 
بـود.  در واقع هم ما سـردر گـم بودیم و 

هـم مشـتریانمان. 

امیر مهرانی، مدیرعامل شـرکت همرو اسـت. او بیسـت و دو 
سـال سـابقه کار  در حوزه فنـاوری اطالعات)IT( و توسـعه 
سـازمانی و کوچینگ با رویکرد سـازمانی  دارد. بـا او در مورد 
اثـرات همه گیـری کرونـا بـر فعالیت شـرکت  و از سـرگیری 
دوبـاره  فعالیت در دوران بعد از کرونا به گفت وگو نشسـتیم. 

پذیرش فضای مجای  و جایگزین 
شدن آن به جای ارتباط های 

حضوری،  زمان بر بود ولی  متوقف 
نشدیم  و  کار را به روش جدید ادامه 

دادیم

شیوع کرونا  لزوم استفاده از  تکنولوژی را چند برابر کرد 
مدیرعامل شرکت همرو؛ 
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ارزیابــی  چگونــه  را  فعلــی  شــرایط 
؟ می کنیــد

فعلــی  شــرایط  کــه  بگویــم  بایــد 
قبــل  از  بهتــر  دلیــل  چنــد  بــه 
بــا  کــه  ایــن  یکــی  شده اســت. 
ــا،  ــی از کالس ه ــن بعض ــزاری آنالی برگ
و  شــد  صرفه جویــی  هزینه هــا  در 
دوم اینکــه توانســتیم خدمت رســانی 
ــم.   ــه دهی ــل  ارائ ــر از قب را  اثربخش ت
قبــال بــرای انجــام هــر کاری بایــد 
ــدیم  ــر می ش ــل حاض ــوری در مح حض
ولــی در حــال حاضــر  بســیاری از 
مســائل  راحت تــر حــل می شــوند.  
بعــد از کرونــا خیلــی ازعادت هــا تغییــر 
کــرد و کارهایــی کــه قبــال  امکان پذیــر 
در  شــد.  فراهــم  امکانــش  نبــود، 
حال حاضــر  آموزش هــا را هــم  آنالیــن 
و هــم  حضــوری برگــزار می کنیــم.  
از  بعــد  حضــوری  تعامــالت  البتــه 
دوســال فاصلــه، پررنگ تــر از قبــل 
شــروع شــد. یکــی از چالش هایــی  کــه 
ســازمان ها بعــد از ایــن دوســال بــا آن 
روبــه رو شــدند، قطــع ارتبــاط افــراد بــا 
ــود.  در ایــن دوران عــادات  همدیگــر ب
ــی  ــن عادت هــای قبل ــدی  جایگزی جدی
شــد و ســطح تــازه ای از تجربــه زیســتی 
اتفــاق افتــاد کــه بــرای همیشــه ادامــه 
پیــدا می کنــد. در گزارش هایــی کــه 
در مجموعه هــای مختلــف دنیــا مثــل؛ 
مجمع جهانــی اقتصاد، بانــک جهانی و 
شــرکت های مشــاوره ای بــزرگ منتشــر 
بــود  بــر آن  می شــد، پیش بینی هــا 
کــه  الگــوی کار تــا ســال 2030 تغییرات 
جــدی خواهــد داشــت که بخشــی از آن 
ــای کاری  ــدن محیط ه ــز ش غیرمتمرک
ــرعت  ــا س ــری کرون ــی همه گی ــود ول ب
ــل  ــه قب ــش داد.   البت ــن کار را افزای ای
ــا   ــرکت هایی در دنی ــاق، ش ــن اتف از ای
ــد و  ــز کار می کردن ــورت غیرمتمرک بص
ــا،  ــی شــیوع کرون ــر نداشــتند، ول دفت
ســرعت ظهــور ایــن پدیــده را افزایــش 
داد.  قبــل از کرونــا در بســیاری از 
ــاخت هایی   ــرفته زیرس ــورهای پیش کش
بــرای  انجــام فعالیت هــا بطــور آنالیــن 
ایجــاد شــده بود ولــی فشــار و اجبــاری 
بــر اســتفاده از آن وجــود نداشــت. 
شــیوع ناگهانــی کرونــا  لــزوم اســتفاده 
از  تکنولــوژی را چنــد برابــر کــرد. مثــال  

در حــوزه آمــوزش در مدارس، بســیاری 
مــا  کشــور  در  کــه  پلت فرم هــا  از 
ــد  ــد، بوجــود آم شــناخته شــده نبودن
و  تعامــل بیــن معلــم و دانش آمــوز 
را راحت تــر کــرد. همه گیــری کرونــا 
و  اجتماعــی  فاصله گــذاری  لــزوم  و 
فیزیکــی زودتــر از آنچــه پیش بینــی 
میشــد نیاز  ایجــاد چنین ســاختارهایی 
در کشــوری مثــل مــا را  ایجــاد کــرد. 
برداشــت شــخصی مــن ایــن اســت کــه 
ــری شــرکت ها  هماهنگــی  و تطبیق پذی
ــد  ــتر از ح ــی، بیش ــای آموزش و نهاده
انتظــار اتفــاق افتــاد. مــن انتظــار  
داشــتم.   را  بیشــتری   چالش هــای 
ــه  ــا ک سیســتم آموزشــی  در کشــور م
هــم از لحــاظ آموزشــی و هــم از لحــاظ 
ــتمی  ــی،  سیس ــاخت های آموزش زیرس
ــن  ــت  و در همی ــه اس ــک و کهن خش
حــد کــه توانســت خــودش را تطبیــق 
ــه در  ــود.  البت ــول ب ــل قب ــد،  قاب ده
کم برخــوردار،  و  محــروم  مناطــق 
دلیــل  بــه  بســیاری   دانش آمــوزان 
دسترســی نداشــتن بــه گوشــی و تبلــت 
ــور  ــا  مجب ــد و ی ــاز ماندن ــل ب از تحصی
ــت،   ــه اینترن ــرای دسترســی ب شــدند ب
مســیرهای طوالنــی را طــی کننــد. 
ــای  ــا در مناطــق محــروم هزینه ه کرون

ــرد. ــا  وارد ک ــه خانواده ه ــادی ب زی

 در شرکت همرو با چه چالش هایی در 
حوزه آموزش های خود روبه رو شدید؟
آموزش هـای مـا  مشـارکتی و تعاملـی 
هسـتند و ابزارهـای نکتولوژیک داخلی،  
حمایـت  و  پشـتیبانی  مـا  مـدل  از 

نمی کـرد و هنـوز هـم نمی کنـد. عمـده 
تعاملـی  فضـای  در  مـا  آموزش هـای 
میـان افـراد شـکل می گیـرد  بگونـه ای 
کـه؛ افـراد  در تعامـل بـا همدیگـر  بـه 
حـل مسـاله می پردازنـد. مثـال  بیسـت 
نفـر  را بـه چهار گـروه پنج نفره تقسـیم 
کـرده کـه بطـور مشـارکتی و گروهـی با 
هـم کار کننـد. ایـن درحالیسـت که در 
کشـور مـا ابزارهایـی بـرای ایـن کار بـه 
پـس  نداشـت.  وجـود  آنالیـن  صـورت 
یکـی از چالش هـای مـا نحـوه اجـرای 
تاثیـر  تحـت  کـه  بـود  آموزش هایمـان 
این شـرایط قـرار گرفت.  مجبور شـدیم 
بـرای ایجـاد فضـای تعاملی بیـن افراد، 
خارجـی  اپلیکیشـن های  و  ابزارهـا  از 
اسـتفاده کنیـم چـون آموزش هـای مـا 
یکطرفـه نبـود کـه مثـال پـاور پوینتـی 
نفـر  یـک  و  گیـرد  قـرار  صفحـه  روی 
آمـوزش بدهـد و بـرود.  یکـی دیگـر از 
چالش هایـی کـه در فضـای آنالین وجود 
داشـت ایـن بود  که افـرادی وارد کالس 
می شـدند ولـی میکروفـون را خامـوش 
وجـه  هیـچ  بـه  و  می رفتنـد  و  کـرده 
نمی شـد فهمید چه کسـی حاضر اسـت 
و چه کسـی نیسـت؟ البته مـا  بازخورد 
آموزش هـا را در ارتباط با منابع انسـانی 
ولـی  می کردیـم،  دریافـت  شـرکت ها 
بـه هرحـال کسـی نمی توانسـت کسـی 
را وادار بـه حضـور در کالس کنـد. در 
تعامـل بـا بعضـی از مشـتریان،  مجبور 
داخلـی  تکنولـوژی  از  اسـتفاده  بـه 
الزم  امـکان  ابزارهـا،  ایـن  کـه  بودیـم 
نمی دادنـد.   مـا  بـه  را  تعامـل  بـرای 
سیسـتم های داخلـی  بگونـه ای اسـت 
کـه  مـدرس، ویدیـو را روشـن کـرده، 
صحبـت می کنـد و  پـاور پوینتـی را هم 
در معـرض نمایـش می گـذارد و اسـامی  
هـم در کنـار صفحـه دیـده می شـود. 
 )zoom(ولی در سیسـتم هایی مثـل زوم
و گـوگل میـت)meet google(، همـه 
افـراد حاضر در جلسـه در صفحه نشـان 
افـراد  میـان  تعامـل  و  می شـوند  داده 
شـکل می گیرد.  در نهایـت محیطی که 
انسـان ها در آن قـرار می گیرنـد کیفیـت 
تاثیـر می گـذارد و وقتـی فضـا  تعامـل 
عوض شـود، نوع گفت وگوهـا هم تغییر 
کـرده و نتیجـه ای کـه افـراد می گیرنـد 

هـم تغییـر می کنـد.

 شرایط فعلی به چند دلیل بهتر 
از قبل شده است. یکی این که با 

برگزاری آنالین بعضی از کالس ها، 
در هزینه ها صرفه جویی شد و دوم 
اینکه توانستیم خدمت رسانی را  

اثربخش تر از قبل، ارائه دهیم
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شما  به  مجازی  فضای  از  استفاده  آیا 
کمک نکرد که دایره فعالیت خود را از 
تهران به شهرستان ها و دیگر مناطق 

کشورهم گسترش دهید؟
مـا از قبـل هـم بـا مشـتریان خـود در 
شـهرهای دیگـر در ارتبـاط بودیـم. ولی 
اگـر  سـازمانی در شـهر دیگـری بـود، 
آنجـا  بـه   حتمـا  بایـد  آمـوزش  بـرای 
را   بخش هایـی  االن   ولـی  می رفتیـم، 
آنالیـن آمـوزش دهیـم کـه طبیعتـا در 
هزینـه  رفـت و آمـد و  در زمـان، صرفـه 
جویـی می شـود.   از طرفـی در فضـای 
مجـازی،  اتفاقـی کـه در تعامـل میـان 
دسـت  از  را  می گیـرد   شـکل  افـراد 
می دهیـم. اآلن  براسـاس موضـوع، بـه 
مشـتری های خـود اعـالم می کنیـم که  
ایـن بخـش  حتما بایـد حضوری باشـد 
ولـی  این بخـش می تواند آنالین باشـد.  
سـعی داریـم روش و شـیوه کارمـان را 

کنیم. حفـظ 

آیا بعد از کرونا شرایط کاری شما بهتر 
از قبل شدهاست؟

آمـوزش  روش هـای  کرونـا   دوران  در 
و  آنالیـن  روش هـای  بـه  محـدود  مـا 
غیرحضـوری بـود ولـی اآلن بـا عبـور از 
شـرایط همه گیـری  هـم انتخاب هایمان 
برگـزاری  امـکان  هـم  و  شـده  بیشـتر 
آموزش هـای  حضـوری را داریـم. ایـن 
انتخـاب را داریـم که  جلسـاتی را آنالین 
برگـزار کنیـم، ولـی در جایـی کـه نیـاز 
بـه برگـزاری  جلسـات طوالنـی باشـد،  
ترجیـح می دهیـم  جلسـه را حضـوری 
برگـزار کنیـم. بنابرایـن اکنـون ترکیبی  
از فضـای مجـازی و حضـوری را دنبـال 

می کنیـم.

 

استفاده از فضای مجازی و آنالین چه 
تاثیری برکار مشتریان شما و کارمندان  
آنها داشت؟ آیا باعت تعدیل در منابع 

انسانی   و یا دور کاری آنها شد؟
آنچـه در شـرکت ها اتفـاق افتاد، بسـته 
بـه صنایـع مختلـف متفاوت بـود. مثال 
در بعضـی ازحوزه ها  مانند رسـتوران ها، 
حجـم تعدیل نیرو باال بـود، چون خیلی 
ا آنهـا  بـرای مدتی  تعطیـل بودند. ولی 
در  جاهـای دیگـر  ایـن اتفـاق نیفتـاد. 
مثـال یکـی از مشـتریان مـا  کـه مرکـز 
خریـدی در یـک مجتمع تجاری اسـت، 
در  دوسـال کرونـا، بـا وجـود ایـن کـه 
خیلـی از مراکـز تجـاری  تعطیـل  و در 
آمدشـان را از دسـت دادند همه پرسنل 
ایـن مجموعـه   کـرد.   را حفـظ  خـود 
مدارانـه ای  اخـالق  و  انسـانی  رویکـرد 
داشـت.  آنچـه در شـرکت هایی کـه در 
حـوزه IT یـا فنـاوری اطالعـات فعالیت 
می کردنـد اتفـاق افتـاد ایـن بـود که در 
ایـن دوران به رشـد چشـمگیری دسـت 

شـرکت هایی  دوره  ایـن  در  یافتنـد. 
حتـی  به طـرف جذب نیرو از شـهرهای 
دیگـر هـم رفتنـد. ایـن مزیتـی  بـرای 
افـرادی کـه امـکان کار در منطقـه خود 
را نداشـتند بـود کـه توانسـتند  شـاغل 
شـوند.  البته این گونه مشـاغل بیشـتر 
در حـوزه برنامه نویسـی و IT کـه امکان 
دورکاری داشـتند، بـود. امـا از مواردی 
که در در دوسـال گذشـته به سازمان ها  
آسـیب رسـاند، کاهش تعامالت انسانی 
در شـرکت ها  بـود. اثـری کـه در ایـن 
دوران بـه خوبـی دیـده می شـود تاثیری 
اسـت کـه بـر ارتباطـات افـراد بوجـود 
آمـد. شـاید بتـوان این مـورد را از نکات 

منفـی ایـن دوره دانسـت.

بـه نظـر می رسـد تجربـه دورکاری در  
دوران کرونا فرصتـی برای افراد دارای 
معلولیـت ایجـاد کـرد که نشـان دهند 
ظاهـری  و  جسـمی  محدودیت هـای 
نمی تواند مانع کار آنها باشـد و کسـی 
کـه توانایـی انجـام کار دارد نبایـد بـه 
خاطـر محدودیت هـای  جسـمانی از کار 

گذاشته شـود؟ کنـار 
بـرای  تکنولـوژی  اثـر  مـن  نظـر  بـه   
مخاطبـان دارای معلولیت و تغییرعادتی 
کـه در اثـر شـیوع کرونـا اتفـاق افتـاد،  
شـرکت ها  قبـال  دارد.  تامـل  جـای 
بهانـه   بـه  را  معلولیـت  دارای  افـراد 
مناسب سـازی نبـودن فضـا و نداشـتن 
رمـپ و آسانسـور، کنـار می گذاشـتند. 
ولـی دوران کرونـا نشـان داد کـه یـک 
فـرد دارای معلولیـت  بـا قابلیت هایـش 
می توانـد در فضـای مجـازی کار کنـد 
کـه  این  یـک فرصـت فوق العـاده برای 
آنهـا ایجا  ایـن دیدگاه و نـگاه جامعه به 

کاهش تعامالت انسانی 
از مواردی بود که در در دوسال گذشته 

به سازمان ها  آسیب رساند 
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افـراد دارای معلولیـت بایـد تغییـر کند 
کـه فـردی کـه معلولیـت دارد، توانایـی 
انجـام کار را ندارد. مـن تجربه همکاری 
بـا افـراد دارای معلولیـت را در شـرکت 
چارگـون داشـته و شـاهد توانایی هـای 
ایـن افـراد در کار بـوده ام. در شـرکت 
توسـن که یکـی از مشـتریانمان اسـت، 
توانایـی وجـود دارد  کـه  برنامه نویـس 
نابیناسـت.   این شـرکت چون این نیرو 
برایشـان ارزشمند اسـت و می خواهد او 
را حفـظ کنـد،  فضای مناسـب برای او  
ایجـاد کرده اسـت.  مثـال در آسانسـور، 
راهنمـای صوتـی گذاشـته کـه در هـر 
طبقـه اعـالم می شـود بـه کـدام طبقـه 
رسیده اسـت. در محیـط هـم راهنمـای 

صوتـی قـرار داده انـد.

کرونا  پسا  دوران  را  حال  زمان  اگر 
که   گفت  می توان  آیا  بگیریم  نظر  در 
آمد  بوجود  دوران  این  در  که  خالیی 
برطرف شده و ارتباطات به حالت قبل 
برگشته  و آموزش های شما  حضوری 

شدند؟
ــن دوران  ــم در ای ــه گفت ــور ک  همانط
امــکان انتخــاب بیشــتری داریــم و 
ــازی و  ــای مج ــم از فض ــم  ه می توانی
هــم از فضــای حضــوری و یــا از هــردو 
ــن  ــه ای ــم. نکت ــتفاده کنی ــکل اس ش
اســت کــه تعامــل رودرو، یــک نیــاز پایه 
در انســان اســت. انســان یــک موجــود 
ــان  ــبینی ها نش ــت. پیش ــی اس اجتماع
ــده  ــن اســت در آین ــه ممک ــد ک می ده
همه گیری هایــی در دنیــا روی دهــد، 
ــی را  ــن دوران چیزهای ــا در ای ــی م ول
ــاد گرفتیــم کــه قبــال نمی دانســتیم،  ی
یــاد گرفتیــم کــه در صــورت بــروز 
ــل  ــم تعام ــا ه ــه  ب ــری، چگون همه گی
کنیــم. شــاید در یکــی دوســال آینــده 
کــه از ایــن فضــا فاصلــه گرفتیــم، بهتــر 
بتوانیــم تجربیــات در ایــن دوران را 

ــم. ــل کنی ــه و تحلی تجزی

و سخن آخر.... :
به عقیده من شـرکت ها بایـد تجربه این 
دو سال را مرور کنند و ببینند چه چیزی 
در ایـن دوران برعملکردشـان موثر بوده 
و چـه  جیـزی موثر نبوده اسـت؟ چیزی  
کـه بـرای من پررنگ شـد  این بـود  که 
دانسـتم دنیا پر از عدم قطعیت اسـت و 

همـه چیز آنطـور که انتظـار داریم پیش 
دورهـای  در  برقضـا  دسـت  نمـی رود. 
زندگـی می کنیـم کـه یکـی از ایـن عدم 
قطعیت هـا جـدی شـد و مـا را گرفتـار 
کـرد.  همه گیـری کرونـا  آزمایشـی بـود 
کـه ببینیم چگونـه می توانیم خـود را با 
شـرایط جدیـد تطبیـق داده و به حیات 
خـود ادامـه دهیـم.  وقتـی بـه تجربـه 
شـرکت همـرو در ایـن دو سـال  نـگاه 
می کنـم میبینـم کـه در جاهایـی بهتـر 
از ایـن می توانسـتیم عمـل کنیـم و در 
جاهایی هـم نمی توانسـتیم کاری انجام 
دهیـم.  بـه هرحـال تجربـه آموزنـده ای 
بـرای مـا بـود. در حـوزه اشـتغال افراد 
دارای معلولیـت  بـا توجـه بـه ایـن کـه 
در خانـواده بـا چنیـن فـردی در ارتباط 
هسـتم، نیـاز اسـت کـه بـه چنـد نکته 
اشـاره کنـم. یکـی از بسـتگان  دارای 
معلولیـت  ذهنـی و تا حـدودی حرکتی 
بـود ولـی در تمام سـال های زندگی آرزو 
داشـت کـه شـاغل شـود و ایـن اتفـاق 
هیچ وقـت بـرای او نیفتـاد. مدتـی  از 
طرف بهزیسـتی  کارهـای  ابتدایی را در 
کارگاهـی انجـام مـی داد، ولی همیشـه 
آرزو داشـت بتوانـد مسـتقال کار کنـد. 
در واقـع حقـش ایـن بود که امـکان کار 
کـردن برایـش فراهـم شـود،  ولـی این 
اتفـاق هیچوقـت رخ نـداد.  او در خانـه 
مانـد و  بـا نگرانـی خانـواده نسـبت بـه 
آینـده اش روزها را سـپری کـرد. او همه 
کارهـای شـخصیش  را خـودش انجـام 
بـه  نتوانسـت  هیچـگاه  ولـی  مـی داد 

آرزویـی کـه داشـت دسـت پیـدا کند. 

فعالیـت  و  اشـتغال  حـوزه  در  هنـوز 
اجتماعـی افـراد دارای معلولیت و اینکه 
امـکان اشـتغال برابر بـرای  آنهـا وجود 
داشته باشـد، فاصلـه داریـم. بخشـی از 
ایـن فاصله به خاطر عـدم آگاهی افرادی 
ماننـد من به عنـوان کارفرماسـت که با 
نگرش منفی برای کارکـردن افراد دارای 
معلولیت مانع می تراشـم  و بخشـی هم 
بـه جامعـه برمی گـردد کـه  بـا وجـود 
فرهنگسـازی در سـال های اخیـر هنـوز 
بـا پذیـرش این افراد،  بـدون تبعیض در 
جامعـه فاصلـه دارد. بـه نظر مـن جای  
نیروهـای حائـل  میـان کسـب وکارها و 
افـراد دارای معلولیـت خالیسـت.   یکی 
از ایـن موانـع، نبـود آموزش هایی اسـت 
کـه  شـرکت ها  در تعامـالت  بـا ایـن 
افـراد باید ببیننـد. مراکـزی مانند  رعد 
می تواننـد نقش ایـن حائـل را ایفا کرده 
و بـه شـرکت ها چگونگی ارتبـاط  با این 
افـراد را آمـوزش دهند. وقتـی فردی در 
حـوزه تکنولوژی مهـارت  داشته باشـد، 
پیـدا  موضوعیتـی  جسـمی  معلولیـت 
نمی کنـد، ولـی در حوزه هـای دیگـر هم 
نیـاز اسـت کـه کسـب وکارهـا نسـبت 
بـه کارهایـی کـه افـراد دارای معلولیـت 
شـوند.  آگاه  دهنـد  انجـام  می تواننـد 
ایـن که کسـب وکارهـا در جهـت ایجاد 
فرصت هـای برابرحرکـت کننـد، چیـزی 
اسـت که دنیا  سال هاسـت روی آن کار 
می کنـد. در شـرکت های بین المللـی از 
آسـیای شـرقی تـا اروپایـی و امریکایـی، 
بحث اساسـی این اسـت که همـه  افراد 
بـا هـر ویژگـی بایـد دارای فرصـت برابر 
بـرای ورود بـه حـوزه اشـتغال باشـند.  
ایـن کـه فـرد اهـل آسـیای شـرقی  یـا 
پوسـتش  رنـگ  یـا  و  اسـت  اروپایـی 
یـا  چیسـت، مونـث یـا مذکراسـت و  
محدودیـت جسـمی دارد،  دلیلـی بـر 
شـکل گیری تبعیـض و ایجـاد  فرصـت 
نابرابـر نیسـت. هم کسـب وکارهـا باید 
یـاد بگیرنـد کـه چگونـه فضـا را بـرای 
اشـتغال افـراد دارای معلولیـت  فراهـم 
کننـد و هم  افـراد و کارمندان   باید یاد 
بگیرنـد کـه چگونـه با ایـن افـراد تعامل 
و همـکاری کنند.  افراد دارای معلولیت 
هـم بایـد در مـورد تعامـالت سـازمانی 
آمـوزش ببینند و خـود را برای حضور در 

محیـط کار آمـاده کنند.

مراکزی مانند  رعد 
می توانند نقش  حائل را 

ایفا کرده و چگونگی ارتباط  با  
افراد دارای معلولیت را به شرکت ها 

آموزش دهند
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لطفا به زبان ساده متاورس را برای ما 
کتاب  در  تافلر  الوین  دهید.  توضیح 
در  جهان  ویژگی های  از  سوم  موج 
رویارویی با جهان جدیدی گفت و حاال 
با موج چهارم روبه رو هستیم. در این 

مورد توضیح دهید: 
مـوج  کتـاب  در  تافلـر  الویـن  آقـای  
چهـارم  می گویـد؛ در مـوج چهـارم وارد 
فضایـی می شـویم کـه تولیـد و مصـرف 
توسـط خـود کاربـران انجـام می شـود. 
وارد  چهـارم  مـوج  در  می گویـد؛  او 
می شـویم  پلتفرم هایـی  و  زیرسـاخت ها 
و   تولیـد  را  آن  خودشـان  کاربـران  کـه 
اپلیکیشـنی  مثـال  می کننـد.  مصـرف 
را  زیرسـاخت هایی  اینسـتاگرام،  ماننـد 
کاربـران خودشـان   تـا  می کنـد  فراهـم 
تولیـد محتـوا کـرده و آن را به اشـتراک 
بگذارنـد. اگـر بخواهـم ایـن موضـوع را 
سـاده  و قابـل فهم تر توضیـح دهم، باید 
بگویـم  کـه مـا معمـوال در یـک "فضـای 
واقعـی و فیزیکـی"  کـه همیـن فضایـی 
داریـم،  حضـور  آن  در  االن  کـه  اسـت 

زندگـی می کنیـم و  فضایـی هـم بـه نام 
"فضای مجـازی" داریم.  مثـال مخاطبان  
جـای  بـه  را  مصاحبـه  ایـن  نشـریه، 
خوانـدن در مجلـه کاغـذی، می تواننـد 
روی سـایت هم  بخواننـد.  در متاورس، 
ایـن دو فضـا بـا هم یکـی می شـوند. در 
متـاورس یـک جهـان واقعی با اسـتفاده 
از ابزارهـای مجازی سـاخته شده اسـت. 
یعنـی شـما در فضـای متـاورس، بـدن 

داریـد، لبـاس دارید، شـغل داریـد.  اگر  
بخواهیـد بـا اسـتفاده از فضـای مجازی 
کارهـای بانکـی خـود را انجـام دهیـد، 
روی  اپلیکیشـنی  نصـب  بـا  می توانیـد 
موبایـل، کار بانکی خـود را انجام دهید. 
بـه ایـن ترتیـب شـما از جهـان واقعـی، 
وارد جهـان مجـازی می شـوید، به جای 
از  از آن اسـتفاده کنیـد.  وقتـی  آنکـه 
یعنـی  می کنیـد،  اسـتفاده  متـاورس 
شـما  کاراکتـری در متـاورس هسـتید 
کـه یـک روز به بانـک مراجعـه می کند، 
یـک روز سـرکار مـی رود و یـک روز هـم 
را  دارد  دوسـت  کـه  دیگـری  کارهـای 
انجـام می دهـد. بـه ایـن ترتیـب  فردی 
بـا  هویـت و شـخصیت شـما در جهـان 
جدیـد  جهـان  یـک  بـه  عینـا  واقعـی، 
انتقـال پیـدا می کنـد.  در ایـن تعریـف،  
جهـان  همـان  دیگـر  واقعـی،  جهـان 

مجـازی اسـت.

یک  و  شخصیت  یک  باید  حال  هر  به 
"در جهان واقعی و فیزیکی وجود  "من 

 آرش برهمنـد،   روزنامـه نـگار در حوزه فنـاوری اطالعات و 
ارتباطات اسـت. او  از بنیانگذاران ماهنامه پیوست و سردبیر 
سـابق ایـن نشـریه اسـت.  او در حـال حاضر روزنامـه نگار 
ایـن ماهنامـه  بـوده و در حوزه هـای مختلفی  ماننـد رویداد 
توانتـک، فعالیـت دارد. بـا او در مورد متـاورس به گفت وگو 

. نشستیم

در متاورس،   
فضای فیزیکی و مجازی 

با هم یکی می شوند

متاورس، ضد محدودیت  و تبعیض است   
آرش برهمند، روزنامه نگار ماهنامه پیوست؛ 
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فضای  در  بتواند  که  باشد  داشته 
متاورس حضور پیدا کند؟

درک متـاورس بـرای افـرادی کـه بومی 
از  فضـای دیجیتالـی نیسـتند و فقـط 
می کننـد،  اسـتفاده  گاهـی  فضـا  ایـن 
دشـوار اسـت. شـما اگر به نسـل جدید 
و نوه هـای خـود در آینـده یـک کتـاب 
آن  باتـری  دنبـال  بـه  اول  او  بدهیـد، 
دنیـای  بومـی  او  چـون  می گـردد، 
دیجیتـال اسـت و در ایـن فضـا رشـد 
مهاجـر  مـا،  نسـل  ولـی  کرده اسـت. 
دنیـای دیجیتالـی اسـت. شـاید بـرای 
متـاورس   درک  دیجیتالـی،  مهاجـران 
سـخت باشـد چون این افـراد "من" خود 
را در ایـن جهـان تعریـف کرده انـد. ولی 
افـرادی کـه درفضـای دیجیتالی  رشـد 
می کننـد، از اول "من" خـود را درفضای 
مجـازی تعریـف کرده انـد. بـرای جوانان 
هفـده هجده سـاله  عکسـی کـه از خود 
لباسـی  از  می گذارنـد،  اینسـتاگرام  در 
کـه می پوشـند و غذایـی کـه می خورنـد 
مهم تـر اسـت، چـون هویـت و " مـن " 
آنهـا در فضـای مجـازی  شـکل گرفتـه  
و ممکـن اسـت کاراکتـر و" مـن" او در 
دنیـای واقعـی وجـود نداشـته باشـد. 
بـا شـما  ایـن موضـوع  مـن  پـس در 
در  کـه  افـرادی  بـرای  چـون  مخالفـم 
جهان متاورس رشـد می کننـد،  چیزی 
کـه در جهـان فعلـی اتفـاق می افتـد، 
مجـازی اسـت. متـاورس جهانی اسـت 
کـه   ما بـه ازای فیزیکی خـود را  در آن 
شبیه سـازی می کنیـم. یعنـی هرکـدام 
از مـا می توانیـم  صبـح در متـاورس از 
خـواب بیـدار شـویم و بـا کاراکتـری ) 
سـاخته ایم،  خـود  بـرای  کـه   )avatar
بـه بانـک یـا  بـه سـالن ورزشـی و یا به 
سـرکار برویـم، در صورتـی کـه در واقع،  

شـما در خانـه خـود نشسـته اید. 

چه  است  قرار  متاورس  جهان  در 
اتفاقی بیفتد؟

همانطـور کـه وقتـی مـا صبـح از خواب 
می کنیـم  انتخـاب  می شـویم،  بیـدار 
کـه اینترنـت را روشـن کـرده  و پیـام 
دهیـم  جـواب  و  ببینیـم  را  دوسـتان 
و یـا  قبـوض بانکـی خـود را بپردازیـم 
دهیـم،  انجـام  را  دیگـری  کارهـای  و 
متـاورس هـم جهانی اسـت که شـما از 
لحظـه ای کـه از خواب بیدار می شـوید، 

می توانیـد  وارد آن شـوید،  با دوسـتان 
خـود از هرنقطـه جهان تمـاس بگیرید، 
قـدم بزنیـد و صحبـت کنیـد. در واقـع 
شـما  در هـر لحظه می توانیـد به جهان 
متصـل شـوید. اگـر  بخواهیـد از طریق  
اینترنـت قبـض بانـک را پرداخت کنید،   
وارد  کـرده،  روشـن  را  گوشـی  بایـد 
درگاه اینترنتـی شـده و رمزتـان را وارد 
کنیـد. در جهان متاورس،کاراکتر شـما 
بـه  سـاختمان بانـک در همـان جهـان 
مجـازی مراجعـه  و قبـض را پرداخـت 
می کنـد. فـردی هـم کـه در بانـک کار 
می کنـد،  کاراکتـر  فـرد دیگـری اسـت 
کـه اکنـون در خانـه  نشسـته و کاراکتر 
خـود را هدایـت می کنـد. اگـر متاورس 
باقـی بماند و از بین نرود، جهانی اسـت 
کـه شـخصیت مجـازی افـراد به انـدازه 
شـخصیت واقعی آنها، فعالیت و تجسـم 
فیزیکـی دارد. در آن جهـان شـخصیتی 
بـه عنوان شـما وجود دارد کـه می تواند 
خریـد و فـروش کنـد،  لبـاس بخـرد، 
کار کنـد و حقـوق داشته باشـد. شـاید 
تصـورش بـرای بسـیاری از مـا سـخت 
باشـد چـون الزم اسـت کـه یک سـری 
رشـد  مـا  درون  در  پایه ای تـر  مفاهیـم 
کـرده باشـد. وقتـی یک فضـای مجازی 
سـاخته می شـود کـه  افراد از هـر نقطه 
داشته باشـند.  حضـور  آن  در  جهـان، 
پـس الزم اسـت  یـک زبـان مشـترک، 
یـک قانون مشـترک، یک پول مشـترک 
) رمـز ارزهـا( و ...   هـم بوجـود بیاید.
حضـور در چنیـن فضایـی چـه فایدهای 

بـرای انسـان کنونـی و  جهـان  دارد؟
در فضای متـاورس، تفاوت های ظاهری  

انسـان ها  ارزش گـزاری   بـر  مبنایـی 
بابـک  چـون  فـردی  مثـال  نیسـت. 
حیـدری، مدیـر شـبکه های اجتماعـی 
از کارآمـوزان رعـد  او  دیجیاتـو اسـت. 
اسـت و بـا شـبکه دیجیاتـو در توانتـک 
یک آشـنا شـد و در این حـوزه فعالیتش 
را شـروع کـرد. بابک اکنون  شـخصیتی 
بسـیار موفق و کارآمد  اسـت. او  تقریبا 
همیشـه در خانـه اسـت و بنـدرت  از 
پنـج   ولـی  می شـود   خـارج  اتاقـش 
کارمنـد دارد  کـه از درآمـد خیلی خوبی 
هـم برخوردارنـد. بابـک به عنـوان مدیر 
شـبکه های اجتماعـی چـه کاری انجـام 
می دهـد؟  انجـام  یـدی  کار  می دهـد؟ 
سـاختمان می سـازد؟ جلسـه مـی رود؟ 
سـخنرانی می کند؟  خیـر.  او مدیر یک 
فعالیـت مجازی  اسـت که بابـت آن  به 
درآمـد بسـیار خوبـی هم رسیده اسـت. 
متـاورس  در  کـه  چیـزی  همـان  ایـن 
اتفـاق می افتـد. در اینجـا  یـک مبحث 
و فلسـفی مطـرح  روانشناسـی  عمیـق 
می شـود کـه اساسـا بـرای ما بـه عنوان 
انسـان چـه چیـزی واقعیـت دارد و چه 
چیـزی مجـازی اسـت؟  ایـن نـوع نگاه 
مشـخصا برای  افراد دارای معلولیت که 
رسـیدن بـه یکسـری از آرزوهـا  به علت 
محدودیت هـای فیزیکی سـخت اسـت، 
بسـیار مهم اسـت. مثال اگـر آرزوی یک 
فـرد دارای معلولیـت ایـن باشـد کـه با 
ویلچـر بـه  قلـه اورسـت بـرود  و غروب 
خورشـید را تماشـا کنـد، احتمالـی که 
در دنیـای واقعـی بـه نـدرت می توانـد 
اتفـاق بیفتد،  در جهـان مجازی ممکن 

می شـود. 

به  متاورس  فضای  در  که  پولی  آیا 
دست می آید واقعی است؟

بلـه واقعـی اسـت. در دنیای متـاورس، 
از رمـز ارزهایـی مثـل بیـت کویـن هـم 
نمی شـود  آیـا  می شـود.  اسـتفاده 
رمزارزهـا را بـه پول واقعـی تبدیل کرد؟ 
بلـه می شـود. به راحتـی هـم امکانپذیر 
بیت کویـن  کسـی  اگـر  اآلن   اسـت. 
داشته باشـد  بـه راحتـی می توانـد آن را 
تبدیـل به ارز کـرده و در زندگی واقعیش 
خرج کند. شـاید بسـیاری از  وسـایل و 
ابـزاری کـه در جهان متاورس به دسـت 
آیـا   ولـی  نباشـد،  فیزیکـی  می آوریـم، 

متاروس مزیتی برای  افراد دارای 
معلولیت است، چون  در این فضا 

هیچ مانعی نمی تواند جلوی حضور 
آنها  در هرجایی که دوست دارند را 

بگیرد
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حسـی که  نسـبت به داشـتن آن وسیله 
داریـم، باعـث نمی شـود کـه مالکیـت 
آن را احسـاس کنیـم؟ گرچـه متـاورس 
ایـن موضـوع را هـم حـل کرده اسـت. 
یـک سـری الگوریتم در جهـان متاورس 
وجـود دارد که افـراد می توانند  نسـبت 
بـه کاال یـا وسـیله ای، مالکیـت یگانـه 
داشته باشـند. مثـال اگـر یک اثـر هنری 
را در متـاورس خلـق کنیـد، می توانیـد  
روی آن رمـزی گذاشـته کـه هیچکـس 
نتوانـد آن را کپـی کنـد.  اگـر  تابلـوی 
می توانیـد  باشـید،   کشـیده  هنـری  
آن را در دنیـای متـاورس  بـه نمایـش 
گذاشـته و بـه ازای بازدیـد از آن، درآمد 
کسـب کـرده و یـا آن را بفروشـید. در 
دنیـای واقعـی هـم پولـی کـه در  بانک 
می گذاریـم، بـه نوعـی  پول مجـازی در 
ازای یـک عـدد و یـک کارت در حسـاب 
ماسـت. آن پولـی هـم کـه در جهـان 
متـاورس وجـود دارد، رمزارز اسـت  که 
می توانـد بـه پـول واقعـی تبدیل شـود. 
پـس پولـی کـه در متـاورس بـه دسـت 

می آیـد واقعـی اسـت.

دارای  افراد  برای  متاورس   چرا جهان 
معلولیت می تواند مهم باشد؟

آرزویی  هر  متاورس  جهان  در  چون 
محدودیت های  و  شود  برآورده  می تواند 
فیزیکی، مانعی در برآورده شدن آرزوها 
فضای  وارد  وقتی  شما  نمی کند.  ایجاد 
خود  برای  می توانید  می شوید،  مجازی 
اسم، عکس و کاراکتری را انتخاب کنید.  
انتخاب  اجازه  به شما  گرافیکی  شمایل 
می دهد که جوان تر، پیرتر، قدبلندتر و یا 
خوش تیپ تر باشید. بنابراین شخصی که 
وارد آن جهان می شود،  کاراکتری است 
که از فیلتر مغز شما گذشته است. یعنی 
شما انتخاب کرده اید که  با این  چهره 
و  اخالقی  و  جسمانی  ویژگی  این  با  و 
رفتاری، در آن فضا حضور داشته باشید. 
دارای  افراد  برای   مزیتی  امکان  این 
معلولیت است که هیچ مانعی نمی تواند 
که  هرجایی  در  را  حضورشان  جلوی 
در  شما  اگر  بگیرد.  را  دارند  دوست 
جهان واقعی روی ویلچر نشسته اید، در 
را  کاراکتری  می توانید   متاورس  فضای 
و  نباشد  ویلچر  روی  که  کنید  انتخاب 
راه برود. پس اولین مزیت متاورس این 

است که محدودیت های فیزیکی  در آن 
مطرح نمی شود  و   اگر فردی خودش  
نکرده باشد،  اشاره  به شرایط جسمانی  
اکانت  فالن  که  فهمید  نمی توان 
که  است  کسی  به  مربوط  اینستاگرام 
معلولیت دارد.  اکانت اینستاگرام وحید 
رجبلو، از اکانت اینستاگرام خیلی از افراد 
دیگر  پربیننده تر  و محبوب تر است. پس 
در جهان متاورس،  محدودیت معنایی 
افراد  برای  متاورس  دیگر  مزیت  ندارد. 
دارای معلولیت در سطح فرهنگی است،  
خود  ظاهر  براساس  انسان ها  معموال  
قضاوت می شوند، پیری، جوانی، زشتی، 
یا الغری و...... ولی در  زیبایی، چاقی 
جهانی که شما می توانید  ظاهر کاراکتر 
خود را در تعامل با دیگران انتخاب کنید، 
این قضاوت ها  از بین می رود. پس جهان 
متاورس، هم ضد محدودیت و هم ضد 
تبعیض است.  این دو مزیت باعث شده 
که کسب وکارها و انجمن های حوزه افراد 
سازمان هایی  اولین  معلولیت،  دارای 
بروند.  متاورس  استفبال  به  که  باشند 
چون این جهان  هم در سطح اجتماعی 
و هم در سطح حرفه ای، به افراد دارای 
بدون  در جهانی  اجازه حضور  معلولیت 
محدودیت و تبعیض را می دهد. آنها  در 
فضای متاورس می توانند هویت انتخابی 
از  بسیاری  در  داشته باشند.   را  خود 
امریکای  درکشورهای  پرسشنامه ها 
شمالی از اینکه از افراد درباره وضعیت 
جسمانی سوال شود، ممنوعیت وجود 
اگر کارفرما در  دارد. چون معتقدند که 
انتخاب اولیه بداند که  فردی محدویت 
جسمانی دارد، ممکن است در انتخابش 

تاثیر بگذارد. در متاورس فضای مشترکی 
وجود دارد که افراد دارای معلولیت بدون 
محدودیت می توانند در آن حضور یابند، 
کار کنند، دوست  و حتی شریکی برای 
متاورس  پس  کنند.  پیدا  خود  زندگی 
نیست،  کار  و  برای کسب  فضایی  فقط 
شاید  کسب وکار کوچک ترین امکان آن  
باشد. البته بدون شک فضای متاورس  
فرصت های کاری بهتری در اختیارافراد 
با  چون  می دهد  قرار  معلولیت  دارای 
و  مخاطبان  از  و   بزرگ تر  جامعه ای 
کاربران بیشتری در تماس قرار می گیرند. 
متاورس یک راه میانبر سریع برای ورود 

به این فضا است.

آیا متاورس به بلوغ خود رسیده است؟ 
چرا می گویید "اگر" ادامه پیدا کند؟

تازه  بلوغ خود نرسیده و  به  خیر. هنوز 
مفهومی  متاورس  است.  راه  اول  در 
آن   درباره  دهه  یک  حدود  که  است 
متاورس  واقع  در  می شود.  کار  و  بحث 
برای  و  است  اینترنت  از  برآمده  جهانی 
شکل  "جهان شهرمجازی"  ایده  خلق  
ادامه  "اگر  گفتم  که  این  گرفته است. 
متاورس،  مانند  ایده هایی  چون  یابد"، 
تکنولوژی می آیند و می روند.  در جهان 
به  می ماند،  باقی  زمانی  چه  تا  که  این 
قائل  برایش  کاربران  که  است  ارزشی 
می شوند. از زمانی که شرکت فیس بوک 
اجتماعی  شبکه  بزرگ ترین  عنوان  به 
اسم  کاربر،  میلیارد  نیم  و   2 با  جهان 
خود را به "متا" تغییر داد و اعالم کرد که  
تصمیم دارد نسل بعدی کسب وکارش 
را روی متاورس ببرد،  اهمیت متاورس  
جدی تر شد. چون  شرکت بزرگی مانند 
فیس بوک، روی آن سرمایه گذاری کرد. 
البته  تب اولیه مقداری فروکش کرد ولی 
گروه های بسیاری مانند؛ حامیان حقوق 
به همان دالیلی  معلولیت،  دارای  افراد 
گسترش  و  بودن  به  عالقمند  گفتم  که 

آن هستند.

بر خدمات  تاثیری  وجود متاورس چه 
دارد؟  آموزشی  و  دانشگاهی  مراکز 
در دوران پاندمی کرونا، آموزش های 
در  آیا  کرده ایم.  تجربه  را  مجازی 
مجازی   آموزش  امکان  هم  متاورس 
با  آموزش ها  نوع  این  جایگزینی  و 

موسسات آموزشی  وجود دارد؟

در متاورس، افراد دارای معلولیت 
بدون محدودیت  می توانند حضور 

داشته،  دوست جدید  و حتی شریکی 
برای زندگی خود پیدا کنند 
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دوران  مدد  به  آموزش ها  از  بسیاری   
شدند   مجازی  کرونا،  بیماری  شیوع 
هویت  دلیل  متاورس،  گسترش  با  ولی 
فیزیکی موسسات آموزشی و دانشگاه ها 
موسسه ها  این،  از  بعد  می رود.  بین  از 
شده،  تشکیل  متاورس  فضای  در 
هم  معتبر  مدرک  و  می دهند   آموزش 
می دهند.  ارائه  فارغ التحصیالن  به 
در  نتوان  مجازی  مدارک  از  فعال  شاید 
دنیای واقعی  برای استخدام  استفاده 
در  ماکروسافت  وقتی شرکت  ولی  کرد، 
متاورس از بین آواتارها، نیرو استخدام 
می کند، پس یک فرد دارای معلولیت هم 
می تواند در یکی از دانشگاه های مجازی 
درس بخواند، مدرک بگیرد و در شرکتی 
مثل  ماکروسافت در متاورس استخدام 
شود و به درآمد برسد. درآمدی که قابل 
دنیای  معتبر  ارزهای  تمام  به  تبدیل 

واقعی است.

چیست؟  در  فضایی  چنین  آفت های 
آیا باعث کاهش ارتباطات بین افراد و 

نوعی از خود بیگانگی نمی شود؟
این دغدغه ها در مورد گسترش اینترنت 

هم وجود داشت و بدون شک در مورد 
متاورس، شدیدتر هم خواهد بود. این که 
ما از خود بیگانه می شویم و از خودواقعی  
فاصله می گیریم، دوباره ما را به آن بحث 
می رساند که "خود "ما کیست؟ بسیاری 
ازنظریه پردازان متاورس معتقدند که این 
نگرانی و دغدغه درست است و بسیاری 
از جامعه شناسان، خصوصا در سال های 
بسیارحساس  رابطه  این  در  اخیر، 
هستند، اما طرفداران متاورس معتقدند 
همان  در  واقعی"   "خود  آن  شاید  که 

فضای متاورس است. از شما به  عنوان 
یک مادر  سوالی دارم؛ به نظر شما آیا 
بهتر  را  شما  فرزند  فیس بوک  و  گوگل 
در  واقع گرا  افراد  یا شما؟   می شناسند 
والدین   می گویند؛  سوال  این  جواب 
اما  می شناسند،  بیشتر  را  فرزندانشان 
متاگرا  عبارتی،  به  یا  مجازی گرا  افراد 
فرزندتان  فیس بوک  و  گوگل  معتقدند 
را بهتر از شما می شناسند. چون فرزند 
شما از  صبح  که بیدار می شود، در گوگل 
جستجو می کند و  در طول روز در پلت 
فرم های گوگل چت می کند و می دانید 
این  با هوش مصنوعی  همه  که گوگل 
ثبت می کند. پس   و  را می خواند  موارد 
درواقع این پلتفورم ها، فرزندان را بیشتر 

از مادران و پدران می شناسند! 

می خواهید  آخر  سخن  عنوان  به  اگر 
مطلبی را اضافه کنید، لطفا بفرمایید: 
و  سـابقه  بـا  روزنامه نـگاران  شـما  از 
مهربـان این نشـریه تشـکر می کنـم و از 
ایـن گپ بسـیار لـذت بـردم. امیـدوارم 
مخاطبـان شـما هم از آن لـذت ببرند و 

امیـد جدیـدی پیـدا کننـد. 

فضای متاورس  فرصت های کاری 
بهتری در اختیار افراد دارای معلولیت 
قرار می دهد چون با جامعه ای بزرگ تر 

و با مخاطبان و کاربران بیشتری در 
تماس هستند
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لطفا خودتان را معرفی کنید و بگویید 
از چه زمانی همکاری خود را با مجموعه 

رعد شروع کردید؟ 
ــازدار، لیســانس روانشناســی  ــه پ عاطف
و  روان ســنجی  کارشناس ارشــد  و 
 )team work( مــدرس دروس تیــم ورک
ارتبــاط  و  آرامــش  مهارت هــای  و 
ــن   ــتم. م ــد هس ــه رع ــردر موسس موث
از کارآمــوزان رعــد بــودم و قبــال از 
ــردم.   ــتفاده می ک ــد اس ــای رع کالس ه
ــگار،  ــم چهره ن ــا خان ــان ب ــان زم از هم
روانشــناس مجموعــه آشــنا شــدم. 
ایشــان همیــار  مســیر شــغلی مــن 
بودنــد. مــن همــکاری  داوطلبانــه 
خــود بــا رعــد را  از ســال 1397شــروع 
اشــتغال  دالیــل  واحــد  در  کــردم. 
ــای کار،  ــان از محیط ه ــزش کارجوی ری
بــا ابزارهایــی ماننــد پرسشــنامه، تحلیل 
فــردی  و مشــاوره های  پرسشــنامه ها 
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و مشــکالتی 
ــه  ــاد ب ــدم اعتم ــراب، ع ــون؛ اضط چ

نفــس، عــدم پذیــرش شــرایط جســمی 
و  بررســی  مــورد  کارجویــان  در  و... 

ــت. ــرار گرف ــان  ق درم
مــن از ســال 1399 بــه عنــوان  کارمنــد 
ــد همــکاری و در واحــد  ــا رع رســمی ب

اشــتغال مشــغول بــه کار هســتم. 

ــه  ــون درمجموع ــی تاکن ــه کالس های چ
رعــد برگــزار کرده ایــد؟

شــروع  بــا  و   98 ســال  اواخــر   از 
ــه همــراه  همــکار  ــد ب همه گیــری کووی
در  را  تیــم ورک   کالس  روانشناســم، 
پلــت فــرم واتــس آپ راه انــدازی کردیــم. 
کالس گروهــی،  بــا هــدف قــرار گرفتــن 
افــراد در کنــار هــم بــرای بــه اشــتراک 
گذاشــتن مســائل و حــل آنهــا و تدریس 
مهــارت هــای زندگــی  بــرای تاثیرگذاری 
بیشــتر شــکل گرفــت و ســپس بــا 
ــه  ــا ب ــن کالس ه ــدازی lms  ، ای راه ان

ــرد. ــدا ک ــه پی ــه ای ادام ــورت حرف ص

 کالس را بــا چنــد نفــر از کارآمــوزان  
ــه  ــا  چ ــرفصل آنه ــد و س ــروع کردی ش

ــود؟ ب
کالس را بـا  ده تـا سـیزده نفر بـا عنوان  
مهارت هـای زندگـی کـه شـامل؛ حـل 
مسـئله، جراتمنـدی، قـدرت نـه گفتن، 
اضطـراب،  کنتـرل  خشـم،  کنتـرل 
خودشناسـی  و  خودآگاهـی  همدلـی، 

کردیـم.  شـروع  بودنـد  و...... 

عاطفه پازدار در رشته روان شناسی، کارشناسی  و در رشته روانسنجی دارای 
مدرک کارشناس ارشد است. او مدرس دروس تیم ورک، مهارت های آرامش و 

ارتباط موثر در مجتمع رعد است. وی درواحد روانشناسی در  حیطه سنجش  و 
ارزیابی از کارآموزان و مشاوره فعالیت دارد.  پازدار زمانی کارآموز مرکز بود و از 
کالس های رعد   استفاده می کرد. او همچنین به عنوان همیار شغلی کارجویان با 
واحد اشتغال همکاری می کند. کالس های مجازی  از زمان همه گیری کووید برای 
ادامه آموزش ها  راه اندازی شد، در همین بستر کالس های آموزشی روانشناسی 
هم به صورت گروهی فعالیت خود را آغاز کرد. از مزایای برگزاری کالس های،  
ادامه ارتباط آموزش و مشاوره های روانشناسی بود که هنوز هم ادامه دارد. این 
آموزش ها  از طرف  افراد دارای معلولیت های شدید و افرادی که در شهرستان 

زندگی می کنند، مورد استقبال  قرار گرفت.

گاهی افرادی  را برای مصاحبه شغلی 
معرفی می کنیم ولی  به دلیل اضطراب 
و استرس قادر به ارائه توانمندی های 

خود نبوده و شغل خود را از دست 
می دهند

از کارآمـوزی تا استـادی
در گفت و گوبا عاطفه پازدار مطرح شد؛ 
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در آمــوزش  بــه صــورت مجــازی بــا چــه 
چالش هایــی روبــه رو بودیــد؟ 

 در شــروع بــا مشــکالت متعــددی 
روبــه رو بودیــم. صحبت هــا   بایــد 
ــط می شــدند،   ارســال می شــدند   ضب
ولــی  تــا  فایل هــا دانلــود شــوند و 
در اختیــار کارآمــوزان قــرار گیرنــد، 
ــاه   ــف می شــد.  دو م ــادی تل ــان  زی زم
ــم از  ــی ه ــاپ  و مدت ــق  واتس از طری
کانکــت  اداب  اپلیکیشــن  طریــق  
هــم  آن  کــه   )adobe connect(
ــد   ــم.  بع ــت، کار کردی ــکالتی داش مش
کــه سیســتم آمــوزش آنالیــن رعــد 
ــا شــرایط مناســبی  ــدازی شــد، ب راه ان
مجــازی  آموزش هــای  توانســتیم  
را ادامــه دهیــم.  موضــوع درس هــا 
ــد  و  ــدود نبودن ــی  مح ــرم خاص ــه ت ب
بــه  نیــاز ســنجی از متقاضیــان  و 
بــه کامــل شــدن ظرفیــت کالس، 
افــراد  شــرکت  داشــتند.  بســتگی 
ــف  ــهرهای مختل ــت از ش دارای معلولی
ــود و  ــی ب ــاق خوب ــاده، اتف و  دور افت
مــورد اســتقبال افــراد عالقمنــدی  کــه 
ــتفاده  ــی  اس ــگان آموزش ــتر رای از  بس
ــت. آموزش هــای  ــرار گرف ــد، ق می کردن
روانشــناختی را هــم از طریــق مجــازی 
بــا کارآمــوزان ســاکن در شــهرهای 
دیگــر  برقــرار کردیــم. اینکه  توانســتیم  
ــتاهای  ــهرها و روس ــرادی از ش ــه اف ب
دورافتــاده، خدمــات روانشناســی ارائــه 
ــل از  ــود.  قب ــی ب ــاق خوب ــم اتف دهی

ــتان های  ــازها،  از شهرس ــروع کارس ش
مختلــف کارآمــوز داشــتیم ولــی بعــد از 
مدتــی  متوجــه شــدیم مباحثــی مربوط 
ــوان در  ــترس  را نمی ت ــرل اس ــه کنت ب
جلســات محــدود آمــوزش داد، بنابراین 
تصمیــم گرفتیــم کنتــرل اســترس را به 
عنــوان درس "مهارت هــای آرامــش"، 
در مبحثــی جداگانــه و بــه صــورت 
گروهــی ارائــه دهیــم. بعضــی از افرادی  
ــرای مصاحبــه شــغلی معرفــی  را کــه ب
و  اســترس  دلیــل  بــه  می کردیــم، 
ــای  ــتند توانایی ه ــراب نمی توانس اضط
خــود را ارائــه داده و اســتخدام شــوند. 
ــای  ــل کالس مهارت ه ــن دلی ــه همی ب
ــراب   ــرل اضط ــدف کنت ــا  ه ــش ب آرام
ــم ورک،  ــد. در کالس تی ــدازی ش راه ان
چندیــن روش را بــرای کنتــرل اضطراب 
کالس  در  ولــی  می دهیــم  آمــوزش 
درمــان  روش  آرامــش،  مهارت هــای 
اضطــراب را بــا رویکــرد ذهــن آگاهــی، 
ــه  ــد ک ــم. در ســال جدی ــه می دهی ارائ
ــا  حضــوری شــدند،  ــزاری کالس ه برگ
از دســت نــدادن کارآمــوزان  بــرای 
شهرســتانی  تصمیــم گرفتیــم  کــه هــم 
ــم و  ــه دهی ــن را ادام ــای آنالی کالس ه
ــر  ــوری را.  جلوت ــای حض ــم کالس ه ه
کــه آمدیــم، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم  
الزم اســت  مهــارت دیگــری را هــم 
درکارآمــوزان  تقویــت کنیــم  و آن روش 
ایجــاد  ارتبــاط موثــر بــا کارفرمــا،  بــا 
خانــواده و بــا دوســتان و اطرافیان بود. 

پــس  بــه فکــر راه انــدازی کالس ارتباط 
موثــر افتادیــم  تــا بچه هــا بداننــد چــه 
ــت  ــاد موفقی ــث ایج ــی باع برخوردهای
بیشــتر  در روابــط آنــان می شــود. 
اکنــون دو کالس آنالیــن تحــت عنوان؛ 
مهارت هــای آرامــش و تیــم ورک داریــم 
و یــک کالس حضــوری هــم بــا عنــوان 

ــر. ــاط موث ارتب

 وقتی کالس ها از حضوری  به آنالین  
استقبال  و  تعداد  در  شد،  تبدیل 

کارآموزان تفاوتی ایجاد شد؟
 شــرایط بهتــر  شــد. چــون هــم 
مشــکالت رفت و آمــد در دوران شــیوع 
ــم در  ــر شــد و ه ــا  کمت ــاری کرون بیم
ــرای   ــی ب ــه موضوع ــه، ب ــان قرنطین زم
جلوگیــری از  ســردرگمی و بی حوصلگی 
تبدیــل  درخانــه  مانــدن  از  ناشــی 
شــد. بــه همیــن دلیــل  اســتقبال 
کارآمــوزان از ایــن کالس هــا خــوب 
ــوز  ــودم  کارآم ــه خ ــی ک ــود. در زمان ب
ــرف و   ــا ب ــدم کــه ب ــودم، می دی رعــد ب
بــاران و آلودگــی هــوا  کالس هــا تعطیل 
می شــدند و اگــر هــم کالس دایــر بــود،  
در کالس حاضــر  بچه هــا  از  بعضــی 
ــن  ــزاری  آنالی ــی برگ ــدند،  ول نمی ش
آموزش هــا باعــث شــد کــه بچه هــا  
ــرایطی  ــر ش ــی در ه ــات آموزش از خدم
کالس هــای  در  باشــند.  بهره منــد 
آنالیــن، بچه هــا  منضبــط شــدند و 
اگــر بــه دلیلــی نمی توانســتند در کالس  

کالس مهارت های آرامش، 
با  هدف کنترل  اضطراب از طریق 

به کارگیری  روش های مختلف 
راه اندازی شد 
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شــرکت کننــد،  بعــدا از محتــوای 
ضبــط شــده اســتفاده می کردنــد. یــک 
ــن دوران،  ــر در ای ــت دیگ ــاق مثب اتف
ضبــط محتــوای آموزشــی بــا زیرنویــس 
بــود کــه امــکان اســتفاده از آموزش هــا 
را بــرای بچه هــای ناشــنوا هــم ممکــن 
 می کــرد. زمانــی خــودم  مربــی شــغلی 
ســه تــا از کارجوهــای ناشــنوا  بــودم و 
خیلــی دوســت داشــتم کــه ایــن افــراد 
آنالیــن  ازکالس هــای  بتواننــد  هــم 
رعــد اســتفاده کننــد. خوشــبختانه بــا 
زیرنویــس شــدن محتواهــای آموزشــی 
کالس هــا   از  توانســتند  افــراد  ایــن 

ــد. ــتفاده کنن اس

پــس در حــال حاضــر شــما هــم کالس 
آنالیــن و هــم کالس حضــوری را در 

رعــد برگــزار می کنیــد؟
مهارت هــای  آنالیــن  کالس  دو  بلــه 
کالس  یــک  و  تیــم ورک  و  آرامــش 
حضــوری ارتبــاط موثرداریــم. در کالس  
مهارت هــای آرامــش، کنتــرل اضطــراب 
کالس  در  و  می شــود  داده  آمــوزش 
ارتبــاط موثــر،  بــه نقــش  روابــط 
ــط  ــی و محی ــط زندگ ــت در محی مثب
ــا   ــن کالس ه ــه می شــود. ای کار پرداخت
ــاعته در  ــه دو س ــورت دوازده جلس بص
ــن  ــوند. چندی ــه می ش ــرم ارائ ــک ت ی
ــط  ــم توس ــده ه ــط ش ــوای ضب محت
واحــد روانشناســی تهیــه شــده کــه در 

اختیــار کارآمــوزان قــرار دارد.

 کالس ارتبــاط موثــر، در تــرم بعــد هــم 
ادامــه پیــدا می کنــد؟

ــر  ــه اگ ــده ک ــرح ش ــوال مط ــن س ای
کســی کــه یــک دوره کالس را گذرانده، 
ــاره در  ــد دوب در صــورت تمایــل می توان
همیــن کالس شــرکت کنــد یــا نــه؟ در 
جلســاتی  کــه با واحــد آمــوزش و واحد 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــتیم، ب ــتغال داش اش
رســیدیم کــه کــه اگــر کســی  نیــاز بــه 
شــرکت دوبــاره در کالس را داشــت، 
البتــه  باشــد.  نداشــته  محدودیــت 
در کالس هــای حضــوری بــه دلیــل 
رعایت هــای پروتکل هــای بهداشــتی، 

ــی  ــت وجــود دارد ول ــت ظرفی محدودی
در بســتر آنالیــن،  محدودیتــی نداریــم. 

کالس هــا  ایــن  از  بازخــوردی  آیــا 
دوره  پایــان  در  آیــا  و  داشــته اید 
امتحــان یــا آزمونــی گرفتــه می شــود؟
ارزیابی هــا در شــروع کالس هــا آغــاز 
مهــارت  در کالس  مثــال  می شــوند. 
تســت  یــک  شــروع،   در  آرامــش 
در  و  می گیریــم  اضطــراب  ســنجش 
پایــان کالس هــم دوباره آن پرسشــنامه 
را بازآزمایــی می کنیــم. ایــن بازآزمایــی، 
تاثیــر  آموزش هــا را برکنتــرل اضطــراب 
ــن از  ــد. همچنی ــان می ده ــراد نش اف
در  داوطلبانــه  می خواهیــم  بچه هــا 
ــد و  ــل بازخــورد دهن ــورد جلســه قب م
ــال داشته باشــند.  در کالس حضــور فع
یــک ســری ارزیابــی   هــم توســط 
واحــد آمــوزش انجــام می شــود و نظــر 
افــراد نســبت بــه کیفیــت کالس هــا را 

می پرســند. 

چگونــه بــه کارآمــوزان اطالع رســانی 
در مــورد ایــن کالس هــا می شــود؟

در ســایت مجتمــع، لیســت کالس های 
ــر کالس   ــورد ه ــه و در م ــرم ارائ ــر ت ه
در یــک یــا دو ســطر توضیحاتــی  داده 
ــرای  ــه ب ــوز  آگاهان ــه کارآم ــود ک می ش
بگیــرد.  تصمیــم  کالس  در  شــرکت 

ــروه  ــا در گ ــتر کالس ه ــن پوس همچنی
کارآمــوزان در تلگــرام و واتــس اپ و 
اینســتاگرام  اطــالع رســانی می شــود. 
بیشــترین ارتبــاط بــا کارآمــوزان در 
ــه  ــرد  ک ــرش صــورت می گی ــان پذی زم
از آنهــا علــت آمــدن بــه رعــد را ســوال 
می کنیــم و بعــد از ارزیابی روانشــناختی 
کــه بــر روی هرکــدام انجــام می شــود، 
ــدام   ــر ک ــه  ه ــم ک ــخیص می دهی تش
ــد  ــاز دارن ــات روانشناســی نی ــه خدم ب
ــات  ــرش، خدم ــان پذی ــه؟ در زم ــا ن ی
مشــاوره ای  و کالس هــای آموزشــی 
ــه  ــا توصی ــه آنه ــرده و ب ــی ک را معرف
کالس هــا  کــدام  در  کــه  می کنیــم 

ــد.  ــرکت کنن ش

کالس هــای  از  کارآمــوزان  اســتقبال 
حضــوری بیشــتر اســت یــا کالس هــای 

ــن؟  آنالی
اوایــل کــه بیمــاری کرونــا شــدید بــود 
می رفتنــد،  بیــرون  کمتــر  افــراد  و 
اســتقبال از کالس هــای آنالیــن بیشــتر 
بــود. ولــی وقتــی کرونــا  فروکــش 
کــرد، تمایــل کارآمــوزان بــه حضــور در 
کالس هــا بیشــتر شــد.  هرکــدام از این 
ــد.  ــی دارن کالس هــا  محاســن و معایب
بــه هرحــال در بســتر آنالیــن مشــکالت 
و هزینه هــای رفــت و آمــد و محدودیــت 
و  نداریــم  را  جغرافیایــی  و  فیزیکــی 
بســیاری از آموزش هــا را می تــوان در 
ایــن فضــا ارائــه داد. از طرفــی برگــزاری 
کالس هــای حضــوری بعــد از  دوســال،  
می توانــد روابــط افــراد را بازســازی 
ــه  ــد و فرصــت خــارج شــدن از خان کن
و معاشــرت بــا دوســتان را مهیــا کنــد. 

صحبت آخر با کارآموزان رعد؟
ــا در  ــه م ــه هم ــم ک ــم بگوی می خواه
ــا  ــی در رابطــه  ب ــا چالش های زندگــی ب
خــود و بــا دیگــران  روبــه رو هســتیم و  
اســتفاده از کالس هــای روانشناســی در 
مدیریــت ایــن چالش هــا بــه مــا کمــک 
می کنــد. پــس از امکاناتــی کــه در ایــن 
زمینــه در رعــد فراهــم شــده، اســتفاده 

کنیــد. 

شرکت افراد دارای معلولیت از 
شهرهای مختلف و  دور افتاده، 

اتفاق خوبی بود که مورد استقبال 
افراد عالقمندی که از  بستر رایگان 

آموزشی  استفاده می کردند قرار 
گرفت
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زمزمه

 من خسته ازدلبستگی درکوره راه زندگی
تو آن مسیحایی دمی سرشاری از بالندگی 

مثل کبوتر روز و شب دور سرت گردیده ام
لیکن ناگهت می کنم در پای خود از سادگی 

شمع وجود محفلی در این شب تاریک و تلخ
در پیش تو احساس من احساس جاویدانگی 

گو باش تا مجنون شود فرزند خوب میهنت
هرلحظه هستی پیش من با این همه دیوانگی 
گر نور باشد هم تویی، سبزی و آرامش تویی

تغییر فصلی کن مگر، سرسبز گردد زندگی

دوش غمم می ربود، شادی چشمان تو
بازشده قلب من، بازی دستان تو 
شادی و غم هردمی از پی هم آمدند

زین دو اگر بگذری چاره ی حرمان تو 
ذهِن رها یافته، شادی خود را در این

تا که بود اندکی جامه ی ایمان تو 
گرچه نصیحت کنم جانب شادی برو

شادی و غم توأمند بر دل ناالن تو 
پس بپذیرید پند از دل مولود باز

غصه نگردد دگر گرد گریبان تو

مولود مولودی

دوش غمم می ربوددوش غمم می ربود

من خسته ازدلبستگی من خسته ازدلبستگی 
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  ارتباط موثر

خود آگاهی و خود شناسی 

 جلسه 
اول و دوم

 درایـن  دو جلسـه؛ آموزش هایـی از خـود آگاهـی و خـود شناسـی و  آموزش هایـی در جهـت  آگاهـی  و درک 
از  خـود ارائـه می شـود کـه  شـامل انجـام  فعالیت هایـی مثـل؛ پـرورش افـکار، تصمیم گیـری،  خودنگـری،  
شناسـایی دقیـق هیجان هـای خـود و آگاهـی از آنهـا  برای کنتـرل تمایالت درنحـوه واکنش به اوضـاع و افراد 

می باشـد. مختلف 

عاطفه پازیار
واحد روانشناسی

  مهارت های زندگی چیست؟ 

مهارت های زندگی، توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت، به گونه ای است که فرد بتواند با چالش ها و ضرورت های زندگی روزمره کنار بیاید. در 
حیطه مهارت های زندگی، مهارت های ارتباطی جایگاه ویژه ای دارند چرا که ارتباط، محور اصلی زندگی انسان   را تشکیل می دهد.

ارتباط موثر، رابطه ای است که  شخص به گونه ای عمل کند که  عالوه بر این که خودش به خواسته هایش می رسد، افراد مقابل هم احساس 
رضایت کنند. 

ارتباط سالم باعث می شود که افراد توانایی ها و استعدادهای خود را باور کرده و برای رشد ابعاد وجودی خویش تالش نمایند. برای دستیابی 
به هر هدفی از جمله؛ دستیابی به شغل مورد عالقۀ  یا پیوستن به گروه های دوستانه، به ارتباط نیاز داریم. ضعف های ارتباطی باعث اختالل 

در  انجام کار، احساس بی کفایتی، نا امیدی، فقدان روحیه، کاهش اعتماد به نفس و نهایتا مانع تحقق اهداف مطلوبمان خواهدشد.
ارتباط موثر مهارتی است که می توان آن را پرورش داد و تقویت نمود.  بدیهی است که این کار نیاز به اطالعات، آگاهی و تمرین آگاهانه و 
کاربرد شیوه ها و روش هایی دارد که از طریق تمرین و تقویت مهارت ها افزایش یافته و درک ما را از فرآیندهای ارتباطی خود و دیگران عمیق تر 

می کند.
 از این رو  برای ارتقای مهارت های ارتباطی، کالس "ارتباط موثر" را در  12 جلسه 2 ساعته برای کارآموزان عالقمند در موسسه رعد آغاز 

نمودیم.
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 آموزش تحریف های شناختی

 جلسه 
سوم تا پنجم

تحریف هـای شـناختی را نوعـی اسـتدالل بـدون زمینه هـای عینی روشـن می دانند کـه منجر به 
نفـع شـخصی می گـردد. ایـن تحریف هـا بـر شـیوه پـردازش اطالعات و سـپس عملکرد شـخص 
تاثیرگـذار اسـت. ایـن افـکار خودانگیخته بـوده، معتبر بـه نظر رسـیده و بارفتارهای مساله سـاز 

یـا هیجان هـای آشـفته همـراه بـوده و  ارتباط های فـرد را تحـت تاثیر خـود دارند .

لیست خطاهای شناختی:
1- ذهن خوانی 2- پیش گویی 3- فاجعه سازی 4- برچسب زدن 5- دست کم گرفتن جنبه های مثبت 
۶-  فیلتر منفی 7-تعمیم افراطی 8-  تفکر دو قطبی  9-  بایدها و نبایدها 10- شخصی سازی 11- 
گناهکار دانستن 12- مقایسه غیر منصفانه 13-  همیشه پشیمان بودن  14- چه می شود اگر  15-  

استدالل هیجانی  1۶-  ناتوانی در عدم تایید شواهد 17-  برخورد قضاوتی 

 جلسه  شناسایی افکار تحریف شده و بررسی آنها برای باور های صحیح و واقعی
در طـی ایـن جلسـه یـاد می گیریـم کـه خطاهـای شـناختی حاکـم بـر ذهنمـان را بشناسـیم و ششــم

بدانیـم چـرا از ایـن الگوهـا اسـتفاده می کنیـم و الگوهـای متعادل اندیشـی را جایگزیـن کنیـم.

انعطاف پذیری و مدیریت هیجان

 جلسه 
هفتـــم

تنظیـم  هيجانـي، يـك فرآينـد محـوري بـراي همـه ي جنبه هـاي عملكـرد انسـان اسـت و در 
شـيوه هاي مقابلـه ي افـراد بـا تجـارب مختلف، نقش اساسـي ايفـا مي كند. تنظيـم هيجانات به 
مـا كمـك مي كنـد تـا نسـبت به تغييـر شـرايط و نيازهـاي حاضر كـه منجر بـه ايجـاد هيجانات 

جديـد مي شـود، بـا انعطاف بیشـتری پاسـخ دهیم.

 جلسه  توانایی ابراز وجود و خود شکوفایی
مهـارت ابـراز وجـود یعنـی؛ توانایـی بیـان افـکار و احساسـات خـود بـه صـورت روشـن و قاطع هشـــتم

ضمـن رعایـت حقـوق دیگـران که شـامل توانایـی نه گفتـن، بله گفتـن و درخواسـت منطقی از 
دیگـران  می باشـد.

 موانع ارتباط موثر و عوامل تسهیل گر در ارتباط موثر

 جلسه 
نهــــم

همـه ی مـا تمایـل بسـیار زیادی برای داشـتن ارتبـاط موثر و سـالم با دیگـران داریم ولـی موانع 
یـا سـدهایی وجـود دارنـد که نـا آگاهانـه و ناخواسـته از آنهـا اسـتفاده می کنیم و پاسـخ هایی را 
دریافـت می کنیـم کـه  یـا اثـر منفـی در روابط مـا دارنـد و موجب کاهـش عزت نفس می شـوند 
و یـا حالت هـای تهاجمـی و مقاومـت در مـا ایجـاد می کننـد. در این جلسـه بـا این موانع آشـنا 

شـده  و عوامـل تسـهیل گر در ارتبـاط را می آموزیـم.

مدیریت خشم

 جلسه 
دهم

خشـم احساسـي اسـت كـه بـه صـورت جسـماني و هيجانـي ابـراز مي شـود. خــشم واكــنش 
طبيعـي  نسـبت بـه شـرايطي اسـت كـه مي توانـد فـرد را دچـار عصبانیت یـا  ناكامي کنـد. اين 
احساسـات  در فرد می تواند از يك احسـاس خفيف ناخوشـايند شـروع  و تا يك احسـاس شــديد 
و بـا عصبانیـت ادامـه یابـد. بـا اين كه خشـم احساسـي طبيعي و الزم اسـت، ولي وقتي شـدت 
آن خيلي زيــاد و از کنترل خارج شـود، مـي توانــد مشكل سـاز شـود. كنترل خشم به اين معني 
نيسـت كه اصاًل خشـم خود را نــشان ندهيــد، بلكــه  ابراز  خشم به شيوه اي سـازگارانه باشد.

 مدیریت استرس 
 جلسه یازدهم
ايـن مهـارت  شـامل؛ شـناخت منابع  اسـترس  در زندگـي و تأثير آنها بر جنبه هـای عملکرد فرد  و دوازدهم

اسـت.  بـا  اسـتفاده از تکنیک هـا و اعمـال و موضـع گیری هـای مختلـف، می توانیـم در جهت 
کاهش اسـترس گام برداریم.
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دوست دارم با تسلط به هنر شمع سازی به درآمد برسم

بهتر است دفعات کالس های آنالین  و زمان هر کالس، بیشتر شود

  سمیه اصفهانی  

سمیرا حسینی نیا 

با اکرآموزان 
در الکس های مجازی...

بـا شـیوع کوویـد 19، آموزش هـای مجتمـع رعـد بـه صـورت مجـازی درآمدنـد. در شـماره قبـل بـا 
تعـدادی از مدرسـان کالس هـای مجـازی رعـد گفت وگـو کردیـم و حـاال به سـراغ کارآموزانـی که در 
ایـن کالس هـا ثبت نـام کرده و آمـوزش می بینند رفتیم و از نظراتشـان در مورد کیفیـت این کالس ها 

پرسیدیم. 

سمیه اصفهانی، لیسانس مترجمی همزمان از دانشگاه علمی کاربردی رعد است.  او  در زمان  تحصیل در 
دانشگاه،  با مجتمع آموزشی رعد آشنا شد و در کالس های آنالین تولید محتوا و گزارش نویسی مجتمع رعد 
شرکت کرد. او همچنین در دوره های هنری مانند؛ شمع سازی، ویترای، نقاشی روی پارچه، کاشی شکسته، هم 
بصورت آفالین) ضبط شده( شرکت کرد و آموزش دید. سمیه به دلیل نداشتن کامپیوتر شخصی، مجبور به استفاده از گوشی موبایل  
برای شرکت در دوره های آموزشی شد و چون  در نوشتن  مشکل داشت، ترجیج داد از کالس های ضبط شده) آفالین( استفاده کند. 
سمیه می گوید؛ با وجودی  که در کالس های آفالین  ارتباط و تعامل رو در رو با اساتید وجود ندارد و این از چالش ها و مشکالت این 
کالس هاست، ولی من شرکت در کالس های آفالین را به دلیل  مشکالت رفت و آمد با ویلچر، به کالس های آنالین ترجیح می دهم. به 
گفته او:  البته شرکت  در کالس های حضوری  به دلیل مراوده و معاشرت با دوستان و ارتباط رو در رو با اساتید  به آموزش های آفالین 
ارجحیت دارد ولی برگزاری کالس های مجازی را هم برای کارآموزان رعد مفید می داند. سمیه از عالقه  بسیارش به  کالس های هنری 
مثل   شمع سازی می گوید و دوست دارد با تسلط به هنر شمع سازی به درآمد برسد. او به ایجاد ارتباط با استادان دروس  عالقمند 
است تا هم بتواند در مورد خرید لوازم اولیه از ایشان راهنمایی بگیرد  و هم رفع اشکال کند. سمیه  در ادامه می گوید؛ در دوره آموزش 
نقاشی روی پارچه  و قالب بافی هم سواالتی داشتم که به دلیل عدم امکان  ارتباط با استاد، سواالتم حل نشد. سمیه پیشنهاد می کند 

که دوره های آموزشی؛ تابلو فرش، قالی بافی، آشپزی و شیرینی پزی هم به صورت ضبط شده در آموزش های رعد گنجانده شود.

مثل؛  رعد  حضوری  کالس های  در  قبل  سال ها  او  است.  حسابداری  ارشد  کارشناس  حسینی نیا  سمیرا 
حسابداری و قالیبافی شرکت کرده و از شرکت در این کالس ها بسیار راضی است. او حتی توانسته بصورت 
آنالین و خصوصی،  این رشته را تدریس کند. سمیرا در کالس زبان انگلیسی  بصورت آنالین شرکت کرده  ولی از 
پایین بودن سرعت اینترنت و قطع و وصل های گاهگاهی آن گله مند است. او می گوید: شرکت در  کالس آنالین زبان  برایش بسیار 
مفید بوده، ولی چون فقط یک جلسه در هفته این کالس برگزار می شود، خیلی کند پیش می رود.  او دوست دارد  هم در کالس های 
حضوری و هم در کالس های آنالین شرکت  کند. پیشنهادش این است که دفعات کالس های آنالین در هفته و زمان هر کالس، بیشتر 
شده تا بازدهی کالس ها بیشتر و بهتر شوند. پیشنهاد می کند که کالس های موسیقی مثل؛ دف و سه تار که قبال در رعد برگزار می شد، 
دوباره بصورت حضوری و یا حتی آنالین، برقرار شود. کالس خوشنویسی هم از کالس هایی است که سمیرا به آن عالقمند است و مایل 

است آموزش این کالس هم در مجموعه رعد برگزار شود.
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در کالس های حضوری امکان ارتباط رو در رو با استاد و کارآموزان بیشتر است

پس از گذراندن این دوره میزان استرس و اضطرابم کاهش یافت 

شرکت در کالس های رعد به من اعتماد به نفس داد

     مجتبی رضایی

 فاطمه رضایی

سمیه حسینی

مجتبی، برادر فاطمه رضایی و متولد سال ۶3  است . او از طریق دوستان و همچنین خواهرش، با 
رعد آشنا  و در کالس های حسابداری، icdl، پتینه و معرق، بصورت  حضوری و در کالس کامپیوتر و 
دوره کارساز یک، بصورت آنالین شرکت کرده است. مجتبی می گوید؛ در کالس های آنالین امکان ارتباط با 
استاد وجود دارد، اما گاهی نمی توانم منظور خود  از سوالی که می کنم را  به استاد برسانم. در کالس های آنالین هم اغلب  
با قطع  و یا ضعیف بودن اینترنت روبه رو هستیم. او کالس های حضوری را به کالس های مجازی ترجیح داده و  می گوید:  
در کالس های حضوری امکان ارتباط رو در رو با استاد و کارآموزان وجود دارد و این ارتباط دوطرفه، مفیدتر و موثرتر و  
بازدهی کالس های حضوری بیشتر است. مجتبی  از طریق آموزش هایی که در زمینه پتینه و معرق دیده  تا حدودی به درآمد 
رسید ولی در حال حاضر  مشغول به کار نیست. او  در کالس های فنی حرفه ای شرکت کرده و قبول شده  ولی هنوزمدرکی 

دریافت نکرده است.

فاطمه رضایی از کارآموزان قدیم رعد است که به دلیل فلج مغزی  و تصادف در سال 92، از ویلچر 
استفاده می کند.  فاطمه لیسانس روانشناسی دارد و قبل از شیوع بیماری کرونا در کالس های 
به دلیل شیوع کرونا  و معرق شرکت  کرده است. در  دو سالی  که  نقاشی  مانند؛  حضوری مجتمع 
آموزش های رعد غیر حضوری شد، او در کالس های مهارت های آرامش )تیم ورک( بطور آنالین و در کالس های جواهرات 
مهره ای و شمع سازی و ویترای هم بطور آفالین) ضبط شده(  شرکت کرد. فاطمه کالس مهارت آرامش را بسیار خوب و 
مفید می داند  و می گوید: اساتید این کالس ها  بسیار خوب و مسلط بودند و  من پس از گذراندن این دوره میزان استرس 
و اضطرابش کاهش یافت. او ادامه می دهد: تنها مشکلی که در مورد کالس های آنالین و غیرحضوری وجود دارد قطع یا 
ضعیف بودن اینترنت دربعضی از روزها است که باعث  اختالل در آموزش  می شود. او معتقد است، تا زمانی که  بیماری کرونا 
در جامعه وجود دارد، بهتر است کالس ها بصورت آنالین و مجازی برگزار شوند.  او بازدهی کالس های مجازی را قابل قبول 
می داند و آرزو دارد با کاهش امکان ابتال، کالس های حضوری هم برقرار  شوند.  او در ادامه به تنوع کالس های مجتمع رعد 

اشاره می کند و می گوید: هر کسی با توجه به عالقه اش می تواند در هر کدام از این کالس ها شرکت کند.

سمیه حسینی، متولد سال ۶1 و فوق دیپلم برق الکترونیک است. او در کالس های زبان انگلیسی، 
کامپیوتر و اکسل و سئو و کارساز4، بصورت آنالین شرکت کرده است. سمیه  آموزش های  آنالین را 
به کالس های حضوری چون نیازی به رفت و آمد ندارد و از داخل منزل هم می تواند انجام دهد، ترجیح 
می دهد. او  می گوید: تا به حال در کالس های  حضوری رعد شرکت نکرده ، ولی برگزاری کالس آنالین به او کمک کرده که 
هم از آموزش های موسسه برخوردار شود و هم به کارهای خانه و مراقبت از دخترش بپردازد. او آموزش های آنالین را بسیار 
خوب و مفید می داند و می گوید: در کالس  آنالین توانسته با استاد مربوطه  ارتباط موثر برقرار کند  و پاسخ سواالتش را 
دریافت کند. سمیه دوست دارد بعد از دوران کرونا هم، به شرکت در کالس های غیرحضوری و آنالین موسسه ادامه دهد. 
او معتقد است کالس های رعد به او اعتماد به نفس داده و با یادگیری مطالب مفید و کاربردی، حالش بهتر شود. سمیه 

امیدوار است پس از آموزش و کسب مهارت های الزم،  مشغول به کار شود.  
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لطفا در ابتدا خود را معرفی کرده و از 
حادثه ای که مسیر زندگیتان را عوض 

کرد بگویید:
 ۶1 سال  متولد  کاویان نژاد،  یزدان   
تا  هستم.  سوادکوه  شهرستان  در 
سی سالگی در سوادکوه زندگی می کردم 
به   92 سال  در  آمدم.  تهران  به  بعد  و 
همراه همسر و فرزند یک ساله ام ،عرشیا، 
رانندگی  سانحه  دچار  دماوند  جاده  در 
به  نرسیدن  اثر  در  متاسفانه  که  شدیم 
موقع گروه های امدادی و بیرون کشیدن 
من از ماشین توسط مردم محلی، دچار 
شدم.  کمر   ناحیه  از  نخاعی   ضایعه 
همسرم  در این حادثه  از ناحیه طحال 
و  لگن دچار آسیب شد. خدا را شاکرم 
ندید.  آسیبی  حادثه  در  فرزندمان  که 
از  نگهداری  و  رسیدگی  شرایط  چون 
هردوی ما  دشوار بود، همسرم در تهران 
نزد  من  و  ماند  خانواده خودش  درکنار 
خانواده ام به سوادکوه برگشتم. چهارده 
ماه بعد از تصادف اینگونه سپری شد و  
مدتی  نسبی،  بهبودی  از  پس  همسرم 

میان سوادکوه و تهران رفت و آمد کرد.  
بودم،  زمانی که  در کنار خانواده ام  در 
احساس تنهایی و ناراحتی نداشتم چون  
و  بودند   کنارم  در  فامیل  اعضای  همه 
سعی در دلداری و کمک به من داشتند.  
این کمک ها   باعث شد که وابسته به 
توسط  نیازی  هر  چون  شوم،  دیگران 
همسرم   می شد.   آماده  برایم  دیگران 
پس از بهبودی نسبی در منزل خودمان 
در تهران  ساکن و مشغول به کار شد. 

نزد  وگاهی  من  نزد  گاهی  هم  عرشیا 
باعث شد که  فاصله   این  بود.  مادرش 
کم کم به فکر جدایی از هم بیفتیم.  در 
سوادکوه، دوست برادرم که او هم دچار 
برای  بود،  ویلچرنشین  و  نخاعی  ضایعه 
دیدن من به خانه  ما آمد. او شصت ساله  
دید  وقتی   بود.  پاراالمپیک  قهرمان  و 
همه  و  کشیده   دراز  زمین  روی  من 
کارهایم را مادرم انجام می دهد، برخورد 
تندی با من کرد  و گفت، از رختخواب 
انجام  خودت  را  کارهایت  و  بیا  بیرون 
بده.  من و مادرم  از این برخورد بسیار 
ناراحت شدیم. ولی این برخورد تلنگری 
کارهای  کنم   بعد سعی  روز  از  که  شد 
باالخره  دهم.  انجام  خودم  را  شخصیم 
دوستی،  کمک  با  ماه،  چهارده  از  بعد 
بدون اطالع فامیل و حتی پدر و مادرم 
به تهران برگشتم. همسرم بسیار تعجب 
کرد و باورش نمی شد که  به تنهایی  به 
تهران برگشته ام.  با برگشتنم به تهران 
و  شد  بهتر  ما  زندگی  اوضاع  مرور   به 
دلخوری ها و نگرانی هایی که دراین مدت 

در معرفـی یـک زندگـی موفـق، قـرار بـود با یـزدان 
کاویان نـژار و محبوبـه اذکات، زوجـی که در سـال 91  
ازدواج کردنـد، صاحـب فرزنـد شـدند  و با طـی فراز 
و نشـیب هایی بـه زندگـی  ادامـه دادند، گفـت و گو 
کنیـم. محبوبه به دلیل مشـغله فراوان نتوانسـت در 
ایـن دورهمی شـرکت کنـد. گفت وگـو را با یـزدان و 

عرشـیای عزیز ادامـه دادیم.

این برخورد تلنگری شد که از 
رختخواب بیرون آمده و  سعی در 

انجام  کارهای شخصیم کنم 

وفاق و همدلی رمز ادامه زندگی مشترک است
در گفت وگو با یزدان کاویان  نژاد؛ 
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بوجود آمده بود، از بین رفت.

قبل از تصادف به چه حرفه ای مشغول 
بودید؟

قبـل از سـانحه، اپراتـور دسـتگاه چاپ 
بنـر و اسـتند بـودم و در رشـته حقـوق 
هـم تحصیـل می کـردم.  صاحـب کارم 
کـه از دوسـتانم  بـود،  حمایتـم  کـرد 
کـه  در کنـار کار، ادامـه تحصیـل هـم 
بدهـم. بعد از تصادف، همسـرم بسـیار 
تـالش کـرد کـه بتوانـم درسـم را ادامه 
دهـم، ولـی چـون  اغلـب دانشـگاه ها 
مناسب سـازی نبودنـد از ادامه تحصیل 
منصـرف شـدم. تـا اینکـه  با دانشـگاه 
علمـی کاربـردی رعـد  آشـنا و تصمیـم 
بـه تحصیـل در رشـته روابـط عمومـی 
قبـال،   گرفتـم.  دانشـگاه  ایـن  در 
از  و  نمی شـناختم  را   رعـد  موسسـه 
خدمـات آموزشـی آن  بی اطـالع بودم. 
وقتـی وارد دانشـگاه شـدم  بـا رعـد و 
آن  آشـنا شـده  آموزشـی  کالس هـای 
و  مشـتاق بـه شـرکت در کالس معرق 
شـدم. در ایـن کالس زیـر نظـر  اسـتاد 
خالقـی که اسـتاد مجرب و روانشـناس 
قابلـی هسـتند،  آموزش دیدم و شـروع 
بـه فعالیت در این رشـته کـردم. به جز 
مـن کارآمـوزان دیگـری چون؛ حسـین 
بهنـام  مرتضـوی،   محسـن  مردانـی، 
حسـین پور، امیـر توحیدی پـور، محدثه 
محمـدی و خانـم مقصودی هـم بودند 
کـه از ایـن راه بـه درآمد رسـیده بودند. 
یـاد گرفتـن این هنـر به همـه ما کمک 
کـرد که مسـیر زندگیمان عوض شـود. 
معـرق  بـرای مـا هم هنـر درمانـی بود 
و هـم توانبخشـی.  بـه تازگـی  آموزش 

سـفال را هم شـروع کـرده ام.

تحصیالت خود را تا کجا ادامه دادید؟
از  را  عمومی  روابط  کاردانی  مدرک   
و  گرفتم  رعد  کاربردی  علمی  دانشگاه 
آزاد  دانشگاه  در  که  شدم  متوجه  بعد 
حقوق  کارشناسی  می توانم  سوادکوه، 
سال  از  دهم.  ادامه  تطبیقی  بطور  را 
98 مشغول به ادامه تحصیل در رشته 
حقوق شدم و در ترم دیگر فارغ التحصیل 
این رشته  بتوانم در  می شوم. امیدوارم 
کار کنم، چون به  فعالیت در این رشته 

بسیار عالقه دارم.

مشغول  هم   ورزش  حوزه  در  شما 
توضیح  هم  مورد  این  در  شده اید. 

دهید:
 در  سال 97 که مدرک کاردانی  روابط 
هم  را  معرق  کار  و  گرفته   را  عمومی  
شروع کرده بودم،  به پیشنهاد   دوست 
و  داشت  معلولیت  هم  او  که  برادرم 
بدنسازی  باشگاه  یک  کوه    سواد  در 
حوزه  به  بود،  انداخته  راه  تیراندازی  و 
درآمد  او  شدم.  وارد  تیراندازی  ورزش 
دارای   افراد  وقف  را  بدنسازی   باشگاه 
معلولیت سوادکوه کرده بود. در منطقه 
فامیلی،  ازدواج های  دلیل  به  سوادکوه 

درحال  و  است  زیاد  بسیار  معلولیت 
از افراد دارای  از 700 نفر  حاضر  بیش 
فلج  دچار  اکثرا  که  حرکتی   جسمی 
زندگی  شهر  این  در  هستند   مغزی 
  ،97 سال  اسفند  در  من  می کنند.  
باشگاه  در  را  تیراندازی  رشته  آموزش 
شدم.  عالقمند  بسیار  آن  به  و  شروع 
به  نیاز  معرق،   مانند  هم  تیراندازی 
تمرکز دارد و من چون معرق کار  بودم، 
خیلی زود توانستم این رشته ورزشی را 
برگشتم،  سه  تهران که  به  بگیرم.  یاد 
روز در باشگاه پیام و سه روز در باشگاه 
می کردم  تمرین   )ع(   بنی هاشم  قمر 
در  می دادم.  انجام  هم  معرق  کار  و  
اول  بار  دو  تهران  باشگاهی   مسابقات 
شدم و در مسابقات تیم ملی هم مقام 
تیم  اردوی  به  و  آورده  بدست  را  اول 
با شیوع  پیدا کردم. متاسفانه  راه  ملی 
تیراندازی،  تمرینات  کرونا  بیماری 
لحاظ  از  چون  و  شد  تعطیل  دوسال 
را  تفنگ  خرید  هزینه  نتوانستم  مالی  
تهیه کنم، نتوانستم در خانه یا باشگاه 
تمرین های خود را ادامه دهم. با وجود 
آن که وارد فدراسیون شده  و مقام آورده 
بودم، رعد با درخواست وام برای خرید 
تفنگ موافقت نکرد. فعال به دنبال  وام 
هستم.  تفنگ  خرید  برای  بهزیستی  از 
کسب  که  موفقیتی  هر  برای  من  البته 

کرده ام، خود را مدیون رعد می دانم.

هــم  درآمــد  بــه  معــرق  طریــق  از 
؟  ید ه ا ســید ر

بلـه. از ایـن طریق بـه درآمد رسـیده ام. 
ماهیانـه حـدود چهـار تـا پنـج میلیون 
تومـان  درآمـد دارم  ولـی زندگـی با این 
مقـدار نمی گـذرد. خوشـبختانه قبـل از 

با برگشتنم  به تهران،  زندگی ما بهتر 
شد و دلخوری ها و نگرانی هایی که 
دراین مدت بوجود آمده بود، از بین 

رفت 
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تصـادف خانـه ای در تهران خریـده بودم 
کـه بعـد از تصـادف  خانـه را فروختـه و  
آپارتمـان خریدیـم که فعال در آن سـاکن 
از  عنـوان  بـه  هـم  مبلغـی  هسـتیم. 
کار افتادگـی دریافـت می کنم کـه هزینه 
قسـط وام خانه می شـود.  خوشـبختانه 
فـرودگاه  کارمنـد  و  شـاغل  همسـرم  
کمـک  زندگیمـان  اداره  بـه  و  اسـت 
می کنـد. منبـع درآمـد مـن فعـال  کار 
معـرق اسـت. متاسـفانه کالس معـرق 
پیـدا  ادامـه  رعـد  در  خالقـی   اسـتاد 
نکـرد. در خانـه  اتاقی دارم کـه کارهای 
ظریـف کاری را در آنجـا انجـام می دهـم 
و کارهـای بـرش کاری و سـیلن کیلـر را 
در کارگاهـی در خـاوران انجام می دهم. 
امیـدوارم کالس های معـرق رعد، تحت 
نظـر اسـتاد خالقـی دوبـاره  راه انـدازی 
شـود تا مـن و دیگـر دوسـتان عالقمند 

بـه ایـن رشـته از آن بهره منـد شـویم.

ــی  ــرد فعال ــادف  ف ــل از تص ــما قب  ش
بودیــد،  بــا معلولیــت خــود چگونــه 

کنــار آمدیــد؟
من  برای  شرایط  این  پذیرفتن  اوایل  
برای  که  همانطور  بود.  دشوار   بسیار 
دچار  حادثه  اثر  در  که  کسانی   همه 
معلولیت می شوند، دشوار  است. مدتی 
در  بیمارستان بستری و مورد عمل های 
از  ابتدا  گرفتم.  قرار  متعدد   جراحی 
شرایط جدیدم بسیار عصبانی بودم ولی 
کم کم به خود آمده و دیدم که مسئولیت 
باید  و  برعهده  دارم  را  فرزندم  و  همسر 
بتوانم به شرایط عادی برگردم.  چهارده 
ماه طول کشید که  از حالت تن پروری، 
به  و   آمده  بیرون  افسردگی  و  تنبلی 
زندگی عادی برگردم. با مجتمع رعد که 
آشنا شدم و در دانشگاه علمی کاربردی 
و کالس های آموزشی  شرکت کردم، با 
آشنا  معلولیت ها  انواع  با  زیادی   افراد 
آموزش  معلولیت   باوجود  که  شدم  
می بینند و  زندگی عادی دارند. آشنایی 
با  رعد و شرکت در کالس های آموزشی  
توانبخشی  درمان های  از  بهره گیری  و 
برای من بسیار مفید بود. وقتی اولین 
تابلوی معرق من به فروش رفت، بسیار 
خوشحال شدم که با هنر خود توانستم 
هنریم   فعالیت  کم کم  برسم.  درآمد  به 
توسعه یافت و درآمدم بیشتر شد. اوایل 

نقل  و  حمل  سامانه  ماشین های  با 
معلوالن رفت و آمد می-کردم که رفت و 
آمد با این وسیله برایم دشوار بود. پس 
به فکر خرید خودروی شخصی افتادم. 
ماشینی تهیه کردم و  باالبر رویش نصب 
کردم  تا بتوانم مستقل از کمک دیگران 

سوار و پیاده شوم.

قرار بود در این گفت وگو همسر شما 
که  حاال  باشند  داشته  شرکت  هم 
ایشان نیستند  لطفا در مورد همسر و 

خانواده تان بیشتر بگویید؟
همسر من خانم محبوبه اذکات،  دختر 
با   ،90 سال  در  ما  هستند.  من  خاله 
کارشناسی  همسرم  کردیم.  ازدواج  هم 
ارشد  وکارشناسی  زبان   مترجمی 
بسیار  و  دارد  ملکولی  زیست شناسی 
دانشگاه  و  کتاب  و  درس  به  عالقمند 
است. او در دوره دکتری هم در دانشگاه 
نداد.  ادامه  ولی  شد،  پذیرفته  آزاد 
کار  سابقه  سال  پانزده  همسرم  حدود 
و   خمینی  امام  فرودگاه  پرواز  گیت  در 
دوسال هم هست که در فرودگاه مهرآباد 
همسرم  خانواده  است.  کار  به  مشغول 
سواد  ساکن  من  خانواده  و  تهران   در 
برادریم  و  خواهر  پنج  ما  هستند.  کوه 
و  خانواده  فرزند   کوچک ترین  من  و 
اول  ماه  چهارده  بودم.  مادرم  سوگلی 
دستخوش  ما  زندگی  تصادف،  از  پس 
شرایط سختی شد، ولی پس از برگشتن 
بهبود  زندگیمان  شرایط  تهران  به  من 
از  یکی  وقتی  هرحال  به  کرد.   پیدا 
معلولیت  دچار  دلیلی   هر  به  زوجین 
شده   دشوار  زندگی   شرایط  می شود، 
خود  از  و  فداکاری  انتظار  نمی توان  و 
گذشتگی از طرف مقابل را داشت. من 

دادم  پیشنهاد جدایی  به همسرم  بارها 
اما خوشبختانه  قبول نکرد و به زندگی 
با من ادامه داد. او با وجودی که شاغل 
و بسیار فعال است، زندگی بسیار خوبی 
را برای من و فرزندمان تدارک می بیند. 
االن  می دانم که چگونه  باید با همسرم  
می توانم  انتظاراتی  چه  و  کنم  برخورد 
که  می دانم  مثال  داشته باشم.  او  از 
عالقه اصلی او، درس و آموختن است 
و  مهمانی ها  در  گاهی  خاطر  این  به  و 
جشن ها شرکت نمی کند، من هم اصرار 
را  عرشیا  تولد  پیش  چندی  نمی کنم. 
در سوادکوه و بدون حضور  همسرم که 
درگیر درس و کار بود برگزار کردیم  ولی 
وقتی به تهران برگشتیم،  دوباره تولد او 
را سه نفری برگزار کردیم. تفاوت فکری 
باید  ولی  دارد  وجود  زوجی  هر  میان  
باشد.  سعی  و همدلی  وفاق  بر  تمرکز 
خود،  توانایی های  افزایش   با  می کنم 

نقاط ضعفم را کمتر کنم.

عرشیا جان از خودت برایمان بگو؟
می روم.  پنجم  کالس  به  امسال  من 
دارم.  عالقه  بسیار  فوتبال  ورزش  به 
یک سال است که شاگرد آقای عابدزاده 
ورزش  ایشان  آکادمی  در  و  هستم 
می کنم. دوست دارم  در رشته کامپیوتر 

ادامه تحصیل بدهم.

چه آرزوهایی دارید؟
از شرایط زندگیم بسیار   به لطف خدا  
راضی هستم و برای  این  شرایط خوب، 
خود را مدیون همسرم می دانم.  بزرگ ترین 
فرزندمان  سالمتی  و  موفقیت  آرزویم 
است. امیدوارم در رشته معرق تا حدی 
از  نمایشگاهی  بتوانم  که  کنم  پیشرفت 
کارهای خودم برگزار نمایم.  آرزو دارم  که 
دوباره کالس های معرق در رعد راه اندازی 
شود. پوشیدن پیراهن تیم ملی تیراندازی 

هم از دیگر آرزوهایم است. 

و سخن آخر...؟ 
است  مقدسی  مکان  رعد  من  نظر  به   
که کمک های بسیاری به من و افرادی 
امیدوارم   است.  داده  انجام  من  مثل 
خود  خدمت  و  کار  به  مجموعه   این 
دارای  افراد  تا  دهد  ادامه  توانیابان  به 

معلولیت دیگری هم  توانمند شوند.

 در مسابقات باشگاهی  تهران دو بار 
اول شدم و در مسابقات تیم ملی هم 
مقام اول را بدست آورده و به اردوی 

تیم ملی راه پیدا کردم
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لطفــا خودتــان را معرفــی کنیــد و از 
بگوییــد؟ خــود  فعالیت هــای هنــری 
نــگار قربانــی هســتم. در خــرداد ســال 
۶8 در شــهر اهــواز متولــد شــدم. از 
ســه ســالگی بــه تهــران آمــده و  ســاکن 
شــدیم. از کودکــی بــه نقاشــی و کارهای 
ــتان  ــودم. در هنرس ــد ب ــری عالقمن هن
درس خوانــدم و دیپلــم گرافیــک گرفتم.  
ــر  ــی دکت ــگاه فن ــال 85 در دانش در س
ــه  ــک پذیرفت ــته گرافی ــریعتی در رش ش
ــع  ــک را در مقط ــته گرافی ــدم و رش ش
کاردانــی و رشــته طراحــی پارچــه و 
لبــاس را   در مقطــع کارشناســی در 
ــول  ــدم. در ط ــگاه گذران ــان دانش هم
ــرادی و  ــگاه های انف ــل در نمایش تحصی

ــردم. ــی بســیاری شــرکت  ک گروه

 از چگونگی معلولیت خود بگویید: 
در ســال93 درســت چنــد روز بعــد 
شــهربازی  در  پایان نامــه ام،  ارائــه  از 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــی  ب ــرن هوای ارم  از ت
ــن  ــی در ای ــت اســتانداردهای ایمن رعای

دســتگاه ها، ســقوط کــردم و دچــار 
ســتون  مهره هــای  در  شکســتگی 
فقــرات، لگــن و آســیب  بــه نخــاع 
شــدم.  نزدیــک بــه شــش مــاه در بخش 
بیمارســتان  در  ویــژه  مراقبت هــای 
ــردن  ــا از گ ــا مدته ــودم و ت ــتری ب بس
ــی  ــه حــس و حرکت ــن هیچ گون ــه پایی ب

نداشــتم. بــه دلیــل عمل هــای جراحــی 
ــا  ــه و مشــکالت تنفســی، ت ــر روی ری ب
ــردن   ــت ک ــه  صحب ــادر ب ــاه ق ــه م س
ــرم  ــای عم ــخت ترین روزه ــودم.  س نب
ــا  ــی ب ــه حت ــود ک ــاه ب ــه م ــن س همی
کســی  از  نمی توانســتم   هــم  کالم 
شــرایط  وقتــی  بخواهــم.  کمــک 
جســمانیم تــا حــدودی تثبیــت شــد، از 
ــش  ــت  داروی آرامبخ ــکم درخواس پزش
بــرای رهایــی از فکــر و خیــاالت مخــرب 
کــردم و مــدت کوتاهــی از ایــن داروهــا 
ــتفاده  ــود، اس ــذار ب ــیار تاثیرگ ــه بس ک
داروهــا  ایــن  از  اســتفاده  نمــودم. 
توســط افــرادی کــه  به هــر نوعــی دچار 
ــروری  ــوند، ض ــی  می ش ــات روح ضرب
ــه گرفتــن شــرایط  اســت. بعــد از فاصل
دشــوار  اولیــه، راه هــای دیگــری بــرای 
ــد:  ــی مانن ــاالت روح ــدن ح ــر ش بهت
ورزش، ارتبــاط گرفتــن بــا دیگــران، 
ــی  ــه نوع ــن ب ــا پرداخت ــردن  و ی کارک
ــه هــر  ــه عالق ــرو ... کــه بســتگی ب هن

به گفته پزشکان شانس زنده ماندن 
من تنها 3 درصد بود، ولی من 

جنگجوی عجیبی بودم و با گذر 
زمان، سه اصل طالیی در زندگی ام را 

آموختم؛" مواجهه" "صبر " و "گذر" 

نـگار قربانی گرافیسـت و طـراح لبـاس و پارچه 
اسـت. او کـه در نمایشـگاه های هنری بسـیاری 
در داخل و خارج از کشـور شـرکت کـرده،  در اثر 
حادثـه ای در سـال 93 دچار معلولیت شـد. با او 
در مـورد فعالیت های هنـری و فـراز و فرودهایی 
کـه در زندگی طی کـرده به گفت وگو نشسـتیم.

 ازهمان روزهای اول،  
شروع به جنگیدن برای بقا کردم
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ــتفاده  ــی اس ــود دارد، ول ــرد دارد وج ف
از دارو توســط پزشــک متخصــص در 
ــی اســت.   شــرایط خــاص بســیار حیات
بعــد از مدتــی  به خــود آمــدم و تصمیم 
گرفتــم بــا پذیــرش شــرایط جدیــد،  بــه 
زندگــی برگــردم. بــه تدریج بازگشــت به 
زندگــی  برایــم لذت بخش تــر شــد، 
ــروری  ــی ض ــود، ول ــوار ب ــه  دش گرچ
ــم را  ــوزه هنری ــردم  ح ــعی ک ــود. س ب
گســترش داده،  ارتباطاتــم  را وســیع تر  
ــم.  ــاز کن ــری را آغ ــای دیگ و فعالیت ه

ــار  ــخت کن ــرایط س ــن ش ــا ای ــه ب چگون
آمدیــد و توانســتید بــه زندگــی جدید 

عــادت کنیــد؟
ازهمــان روزهــای اول، شــروع بــه 
بــه  کــردم.  بقــا  بــرای  جنگیــدن 
ــدن  ــده مان ــه پزشــکان شــانس زن گفت
ــن  ــی م ــود، ول ــد ب ــا 3 درص ــن تنه م
ــذر  ــا گ ــودم و ب ــی ب ــوی عجیب جنگج
زمــان، ســه اصــل طالیــی در زندگــی ام 
ــر " و  ــه"، "صب ــم؛ " مواجه ــاد گرفت را ی
ــم  ــه  کنارآمدن ــورد چگون ــذر". در م "گ
ــه  ــم ک ــد بگوی ــد، بای ــرایط جدی ــا ش ب
ــا ارزش  ــیار ب ــن بس ــرای م ــی ب زندگ
اســت، چــون آن را دوبــاره  بــه دســت 
ــه  ــه ب ــوزاد نارســی ک ــد  ن آوردم.  مانن
ــه و دســتگاه وصــل  ــادی لول ــداد زی تع
را  خــود   دوبــاره  زندگــی  اســت، 
ــا  ــن ب ــاوت م ــا تف ــردم.  تنه شــروع ک
ــه  ــا خودآگاهــی ب ــه ب ــود ک ــوزاد آن ب ن
ــه  ــت ک ــکی نیس ــتم. ش ــی برگش زندگ
محدودیت هــا، آزاردهنــده هســتند، 
ــا  ــوان ب ــر می ت ــرش، بهت ــا پذی ــی  ب ول
آنهــا کنــار آمــد. مــن هــم مثــل همــه 
آدم هــا،  گاهــی دچــار خســتگی روحــی 

و روانــی می شــوم ولــی بــا پنــاه بــردن 
بــه هنــر، شــرایط را بــرای خــودم 

همــوار می کنــم.

بــه ســابقه فعالیت هــای  بــا توجــه 
هنــری کــه پیــش از  حادثــه داشــتید، 
بعــد از معلولیــت چــه فعالیت هایــی را 

ــد؟  شــروع کردی
بعــد از اینکــه بــا شــرایطم کنــار آمــدم، 
ــرکت در  ــا ش ــری را ب ــای هن فعالیت ه
ــردم.   ــاز ک ــف آغ ــگاه های مختل نمایش
اولیــن نمایشــگاه انفــرادی پــس از 
معلولیــت را در ســال 97 در گالــری 
محســن برگــزار کــردم.  نمایشــگاه 
گروهــی را هــم در آذرمــاه همان ســال،  
در گالــری 4 برگــزار کــردم.  شــرکت در 
ــن  ــری کویی ــی در گال ــگاه گروه نمایش
کانــادا، نمایشــگاه انفــرادی در لغمتــان 
پاریــس، همچنیــن بــازی در تئاتــر" 
ــب،  ــا ش ــرد ی ــا روز می می ــی ی هرکس
مــن شــبانه روز"به کارگردانــی آقــای 
ســجاد افشــاریان، از دیگــر فعالیت های 

مــن اســت.  در نمایشــگاه های متعــدد 
ــی  ــرامیک، طراح ــی، س ــی نقاش گروه
پارچــه و لبــاس در تهــران، ترکیــه، 
بــالروس و  فلوریــدا  هــم شــرکت 
فعالیت هــای مــن  از دیگــر  کــردم. 
ــی  ــفر کوانتوم ــاب" س ــازی کت تصویرس
ــرورپور و  ــان س ــته ایم ــا " نوش وال تنه
تصویرســازی جلــد کتــاب " پیلــه در 
تاســیان" نوشــته حمیــد صمــدی بــود  
ــد آن  تمامــا صــرف بیمــاران   کــه عوای

ــد.  ــه ام اس ش ــال ب مبت

ــا  ــان ب ــار آمدنت ــواده در کن ــش خان نق
موفقیت هــای  در  و  جدیــد  شــرایط 

بعدیتــان چگونــه بــود؟
نقــش خانــواده در چنیــن شــرایطی 
بســیار حیاتــی اســت. بعــد از ایــن 
ــا  ــواده و حمایت ه ــود خان ــاق، وج اتف
و کمک هایشــان خیلــی موثــر بــود. 
ــه  ــن در مواجه ــل م ــرادی مث ــرای اف ب
حمایت هــای  حوادثــی،  چنیــن  بــا 
روحــی،  عاطفــی و کمک هــای عملــی 
از طــرف اطرافیــان بســیار حیاتــی 
ــش از  ــه بی ــن االن ک ــا همی ــت.  ت اس
هشــت ســال از ایــن حادثــه می گــذرد، 
ــگ  ــن کم رن ــی  م ــا در زندگ ــش آنه نق
پرســتار  یــک  مــادرم  نشده اســت. 
بیســت و چهارســاعته  و در هــر زمانــی 
ــار  ــدار، در کن ــاده و بی ــبانه روز آم از ش
ــر  ــه منتظ ــدرم همیش ــت. پ ــن اس م
ــن  ــا م ــردن ب ــرای ورزش ک ــی ب فرصت
اســت. خانــواده افــراد آســیب دیده، 
چــون  می شــوند  فرســوده  بســیار 
ــت  و  ــرف حمای ــان ص ــام زندگیش تم
ــت.  ــان اس ــه فرزندش ــانی ب خدمت رس
می دانــم بــرای آنهــا  هنــوز هــم ســخت 

بزرگ ترین آرزوی من 
بی نیازی و رسیدن به استقالل است

 و امیدوارم
 به آرزویم برسم
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اســت کــه محدودیت هــای جســمی 
ــای  ــری کاره ــام یک س ــن را در انج م
ــرادر هــم  ــک ب ــد. مــن ی ــه ببینن روزان
دارم کــه از لحــاظ روحــی بســیار مــرا 
حمایــت می کنــد و  همیشــه در کنــارم 

ــت. اس

آیا از خدمات توانبخشــی وفیزیوتراپی 
هــم اســتفاده می کنید؟

بخــش  در  کــه  زمــان  همــان  از 
بیمارســتان  در  ویــژه  مراقبت هــای 
ــروع  ــی را  ش ــودم، فیزیوتراپ ــتری ب بس
ــاری  ــیوع بیم ــل از ش ــا قب ــد. ت کردن
کرونــا در مراکز توانبخشــی،  فیزیوتراپی 
ایــن  ازشــروع   بعــد  می کــردم.  
بیمــاری،  درمنــزل و  بــا وســایل و 
تجهیــزات، هــر روز  ورزش و فیزیوتراپــی 
شــود.  بهتــر  حالــم  تــا   می کنــم 
ــرای همــه افــراد  الزم  ــه  ب ورزش روزان
ــه   ــانی ک ــرای کس ــوص ب ــت، بخص اس
ــده   ــا روحــی دی آســیب های جســمی ی
ــا  ــه آنه ــه هم ــن ورزش را ب ــند. م باش

می کنــم. توصیــه 

 آیــا در حــال حاضــر بــه حرفــه ای هــم 
مشــغول هســتید و از لحــاظ مالــی بــه 

اســتقالل رســیده اید؟ 
متاســفانه  مــن از ناحیــه گــردن دچــار 
و  نخاعــی  شــدید هســتم  آســیب 
ــتان  ــد. داس ــیب دیده ان ــتانم  آس دس
افــرادی ماننــد مــن، فقــط راه نرفتــن و 
روی ویلچــر نشســتن نیســت.  از گردن 
بــه پاییــن، همــه اعصابــی کــه از مغــز 
ــای  ــه و اندام ه ــه، روده، مثان ــه کلی ب
حرکتــی و ...  مرتبــط هســتند، دچــار 
ــکالت  ــا مش ــا ب ــوند. م ــالل می ش اخت

و  بســتر  زخــم  مثــل؛  عدیــده ای 
بیماری هــای خــود ایمنــی و...  روبــه رو 
هســتیم و  نیــاز داریــم در کارهــای 
روزمــره،  همیشــه کســی در کنارمــان  
باشــد. ایــن در حالیســت کــه دوســت 
دارم بتوانــم مســتقل زندگــی کنــم. 
و  بی نیــازی  مــن  آرزوی  بزرگ تریــن 
ــه  ــدوارم روزی ب اســتقالل اســت و امی
آرزویــم برســم. وقتــی انســان از افــراد، 
اشــیاء، امــالک  و مــال و امــوال،  
بی نیــاز باشــد، بهتریــن حــال  را دارد. 
بی نیــازی را بــرای همــه دوســتان و 

ــدم. ــان ها آرزومن ــه انس ــرای هم ب

و  کار  در  کرونــا  بیمــاری  شــیوع 
فعالیــت شــما چــه  تاثیــری گذاشــت و 
ــاد  ــری ایج ــه تغیی ــان چ دربرنامه هایت

کــرد؟
از زمــان شــیوع ایــن بیمــاری، بیشــتر 
فعالیت هایــم در خانــه متمرکز شــد. در 
کالس هــای زبــان و آواز آنالیــن شــرکت 
می کنــم. در خانــه ورزش می کنــم. 

در  هــم  را  ســرامیک  و  ســفال  کار 
خانــه انجــام می دهــم کــه پــس از 
لعــاب کاری، بــرای فــروش بــه صــورت 
آنالیــن عرضــه می کنــم. قبــل از کرونــا 
ــی  ــه خیل ــردم ک ــم کار می ک ــر  ه نئات
نمایشــگاه های  بــود.   لذت بخــش 
ــردم.  در  ــزار ک ــم برگ ــوری  ه غیرحض
چندمــاه اخیــر دو پیشــنهاد بــرای تئاتر 
ــم  ــرایطش برای ــون ش ــه چ ــتم ک داش
مناســب نبــود، قبــول نکــردم. در 
حــال حاضــر خــودم را بــرای نمایشــگاه 
ــدوارم  ــم و  امی ــاده  می کن ــری آم دیگ
ــا  ــزودی شــروع شــود. در دوران کرون ب
ــه  ــام دادم ک ــم انج ــاس ه ــی لب طراح
نمونه هــای آن در پیــج اینســتاگرامم 

ــت. ــاهده اس ــل مش قاب

آیــا بــا مرکــز آموزشــی رعــد آشــنا 
ــز  ــن مرک ــای ای ــتید و  از کالس ه هس

کرده ایــد؟ اســتفاده  هــم 
ــا مجتمــع رعــد از دور آشــنا هســتم  ب
ــم  ــی برای ــه خیل و در دوره کارســاز 1 ک
مفیــد بــود شــرکت کــردم.  ایــن دوره 
را خیلــی دوســت داشــتم، ولــی در 
ــاتید  ــدم آشــنایی اس نظرســنجی، از ع
ــراد دارای  ــای اف ــا ویژگی ه ــن دوره ب ای
ــه  ــمانی گل ــی جس ــت و ناتوان محدودی
کــردم.  اینکــه اســتاد از چگونگــی 
کــه  می گرفــت   ایــراد  کردنــم  کار 
مثــال  چــرا دســتی می زنــی و یــا 
چــرا کامپیوتــری می زنــی و یــا اینکــه، 
شــصت دســتت در عکــس بایــد دیــده 
شــود  و... درســت نبــود.  ولــی در 
کل دوره خوبــی بــود  و مــن مایــل بــه 

ــتم. ــا هس ــن کالس ه ــه  ای ادام

 تفاوت ها زمانی مطرح می شوند که 
آن هدف اصلی، کم رنگ و بی معنا و  

حاشیه ها پررنگ  شوند
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فاطمه کنهانی

روزگار کرونــا بــرای همــه ی مــردم روزهــای ســختی بــود. روزهایــی پــر از 
موانــع و محدودیت هــای تــازه کــه شــامل خیلــی چیزهــا می شــد و اغلــب 
ــد. دورکاری، کالس هــای  ــت  ناراضــی بودن ــن همــه محدودی آدم هــا از ای
آنالیــن، خریدهــای آنالیــن و بســیاری از کارهــای روزمــره 
ــب  ــل جال ــدند، اوای ــام می ش ــه انج ــه از خان ــه هم ک
طــول  زیــاد  می کردنــد  تصــور  همــه  و  بــود 
ــتراحت،  ــرای اس ــت ب ــی اس ــد و فرصت نمی کش
ــه ی برخــی خــارج شــد.  ــم از حوصل ــا کم ک ام
بعضــی از مــردم هــم چنــدان از ایــن شــرایط 
ــذت  ــدن ل ــه مان ــد و از خان ــی نبودن ناراض
ــن فرصــت اســتفاده  ــی از ای ــد و حت می بردن
کردنــد تــا مهارتــی کســب کننــد یــا عالیــق 

ــد. ــال کنن شــخصی را دنب
ــال  ــی و در ح ــته ی راض ــن دس ــان ای در می
ــان  ــه دلش ــی ک ــته ی ناراض ــتراحت و دس اس
می خواســت بیــرون از خانــه باشــند، مــا 
ــق  ــته ای تعل ــچ دس ــه هی ــًا ب ــن تقریب معلولی
همیشــه  »کاش  دســته ی  مــا  نداشــتیم. 
همینطــور بــود« را تشــکیل می دادیــم. فکــر 
می کنــم مــن جــزو معــدود کســانی هســتم 
کــه معتقدنــد در دوران کرونــا شــاهد 
ــن  ــا آنالی ــم. ب ــات خــوب هــم بودی اتفاق
دیگــر  و  دانشــگاه  شــدن کالس هــای 
ــه ی  ــد در هم ــی، می ش ــات آموزش مؤسس
ــام  ــه تم ــدون اینک ــرد، ب ــرکت ک ــا ش کالس ه
ــه  ــه و پل ــزار دســت انداز و چال ــا ه مســیر را ب
طــی کنــی تــا اگــر ســالم و زنــده رســیدی، در 
آن کالس شــرکت کنــی و بعــد دوبــاره همــان 
مســیر را برگــردی. البتــه کــه مــا هــم خیلــی 
دلمــان می خواهــد بیــرون از خانــه باشــیم، امــا 
زندگــی و بیــرون رفتــن در جایــی کــه هیچکــس 

کفشــــهای   ما 
آب نبــــاتی بود

36

   شماره 84-83 ،  بهار و تابستان 1401

دلنوشته



چنــدان اهمیتــی بــه مناسب ســازی نمی دهــد، آســان نیســت. همیشــه فکــر 
ــس  ــت، از جن ــر اس ــای ویلچ ــان چرخ ه ــه هم ــن ک ــای م ــردم کفش ه می ک
ــه  ــا را ک ــود. پله ه ــبیده ب ــن چس ــه زمی ــه ب ــون همیش ــت؛ چ ــات اس آب نب
نمی شــد بــا آن هــا بــاال رفــت، اتوبــوس هــم کــه نمی شــد ســوار شــد، موانــع 
و چالش هــای مســیرهای نامناســب شــهری هــم کــه قابــل شــمارش نبــود و 
خالصــه چســبندگی مــا بــه زمیــن هــرروز بیشــتر و بیشــتر می شــود. اغلــب 
ــچ  ــر هی ــه ویلچ ــت ک ــخت اس ــیرها س ــن مس ــد در ای ــدر رفت و آم ــات آنق اوق

ــوی. ــول می ش ــر معل ــگار دو براب ــدارد و ان ــی ن ــی خاص کارآی
البتــه ایــن مســیرها در صورتــی بایــد طــی شــود کــه کالس هــا طبقــه ی ســوم 
ــی و  ــدون آسانســور نباشــد. در آن صــورت خــودت می دان ــک ســاختمان ب ی
کتاب هایــت و درس هــا. در مــورد مــن، همیشــه همینطــور بــود. خــودم بــودم 
ــا مطالــب را یکــی  ــا صبــح کنــار همدیگــر می نشســتیم ت و کتاب هایــم کــه ت
ــا بــه داد مــا رســید و فکــر می کنــم  ــا اینکــه باالخــره کرون یکــی بخوانیــم. ت
کتاب هایــم خیلــی از ایــن اتفــاق خوشــحال نشــدند. کالس هــا آنالیــن شــدند 
ــد  ــه الزم باش ــدون اینک ــم، ب ــرکت کنی ــا ش ــت در آن ه ــتیم راح و می توانس
ــرای مــن کــه ســال ها  ــا صخــره نوردی هــای ســطح شــهر درگیــر شــویم. ب ب
بــود هیــچ کالس درســی را از نزدیــک ندیــده بــودم و تنهــا درس می خوانــدم، 
فرصــت خوبــی بــود. آرزو می کــردم همیشــه همینطــور بمانــد، تــازه فهمیــده 
ــتش  ــت و راس ــا نیس ــیرها و پله ه ــکالت مس ــط مش ــدن فق ــودم درس خوان ب
ــگاه و  ــا و دانش ــیر کالس ه ــر مس ــه درگی ــزم ک ــمت از مغ ــد آن قس را بخواهی

ــود و اســتراحت می کــرد. ــده ب ــود، مدتــی بالاســتفاده مان ــات ب امتحان
بــه ایــن فکــر می کــردم کــه چــرا قبــاًل چنیــن کاری شــدنی نبــود؟ اگــر کرونــا 
بــا آمدنــش باعــث ایــن همــه محدودیــت نمی شــد و ایــن محبــت را بــه بشــر 
ــر  ــات فک ــی امتحان ــا و حت ــدن کالس ه ــن ش ــه آنالی ــس ب ــرد، هیچک نمی ک
ــوژی اســتفاده ای  ــاد کــه از تکنول ــن فکــر نمی افت ــه ای نمی کــرد؟ هیچکــس ب
ــد  ــه می ش ــا ک ــی از کاره ــرا خیل ــد؟ چ ــم کن ــک را ک ــل ترافی ــرد و حداق بب

آنالیــن انجــام شــوند، تــا آن موقــع بــه اجبــار حضــوری بودنــد؟
بــه هــر حــال کرونــا آمــد و کمــک کــرد همــه بــه ایــن فکــر بیفتنــد کــه خیلــی 
از کارهــا را می شــود آنالیــن انجــام داد و تــرس از کرونــا باعــث شــد راه هــای 
بیشــتر و بهتــری بــرای آنالیــن شــدن زندگــی بــه ذهــن مــردم برســد. عــالوه 
بــر کالس هــای درس، کارهــای زیــادی هســت کــه نیــازی بــه حضــور هیچکس 
نــدارد. بــرای معلولیــن ایــن موضــوع فقــط کمــک بــه کــم شــدن مشــکالت 
ــی  ــرفت در زندگ ــتقالل و پیش ــاس اس ــث احس ــه باع ــت، بلک ــد نیس رفت وآم
فــردی و اجتماعــی هــم می شــود. باعــث می شــود بتوانیــم کارهــای بیشــتری 
ــر  ــی، درگی ــت اجتماع ــر فعالی ــرای ه ــر ب ــم و کمت ــام بدهی ــان انج را خودم

ــان باشــیم. آب نبات هــای پنچــر وســط خیاب
ــت، درس هــای آن را  ــر از محدودی ــن دوران پ ــا وجــود گــذر از ای ــد دارم ب امی
فرامــوش نکنیــم و بــا تجربــه ای کــه از کرونــا بــه یــادگار مانده اســت، در آینــده 
ــن  ــرای معلولی ــات دیگــری ب ــن و امکان ــی، مشــاغل آنالی فرصت هــای تحصیل

فراهــم شــود.
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از چه  نیک گامان جمشید   موسسسه 
زمانی و با چه هدفی تاسیس شد؟ 

موسسه خیریه نیک گامان جمشید بیست 
سال قبل از اخذ پروانه، فعالیت خود را 
شروع کرده بود ولی از سال 1394 با اخذ 
مجوز از سازمان بهزیستی،  به طور رسمی 
شروع به فعالیت کرد. موسسه از سال 9۶،  
پروانه فعالیت کشوری را هم دریافت نمود. 
جمشید،  نیک گامان  موسسه  فعالیت 
آسایش،  حوزه  در  و  است  پروژه محور   
نوجوانان  و  کودکان  آموزش  و  سالمت 
پوشش  تحت  افراد  بیشتر  می کند.   کار 
این موسسه که به شکل پروژه محور به 
ایشان خدمات ارائه می شود، مددجویان 
سازمان بهزیستی هستند ولی مددجویان  
سایر نهادهای کمک رسان هم در دوران 
شیوع بیماری کرونا از پروژه های موسسه 

بهره مند شدند .

توضیح  بیشتر  محوری  پروژه  مورد  در 
دهید: 

پـروژه محـوری بـه ایـن معناسـت کـه 
نیازهـا را از طریـق چهـار نهـادی کـه 

بـا آنهـا در ارتباطیـم، مشـخص کرده و 
بـرای پاسـخگویی بـه آنهـا برنامه ریـزی 
سـازمان  نهـاد،  اولیـن  می کنیـم. 
فعالیـت  پروانـه  کـه  بـود  بهزیسـتی 
کشـوریمان را هـم از آن گرفتیـم. اخـذ 
مجـوز  از بهزیسـتی باعـث شـد از آغـاز 
فعالیـت، مخاطبانمان مشـخص باشـد 
چـون سـازمان بـه مددجویان بسـیاری 
خدمـات ارائـه می دهـد. مدتی بـر روی 
)مهدکودک هـای  روسـتامهدها  پـروژه 
همـکاری  بهزیسـتی  بـا  روسـتایی( 
داشـتیم. در آن زمان صد روستامهد که 
مراکـز نگهـداری روزانـه کودکان سـه تا 
شش سـال بود )CARECENTER(را 
در 29 اسـتان کشـور راه انـدازی  کردیم. 
کارهـای سـخت افزاری روسـتامهد ها بر 
عهـده مـا بـود و نظـارت بـر کار مربیان 
آموزشـی  و  دادن یـک وعده غذای گرم 

اشکان تقی پور متولد سال  1357 است. او رشته  مهندسی  گیاه پزشکی را 
در دانشگاه تهران خوانــد و  در رشته فرهنگ و زبان های باستانی ایران ازمرکز 

علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران فوق  لیسانس گرفت. اشکان تقی پور 
تحصیالت تکمیلی خود را در رشته باستان شناسی در دانشگاه پونا در هند گذراند. 
او همچنین در رشته دکترای »مدیریت کسب و کار« از دانشسرای  عالی فرهنگ 
و اندیشه ایرانیان با تاییدیه وزارت علوم تحصیل کرد و  مدرک معادل دکترا را از 
دانشگاه علوم و تحقیقات اوراسیا گرجستان  دریافت نمود. او مدتی در دانشگاه آزاد 
اسالمی، زبان و ادبیات فارسی تدریس کرد و عضو هیئت رئیسه انجمن ویراستاران 
و  دانشنامه ها  در  ایرانشناسی  زمینه  در  را  متعددی  مقاالت  وی  است.  کشور  
فرهنگ نامه هایی مانند؛ دانش گستر، زنان و... به رشته تحریردرآورده  است. ایشان 
همکار علمی در نگارش کتاب های ایران پژوهان پرکار و مشهوری همانند؛ دکتر جالل 

خالقی مطلق، استاد کامران فانی و دکتر علی اکبر والیتی بوده است. 
دکتر تقی پور در حوزه مشارکت های اجتماعی و خیریه ای ، معتمد و عضو شورای 
مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور، عضو هیئت مدیره مجمع 
خیرین کشور و عضوهیئت مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه  هم 
هست. او در سال 99 به عنوان چهره ماندگار مدرسه سازی برگزیده شد. با ایشان که 
بنیانگذار موسسه نیک گامان جمشید و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این موسسه 

است به گفت وگو نشستیم و در مورد فعالیت های آن سوال کردیم. 

ساخت، کمک به ساخت، تجهیز 
کامل و انجام کارهای سخت افزاری 
روستامهد ها با موسسه  و مدیریت 
مربیان آموزشی و  دادن یک وعده 
غذای گرم، برعهده بهزیستی بود

84 پروژه در حال اجرا در سطح کشور را داریم 
رئیس هیئت مدیره و بنیانگذار موسسه نیک گامان جمشید؛ 

38

   شماره 84-83 ،  بهار و تابستان 1401

سازمان مردم نهاد



طبـق پروتکل های مشـخص، بـر عهده 
سـازمان بهزیستی بود. بسـیاری از این 
روسـتامهدها در مناطـق مرزی که زبان 
مادری آنها فارسـی نبود، قرار داشـتند. 
اکثر کودکان  سـه تا شـش سـاله که به 
روسـتامهدها می آمدنـد، در طـول روز 
وعـده مهم غذایـی همان غـذای گرمی 
بـود که بـا تاییـد خانه های  بهداشـت و 
تن سـنجی کـودکان در بازه هـای زمانی 
مشـخص انجـام می شـد. عـالوه بر آن 
بچه هـا در ایـن مراکـز،  زبـان فارسـی، 
آمـوزش حضـور در کالس و در کنار هم 

بـودن را یـاد می گرفتنـد. 

در حال حاضر چه پروژه ای را با سازمان 
بهزیستی دنبال می کنید؟ 

بـا  سـازمان بهزیسـتی در زمینـه مراکز  
شـبانه روزی "شـبه خانـواده"  همـکاری 
مرکـز  سـه  حـوزه،  ایـن  در  داریـم. 
بازگشـایی شـده  و چهارمـی هـم بـه 
زودی راه می افتـد. یـک مرکـز دخترانه 
شـش تا دوازده سـال با نـام "گل ها" در 
کرمـان،  مرکـز دیگـر دخترانـه دوازده 
تـا هجـده سـال بـا نـام "سـتارگان" در  
شـهر کرمان و یـک مرکز نوباوگان سـه 
تـا شـش سـال بـه نـام " شـعاع منـور" 
هـم در رشـت داریـم.  ایـن مراکـز را 
بـا مجـوز و نظارت سـازمان بهزیسـتی 
راه انـدازی و تامیـن حقـوق مربیـان و  
داریـم.  برعهـده  را  مراکـز  هزینه هـای 
بی سرپرسـت  بچه هـای  مراکـز،  ایـن 
پوشـش  را  موثـر  سرپرسـت  فاقـد  و  
می دهنـد. تیم مـددکاری، بـه  والدین 
اعتیـاد  توانمنـد شـدن و تـرک  بـرای 
کمـک  دیگـر  مشـکالت  و  احتمالـی 
کـرده تـا آمـاده پذیـرش و بازپیونـد بـا 
فرزندانشـان شـوند. در مـواردی هم که 
کـودک، بی سرپرسـت یـا بد سرپرسـت 
از  یکـی  بـه  بازپیونـد  امـکان  و  باشـد 
اعضـای خانواده وجود نداشـته باشـد، 
فرزندخوانـده  اجـازه  قاضـی  بـا حکـم 
شـدن داده می شـود تا آنهـا  بتوانند به 
فرزندخواندگـی پذیرفته شـده و خانواده 
از  تعـدادی  باشـند.  داشـته  جدیـدی 
تـا سـن هجـده  کـه  مددجویـان هـم 
بـا  ایـن مراکـز می ماننـد،  سـالگی در 
برنامه ریزی هایـی بـرای زندگی مسـتقل 
آمـاده می شـوند. ایـن افـراد، بـا بهـره 

و  گوناگـون  آموزش هـای  از  گیـری 
کارورزی، بـه مهارت هایـی دسـت پیـدا 

توانمنـد می شـوند.  کـرده   و 
وقـوع  ماننـد؛  بحرانـی  شـرایط  در 
سـیل، زلزلـه و اپیدمی هـا،  موسسـه 
معمـوال  کـه  بهزیسـتی  مددجویـان  از 
جامعـه  اقشـار  آسـیب پذیرترین  
هسـتند، حمایـت می کنـد.  در مواقـع 
بحرانـی  با هماهنگـی و تایید نهادهای 
نظارتـی به کمک سـازمان هـالل احمر 

می رویـم.  هـم 
آموزش  در  مدارس  نوسازی  سازمان  با 
وپرورش  در حوزه مدرسه سازی همـکاری  
داریم و مهرماه امسال، پنجاهمین مدرسه  
استان  نوزده  در  افتتاح خواهیم کرد.  را 
مدرسه  هم  ساخته ایم.  مدرسه  کشور 
تجهیز  مدرسه یاری،  با  هم  و  می سازیم 
هنرستـان ها  و  مـــدارس  بازسازی  و 
را برعهده می گیریم.  با وزارت بهداشت 
زنان  برای  ریزمغذی ها  تامین  حوزه  در 
ساخت  و   کم برخوردار  مناطق  باردار 
خانه های بهداشت در مناطق محروم و 
به شکل گسترده هم  مراکز  این  تجهیز 
را  بهداشت  خانه    200 داریم.  همکاری 
استان سیستان  ایرانشهِر  در شهرستان 
و بلوچستان از صفر تا صد تجهیز و به 
ساخت  تحویل دادیم.  بهداشت  وزارت 
کم  استان های  در  بهداشت  خانه های 
برخوردار نیز با پیشنهاد و نظارت وزارت 
بهداشت و مجمع خیرین سالمت کشور 

انجام می شود. 
 در حـال حاضر 84 پـروژه در حال اجرا 

در سـطح کشور را داریم. 

از  منابع مالی انجمن به چه صورت و 
کجا تامین می شود؟

ایـن موسسـه در ارتبـاط بـا موسسـه ای 
از مـادران خیـر ایرانـی شـکل گرفـت و 
از همـان طریق توانسـتیم مجـوز انتقال 
کم کهـای مردمی خیرین خارج از کشـور 
را بگیریـم. از سـال 2010 مجـوز اوفـک  
را کـه مجـوز فـوق الذکـر اسـت دریافت 
کردیـم. گرفتـن چنیـن  مجـوزی  هـم 
محاسـن و  هـم سـختی هایی دارد. الزم 
اسـت مرتبـا گزارش هـای دقیـق بـه هر 
دو طـرف ارائـه شـود تـا  شـبهه ای برای 
تمدیـد مجوز پیـش نیاید. در هـر پروژه، 
از هـر دو طـرف، حسابرسـی می شـویم.  
ایـن حسابرسـی ها بایـد دقیق باشـند تا  
هم مجوزها، هرسـال تمدید شـوند و هم 
پـروژه  بـه موقـع  تاییـد و تحویل شـود. 
بنابراین باید بسـیار دقیـق عمل کنیم تا 
مشـکلی پیـش نیایـد. تمامـی مراحل از 
ابتدای جذب مشـارکت تـا انتهای هزینه 
کـرد، با نظـارت کامل نهادهـای نظارتی 

مربوطـه انجـام می شـود. 
 خیرین خارج از کشـور کمک می کنند 
و مـا بایـد در اینکه  این کمک را در چه 
زمینـه ای مصـرف می کنیـم، پاسـخگو 
باشـیم. الزم اسـت بـه طـور مرتـب  به 
هـر دو طرف گزارش دهیم تا شـبهه ای  
دریافتـی  وجـوه  در چگونگـی مصـرف 
بوجـود نیایـد. در مجـوز موسسـه ذکـر 
شـده که وجـوه دریافتـی فقـط باید در 
اختیـار موسسـه نیک گامـان جمشـید 
قـرار گیـرد. موسسـاتی دیگـری هـم از 
می-کننـد  اسـتفاده  مجـوزی  چنیـن 
و هماننـد مـا شـفافیت و پاسـخگویی 
کامـل را بایـد اعمال نماینـد.  ما اعالم 
کـرده  کـه  چنیـن مجـوزی  داریـم و 
اگـر فعالیـت خیریـه ای در قالـب کاری 
پـروژه تعریـف  مـا بگنجـد، می توانیـم 
صنـدوق  مـا  کنیـم.  جمـع  کمـک  و 
نداریـم و مقتضیـات هـر پـروژه را بایـد 
مسـتقال ترسـیم کنیـم و بـرای خیرین 
در خـارج از کشـور بفرسـتیم. انجمـن 
تاییـد  و  بررسـی  از  خیریـن هـم پـس 
پـروژه بـدون هیچ گونـه تصمیم سـازی،  
بـه جمـع آوری وجـوه و فرسـتادن آن 
از  پـس  می کننـد.  اقـدام  مـا  بـرای 
انجـام پـروژه به شـکل مردم نهـاد و  با 
هماهنگـی کامل نهادهای کمک رسـان 

با سازمان نوسازی و تجهیز مدارس 
وزارت آموزش وپرورش در حوزه 

مدرسه سازی همـکاری جدی  داریم و 
مهرماه امسال، پنجاهمین مدرسه را 

افتتاح خواهیم کرد 
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دولتـی مربوطـه، بایـد تاییـد نهادهای 
مربوطـه را اخـذ کنیـم،  مثـال اگر برای 
بهزیسـتی مرکـز توان بخشـی بسـازیم، 
بایـد سـازمان بهزیسـتی تایید کنـد کـه 

ایـن پـروژه انجـام شده  اسـت. 

از  خارج  در  خیرین  از  تعدادی  چه  با 
کشور در ارتباط هستید؟ 

بـا  بیـش از هـزار و دویسـت و پنجـاه 
خیـر ایرانـی مقیـم امریـکا در ارتبـاط 
مقیـم  خیریـن  بـزودی  کـه  هسـتیم  
کانـادا هـم بـه ایـن مجموعـه اضافـه 
می شـوند. این افراد، سـالی یـک بار به 
موسسـه کمـک مالـی می کننـد. البته  
همیـن تعـداد خیـر را هـم در داخـل 
کشـور داریم. مـا در مسـایل نرم افزاری 
ایجـاد  بـه دلیـل حساسـیت هایی کـه 
می کنـد وارد نمی شـویم، ولـی نیازهای  
کمی کـه قابل گزارش دادن هسـتند را 
پوشـش می دهیم. در هر مدرسـه ای که 
می سـازیم، کتابخانـه ای را هـم با تایید 
آمـوزش و پـرورش تاسـیس می کنیـم. 

روند کاری موسسه نیک گامان جمشید 
چگونه است؟

کـه  ارگان هایـی  و  نهادهـا  بـه  مـا 
کـه  می کنیـم  اعـالم  ذکر کـردم 
نیازشـان را بـه مـا اعـالم کننـد. مـا 
و  پـروژه  شـده   اعـالم  نیاز هـای  از 
پروپـوزال تهیـه کـرده و بـرای مجمـع 
از  خـارج  در  موسسـه  حامـی  خیریـن 
سـعی  معمـوال  می فرسـتیم.   کشـور 
می کنـم خـودم در آنجـا حاضر شـده و 
پـروژه را حضـورا معرفـی  کنـم.  وقتـی 
پـروژه تاییـد شـد، مراسـم   گلریـزان 
مراسـم  در  را  وجـوه   و  کـرده  برگـزار 
می کنیـم.  جمـع آوری  مهمانی هـا  و 
بـا   وجـوه،  ایـن  جمـع آوری  معمـوال 
مگـر  نمی گیـرد  انجـام  خاصـی  نیـت 
اینکـه خیـری، خـودش  نیـت خاصـی 
داشته باشـد.  مثـال خیـری هزینـه یک 
مرکـز نگهـداری را بـه نیت شـادی روح 
از دسـت رفته اش، تقبـل  مـادر و پـدر 
یـا  و   کنـد  اهـدا  را  زمینـی  یـا   کنـد 
فـردی بـا  به دنیـا آمدن فرزنـد، هزینه 
سـاخت یـک روسـتا مهد را بـا نـام او 

متقبـل  شـود.  

کارمند  و  همکار  تعداد  چه  موسسه 
دارد؟ 

 حـدود سـی کارمنـد ثابـت در مراکـز 
مسـئول  عنـوان  بـه  خانـواده،  شـبه 
فنـی، مددکار و روانشـناس با موسسـه 
همـکاری دارنـد.   در دفتـر مرکزی هم 
ده نفـر همـکار داریم کـه در واحدهایی 
گـزارش  پـردازش،  و  ایـده  چـون؛ 
 نویسـی، روابط عمومـی و مالی و اداری 
نیـروی  تعـدادی  هسـتند.   مشـغول 
داوطلـب هـم داریـم کـه در زمان هـای 
بحـران، بـه مـا کمـک می کننـد. البته 
نیسـتیم،  داوطلـب محـور  اسـاس  در 
چـون فعالیت هایمـان  تخصصـی و بـا 
حساسـیت های بسـیار  باالسـت. ولـی 
پروژه هـای  در  داوطلبانـی،  بـا  گاهـی 
تعریـف شـده ، همـکاری می کنیم. مثال  
دانش آمـوزان  از  نفـر  هـزار  چهـار  بـه 
اسـتان  در  عشـایری  مدرسـه   78 در 
خراسـان جنوبـی، بـرای تامیـن کالری 
و ریزمغذی هـای مـورد نیـاز  ایـن گروه 
سـنی، صبحانـه  و میـوه  تهیـه کـرده 
و در اختیارشـان قـرار می دهیـم. ایـن 
داوطلبـان  کمـک  بـا  را   فعالیت هـا 

می دهیـم.  انجـام 

ی  انجمن ها  سایر  با  شما  رابطه 
مردم نهاد چگونه است؟

 بـا یـک سـری از انجمن هـا  از قبـل 
در  ارتبـاط بودیـم ولـی در زمانـی کـه  
بحـران سـیل پیـش آمـد، ریاسـت  آن 
زمـان سـازمان داوطلبان هـالل احمر، 
از همـه انجمن هـا بـرای همـکاری در 
جهـت کاهـش ایـن بحـران دعـوت بـه 

باعـث  گردهمایـی  ایـن  و  آورد  عمـل 
آشـنایی بیشـتر انجمن هـا  بـا همدیگر 
شـد. آن زمان شـبکه ملی هم تاسـیس 
انجمن هـا،  از  بسـیاری  و  شـده بود  
عضـو شـبکه بودنـد. ارتباط ما با سـایر 
ارتباطـات  فکـری  بیشـتر   انجمن هـا 
اسـت.  بـا موسسـه رعـد در برگـزاری 
داریـم  مشـارکت  آموزشـی  دوره هـای 
و بـه عنـوان تسـهیل گر بـا موسسـات  
همـکاری  هـم  دیگـر  مردم نهـاد 
هـم  دولتـی  موسسـات  بـا  می کنیـم. 
می کنیـم.  ایفـا  تسـهیل گری  نقـش 
سـازمان هایی  بحران هـا،  در  معمـوال 
ماننـد؛ هـالل احمـر و  بهزیسـتی که با 
هـم رابطه سیسـتماتیک قـوی ندارند، 
وظیفـه  انجـام  دنبـال  بـه  کـدام  هـر 
سـنگین خـود می روند. مثال در سـیل، 
بهزیسـتی کمپیـن تهیـه لـوازم خانگی 
بـرای مددجویـان سـیل زده برپا می کند 
و هـالل احمـر هـم بـرای همیـن کار، 
دو  هـر  بـا  کـه  مـا  داشـت.  بودجـه 
سـعی  هسـتیم،  ارتبـاط  در  سـازمان 
داریـم بـه عنـوان رابـط و تسـهیل گر، 
ایـن دو را بـه هـم متصـل  کنیـم. ایـن 
نقـش را بیـن مراکـز دولتـی و  مراکـز 

می کنیـم.  ایفـا  هـم  مردم نهـاد 

برکار  تاثیری  چه  کرونا  بیماری  شیوع 
شما داشت و چه تفاوتی  در  قبل از 
فعالیت های  برای  آن   از  بعد  و  کرونا 

شما ایجاد شد؟
بایـد بگویـم که قبـل از کرونـا، کیفیت 
کرونـا  از  بعـد  بـا  مـا   خدمات رسـانی 
کامـال متفـاوت بـود. در دوران شـیوع 
کرونا، بیشـتر به طـرف  تامین نیازهای 
اتفاقـی  ایـن  و  رفتیـم  مـردم  اولیـه 
بـود کـه در تمـام دنیـا هـم افتـاد. در 
ایـران  بدلیل تـورم و تحریم هـا، تامین 
نیازهـای اولیـه  برای مردم آسـیب دیده 
بسـیار مهـم و حیاتـی بـود.  در ایـن 
دوران، بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـای 
اولیـه، هزینه هـای بسـیاری را متقبـل 
شـدیم. ایـن هزینه هـا  شـامل؛ تهیـه 
وسـایل و ملزومـات پیشـگیری و ایمنی 
فـردی و تجهیـزات بیمارسـتانی بـود. 
و  احمـر  هـالل  بهداشـت،  وزارت  بـا 
صلیـب سـرخ   ارتباط نزدیکی داشـتیم 
و سـی دسـتگاه ونتیالتـور تهیـه و در 
اختیـار هـالل احمـر قـرار دادیم. سـه 

با موسسه رعد در برگزاری دوره های 
آموزشی و نیازسنجی و توزیع تبلت 

برای دانش آموزان کم برخوردار 
دارای معلولیت مشارکت کردیم و با 
موسسات مردم نهاد دیگر هم  به 

عنوان تسهیل گر همکاری داریم
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هـم  را  مرکـزی  اکسیژن سـاز  دسـتگاه 
تهیـه  کشـور  بیمارسـتان  سـه  بـرای 
کردیـم. بـرای سـی بیمارسـتان دیگـر 
هـم دسـتگاه های مـورد نیـازی را تهیه 
نمودیم.  در حـوزه آموزش، حدود هزار 
تبلـت در اختیـار دانش آمـوزان نیازمند 
عنـوان"  بـه  طرحـی  در  دادیـم.  قـرار 
پـازل همدلـی" کـه از طـرف سـازمان 
بهزیسـتی تعریـف شـد، شـرکت کردیم 
و  بـرای تمـام  مددجویـان بهزیسـتی، 
شـصت هزار کوله پشـتی بـا لوازم التحریر 
بـا کیفیـت تهیـه و در اختیارشـان قرار 
دادیـم. در دوران کرونـا بحـث تامیـن 
مهـم  بسـیار  خانواده هـا   معیشـت 
پانصـد بسـته  بـود. یک بـار دو هـزارو 
غذایـی و یـک بـار هـم بیـش از سـه 
هزاربسـته غذایـی بـا کیفیـت تهیـه و 
تحویـل دادیـم. در کرمـان یـک کارگاه 
ایـن  در  کردیـم.  راه انـدازی  نـوآوری 
کارگاه  هـم، بـه مربیـان مراکـز شـبه 
خانـواده و هـم به مددجویـان 12 تا 18 
سـاله با هدف اشـتغال و توانمندسازی 
شـیرینی پزی،  شـامل؛  آموزش هایـی 
کامپیوتـر، پتـه دوزی، کار روی مـس، 
را  زندگـی  مهارت هـای  و  خیاطـی 
آمـوزش می دهیم. در بحـث بازماندگان 
از تحصیـل، بـه پیشـنهاد وزیـر آموزش 
و پـرورش، در گیـالن بصورت آزمایشـی  
فعالیت هایـی را شـروع کردیـم و مراکـز 
کانـون پرورش فکری و مـدارس منطقه 
را تجهیـز نمودیـم. بـه بچه هایـی کـه 
در ایـن دوران، تحصیـل را رهـا کـرده  
و بـه سـبب نیـاز والدیـن وارد محیـط 
کار شـدند، کمـک کردیـم تـا بتواننـد 
ادامـه  را  تحصیلشـان  کار،  کنـار  در 
دهنـد. مثال سـعی داریـم کالس درس  
را در کنـار زمیـن کشـاورزی تشـکیل 
دهیـم.  اعـالم کردیـم کـه  نوجوانـی 
دروس  اگـر   می کنـد،  کشـاورزی  کـه 
الزم را بگذرانـد، هـم  دیپلم کشـاورزی 
می گیـرد و هـم  بـه او وام  می دهیـم  
تـا بتوانـد با دانشـی کـه آموختـه  برای 
از  بیانـدازد.  راه  اشـتغالی  خـودش 
ایـن طریـق،   هـم کار می کنـد و هـم 
آمـوزش  می بینـد.  آمـار بازمانـدگان از 
تحصیـل هـم پاییـن می آیـد. اگـر ایـن 
تجربـه در گیـالن غرب مفید باشـد، در 
بقیـه کشـور هـم اجـرا خواهیـم کـرد.

از بنیان گذاران  این موسسه بگویید 
انگیزه ای  چه  با  فعالیت  این  اینکه  و 

شروع شد؟
ایـن  موضـوع داسـتان جالبـی دارد. در 
سـال 79 وقتـی  در سـال دوم دانشـگاه 
از  یکـی  می خوانـدم،  درس  تهـران 
بسـتگان مـادری ام از آمریـکا بـه تهـران 
آمـد تـا بچه ای را بـه فرزنـدی قبول کند. 
ایشـان از مـن و از بقیه بچه هـای فامیل 
درخواسـت کـرد کـه در برنامـه ای کـه 
نوپـای  بچه هـای  بـردن  بیـرون  بـرای 
شـیرخوارگاه آمنـه داشـت، بـه او کمک 
کنیـم. آن زمان هیچ ذهنیتی نسـبت به 
بچه هـای بی سرپرسـت نداشـتم. در آن 
روز وقتـی یکـی از بچه هـا را بغل کـردم 
تا از مینی بـوس شـیرخوارگاه پیاده کنم، 
لبخنـد او مـرا درگیر خـود کـرد. فامیل 
مـا  وقتـی متوجـه ایـن حـس در مـن 
شـد،  از من سـوال  که اگر از دوسـتان و 
آشـنایان در آمریکا کمک هایی جمع آوری 
را  فعالیت هایـی  می توانـی   آیـا  کنـم، 
در ایـران بـر عهـده  بگیـری؟ مـن  کـه  
قبـول  شـده بودم،  احساسـاتی  خیلـی 
کـردم.  بیسـت و یک سـاله بـودم و بـا 
سـختی این کار آشـنا نبودم. ولـی کار را 
شـروع کردم. ایشـان  در آمریـکا خانه به 
خانـه  از ایرانیـان مقیم، از دوسـتان و از 
آشـنایان،  برای کمک به مراکز نگهداری 
و  سـاخت  یـا  بی سرپرسـت  بچه هــای 
تجهیـز مـدارس در مناطق محـروم  پول 
جمـع اوری  کـرد و فعالیـت آغـاز و بـه 
تدریج  گسـترش یافت و بزرگ شـد. قبال 
همیـن مـادران ایرانـی مقیم آمریـکا  به 
بچه هـای آمریکایـی بی سرپرسـت و فقیر 
کمـک می کردند، ولی بعد، تغییر مسـیر 

دادنـد و برای کمـک به بچه هـای ایرانی 
بـه دنبـال اخذ مجـوز رفتنـد و  با تالش 
بسـیار توانسـتند مجوز اینـکار را دریافت 
کننـد. البتـه مـا هـم از قبل توانسـتیم 
موسســـه خیریه نیک گامان جمشید را 
در داخـل کشـور راه اندازی کنیم. فعالیت 
موسسـه بـه تدریـج گسـترش پیداکـرد، 
شـناخته شـد  و امیدواریم زمانی برسـد 
کـه اگـر  روزی خیریـن خـارج از کشـور 
نتواننـد از مـا حمایـت کننـد، بـا لطـف 
خیرین داخل کشـور موسسـه به فعالیت 

خـود ادامـه    دهد. 

موسسه  مدیریت  سیستم  مورد  در 
هم توضیح دهید؟

صورت  به  ابتدا  از  موسسه   این  چون 
شروع  در  شد،  تاسیس  خانوادگی 
حساسیت زیادی نسبت به تشکیل هیئت  
مدیره وجود نداشت.  هیئت امنا  از اعضای 
هستند.  کشور  داخل  خیرین  و  خانواده 
به همین دلیل به سبب شناخت دیرباز 
فعالیت های موسسه، موسسه برای انجام 
فعالیت های خیرخواهانه خود با مشکلی 
مواجه نیست. در حال حاضر یک هیئت  
مدیره پنج نفره  داریم که من ریاست آن 
را برعهده دارم. چالشی، با سایر اعضای 
هیئت مدیره نداریم، چون تکلیف پروژه ها 
معلوم  است و به تصمیم گیری های پیچیده  
نیاز  نیست. آنقدر پروژه های نیمه کاره در 
دارد  وجود  تکمیل شوند،  باید  که  کشور 
که بی کار نمی مانیم.  مدارس، خانه های 
بهداشت و مراکز جامع سالمت بسیاری در 
کشور وجود دارند که نیمه کاره رها شده  و 
از اهداف  ما به سرانجام رساندن آنهاست.  
خیرین خارج از کشور موسسه که حمایت 
و  موسسه  نیازهای  اعظم  بخش  آنها 
مددجویان را تامین می کنند در هیچ گونه 
از تصمیم گیری های موسسه نقشی ندارند 
ارسالی،  پروپوزال های  میان  از  فقط  و 
مواردی را که قابلیت جذب کمک را دارد 

انتخاب می کنند. 

و حرف آخر شما؟ 
امیدوارم زمانی برسد که مشکالت مردم 
در کشورمان کمتر شود  و من وقت کنم 
تا در رشته  اصلی ام که فرهنگ و زبان های 
باستانی،  باستان شناسی و تاریخ و ادبیات 

است، فعالیت کنم. 

فعالیت  موسسه به تدریج گسترش 
پیداکرد و  شناخته شد به گونه ای که 

به همان اندازه که با خیرین خارج 
از کشور در ارتباط هستیم، از لطف 

خیرین داخل هم بهره مندیم 
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تازگی  به  که  است  اختاللی  و  بیماری  یک  اوتیسم  اگرچه 
شناخته  اما  به معنی این نیست که اوتیسم در گذشته وجود 
نداشته است. امروزه با توجه به گزارشها و مستندات تاریخی 
باقی  افراد سرشناس و مشهور  زندگی و حاالت  از شرح  که 
ماندهاست، میدانیم که بسیاری از آنهـا به اوتیسم مبتال بوده 
و علیرغم داشتن این عارضه توانستهاند جایگاهی بسیار مهم 

در تاریخ علم و دانش برای خود فراهم کنند. 

آلبرت انیشتین  
شاید مشهورترین فرد مبتال به اوتیسم، دانشمند و فیزیکدان 
بزرگ تاریخ یعنی آلبرت انیشتن باشد.  وی در برقراری ارتباط 
بسیار  روحیهای  و  بوده  متعددی  مشکالت  دارای  اجتماعی 
دوران  از  مانده  جای  به  مدارک  و  شواهد  داشتـه.  حساس 
کودکی وی نشان میدهد که انیشتن در دوران کودکی و حین 
تحصیل دارای مشکل برقراری ارتباط کالمی با سایرین بوده و 

معلمان او نیز از نظر آموزشی با او مشکل داشتند. 
امروزه  می دانیم که انیشتین در طول تحصیل  در مدرسه با 
مشکالت فراوانی رو بهرو بوده و روشهای مرسوم تدریس در آن 
زمان با شرایط وی سازگاری نداشته و او قادر به تطبیق خود 
با این شرایط نبود. این نابغه بزرگ تاریخ در ادامه و طی سنین 
بودن  برخوردار  علیرغم  دلیل همین مشکالت  به  نیز  جوانی 
برای خود  مناسبی  یافتن شغل  به  قادر  باال،  بسیار  از هوش 
نشد.  یکی از مهم ترین نشانههای اختالل اوتیسم در انیشتین، 
بیرغبتی وی به غذا خوردن بود.  این دانشمند تقریبا در تمام 
طول عمر خود به غذا اهمیتی نداده و در بیشتر مواقع برنامه 
صرف غذای روزانه وی دارای زمان بندی و نظـم خاصی نبود. 
دیده شده  اوتیسم  به  مبتال  افراد  از  بسیاری  در  موضوع  این 
در   میتواند  خوردن،  غذا  به  نسبت  اهمیتی  بی  بر  عالوه  و 
بی توجهی به نوع لباس،  رنگ بندی و حتی بوهای موجود در 
محیط اطراف مشاهده شود . عالوه بر این، انیشتین در انجام 
امور روزانه خود نیز تابع نظم نبوده و این مساله، شرایط زندگی 
با وی را دشوار کرده بود. اگر چه آلبرت موفق به ازدواج شد 
و حتی سه فرزند داشت اما همسر وی شرایط بسیار سختی 
را از نظر زندگی با این نابغه داشته و او علی رغم داشتن سه 
فرزند، هیچگاه نتوانست روابط مناسبی با آنهـا  برقـرار کنـد.  
حتی گزارش شده که وی نسبت به لمس کردن فرزندانـش هم  

حساس بود.  باید توجه داشت که عارضه اوتیسم نتوانست مانع 
از پرورش بزرگ تریـن فیزیکدان جهان شود. 

ولفگانگ آمادئوس موتزات
موتزارت  است.  موتزارت  هنر،  دنیای  نوابغ  مشهورترین  یکی 
بوده  پا  دارای حاالت صورت و حرکات  غیر عمدی دست و 
است.  شنوایی موتزارت بسیار حساس بود و صداهای بلند او 
را آزار داده و باعث ایجاد احساس بیماری در او میشدهاست . 
عالوه بر این، موتزات بیش از حد فعال بوده و در گروه کودکان 
بیش فعال قرار میگرفته است. برای نمونه فعالیتهای یک روز 
او وقتـی کـه خسـته بـوده، پریـدن از روی موانع بـود. از روی 
میز و صندلی میپریده و مانند یک گربه میو میو کرده و دائم در 

حال پشتک و وارو زدن بوده است.
یک  در  تا  بوده  قادر  او  که  میدهند  نشان  دیگر  گزارشهای 
بیدقتی،  با  را  آن  و  کرده  شرکت  روشنفکرانه  گفت وگـوی 
بیپروایی و بیادبی ادامه دهد. در این مسیر تغییرات خلق و 
نشان  موتزارت  نامه های  است.  بوده  مشهود  کامال  او  در  خو 
میدهند که گونهای از تکرار گرفتاری ها و رفتارهای مردم در 
صحبت کردن وجود داشته است که به باور روانشناسان ممکن 
است یک روش برقراری ارتباط در دنیای خیالی و توهمی باشد. 

ایزاک نیوتن   
نیوتن از جمله افراد آرامی بوده که نمیتوانسته در بحثها و 
گفتگوهای  جمعـی شرکت کند و به مکالمات روزانه معمولی 
بپردازد. قابل توجه است که او به صورت شگفتآوری بر کار 
خود متمرکز  شده و به سختی از آن دست میکشیده است. او 
به حدی بر کارش تمرکز میکرده که گذر زمان را فراموش کرده 

و زمان خوردن وعده غذایی  را از دست میداده است. 
اختالالت  متداول  ویژگی های  از  کار،  انجام  روی  شدید  تمرکز 
به   فرد  توجه  مانع   تمرکز   این  که  چرا  است،  اوتیسم  طیف 
آوردن و حفظ  به دست  در  نیوتن  اطرافش میشود.  چیزهای 
دوستان  مشکل داشت چون  هیچوقت  دوستانه وارد یک جمع 
نمیشده و نمیدانسته که چگونه با دیگران ارتباط برقرار کند.

نیوتن  به طور خاص و وسواس آمیزی به اجرای برنامههای از پیش 
تعیین شده اعتقاد داشت  و هیچ عاملی نمیتوانست از رخ دادن این 
برنامه پیشگیری کند. برای نمونه اگر قرار بود وی در جائی سخنرانی 
کند در حالـی کـه هیچ شنوندهای برای سخنرانی در محل نبـود، او  

به انجام سخنرانی اقدام کرده و کار خود را انجام میداد. 

نوابغ دنیای اوتیمس

42

   شماره 84-83 ،  بهار و تابستان 1401

مشاهیر دارای معلولیت



چارلز داروین  
پروفسور مایکل فیتز جرالد، پژوهشی را در رابطه با چارلز داروین 
انجام داده کـه  نشان میدهد  داروین نیز از اختالالت طیف 
جرالد،  فیتز  اظهارات  اساس  بر  است.   میبرده  رنج  اوتیسم 
داروین یک کودک تنها و منزوی بوده و حتی زمانی که بزرگ 
اجتناب  دیگران  با  تعامل  از  میتوانست  که  جایی  آن  تا  شد، 
میکرد. قابل توجه است که برای ارتباط با دیگران، بیشتر از 
نوشتن نامه به جای ارتباط چهره به چهره و رو در رو استفاده 
با دیگران  ارتباطات خود  را در  نامه  نوشتن  واقع  میکرد. در 
ترجیح میداد. این ویژگی رفتاری، از جمله راهکارهایی است 
که فرد مبتال به اختالالت اوتیسم، آن را در برابر صحبت کردن 

میکند.  انتخاب  مستقیم 
و  شیمی  به  نسبت  و  جمعآوری  را  بسیاری  چیزهای  داروین 
مکانیک نیز کنجکاوی نشان میداده است. این توجه خاص و 
ثابت، نسبت به موضوعات و اشیاء خاص، یکی دیگر از ویژگی های 
افراد مبتـال به اوتیسم اسـت. او همانند بسیاری از افراد مبتال 
به اوتیسم که به خیالپردازی و تجسم هر چیز میپردازند، یک 
متفکر تجمسی بوده است.  بر اساس توصیف فیتز جرالد، داروین 
مردی نسبتا وسواسی و تشریفاتی بوده است. در جمعبندی این 
رفتارها میتوان به این نتیجه رسید که به احتمال قوی داروین 

دچار نوعی از اختالالت اوتیسم بوده است. 

توماس جفرسون    
اعالمیه  نویسنده  و  سوم  جمهور  رئیس  جفرسون،  توماس 
استقالل امریکا، مبتال به اوتیسم یا آسپرگر بوده است. سندرم 
یا اختالل آسپرگر نوعی اختالل زیستی – عصبی است که با 
تاخیر در انجام مهارت های حرکتی تظاهر پیدا می کند. تشخیص 
رفتارهای جفرسون نشان می دهد که او یک فرد خجالتی و در 
برقراری ارتباط با دیگران ناتوان بوده است. او در صحبت های 
عمومی دچار مشکل  و نسبت به صداهای بلند حساس بود. 
جفرسون برای بازسازی خانه خود دچار وسواس بود و کارهای 
عجیب و غریب انجام می داد. او از برخی عالیق غیرطبیعی 
پوشیدن  کرد؛  اشاره  زیر  موارد  به  میتوان  که  بوده  برخوردار 
دمپایی در جلسات مهم و داشتن یک مرغ مقلد که بر روی شانه 
او مینشست. به نظر میرسد که این پرنده مقلد باعث میشده 
تا جفرسون در طول تعامالت اجتماعی آرام بوده و از اعتماد به 

نفس خاصی برخوردار شود. 

میکل آنژ   
از نشانه های اوتیسم که در رفتار میکل آنژدیده میشده، رفتار 
وسواسی، تند خویی و گرایش به انزوا و تنهایی را می توان نام 
برد.  او در کنار رفتار وسواسی، دارای نوعی تکرار در رفتار و 
اعمالش بود و اگر این تکرار را دنبال نمیکرد، دچار سرخوردگی 
می شد . در مجموع این ویژگیها میتواند به تشخیص اوتیسم 
برای میکل آنژ منجر شود و به او کمک کرده باشد تا فردی 

خالق و هنرمندی مشهور شود. 

جرج اورول     
نویس،  داستان  اورول،  جرج  مستعار  نام  با  بلر  آرتور  اریک 
روزنامهنگار، منتقد ادبی و شاعر انگلیسی بود. او را بیشتر برای 
دو رمان سرشناش و پرفروشش؛ مزرعه حیوانات و هزار و نهصد 
و هشتاد و چهار میشناسند. این دو کتاب،  بیشتر از هر دو 
کتاب دیگری از یک نویسنده قرن بیستمی، فروش داشتهاند. 
او همچنین با نقدهای پرشماری که بر کتاب هـا مینوشت، بـه 
عنوان بهترین وقایع نگار فرهنگ و ادب انگلیسی قرن شناخته 

میشود. 

لودویگ ویتگنشتاین    
لودویگ یوزف یوهان ویتگنشتاین فیلسوف اتریشی قرن بیستم 
که بابهای زیادی را در فلسفه ریاضی، فلسفه زبان، و فلسفه 

ذهن گشود. 

نتیجهگیری: 
به نظر میرسد که بعضی از اختالالت ژنتیکـی که باعث بروز 
می توانند  حال  عین  در  میشوند،  اوتیسم  مثل  بیماری هایی 
کنند،  ایجاد  فرد  در  هـم  را  خاصی  توانایی های  و  خالقیت 

بگیرد.  لقب  نابغه  «  فرد  »  میشود  باعث  که  تواناییهایی 
ما دقیقًا نمی توانیم از یک یا چند ژن خاص در این زمینه نام 
ببریم، حتی نمیتوانیم بگوییم که چه تعداد ژن در این پروسه 
دخیل هستند، اما می توانیم بگوییم که تغییرات بسیار کوچک 
در تعداد زیادی از ژنها، باعث این مساله است. یک تغییر ژنی 
کوچک در این زنجیره ممکن است تاثیر مثبت داشته باشد و 
باعث به وجود آمدن نبوغ در یک شاخه خاص در فرد شود. 
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نظیر؛  عالیمی  با  گرمازدگی  مرحله  محالت،  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  گزارش  به 
رنگ پریدگی، عرق شدید، تهوع، اسهال و استفراغ، جوش های ریز، سردرد، گرفتگی عضالت، خستگی، ضعف، 
تشنگی شدید، سرگیجه، تکرر ادرار و ادرار تیره رنگ، از دست دادن تمرکز، ادم یا تورم خفیف پا، مچ پا یا 

انگشتان دست و از دست دادن هوشیاری، مشخص می شود.

گرمازدگی دارای 4 مرحله است: مراحل استرس گرمایی، خستگی گرمایی، گرمازدگی، سکته 
گرمایی از مراحل گرمازدگی هستند که هر کدام عالیم خاصی دارند. 

در مرحله استرس گرمایی، فرد عالئمی مانند سرگیجه، ضعف، حالت تهوع، تشنگی 
و سردرد را احساس می کند.  

خستگی،  شدید،  کردن  عرق  نظیر  عالئمی  گرمایی،   خستگی  مرحله  در  
قرمزشدن پوست، گرگرفتگی یا اسپاسم عضالت به همراه درد، سردرد یا 

سرگیجه خفیف و حالت تهوع همراه می باشد. 

هنگام  مواجهه با فردی که دچار گرمازدگی شده است باید 
اقدامات زیر انجام شود.

فرد را به جای خنک منتقل کرده، روی زمین بخوابانید و پاهای 	 
او را باال بیاورید.

لباس های مصدوم را درآورده، ملحفه خیس روی او انداخته و آب 	 
ولرم رویش بپاشید. حمام گرفتن برای افراد هوشیار توصیه می شود.

برای تسریع دفع حرارت، از کولر یا پنکه استفاده کنید. از قرار دادن کیسه های 	 
یخ در کشاله ران، زیر بغل، زانو، مچ دست و پا نیز می توان استفاده کرد.

در صورتی که فرد هوشیار باشد می توان او را تشویق کرد تا  محلول او آر اس را )یک 	 
قاشق چای خوری نمک با 8 قاشق چای خوری شکر در یک لیتر آب( را به تدریج 

بخورد. 
حوله نم دار روی پیشانی و عضالت فرد گرما زده قرار دهید و درصورت هوشیاری 	 

می توان او را  داخل وان یا لگن آب سرد قرار داد.
به محض خنک شدن بدن فرد، عمل خنک کردن )در آب سرد یا به شکل دیگر( 	 

را متوقف کنید ولی اگر دمای بدن او مجددًا افزایش یافت، عمل خنک کردن 
را مجدد آغاز نمایید.

ماهیچه های گرفته و گرمازده فرد را ماساژ دهید.	 
اگر نشانه های گرمازدگی بهبود نیافت یا وخیم تر شد، بیمار را سریعا به مرکز 	 

درمانی منتقل کنید.
بهتر است در هنگام سفر در گرمای تابستان عالوه بر نوشیدن آب، چند عدد خیار 	 

و نمک در اختیار کودکان قرار دهید.
شربت آبلیمو،  خاک شیر و دوغ  تامین کننده  آب و امالح از دست رفته بدن  	 

هستند. نوشیدن نوشابه در گرما مناسب نیست.

گرمـــازدیگ و عالمئ آن
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مهدی صیاحی - کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 
)حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی(، دانشگاه آزاد اسالمی، بروجرد، لرستان، ایران

اسما اصغری پوردشت بزرگ - دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، خوزستان، ایران

مریم خواجوی - دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، شوشتر، خوزستان، ایران

چکیده مقاله
تمرینات ورزشی منظم فواید زیادی بر سالمتی از جمله بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن دارد. ورزش به عنوان 
عاملی برای تقویت سیستم ایمنی بدن به شمار می آید ولی با ایجاد قرنطینه خانگی، بسیاری از افراد در سراسر جهان، 
بی تحرکی و عدم فعالیت بدنی را برگزیده اند، که موجب به خطر افتاد سالمت جسمی و روانی افراد می شود. با ایجاد 
قرنطینه و فاصله گذاری فیزیکی در سراسرجهان، و تغییر شکل بنیادین فعالیت ها، روند آموزشی ورزش و دنبال کردن 
فعالیت های معمول ورزشی با شرایطی بحرانی مواجه شده است. از اثرات مثبت کرونا در ورزش، ترویج ورزش در خانه 
و توصیه به فعال ماندن در خانه در ایام قرنطینه است. با توجه به فراغت پیش آمده برای افراد و فواید ورزش برای 
حفظ و ارتقاء ایمنی بدن، توسعه ورزش در خانه رویکرد بسیار مفیدی می باشد. تمرین در خانه با استفاده از تمرینات 
آسان، ساده، ایمن و گوناگون برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا و حفظ آمادگی جسمانی مناسب است و می تواند 
شامل تمرینات قدرتی، تمرینات کنترلی و تعادلی، تمرینات کششی یا ترکیب این موارد باشد. شواهد نشان می دهد 
ورزش شدید و طوالنی مدت در هنگام مواجهه با عفونت های ویروسی، می تواند سرکوب پارامترهای ایمنی را به دنبال 
داشته باشد، درحالی که ورزش با شدت متوسط، باعث کاهش التهاب و بهبود پاسخ ایمنی به عفونت های ویروسی 
تنفسی می شود. بنابراین ورزش و انجام فعالیت های فیزیکی در دوران قرنطینه و دوران پساکرونا دارای فواید بسیار 
زیادی برای تمامی گروه های سنی و حتی افراد با مشکالت خاص است. در نتیجه به منظور بهبود وضعیت فیزیولوژکی 
افراد و با وجود مزیت های ورزش برای مقابله با کرونا، در دوران قرنطینه و دوران پساکرونا پیشنهاد می شود که 
سازمان های ورزشی و فدراسیون های مربوط به هر ورزش، برنامه ای جامع به منظور آموزش صحیح به افراد و حمایت 

از ورزشکاران، طراحی کنند و این برنامه ها را در بهترین شکل ممکن اجرا سازند.

اتثیر مترینات ورزیش در خانه 
 در هببود عملکــــرد سیســمت ایمـــین بدن
 در دوران قرنطینه و شیوع کروان ویروس
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کتابکتابمعرفیمعرفی
نام کتاب: درس هایی برای دنیای پسا کرونا 

نویسنده: فرید زکریا 
مترجم: محمدعلی شفیعی

ناشر: انتشارات کتابستان معرفت
نوبت چاپ: چاپ اول 1401

این کتاب تنها به همه گیری نمی پردازد؛ بلکه به دنیایی می پردازد که در نتیجه همه گیری و از همه 
مهم تر دنیایی که در نتیجه عکس العمل  های ما در حال شکل  گیری است. هر شوک بزرگی اثرات 
متفاوتی خواهد داشت که این اثرات  به موقعیت جهان در زمان بروز آن و شیوه عکس العمل انسان ها 

بستگی دارد؛ عکس  العمل هایی که ممکن است به صورت ترس، انکار یا تطبیق پذیری بروز کند.
اثر ویروس کرونا تحت تاثیر این واقعیت هاست که اوال همه دنیا به هم وابسته اند، ثانیا اکثر کشورها 
برای مقابله با همه گیری آمادگی ندارند و ثالثا در لحظه ظهور آن بیشتر کشورها از جمله ثروتمند ترین 

کشورها به طور بی سابقه ای  بیشتر  قعالیت های خود را تعطیل کردند.
این کتاب در مورد دنیای پسا کرونا نوشته شده است. نه به دلیل این که کرونا را پشت سر گذاشته ایم؛ 
بلکه به دلیل اینکه اکنون می دانیم که همه گیری   چگونه  است و از مشکالت و هزینه های مقابله با 
آن آگاه هستیم. کووید 19 ممکن  است  ادامه پیدا کند ، اما حتی اگر از بین برود هم ظهور بیماری های 
دیگر در آینده قطعی است. با این آگاهی و تجربه، اکنون در عصری جدید به نام عصر»پساهمه گیری« 

زندگی می کنیم.   
زندگی پسا کرونایی در کشورها،  شرکت ها  و افرادمختلف،  متفاوت خواهد بود. حتی اگر اقتصاد و 
سیاست به رویه معمول خود باز گردد، انسان ها به روز های قبل  بر نخواهند گشت؛ آنها آزمایشی سخت 

و غیر  عادی را پشت سر گذاشته  و احساس می کنند،  فرصت جدید را به سختی به دست آورده اند. 
در این کتاب تالش دولت ها و سازمان  ها برای برنامه ریزی با هدف کمک به سیاست گذاران  و مدیران 
در حوزه کسب و کار در دنیای پساکرونا در دستور کار است؛  عالوه بر برنامه ریزی، آینده کاری نیز 
مدنظر   بوده و وضعیت جا به جایی شغلی نیروی کار و مهارت های  الزم برای یک دهه آینده، تبیین 

شده است.
ویروس کرونا توانست تفسیر ما را از دورنمای آینده جهان تغییر دهد؛ این ویروس نقطه عطفی در 
باور ها و توانایی ها و عادت های ما به وجودآورد. این نفطه عطف،  عادت هایی را از انسان امروزی سلب 
و عادت های جدیدی را جایگزین  خواهد  کرد؛ مثال در دوران کرونا بیشتر اظهار نظر ها در مورد آینده، 

با ترس و اضطراب همراه بود، اما در دو ران پسا کرونا نظرات سنجدیده تر خواهند بود.
   

 

نازنین رحیم زاده
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نخسـتین دوره آموزشـی اشـتغال حمایت  شـده مجتمع رعد در سـال 1401 به منظور 
تربیـت همیـاران شـغلی افـراد دارای معلولیت  هـای جسـمی، حرکتـی و روان بـا حضـور 
کارشناسـانی از بیمارسـتان  های ایـران، روزبـه و مجتمـع رعـد برگـزار شـد. در ایـن دوره 
کـه توسـط شـهرزاد چهره  نـگار، مسـئول فنی مرکز پشـتیبانی شـغلی رعـد بـرای 8 نفراز 
کارشناسـان مرتبط با اشـتغال توان  یابان بیمارسـتان  های ایران و روزبه تدریس می شـود، 
بـه 5 گام اصلی اشـتغال حمایت  شـده از جملـه: ویژگی  ها و مهارت  های همیاران شـغلی، 
چگونگی حمایت از توان  یابان جویای کار، نحوه پشـتیبانی حرفه  ای از افراد تازه اسـتخدام 

شـده و مراحـل رسـیدن به اشـتغال پایـدار طی 4 هفته  اشـاره  می شـود.
در پایـان ایـن دوره آموزشـی، چهره  نـگار بـا ابـراز خرسـندی از کیفیـت برگـزاری آن 
گفـت: کوچینـگ صنعت جدیدی اسـت کـه در اکثر کشـورها بـا اقبال خوبـی رو¬به ¬رو 
شده اسـت. او ادامـه داد؛  خوشـبختانه بـا فرآیند اشـتغال حمایت  شـده برای افـراد دارای 
معلولیـت و حضـور همیار شـغلی، مسـیر اشـتغال توان  یابـان در مجتمع رعـد متحول  و 

ایـن گـروه از عزیـزان به پایداری در اشـتغال رسـیدند.
وی افـزود: یکـی از مهم تریـن موفقیت  هـای هر انسـان رسـیدن به اشـتغال اسـت که 
باعـث اعتمـاد به  نفـس و عزت  نفـس در او می  شـود. چهره نـگار ادامـه داد:  در  فرآینـد 
پشـتیبانی شـغلی 5 گام؛ توافـق نظـر، تشـکیل پرونـده شـغلی و ارزیابـی توانایی  هـا، 
جسـتجوی کار، تمـاس بـا کارفرمـا و پشـتیبانی در محـل بـا حمایـت همیـار شـغلی به 
شـناخت توانمندی  هـا، اسـتعدادها و عالئـق  کارجـو می ¬انجامـد کـه می تواند به شـغل 
مـورد نظـر وارد شـده و به اسـتقالل فـردی و احقاق حقوق شـهروندی وی منتهی شـود.

برگزاری نخستین د وره آموزش اشتغال 
حمایت  شد ه سال جاری در مجتمع رعد

خبــر

47 14
01

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
  ، 

83
-8

ه 4
مار

  ش
 

در رعد چه خبر



خبــر

مجتمـع آموزشـی نیکـوکاری رعد به منظور هم  افزایی و توسـعه 
فرهنـگ مسـئولیت اجتماعـی بـا انجمـن اخـالق کسـب  وکار و 
مسـئولیت اجتماعی ایرانیان مشـارکت و همکاری خواهد داشـت.
انجمـن اخـالق کسـب  وکار و مسـؤولیت اجتماعـی ایرانیـان با 
ارسـال گواهینامـه عضویت » عضو مؤسـس« خواسـتار همکاری و 

مشـارکت خیریه رعد شـد.
رضـا سخن  سـنج مدیـر روابط عمومـی و منابـع انسـانی رعد در 
اولیـن مجمـع عمومـی انجمن گفـت: در انجمـن اخـالق ایرانیان 
کمیته  هـای پژوهـش، آمـوزش، توسـعه اعضـا، حقوقـی ـ داوری، 
تأمیـن مالـی و کمیتـه روابط عمومی فعال اسـت و اعضـای انجمن 
به  منظـور ارتقـای اخـالق کسـب  وکار، اخالق حرفه  ای و مسـئولیت 
اجتماعـی و اجـرای آن در کسـب  وکار و بنگاه  های اقتصادی كشـور 

فعالیـت دارند.
وی افـزود: ایـن انجمـن بـرای اجرائی شـدن مـاده 15 از برنامه 
چهـارم توسـعه اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگی جمهوری اسـالمی 
ایـران و اجـرای سیاسـت  های اصـل 44 قانـون اساسـی مصـوب 

1387 بـا ثبـت در وزارت كشـور در 139۶ تأسـیس شده اسـت.

 همکاری مجتمع رعد و 
انجمن اخالق کسب  وکار و مسئولیت اجتماعی ایرانیان
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بـه دعـوت بهزیسـتی کشـور، مسـؤوالن 1۶ مرکز 
پشـتیبانی شـغلی )SE( در نشسـتی 2 روزه ضمـن 
در  شـده  حمایـت  اشـتغال  فعالیت  هـای  تشـریح 
سـال های اخیـر بـه ویـژه در دوران کرونـا، مهم  تریـن 
مسـائل اشـتغال گروه  هـای آسـیب  پذیر و افـراد دارای 

معلولیـت را بررسـی کردنـد.
نمایندگان و مسـؤوالن مراکز پشـتیبانی شـغلی از 
1۶ اسـتان در ایـن نشسـت 2 روزه عـالوه بـر تشـریح 
فعالیـت مرکز متبوع خـود، مهم  تریـن چالش  هایی که 
بـا آن مواجـه بودنـد را بیـان کردنـد. رامیـن رضایی،  
مدیـر کل دفتـر امـور توانبخشـی روزانـه و توانپزشـکی 
ایـن  برگـزاری  از  هـدف  کشـور  بهزیسـتی  سـازمان 
نشسـت را اثـر بخشـی و ایجـاد اشـتغال بـرای افـراد 
دارای معلولیـت صعب االشـتغال بیـان کـرد و افـزود: 
حساسـیت در مـورد اشـتغال افـراد دارای معلولیـت 
نیازمنـد یک نـگاه جدید و تالش بسـیار اسـت، چون 
در ایـن موضـوع پیجیدگی  هـا و مسـائل فراوانی وجود 

دارد.
بهزیسـتی  سـازمان  توانبخشـی  دفتـر  مدیـر کل 
سـازمان  در  بسـیاری  تالش  هـای  افـزود:  ادامـه  در 
بهزیسـتی در بخش  های مختلف با هـدف توانمندی و 

توانبخشـی افـراد دارای معلولیت انجام می  شـود و اگر  
خدمـات مناسـبی برای حضـور  توان  یابـان  در جامعه 
ارائـه نکنیـم ایـن افراد توانمند نمی  شـوند، چـون این 
افـراد زمانـی  توانمنـد می  شـوند کـه در جامعه حضور 

مؤثر داشـته باشـند.
مدیـر کل دفتـر توانبخشـی بهزیسـتی بـا اشـاره 
بـه 1834 موقعیـت شـغلی از طریـق مراکز پشـتیبانی 
شـغلی، گفـت: تـالش می   کنیم مشـاغل متناسـب با 
توانمنـدی افـراد دارای معلولیـت ایجـاد کنیـم، چون 
همانطـور کـه  اشـتغال بـرای همـه افـراد الزم اسـت 
بـرای افـرادی کـه معلولیـت دارنـد هم ضروری اسـت 
و در ایـن موضـوع نیازمنـد ایجـاد سیسـتم یکپارچـه 

. هستیم
شـایان ذکـر اسـت شـهرزاد چهره  نـگار، مسـؤول 
فنـی مرکـز پشـتیبانی شـغلی مجتمـع رعـد در ایـن 
نشسـت 2 روزه عـالوه بر ارایه گزارشـی از فعالیت  های 
مرکـز رعـد، بـه راه  حل  هـای جایگزیـن در دوران کرونا 
از قبیـل: خـود اشـتغالی، دورکاری، تولیـد محتوا در 
کمپ  هـای  بـوت  برگـزاری  و  اجتماعـی  شـبکه  های 
تخصصی در رشـته شـغلی  های متناسـب با نیـاز بازار 

کار اشـاره کرد.

 برگزاری نشست 2 روزه 
مسؤوالن مراکز پشتیبانی شغلی )SE( در تبریز
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خبــر

ثبت  نـام چهارمیـن دوره بوت کمـپ )Boot Camp (  تخصصـی کارسـاز مجتمع رعد 
به منظـور آموزش و تربیت کارشناسـان پشـتیبانی و فروش آغاز شـد.

بـه نقـل از روابط عمومـی مجتمـع رعد؛ ثبت نـام چهارمیـن دوره کارسـاز در مجتمع 
آموزشـی نیکـوکاری رعـد با هدف آموزش کارشناسـان پشـتیبانی و فـروش از اول خرداد 

آغاز شـده است.
برپایـه ایـن گـزارش؛ کالس  های آموزشـی عمومـی و تخصصـی ایـن دوره در روزهای 
دوشـنبه و چهارشـنبه از سـاعت 1۶ تـا 18 برگـزار می شـود و کارجویـان دارای معلولیت 
پـس از پشـت سـر گذاشـتن مراحـل ثبت  نـام و مصاحبـه ورودی بـه  صـورت رایـگان از 
آموزش  هـای ایـن دوره طـی 10 جلسـه آنالین و یک ماه کارورزی   بهره مند خواهند شـد و 
پـس از کسـب موفقیت، فارغ  التحصیالن بـه کارفرمایان متقاضی جـذب دانش  آموختگان 

بـرای انجـام مصاحبه شـغلی معرفی خواهند شـد.
مجتمـع آموزشـی نیکـوکاری رعـد بـا هـدف توانمندسـازی توان یابـان دوره  هـای 
آموزشـی مهارتـی با عنـوان کارسـاز را در زمینه  های مختلف برگزار می  کنـد که در صورت 
موفقیـت شـرکت  کنندگان و کسـب مهـارت الزم بـرای اشـتغال به شـرکت و مؤسسـات 

مرتبـط معرفی می  شـوند.

آغاز ثبت نام بوت کمپ کارساز 4 در مجتمع رعد 
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خبــر

مراسـم روز جهانـی روابط عمومـی همزمـان بـا بیسـت و سـومین سـالگرد درگذشـت دکتر حمیـد نطقی، 
بنیانگـذار روابط عمومـی ایـران در  سـالن همایش  هـای سـازمان حفاظـت از محیـط زیسـت برگزار شـد.

در ایـن مراسـم کـه بـه همـت انجمن متخصصـان روابط  عمومـی، انجمـن روابط عمومـی ایران و مؤسسـه 
کارگـزاران روابط عمومـی برگزار شـد، جمعی از مدیران و کارشناسـان روابط  عمومی دسـتگاه  های اجرایی حضور 

داشتند.
براسـاس ایـن گـزارش، دکتـر هـادی کمـره ای نائـب رئیـس انجمـن متخصصـان روابط  عمومـی ضمـن 
گرامیداشـت سـالگرد درگذشـت دکتر حمید نطقی، به رونمایی از کتاب روابط  عمومی در عصر متاورس اشـاره 
کـرد و گفـت: اهمیـت روابط  عمومی هـا در مباحـث ابرجهانـی و فراجهانی که در حـوزه متاورس بـه آن پرداخته 

می شـود، از نـکات مهمـی اسـت کـه مدیـران دسـتگاه های اجرایی بایـد بر آن اشـراف داشته باشـند.
در ادامـه  مراسـم خسـرو رفیعی رئیس انجمن روابط  عمومـی ایران با گرامیداشـت روز جهانی روابط  عمومی 
یـاد و خاطـره دکتـر نطقـی را ارج نهـاد و افزود: عـدم تطابق مدیران ارشـد با روابط  عمومی علمی موجب  شـده 
کـه نظـرات دکتـر نطقـی در مـورد روابط عمومـی تعمیـم داده نشـود، آن چنانچـه او می گفـت: روابط عمومـی 

مدعی  العلـوم جامعـه اسـت و  در متـن مدیریت قـرار دارند نه در حاشـیه آن.
در قسـمت پایانـی ایـن مراسـم ضمـن اهـدا تندیـس جشـنواره روابط  عمومی به عزیـزه نطقـی خواهر دکتر 
حمیـد نطقـی بـه پـاس خدمـات ایشـان بـه عرصـه روابط عمومـی، از تالش  هـای روابط  عمومـی دسـتگاه  های 
اجرایـی بـا اهـدا لـوح سـپاس و تندیـس تجلیل شـد و از محمدرضا دشـتی فعـال دفـاع از حقوق افـراد دارای 
معلولیـت و عضـو روابط عمومـی مجتمـع آموزشـی نیکـوکاری رعد به پـاس یک عمر تـالش خالصانـه در حوزه 

روابط  عمومـی و نایـل شـدن بـه افتخار بازنشسـتگی قدردانی شـد.
در لـوح سپاسـی کـه بـه محمدرضا دشـتی اهدا شـد آمده اسـت: »اکنـون که بـه افتخار بازنشسـتگی نایل 
آمده ایـد، شایسـته اسـت بـا اهدا جایـزه فعـاالن روابط  عمومـی از تالش  های بی دریغ و ارزشـمند شـما قدردانی 

و سپاسـگزاری نمـود و موفقیـت روزافـزون شـما را از درگاه خداوند بی  همتا درخواسـت کنیم«.

همزمان با روز جهانی روابط  عمومی

 از خدمات محمدرضا دشتی تجلیل شد
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بعـد از  پایـان 2 سـال فعالیت هیـأت مدیره گروه همیاری بانوان خیریـه رعد، با حضور 
جمعـی از اعضـا فعال این گروه، انتخابات دوره جدید برگزار شـد.

در ایـن مراسـم، 48 نفـر از اعضا فعال گـروه همیاری بانوان خیریه رعـد گرد هم آمدند  
تـا برای 2 سـال آینده مدیران پر تالش دیگـری را برگزینند.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، ابتدا مدیـر گروه همیـاری بانـوان، گزارشـی از فعالیت  های 2 
سـال اخیـر گـروه را ارایـه کـرد. در ادامـه 12 نفـر از حضار تمایل خـود را بـرای عضویت در 
هیـأت مدیـره جدیـد گروه اعالم کردند. پـس از برگزاری انتخابات و شـمارش آرا، به ترتیب 
خانم هـا؛ ناهیـد بروجردی، آذر صادقپور، سـهیال عالقه بند، فریده فالحی، فلور موسـوی، 
سـیما کریمیان، فرزین مدرسـی، سـهیال کاشـانی، باالترین آرا را به خود اختصاص دادند.
ایـن گـزارش می  افزایـد: نفـرات منتخب پـس از برگزاری انتخابات، نخسـتین جلسـه 
هیـأت مدیـره جدید را برگزار و داوطلبان  را برای مسـؤولیت ها و سـمت  های گروه انتخاب 
نمودنـد. بـر ایـن اسـاس؛ ناهید بروجردی به سـمت مدیـر، آذر صادقپور به سـمت معاون 
گـروه، فرزیـن مدرسـی بـه سـمت خزانـه  دار،  فلور موسـوی به سـمت دبیر گروه، سـهیال 
کاشـانی بـه عنـوان عضـو و  سـیما کریمیـان و فریـده فالحی  به عنـوان عضـو علی البدل 

معرفی شـدند.

مدیران جدید گروه همیاری بانوان خیریه رعد انتخاب شدند
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خبــر

بـر اسـاس خبر فدراسـیون ورزش های جانبـازان و معلوالن، بیسـت و پنجمین دوره 
رقابت هـای قهرمانی کشـور در رشـته شـنا، سـومین دوره تحـت نظـارتIPC، با حضور 
۶8 شـناگر از 14 اسـتان کشـور و 10 ورزشـکار از کشـورهای تایلنـد، عـراق و قزاقسـتان 
کـه در مجموعـه ورزشـی آزادی آغـاز شـده بود با معرفـی تیم هـای برتر به پایان رسـید. 
در ایـن مسـابقات، فـرزاد حسـین آبـادی از کارآمـوزان  رعـد کرمـان بـا کسـب 4 مدال 
طـال و یـک مـدال نقـره توانسـت 3 رکـورد ملـی را ارتقا و بـه نام خـود به ثبت رسـاند. 
تیـم کرمـان در مجمـوع با 25 نشـان طال، 5 نشـان نقره و 3 نشـان برنز در رده نخسـت 
قـرار گرفـت و عنـوان قهرمانـی مسـابقات را از آن خـود کـرد.  تیم های خراسـان رضوی 

و اصفهـان بـه ترتیب در رده های دوم و سـوم ایسـتادند.

فـرزاد خلیلـی و امیر رضـا میرزایی از 
کارآمـوزان مجتمـع رعد بـرای حضور در 
تمریـن اردوی آمادگـی تیم ملـی والیبال 
تیم  هـای  کمـپ  بـه  جوانـان  نشسـته 
ملـی فدراسـیون ورزش  هـای جانبـازان 
همچنیـن  شـدند.  دعـوت  معلولیـن  و 
سـید محمـد شـروین اسـبقیان، رئیس 
و  جانبـازان  ورزش هـای  فدراسـیون 
هشـتم  و  بیسـت  جمعـه  معلولیـن 
مردادمـاه بـا حضـور در اردوی تیـم ملی 
تمرینـات  از  والیبـال نشسـته جوانـان، 

نمـود. بازدیـد  ملی پوشـان 

کارآموزان رعد به اردوی تیم ملی جوانان والیبال نشسته  دعوت شدند

تیم کرمان قهرمان شد
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خبــر

تیـم والیبال نشسـته مجتمع آموزشـی نیکوکاری 
رعـد که در مسـابقات شـهر تهران شـرکت کـرده بود 
بـا کسـب مقـام سـوم  بـه کار خـود پایـان داد. در 
ایـن رقابـت  ، تیم شـهرداری منطقـه 17 و تیم »حاج 
قاسـم سـلیمانی« بـه مقام  هـای اول و دوم دسـت 
یافتنـد. همچنیـن »حمیـد عباسـی« بازیکـن تیـم 
نیکـوکاری رعـد نیـز به عنـوان بازیکن فنـی این دوره 
از مسـابقات معرفی شـد. در مراسـم اختتامیه که در 
مجموعـه دارالشـهدا منطقه 17 برگزار شـد، حسـین 
اوجاقـی رئیس سـازمان ورزش شـهرداری تهـران، با 
بیـان اینکـه جانبـازان و معلـوالن، مظهـر اراده  های 
پوالدیـن هسـتند، گفت: حضور جانبـازان و معلوالن 
در عرصه  هـای ورزشـی، بیانگـر صالبتی برخاسـته از 
اراده  ای پوالدیـن اسـت. ایـن اقشـار شـریف و عزیـز 
جامعـه بـه  واقـع فعـل خواسـتن را صـرف کرده انـد. 
سرپرسـتی  بـه  رعـد  نیکـوکاری  تیـم  گفتنی سـت، 

در مالقات رئیس گروه تربیت بدنی دانشگاه علمی 
کاربردی رعد با مربی آکادمی باشگاه استقالل، راه های 
همکاری های مشترک برای توسعه فعالیت های ورزشی 
افراد توان یاب بررسی شد. حسن محمود آبادی مدیر 
گروه رشته تربیت بدنی دانشگاه علمی کاربردی رعد و 
سید امین منوچهری  مسؤول ورزش دانشگاه تهران، با 
تأکید بر ضرورت پرداختن به موضوع ورزش در جامعه 
افراد درای معلولیت، افزود: دانشگاه علمی کاربردی 
ورزشکاران  برای  مربی  تربیت  رشته  تدریس  با  رعد 
سید  می کند.  تالش  عرصه  این  در  معلولیت  دارای 

امین منوچهری هم با استقبال از همکاری مشترک 
افراد دارای  در زمینه توسعه رشته  های ورزشی ویژه 
معلولیت، افزود: باشگاه استقالل در جهت عمل به 
مسؤولیت اجتماعی پذیرای ایفای نقش در این زمینه 

خواهد بود.
شایان ذکر است دانشگاه علمی کاربردی نیکوکاری 
رعد به عنوان نخسیتن مرکز آموزش عالی مناسب سازی 
شده برای ادامه تحصیل رایگان افراد دارای معلولیت، 
ضمن جذب قهرمانان ورزشکار دارای معلولیت، نقش 

مهم در افزایش توان علمی آنها بر عهده گرفته است.

کسب مقام سوم تیم رعد در رشته والیبال نشسته

توسعه فعالیت  های ورزشی افراد دارای معلولیت یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

اکبـر خانـی و مربیگـری محسـن براتـی و بـا بـازی حمیـد 
عباسـی، امیرحسـین رومیانی، حسـین گلسـتانی، امیررضا 
حضـور  رقابت  هـا  ایـن  در  محمـدی  حسـن  و  میرزایـی 
داشـتند. فـرزاد خلیلی، محمـد عبدالعلـی، ابوالفضل بیات 
و حسـن انصـاری از کارآموختـگان مجتمع رعـد هم  در این 

رقابت  هـا  شـرکت داشـتند.
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عـادی شـدن  از  پـس  قبـل  همچـون سـال های 
شـرایط بیماری کرونا، نخسـتین گردهمایـی کارآموزان 

رعـد در بـاغ فیـض برگزار شـد.
بـا حضور جمعـی از هنرمندان سـینما، تلویزیون و 
موسـیقی و همراهـی کارآموزان، کارکنـان، مدیرعامل، 
اعضـا هیأت مدیـره و اعضا گروه همیـاری بانوان خیریه 
رعد، اردوی آموزشـی-تفریحی این مؤسسـه برگزار شد.
براسـاس ایـن گـزارش برگـزاری بازی هـای فکری، 
دیگـر  از  دارت  و  توپـی  بازی هـای  فوتبال دسـتی، 
برنامه هـای ورزشـی تفریحـی ایـن مراسـم بـود کـه بـا 

حضـور کارآمـوزان اجـرا شـد.
همچنیـن حمیـد برسـام، بردیـا زمانـی و محـراب 
فیروزگر از خوانندگان موسـیقی کشـور قطعاتـی را اجرا 
کردنـد و منصـور شـرف آباد چنـد قطعـه از ترانه هـای 

کالسـیک و فولکلـور را بـه صـورت زنـده اجـرا کرد.
در ادامـه ایـن مراسـم نیمـا شـاهرخ شـاهی بازیگر 
نـام آشـنای سـینما و تلویزیـون بـا حضـور در جمـع 
کارآمـوزان ضمن بیـان چند خاطره جالـب از فیلم ها و 
سـریال هایی که در آنهـا بازی کرده اسـت، برای حمایت 
از اشـتغال افـراد دارای معلولیـت بـا اهـدا مبلغـی، 
هزینـه تجهیـزات کالس چاپ پارچه هنرجویـان رعد را 

کرد. پرداخـت 
در قسـمت دیگری از این مراسم امیرحسین توسلی 
بـا اجرای یک برنامه اسـتند آپ کمـدی توجه حاضران 
را بـه خـود جلب کـرد و بهنـام بـرارزاده کمدین مطرح 
کشـور بـا اجرایـش لبخنـد را بر چهـره کارآمـوزان رعد 

نشاند.
در پایـان مراسـم اسـامی نفـرات برتر مسـابقات به 
شـرح زیـر معرفـی و بـه برگزیـدگان جوایزی اهدا شـد.
در رشـته دارت: آذر کوپـال نفـر اول، منور سـلیمی 

نفـر دوم و احسـان کلینی نفر سـوم.
مکعـب  هـای  چـوب  جنگا)جورچیـن  رشـته  در 
مسـتطیل(: مهنـاز علینقـی نفـر اول، عبدالحسـین 

اسـحاقی نفـر دوم و مصطفـی باقـری نفـر سـوم.
در رشـته فوتبـال دسـتی: تیم یزدان کاویـان نژاد و 
راحلـه عبـاس زاده مقـام اول و تیـم مجتبـی رضایی و 

مریم سـلطانی مقـام دوم را کسـب کردند.
آموزشـی-تفریحی  اردوی  اسـت  ذکـر  شـایان 
کارآمـوزان رعـد هـر سـال بـه مناسـبت سـالگرد زنده 
یـاد محمدحسـن اکبـری پدر بانـو صدیقه اکبـری نایب 
رئیـس هیـأت مدیـره مجتمـع رعـد با هزینه شـخصی 

برگـزار می  شـود. ایشـان 

برگزاری اردوی آموزشی- تفریحی کارآموزان رعد
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An interview with Negar Ghorbani, an artist who 
became disabled due to an accident. She says: From 
the very first days, I started fighting for survival because 
according to the doctors, my chance of survival was 
only 3%, but I was a strange warrior and with the 
passage of time, I learned three golden principles 
in my life; «exposure», «patience» and «passing». 
Negar is a graphic artist and has participated in many 
individual and group exhibitions

14- We have 84 projects running in the country

Interview with Dr. Ashkan Taghipour, founder of 
Jamshid Nikgaman Institute. The activity of Nikgaman 
Institute in Jamshid is project-oriented and operates in 
the field of comfort, health and education of children 
and teenagers. According to him, most of the people 
covered by this institution, who are provided project-
based services, are the welfare organization›s clients.

15- Geniuses of the world of autism
Celebrities with disabilities

16- Heat stroke

17- Lessons for the post-corona world

book introduction

18- What›s going on in Raad?
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Metaverse is a possibility for people with disabilities, 
where no obstacle can stop them from being anywhere 
they want. According to Brahman,
Metaverse world is both anti-restriction and anti-
discrimination.

7- Whisper
Mouloud Molavi

8- I am a teacher of two online

classes and one presents course .A conversation with 
Atefeh Pazdar, teacher of virtual and presents course 
in Raad. According to hher,after the spread of the 
covid epidemic, she has offered team work class and 
relaxation skills class as a group. According to

her,in the new year when the classes became present, 
in order not to lose city trainees, the education unit 
decided to continue.

She took online course alongside presents course 
.According to her, when we came further, we came 
to the conclusion that it is necessary to strengthen 
another skill in the trainees, and that method was to 
establish effective communication with the employer, 
with family, and with friends and people around. So, 
we thought of starting an effective communication 
class so that children know what interactions lead to 
more success in their relationships.

9- Introduction of effective communication class
In this report, Atefeh Pazdar, the teacher of the effective 
communication class, discusses the curriculum of this 
class.

10- Our shoes were waterproof

heart written

11- With children in class
An Interview with 6 Raad trainees about the training 
classes they participated in virtually

12- Harmony and empathy are the keys to 
continuing life

An interview with Yazdan Kaviannejad about living 
together with Mehbobuh Azkat. They got married 
in 1991 and had a child. After a year, they had an 
accident and both suffered physical injuries. In this 
conversation, Yazdan discussed the events that 
happened to them after the accident and how to 
manage their life together with his wife. He, who is a 
professional artist and sportsman, considers himself 
indebted to his wife for coping with the hardships that 
have happened to him.

13- From the very first days, I started fighting for 
survival
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  No:83  Spring - Summer  2022

1-editorial
2-Post Corona

The post-corona article contains a report prepared by 
the author about life in the post-corona era. He how

The entry of the corona virus into the human body 
and how to live with it in the period after that and the 
personal and social damage that this virus causes

People›s lives bring and report.

3- How to learn the art of
coexistence with Corona

This article has discussed how to coexist with Covid-19 
and pointed out its positive and negative points.

4- The ups and downs of setting up presents course 

in Raad.An interview with Mehdi Mirhadi, Raad›s 
education manager, about the launch of presents 
training in Raad in the post-war era.
Reducing the spread of the Corona virus.In this 
conversation, Mirhadi talks about how to restart 

training presents course and believes that despite the 
spread of virtual education to all parts of the country, 
which is one of the positive points in the spread of this 
disease, but in his opinion, virtual education can never 
replace present education.

In a conversation with Raad›s education director

5- The spread of the corona virus has multiplied the 
need to use technology

Interview with Amir Mehrani, CEO of Hamro. Mehrani 
has twenty-two years of experience in the field of 
information technology. In this interview, he talks about 
the effects of the Corona epidemic on the activities of 
Hamroo company. According to him, accepting the 
space and replacing it with

Instead of present communication, it took time, but we 
tried not to stop and continue the work in a new way

6- Metaverse world is anti-restriction and 
discrimination

An interview with Arash Berhamand, a journalist and 
reporter of Peyvast magazine, about Metaverse. In 
this conversation, Brahmand talks about the fourth 
wave in which the world is located. According to him, 
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