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هیچ حواسمان نبود! در هیاهوی اعتراضات و هیجان جام جهانی چیزی که 
فراموش شد این است که روز جهانی افراد دارای معلولیت بود و ما هیچ توجهی 
نداشتیم. امسال هم آمد و رفت و ما هنوز رفتارمان با آنها همانند سال پیش 

است.
یک آمار تکان دهنده و عجیب: بر اساس آمارهای جهانی، حدود 15% هر جامعه 
را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهند؛ یعنی از هر 6 نفری که در اطراف شما 
هستند، یک نفر دارای نوعی از معلولیت است. اما تاکنون از خودمان پرسیده ایم 
که آیا این افراد در جهان واقعی نیز به همین میزان مشاهده می شوند؟ چرا این 
افراد در جامعه کمتر دیده می شوند؟ یکی از دالیلش می تواند این باشد: ما به 
گونه ای رفتار می کنیم که آن ها کنار گذاشته شده اند. مبلمان شهری، معیارهای 
استخدامی، شرایط کاری، خیابان، اتوبوس، مترو و سایر فضاهای عمومی برای 
شهروندان دارای معلولیت دسترس پذیر نیست. با این شرایط آنها امکان یا توان 
به  جامعه  افراد  همه  توسط  که  است  وضعیتی  این  ندارند.  را  خانه  از  خروج 
شهروندان دارای معلولیت تحمیل شده. همین من و شما. یک بار دیگر جمله 

قبل را بخوانید. ما برای عدالت فریاد می کشیم اما خودمان ....!
 یادمان باشد معلولیت امری اجتماعی است و نه یک مساله فردی.

توصیه های عملی:
برای شروع این پنج نکته را رعایت کنیم.

موانع فیزیکی برای افراد دارای معلولیت ایجاد نکنیم!
استانداردهای  یا مهندس ساختمان هستیم، در طراحی مان حتما  اگر طراح 

دسترس پذیری را رعایت کنیم.
وسیله  نکنیم. همچنین  پارک  معلوالن  ویژه  پارکینگ  در  را  هرگز خودرو مان 

نقلیه مان را در پیاده رو یا در مقابل پل قرار ندهیم.
نابینایان  ویژه  مسیر  پیاده روها،  برخی  وسط  رنگ  زرد  برجسته  موزاییک های 

است. از قرار دادن وسایل در این مسیر خودداری کنیم.
به هنگام نصب داربست در پیاده رو، حتما آن را ایمن کنیم تا افراد دارای آسیب 

بینایی با آن برخورد نکنند.

خیره نشو!  ترحم نکن! 

خودت باش!
دکتر ابوذر سمیعی 

 دکتر مجتبی لشکربلوکی
شبکه توسعه

I_D_network@
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سرمقاله

خیره نشویم!
اندک بودن میزان حضور افراد دارای معلولیت در جامعه باعث شده آنها متفاوت به چشم بیایند و بیشتر از 
دیگران تحت نظر باشند. برخی افراد با حسن نیت آنها را رصد می کنند تا اگر نیاز به کمک داشتند اقدام 
کنند. حواسمان باشد به هر دلیلی به آنها خیره شویم، شدیدًا آنها را مورد آزار قرار می دهیم و احتمال حضور 

دوباره آنها را در مجامع عمومی کمرنگ تر می کنیم.

ترحم نکنیم!
شاید برای بسیاری، تشخیص مرز میان ترحم و کمک و همدلی به راحتی ممکن نباشد. در همدلی، نوعی 
برابری نهفته است اما در ترحم، نگاه از باال به پایین. گویی با ترحم، به طور ضمنی به فرد دارای معلولیت 
القاء می شود که تو ناتوان و محکوم به شکستی. محبت اغراق شده، لطف بی جا، نادیده گرفتن بی دلیل 
یک اشتباه، کمک ناخواسته و بیش از حد یا وابسته کننده، صحبت کردن با لحنی متفاوت و کودکانه و ... 

مصداق های بارز ترحمند. در مواجهه با افراد دارای معلولیت، خودمان باشیم همین!

حریم شخصی شان را رعایت کنیم!
برخی از ما تصور می کنیم به هنگام روبه رو شدن با افراد دارای معلولیت اجازه دارند از خصوصی ترین مسائل آنها 
سوال بپرسند. اینکه او از چه زمانی دچار معلولیت شده؛ برای رفع این موضوع چه کارهای درمانی انجام داده؛ 

شاغل یا متاهل است و آیا اعضای خانواده اش هم معلولیت دارند یا نه، به ما مربوط نیست! این را بفهمیم!

از خرافات بپرهیزیم!
این که برخی فیلم سازان و نویسندگان برای تأدیب شخصیت منفی داستان، او را دچار معلولیت می کنند 
نتیجه اش این می شود که افراد به هنگام مواجهه با فرد معلول تصور می کنند احتماال به خاطر گناه خودش 
یا خانواده اش دچار مکافات شده. معلولیت نه برای پیشگیری از گناه است و نه عقوبت گناه. معلولیت امری 

زیستی-اجتماعی است که ممکن است همه افراد به طور موقت یا دائم، در زندگی آن را تجربه کنند.

فعال به همین پنج نکته بسنده می کنیم.
از منظر »توسعه« اگر به قضیه بنگریم یکی از شاخصه های جامعه توسعه یافته، شمولیت و یا فراگیری است؛ 
شرایطی که تضمین می کند تمام شهروندان از فرصت ها و منابع الزم برای فعالیت اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی برخوردارند و محرومیت و جاماندگی ندارند. مهندسی که هنگام طراحی ساختمان نیازهای افراد 
دارای معلولیت را در نظر نمی گیرد؛ شهروندی که با دیدن یک فرد دارای معلولیت  به او خیره می شود؛ 
معلمی که به یک دانش آموز معلول ترحم می کند؛ فیلم سازی که معلولیت را دست  مایه تمسخر قرار می دهد؛ 
نویسنده ای که از ادبیات ضد معلول استفاده می کند؛ نمونه های کوچکی از جامعه ای هستند که به حذف 

افراد دارای معلولیت در جامعه کمک کرده اند.
 با رعایت حقوق افراد دارای معلولیت، امکان حضور فعاالنه و موثر آنها را در جامعه فراهم کنیم و یک کنشگر 

توسعه باشیم.



روش های آموزش متفاوت همواره به موازات هم وجود داشته اند و حتی فقط شامل آموزش در قالب 
آموزش در مدرسه، هنرستان ها، نظام فنی و حرفه ای، دانشگاه ها،  نبوده اند.  نیز  نظام های رسمی 
دانشگاه های علمی-کاربردی، آموزشگاه های مهارت آموزی و نظام استاد و شاگردی از جمله نظام های 
آموزشی بوده  و هستند که هر کدام سهمی در آموزش نیروی انسانی داشته اند. اما سهم عمده آموزش 
نیروی انسانی بر عهده نظام مدارس عادی و دانشگاه ها بوده است. خصیصه مشترک هر دو نیز این 
است که در آن ها مهارتی به نیروی انسانی آموخته نمی شود. این خصیصه باالخص در جامعه ایران 
بروز خاصی داشته و همواره از زبان متخصصان مختلف و حتی مسئوالن دولتی گفته شده که نظام 
آموزشی جاری کشور مهارت محور نیست و افراد را با توانایی های ذهنی و جسمی الزم برای انجام کار 

بهره ور ، تربیت نمی کند. 

محمدفاضلی-جامعهشناس

مهــــــــــــارتآمــــــــوزی
ضرورت توانمندسازی انسان امروز
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اگرچه فقدان مهارت آموزی یکی از بارزترین نقاط ضعف نظام 
آموزشی مدارس و دانشگاه هاست، اما ویژگی های دیگر آن هم 
باالخص در زمانه حاضر قابل توجه و تأمل اند. نظام آموزشی 
معمول )ترکیب مدارس و دانشگاه ها( به شدت زمان بر است. 
طول دبیرستان دوره دوم و دانشگاه تا پایان دوره کارشناسی 7 
سال است. این میزان زمان در بارورترین دوره عمر افراد برای 
یادگیری واقع شده است. افراد در طول این دوره، وقت خود 
را صرف یادگیری مطالبی می کنند که گاه به دهه ها قبل تعلق 
دارند و در دنیای امروز برای استفاده از آن ها جایگاهی وجود 
ندارد. این در حالی است که فناوری ها با سرعت بسیار زیادی 
در حال تغییر هستند، تحوالت در نسبت فعالیت های اقتصادی 
سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات بسیار جدی بوده، و 
تغییرات فناورانه با سرعت زیادی بسیاری از مشاغل را از رده 
خارج کرده و ضرورت یادگیری مشاغل جدید را ایجاد می کنند. 
این تحوالت با تغییرات دیگری در ساختار اشتغال نیز همراه 
شده است. سازمان های دولتی در دهه های پیشین قادر بودند 
کنند.  شاغل  دولتی  ادارات  در  را  انسانی  نیروی  از  بخشی 
به  اتکا  با   – مدرنیزاسیون  ابتدایی  مراحل  ماهیت  در ضمن، 
صنایع سرمایه بر و با نیازمندی به مهارت های اندک، به عالوه 
و  دولت  در  استخدام  برای  الزم  انسانی  نیروی  باالی  حجم 
ایجاد سازمان های بوروکراتیک، اجازه می داد تا نظام مدارس 
انسانی  نیروی  اشتغال  راستای  در  کارکردی  دانشگاه ها  و 
مدرنیزاسیون  اولیه  مراحل  که  درحالیست  این  داشته باشند. 
طی شده و جامعه به نیروی کار ماهری نیاز دارد که در مشاغلی 
با سطح فناوری باالتر کار کرده،  یا همان کارهای پیشین را  به 

دلیل رقابتی تر شدن با بهره وری باالتری انجام دهند. 
و تخصصی شدن؛ حتی در مشاغلی  اقتصادها  رقابتی تر شدن 

که پیش تر تخصصی به حساب نمی آمدند،  سبب شده است 
که نیاز به نیروی کار ماهر در همه سطوح افزایش یابد. امروز 
دیگر مشاغلی نظیر فروشنده ساده، ویزیتور ساده یا حروفچین 
ساده معنای دقیق و درستی ندارند. مشاغلی با این ویژگی ها 
نیز، تخصصی شده اند و کارفرمایان انتظار دارند که بتوانند از 
مزیت های  آوردن  دست  به  برای  شاغالن  خاص  مهارت های 
رقابتی استفاده کنند. هزینه سنگین سرمایه گذاری برای فناوری 
و ماشین آالت به عالوه پیچیدگی های فنی این تجهیزات که کار 
با آن ها را حساس می سازد، نیازمندی به مهارت نیروی انسانی 
برای کار با آن ها را نیز افزایش داده است. از همین روست که 
بنگاه ها هر روز بیش از گذشته، به نیروی انسانی ماهر نیاز پیدا 

می کنند.
اهمیت  بر  جهانی  مقیاس  در  مصنوعی  هوش  و  اتوماسیون   
دو  این  که  می دهد  نشان   1 شماره  تصویر  افزوده اند.  مهارت 
پدیده چگونه بر مهارت های نیروی کار اثر می گذارند. این تصویر 
نشان می دهد که از ساعات کار صاحبان مهارت های فیزیکی و 
دستی و کسانی که مهارت های شناختی پایه داشته اند کاسته 
شده و ساعات کار کسانی که مهارت های شناختی تخصصی تر، 
مهارت های اجتماعی و عاطفی و مهارت های فناورانه داشته اند 
اقتصادی  ساختارهای  که  است  بدیهی  است.  شده  افزوده 
اروپا سبب می شود  اتحادیه  آمریکا و  ایران نسبت به  متفاوت 
همین روندها عینًا بر ایران حاکم نباشد اما این تصویر نمایی از 

آینده را ارائه می کند. 

 2021 سال  در  که  اقتصاد  جهانی  مجمع  گزارش های  از  یکی 
منتشر شده حاکی از آن است که با سرمایه گذاری جهانی روی 
جهان  ناخالص  تولید  می توان   )Upskilling( مهارت  ارتقای 

اتوماسیون و هوش مصنوعی)AI(باعث تسریع تغییر در مهارت هایی می شود.
بر اساس مدل مهارت های نیروی کار موسسه جهانی مک کینزی
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داد.  افزایش   2030 سال  تا  دالر  میلیارد   6500 میزان  به  را 
سرمایه گذاری در مهارت آموزی هم چنین می تواند 5.3 میلیون 
شغل خالص جدید هم در جهان تا سال 2030 ایجاد کند. این 
سطح از ارتقای مهارت هم چنین در پی آن است که مردم را 
برای تجربه کردن انقالب صنعتی چهارم آماده کرده و بهره وری 
جهانی را هم به اندازه 3 درصد در سال افزایش دهد. تصویر 
رشد  میزان  مهارت ها،  ارتقای  با  که  می دهد  نشان   2 شماره 
اجرای  عدم  به سناریوی  نسبت  ناخالص جهان چگونه  تولید 
 ,World Economic Forum( .ارتقای مهارت، رشد می کند

)2021

شواهد تجربی
مقدمات نوشته شده نشان می دهد مهارت آموزی به عنصری 
بنیادین از آموزش های ضروری برای انسان دنیای فعلی تبدیل 
شده است. این تحوالت توسط جامعه نیز درک شده و نشانه های 
آن را می توان به صورت تجربی بررسی کرد. نگارنده در تابستان 
1401 دو پرسشنامه درباره مهارت آموزی را از طریق اینترنت اجرا 
کردم. یکی از پرسشنامه ها مخصوص به بنگاه ها بود و مالکان 
و مدیران بنگاه ها به آن پاسخ دادند. پرسشنامه دوم نیز مربوط 
به جویندگان کار بوده است. 860 مالک و مدیر بنگاه و 3500 
نفر کارجو به این پرسشنامه ها پاسخ گفته اند. شمار محدودی 
از داده های این دو پرسشنامه شواهدی بر درک شدن نیاز به 

مهارت آموزی و ضرورت آن را نشان می دهند. 

یک. 33.8 درصد افرادی از نمونه که به نوعی تمایلی برای 
یادگیری مهارت داشتهاند در سازمانی از بخش دولتی یا عمومی 
و 25.5 درصد در سازمانی از بخش خصوصی شاغل بودهاند. در 
مجموع 59.3 درصد از افراد در یک سازمان شاغل بودهاند اما 
برای یادگیری مهارت تمایل نشان دادهاند. مهارتی که میتواند 
به ارتقای شغلی، افزایش دستمزد و حقوق یا کسب درآمد در 

جایی بیرون از سازمان کمک کند. به عبارتی حدود 60 درصد 
افراد حتی علی رغم داشتن شغل مایل به مهارت آموزی بوده اند. 

اذعان  مدیران  پیمایش  در  بنگاهها  مدیران  درصد   80 دو. 
نیروی  تأمین  و  انسانی  نیروی  با مسأله مهارت  داشتهاند که 
انسانی ماهر مواجهاند. بیشترین مشکل مهارت نیروی انسانی 
مربوط به بنگاههای بزرگ یا نسبتا بزرگ است. بنگاههایی که 
تعداد کارکنانشان بیش از 100 نفر بوده است، تنها در حدود 
ارزیابی  کم  خیلی  یا  کم  را  مهارت  مشکل  موارد  درصد   10
کردهاند. به عبارت دیگر حدود 90 درصد این بنگاهها با سطوح 
متفاوتی از مشکل مهارت نیروی انسانی در بخش های مختلف 
مواجهاند. همچنین بنگاههایی که تعداد کارکنانشان بین 50 
تا 100 نفر بوده است نیز در بیش از 79 درصد موارد از کم و 
بیش تا زیاد و خیلی زیاد این مشکل را داشتهاند و تنها حدود 
20 درصد مشکل مهارت را کم یا خیلی کم ارزیابی کردهاند. 
با  انسانی اگرچه در بنگاه های کوچکتر  مشکل مهارت نیروی 
تعداد کارکنان کمتر از 50 اندکی متفاوت است؛ اما این بنگاه ها 
نیز همچنان مشکل مهارت نیروی انسانی را زیاد و نسبتا زیاد 

ارزیابی کرده اند.

پتانسیل تولید ناخالص داخلی اضافی به دلیل ارتقاء مهارت، 2030-2020
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سه. کارجویان یا افراد مایل به مهارت آموزی 
حاضرند زمان های قابل توجهی )تا یک سال( 
را برای آموختن مهارت صرف کنند. تصویر 
زمان های  که  می دهد  نشان   3 شماره 
طوالنی تر برای کارجویان و طالبان مهارت، 

مطلوبیت زیادی دارند. 

به  از میان مدیرانی که  چهار. در مجموع 
سوال میزان و مطلوبیت دسترسی به نیروی 
 13.8 تنها  داده اند  پاسخ  مهارت  با  انسانی 
درصد از آنها از دسترسی فعلی خود به نیروی 
انسانی با مهارت رضایت دارند.  بنگاههای با 
10 نفر نیروی کار و بیشتر به اندازه بنگاههای 
اما  ندارند  مطلق  دسترسی  عدم  کوچک 
به  خود  دسترسی  مدیران  درصد   53.3
نیروی انسانی ماهر را بیکیفیت خوانده  اند. 

هر دو پرسشنامه شواهدی ارائه می کنند که 
نشان می دهد نیروی انسانی ماهر مورد نیاز 
بنگاه ها کم است و از طرفی نیروی انسانی 
حتی شاغل در بنگاه ها و سازمان های دولتی 
افزایش  با  می کند  احساس  خصوصی  و 
مهارت هایش می تواند درآمد بیشتری داشته 
برخوردار  بهتری  شغلی  موقعیت  از  و  باشد 

گردد. 

منابع

World Economic Forum. Upskilling 
for Shared Prosperity, Insight 
Report.  January 2021.

الزامات برای آموزش افراد دارای معلولیت
این بررسی مختصر نشان می دهد که تحوالتی رخ داده و 
جامعه به نیروی کار ماهر نیاز دارد. تغییرات فناورانه ای 
دسترس ناپذیر  مشاغل  از  بسیاری  هم  که  آمده  پدید  نیز 
کرده  دسترس پذیر  معلولیت  دارای  افراد  برای  را  پیشین 
و هم مشاغل جدیدی پدید آمده اند که توانایی های افراد 
از  بیش  بسیار  آن ها  دادن  انجام  برای  معلولیت  دارای 
توانایی برای انجام مشاغل گذشته کفایت دارند. بنگاه های 
زیادی قادرند پذیرانی نیروی کار ماهر از میان افراد دارای 
معلولیت باشند و تحوالتی نیز در سطح جامعه و فرهنگ 
رخ داده که پذیرش این دسته افراد را تسهیل کرده است. 
این عرصه، سازوکاری  در  اجرا  و  گمشده سیاست گذاری 
برای متصل کردن نیروی انسانی دارای معلولیت و جویای 
مهارت و کار ماهرانه، با مراکز آموزش مهارتی و بنگاه هاست. 
شناسایی مجموعه ای از مهارت ها که افراد دارای معلولیت 
در کالس های مختلف قادر به کسب آن ها باشند، شناسایی 
که  مهارتی  آموزش  سازمان های  توسعه  و  ایجاد  حتی  یا 
بتوانند چنین مهارت هایی را آموزش دهند، و یافتن و جور 
کردن نیروی کار مهارت آموخته با بنگاه هایی که متقاضی 
نیروی کار هستند و امکان استفاده از افراد دارای معلولیت 
حوزه  در  سیاست گذاران  که  است  مأموریتی  دارند،  را 

معلولیت، می توانند به آن بپردازند. 
متصل کننده  عنوان  به  می توانند  اینترنتی  پلتفرم های 
ذی نفعان مختلف در این عرصه عمل کنند و ظرفیتی برای 
با مهارت آموزی  ایده های مرتبط  سیاست گذاری و اجرای 
امکان  پلتفرم ها  این  کنند.  خلق  معلولیت  دارای  افراد 
آموزش  بنگاه های  مهارت جویان،  گروه  سه  تا  می دهند 
یکدیگر  به  کار  نیروی  متقاضی  بنگاه های  و  مهارت 
با ماهیت استارت آپی که  افزایش مشاغلی  متصل شوند. 
دارند و سهم  به گذشته  کار متفاوتی نسبت  محیط های 
فناوری اطالعات در آن ها باالست، بخت موفقیت در این 
عرصه را بیشتر می کنند. عرصه فناوری اطالعات، در غالب 
دارای  افراد  محدودیت های  با  بیشتری  سازگاری  موارد، 
اشتغال،  توسعه  برای  فرصتی  می تواند  و  دارد  معلولیت 
افزایش استقالل و بهبود حس و معنای زندگی در افراد 

دارای معلولیت ایجاد کند.  
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با ورود به عصر اطالعات، نهاد آموزش از نخستین نهادهایی 
تغییرات   این  لزوم  تغییرات اساسی شد.   بود  که دستخوش 
در مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد هم بعنوان متولی آموزش 
منجر به اشتغال افراد دارای معلولیت، بسیار مورد توجه قرار 
گرفت و آموزش الکترونیکی و همچنین بوت کمپ های آموزشی 
به عنوان پارادایم های  جدید، باعث تحول در حوزه آموزش افراد 
دارای معلولیت  گشت. هنگامی  که یک تغییر الگو  در آموزش 
رخ می دهد، جهان بینی که قبال در آن دامنه  حاکم بود، تغییر 
با توجه به  با جهان بینی جدید جایگزین می شود.   یا  کرده و 

قابلیت های بسیار باالی این شیوه آموزشی و حجم بسیار باالی 
و  است شیوه  مطرح  آنچه  مقاله  این  در  آموزش،  برای  تقاضا 

چگونگی آموزش  در رعد می باشد.
در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات و ارتباط آن با آموزش، 
پیشرفت های زیادی در  جهان بوجود آمده،  این در حالیست 
 که هنوز  در بسیاری از فضاهای آموزشی، کالس های آموزشی 
به همان شکل سنتی و بدون ارتباط با جامعه در حال فعالیت 
هستند. اما  در رعد با  توجه به اعتقاد به تغییر و بهبود روزافزون 
پارادایم  تغییر  با  کرد.   تغییر  آن  آموزشی  نظام  آموزش ها، 

نسرین اکبرپور

کارشناس دفتر آموزش رعد

تغییر الگوهای آموزشی 
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد 

براساس 
شیوه های نوین آموزش در جهان
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آموزشی،  چالش ها و محدودیت ها جای  خود  را به فرصت ها و 
توانایی ها داد که  این تغییرات به عنوان یک فرصت و یک فضای 

مفید برای آموزش در رعد تبدیل شد.
پرورش افراد دارای معلولیت  متخصص، خالق و نوآور، آینده 
در  بهره وری  افزایش  به  منجر  می تواند  انگیزه  با  و  فعال  نگر، 
سازمان ها و همچنین تغییر نگرش در جامعه نسبت به حضور 
بیشتر این افراد در جامعه شود. استفاده از فناوری های نوین 
به عنوان  از یک سو  آموزش  در  نوآورانه  و روش های  آموزشی 
کمک  آموزشی  دوره های  و  کارگاه ها  مربیان  به  مفید  ابزاری 
اثربخشی مطلوب تری  و  بهتر  با کیفیت  دوره هایی  تا  می نماید 
را برگزار نمایند و از سوی دیگر، با ایجاد جذابیت بیشتر برای 
به کسب  تمایل  یادگیری و  انگیزه  کارآموزان دارای معلولیت، 
را  یادگیری  فرایند  و  داده  افزایش  آنها  در  را  دانش های جدید 

تسریع می نماید.
در این راستا، بررسی و ارزیابی مداوم چگونگی تعلیم و تربیت و 
شیوه های انتقال تجربه های علمی، هنری و فنی یکی از شرایط 
از  معلولیت  دارای  افراد  در  آموزش  علمی  ارتقا سطح  اصولی 
لحاظ کمی و کیفی بوده و  انجام تجربه های نوین آموزشی، یکی 
دیگر از ضروریات اصالح و تکامل الگو های آموزشی برای آموزش 

افراد دارای معلولیت می باشد.
پیچیده  تغییرات  با  آموزش  نظام های  سازگاری   برای  تالش 
اجتماعی، لزوم برخورداری از آموزش و پرورش با کیفیت باال 
را برای همه افراد بویژه افراد دارای معلولیت، و جهانی شدن 
تبادالت انسانی را ایجاب می کند. در مراکز آموزشی مربوط به 

افراد دارای معلولیت، آموزش باید مبتنی بر تفکر و تحقیق و 
درک شرایط این عزیزان باشد، این امر خصوصا در موسسات 
تحصیلی  مقاطع  در  آزاد  دوره های  برگزاری  در  و  آموزشی 

دانشگاهی بیشتر اهمیت می یابد.
را  دانش پذیران  و  کارآموزان  نمی توان  دیگر  امروزی  در جامعه 
به  بازارکار  زیرا  نمود،  تربیت  شیوه های سنتی  طریق  از  صرفا 
افرادی با مهارت های مختلف احتیاج دارد. کسب و کارها  به 
جای افرادی كه بدانند چگونه یک کار را به خوبی انجام دهند، 
نوآوری  به  بتوانند هوشمندانه دست  دارند که  نیاز  افرادی  به 

بزنند.
آموزش، تجربه ای مبتنی بر  یادگیری و به منظور  ایجاد تغییرات 
او را قادر به انجام کار و بهبود  تا  نسبتا پایدار در فرد است، 
اجتماعی  رفتار  و  نگرش  دانش،  مهارت ها،  توانایی ها،تغییر 
نماید. اجرای آموزش های نوین و متناسب سبب می شود تا افراد 
دارای معلولیت بتوانند  بطور موثر فعالیت هایشان را ادامه داده 
و برکارایی و اثربخشی خود بیفزایند. لذا به منظور افزایش کارآیی 
و  گسترده  تغییرات  معلولیت،  دارای  افراد  آموزشی  دوره های 
بطوری  آمد،  بوجود  رعد  در  گذشته  سال  دو  طی  معناداری 
که می توان از این تغییر تحت عنوان تغییر پارادایم آموزش به 
یادگیری نام برد. در این تغییر پارادایم، مرکز ثقل فرآیندهای 

آموزشی از آموزش1 به یادگیری2  تغییر ماهیت داده است. 
آموزشی  آموزشی مجتمع  در شیوه های  تغییرات  بیان  از  قبل 

1. Training
2. Learning
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شیوه های  و  یادگیری  و  آموزش  که  است  نیاز  رعد  نیکوکاری 
تدریس بیان شده ، که به آنها خواهیم پرداخت.

مقایسه حوزه ها در رویکرد آموزش و یادگیری

رویکرد یادگیریرویکرد آموزشحوزه های اصلی

کارفعالیت محورمعلم محوراساس آموزش

خود رهبری در دگر رهبریمدیریت فرآیند
یادگیری

 یادگیری در حد رفتارمطلوبهدف
تربیت رشد یافته

یکی از تاکیدات این پارادایم،  استفاده از روش های متفاوت و 
ترکیبی در آموزش است. 

 در اینجا به اختصار شیوه های آموزشی بیان خواهد شد.
تدریس1 بخشی از آمـوزش است که  یک سلسله فعالیت های 
به  می گیرد.  بر  در  را  شده  تعیین  پیش  از  و  هدفدار  منظم، 
عبارت دیگر می توان گفت؛ هر تدریسی آمــوزش اسـت، ولـی 

هر آموزشی ممکن اسـت تدریس نباشد. 
روش های تدریس به دو دسته تقسیم شده اند: روش های سنتی 

و روش های نوین.

معلولیت،   دارای  کارآموز  روش  ایـن  در  سنتی:  روش های 
موجودی انفعالی است و مربی به عنوان انتقال دهنده اطالعات، 

مسوولیت اصلی آموزش را بر عهده دارد.

توانمندی های  و  عـالیـق  الـگـو،  ایــن  در  نوین:  روش های 

1. Teaching

کارآموز دارای معلولیت، در مرکز توجه قرار دارد و مربی تالش 
می کند تا توانایی های او را تقویت کند. مربی هنگام تدریس از 
وسایل و امکانات آموزشی زیـادی استفاده می کند و یادگیری 
موثر را از طریق تمرین ها و فعالیت های متنوع به عهده کارآموز 

می گذارد.
یادگیری مانند؛ سخنرانی کوتاه،  و  تدریس  نوآورانه  روش های 
شبیه سازی، بوت کمپ ها، کارگاه های کوتاه مدت تجربی، ایفای 
مشکل2در  بر  مبتنی  یادگیری  و  کارها  نمونه  توسعه  نقش، 
رسیدگی به پیشرفت های سریع فناوری و توسعه مکان های کاری 
که در آینده مورد نیاز خواهند بود، بسیار مفید هستند. آموزش 
پیشرفته، راهی برای بهبود عملکرد فرایندهای  تدریس و یادگیری 
فناوری در روش های  ترکیب  دارای معلولیت  است.  افراد  در 
آموزش، یک تجربه یادگیری غنی برای کاراموزان و یک تجربه 
آموزشی مفید برای اساتید و مربیان بوجود می آورد. دو مدل 
آموزشی که در سراسر جهان استفاده می شوند، شامل یادگیری 
چهره به چهره و یادگیری ترکیبی هستند. روش سنتی آموزش 
و یادگیری همزمان، معموال شامل استفاده از کالس درس است 
که در آن مربی و فراگیر، در یک زمان و مکان مشخص رو در 
روی هم تعامل دارند،  به این مدل آموزش همزمان3 می گویند. 
تلفیق تکنیک های یادگیری چهره به چهره )همزمان(و مجازی از 
راه دور)غیر همزمان( برای انتقال اطالعات به فراگیران، شیوه 
تدریس مبتنی بر فناوری نوین و شیوه تدریس سنتی را در هم 
انگیزه  ایجاد  باعث  ترکیبی،  یا  غیر همزمان  آموزش  می آمیزد. 
لحاظ صرفه جویی  به  روش  این  یادگیری  می شود.  فرآیند  در 
در زمان برای آموزش افراد شاغل، کاهش ازدحام فراگیران در 
کالس ها، امکان ارائه دستورالعمل های بیشتر، افزایش یادگیری 
کارآموزان، انعطاف پذیری و مزایای بیشتری نسبت به روش های 
سنتی قبلی دارد. در این روش کارآموزان می توانند تعامل بهتری 

2. PBL( Problem-Based Learning)
3. Synchronous Learning
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با اساتید خود داشته باشند. در این روش،  آموزش بهتر پوشش 
داده می شود، امکان ارزیابی مجدد مباحث دوره وجود دارد، 
اثربخشی فعالیت های کالسی افزایش یافته و تمایل به یادگیری 

خارج از کالس نیز در فراگیران تقویت می شود.
 شیوه های نوین آموزشی به دو دسته تقسیم می شوند: آموزش 

حضوری و آموزش غیرحضوری یا الکترونیکی.

جدول تطبیقی آموزش سنتی و نوین بشرح ذیل است:
آموزش نوین آموزش سنتی

پویاایستا
حمایت شوندهمنفعل

چندرسانه ایتک رسانه ای
غیرهمزمانهمزمانی
تعاملییک سویه

شبکه ایمبتنی بر مکان
شخصیمخاطب محور

مجازیواقعی

دالیل ایجاد پارادایم جدید در آموزش افراد دارای معلولیت
یکی از مباحثی که در تغییر پارادایم آموزشی به یادگیری تاثیرگذار 

بوده،   پرداختن به دالیل ایجاد این تغییر این پارادایم است. 
با توجه به جنبه های مختلف و ابعاد مختلف فرآیند یادگیری 

می توان دالیل متعددی را برای این شرایط نام برد:
ویژگی های خاص در افراد دارای معلولیت با توانایی های مختلف	 
تنوع شغل، متناسب با افراد دارای معلولیت در بازارکار	 
عالقه مندی به خوداشتغالی	 

افراد دارای معلولیت در  برای  پارادایم های آموزشی جدید 
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

با توجه به به تغییرات آموزشی در زمان همه گیری کووید 19  و 
توانست یک بستر آموزش  این شرایط، رعد  از  استفاده بهینه 
با راه اندازی آن، آموزش  آنالین را برای خود راه اندازی نماید، 
افراد دارای معلولیت ساکن در تهران محدود نشد و سایر  به 
استان ها را نیز در بر گرفت. تا قبل از این، دوره های آموزشی 
در رعد بصورت سنتی و مدرس محور و حضوری برگزار می شد 
به  سنتی  از  آموزشی  شیوه های  در  تغییر  با  اکنون  هم  ولی 
نوین، توانست افراد بیشتری را آموزش داده و تنوع بیشتری در 

دوره های آموزشی خود فراهم نماید.

دوره های آموزشی الکترونیکی
آموزش الکترونیکی به دو روش زیر دسته بندی می شود:

- آموزش مجازی همزمان1
این روش، مدرس و کارآموزان به صورت همزمان در یک  در 
محیط آموزشی آنالین )یک کالس مجازی( حضور پیدا  می کنند. 
و  آموزش  فروم های  وبینارها،  برگزاری  آموزش؛  نوع  این  برای 

کالس های آنالین را می توان مثال زد.
در این شیوه آموزشی، یک مدرس و یک پشتیبان در کالس 
حضور داشته و آموزش ها بصورت آنالین انجام شده و برای هر 
آموزش فرصتی برای تمرین در کالس هم در نظر گرفته می شود.
و  دارند  پررنگی  نقش  نیز  هیبریدی  کالس های  آن،  کنار  در 
همزمان  بصورت  آنالین،   و  حضوری  اشکال  رفع  کالس های 
برگزار می شوند. در این شیوه، دوره ها بسیار پویا و تعاملی برگزار 

می شوند.

1. Synchronous Learning
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- آموزش مجازی غیرهمزمان 1
در این روش، محتوای آموزشی  از قبل تهیه شده  و به صورت آماده 
)به شکل فیلم، نوشته، تصویر و…( در دسترس کارآموزان در سایت 
آموزش آنالین رعد  قرار داده می شود. به این ترتیب کارآموزان 
می توانند در هر ساعت از شبانه روز به محتوای آموزشی، دسترسی 
داشته و با توجه به زمان آزاد خود از برنامه آموزشی استفاده کنند.
دسترس  در  مشخصی،  زمان  مدت  در  آفالین،  دوره های 
برای  نمایند.  استفاده  آنها  از  تا  می شود  داده  قرار  کارآموزان 
هر دوره آموزشی آفالین، جلسات رفع اشکال بصورت آنالین و  

حضوری برگزار می شود.
از ویژگی های این دوره ها می توان به زمان شناور در آموزش، کسب 

مهارت و تجربه دوره های جدید و یافتن عالقه مندی را نام برد.
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد طی یکسال گذشته بیش از 330 
ساعت محتوای آموزشی در 74 عنوان درسی و 7 گروه آموزشی 

جداگانه ضبط و تدوین و سپس بارگذاری نموده است.

بوت کمپ های2 آموزشی
بوت کمپ ها، دوره های آموزشی فشرده ای هستند  که افراد طی 
فرآیند منظم چند روزه، دانشی را در زمینه ای مشخص به دست 

آورده و می توانند به صورت حرفه ای وارد آن حوزه شوند.
در رعد با توجه به نیاز بازارکار و با مشارکت کارفرمایان مختلف، 
چهار عنوان بوت کمپ  برگزار شد و کارآموزان توانستند با این 

آموزش ها به اشتغال برسند.

ویژگی های بوت کمپ های برگزار شده در رعد به شرح ذیل 
است:

تقویت روحیه کار تیمی	 
داشتن یک هدف مشخص برای یادگیری	 
ایجاد رقابت بیشتر در یادگیری	 
افزایش یادگیری در زمان کوتاه	 
صرفه جویی در زمان	 
بررسی عملکرد بصورت پروژه محور	 
ایجاد نظم و هماهنگی	 
تجربه محور	 

بصورت  اشتغال  هدف  با  کوتاه مدت  آموزشی  دوره های 
برون سپاری

از آنجایی که برگزاری برخی از دوره های آموزشی در رعد امکان پذیر 
نبوده و یا دشوار است، لذا رعد برای آموزش کارآموزان در این 
بخش که صرفا  هدفش اشتغال است، از مراکز آموزشی دیگر 
استفاده می کند.  این امر امکان آموزش افراد دارای معلولیت 
را در کنار دیگران را فراهم نموده و آموزش های اشتغالی پروژه 

محور را پوشش می دهد.

ویژگی های دوره های آموزشی کوتاه مدت با هدف اشتغال 
بصورت برون سپاری

شناسایی کاراموزان با هدف مشخص	 

1. Asynchronous Learning
2. Boot Camp

یادگیری در فضایی غیر از رعد و ایجاد اعتماد به نفس و تعامل 	 
با دیگران

خلق ایده های جدید 	 

کارگاه های آموزشی هنری  یک روزه ترکیبی
با توجه به این که دوره های هنری، زمان بر هستند و نیاز به زمان 
طوالنی دارند، در رعد دوره های آموزشی هنری یک روزه برگزار 
می شود.  در این یک روز،  هنرجویان از صفر تا صد یک تکنیک 
و یا کار هنری را فرا گرفته و در پایان روز یک محصول هنری 

آماده برای فروش تولید می کند.
این کارگاه ها می توان به موارد ذیل اشاره  از ویژگی های مهم 

نمود:
تجربه محور	 
زودبازده	 
فروش محصول	 
انتخاب دوره با توجه به نیاز بازار	 
ایجاد انگیزه 	 
ایجاد خالقیت در مدل های مختلف تولید محصول 	 

نتیجه 
مختلف  شیوه های  با  آموزشی  دوره های  برگزاری  به  توجه  با 
آموزش برای افراد دارای معلولیت نکات زیر بسیار حائز اهمیت 

هستند:
میزان توانایی افراد و انتخاب دوره براساس توانایی آنها	 
تنوع در شیوه آموزش و جذب کاراموزان به دوره ها	 
معرفی مشاغل مختلف براساس برگزاری دوره ها و کارگاه های 	 

آموزشی 
تعامل بیشتر با جامعه و افراد در محیط های کاری 	 
ایجاد تفکر خالق با برگزاری کارگاه های یک روزه 	 

حل  تیمی،  کار  خالقیت،  شامل  اشتغال3  نرم  مهارت های 
نوآورانه  ایده های  و  رهبری  توانایی  انتقادی،  تفکر  تعارض، 
به  افراد  رزومه  در  کارهای مختلف  و  مواردی است که کسب 
دنبال آن ها هستند. در نتیجه، مهم است که یک چیز درست را 
مطالعه کنند و توانایی انجام بسیاری از کارها را داشته باشند و 

این تنها راهی است که می توانند با آینده روبه رو شوند.

منابع 
آقایی،رحمان)1397(. شیوه های نوین یادگیری و تدریس، تهران، پژوهش های دانشگاه.
باغمالئی، حیدر )1396(. طراحی تدریس برای یادگیری: راهبردها، روش ها و فنون 

تدریس، تهران، رشد.
شعبانی، حسن)1385(. مهارت های آموزشی روش ها و فنون تدریس، تهران، سمت.

کریم زادگان مقدم، داود، خداپرست، محسن و وحدت، داود)1390(. ارزیابی عوامل 
موثر بر رضایت یادگیرنده الکترونیکی. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشکده علوم فناوری 

اطالعات ایران.
آموزش،  نوین  فرزانه)1399(. شیوه های  کوهساره،  عبادی  معصومه،  کاظمی، سیده 

فصلنامه بهورز، دوره31،شماره 106.
نوین  الگوهای  کاربست  محمدرضا)1386(.  احمدی،  محمدتقی،  تالوکی،  معتمدی 

تدریس، تهران، رشد اندیشه.
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لطفا در ایتدا خودتان را معرفی کنید: 
ابوالفضـل محمـدی بزرگ شـده در یـک 
خانـواده معمولی و شهرسـتانی هسـتم، 
ولـی هرگـز از تـالش و کوشـش بـرای 
آموختن و دانسـتن دسـت برنداشـته ام. 
شکسـت بـرای مـن پلـه ترقـی بـوده و 
بـا زحمـت بسـیار و حتـی بـا کارگـری، 
لیسـانس خود را در رشته مترجمی زبان 
انگلیسـی و چند سـال بعد  کارشناسـی 
دوره  در  گرفتـم.  هـم  را  خـود  ارشـد 
بـه  روز  چهـار  کـه  درحالـی  لیسـانس 
دانشـگاه می رفتم و سـه روز کار بنایی را 
انجـام مـی دادم، درسـم را خوانـدم. من  
25 سـال بعنوان مترجم و سـردبیر ارشد 
در اداره کل اخبـار خارجـی، 6 سـال  به 
عنوان کارشـناس تشریفات و مترجم هم 
زمـان در وزارت امـور خارجه،  مشـغول 
بـه کار بـودم.  مدتـی  در دفتـر ریاسـت 
سـازمان  در  هـم  مدتـی  و  جمهـوری 
هـالل احمـر کار کردم.  بازنشسـته صدا 
خارجـی  اخبـار  کل  اداره  در  سـیما  و 
هسـتم. در حـال حاضـر هم  سـردبیر و 

مترجـم ارشـد دو خبرگزاری ایـران پرس 
و ایرنـا هسـتم. از سـال پیـش هـم در 
مرکـز آموزش هـای آزاد پیام نور مشـغول 

بـه کارم. 

آزاد  آموزش هــای  مرکــز  مــورد  در 
فعالیت هــای  و  نــور  پیــام  دانشــگاه 

ایــن مرکــز توضیــح دهیــد؟ 
عنــوان  بــه  نــور  پیــام  دانشــگاه 

جامع تریــن شــبکه دانشــگاهی مجــازی 
از ســال های   و حضــوری در کشــور، 
قبــل امــکان بســیار مناســبی را در 
جهــت گســترش دانــش در سراســر 
ایــران فراهــم کرده بــود.  در ســه ســال 
گذشــته  کــه بــا ظهــور پاندمــی کرونــا،  
ــوزش  ــت درآم ــت و اینتران ــوزه اینترن ح
عالــی کشــور اهمیــت پیــدا کــرد، 
ــه جــز دانشــگاه  بیشــتر دانشــگاه ها، ب
ــاخت های  ــل زیرس ــه از قب ــور ک ــام ن پی
فراهــم  را  غیرحضــوری  آمــوزش 
ــدند.  ــه رو ش ــکل روب ــا مش ــود  ب کرده ب
پیام نــور  دانشــگاه  حاضــر  حــال  در 
بــا احتســاب دانشــجویان خــارج از 
کشــور، بــه بیــش از پانصــد هــزار 
ارائــه  آموزشــی  دانشــجو  خدمــات 
ــا  ــه تحریم ه ــم هم ــد و  علی رغ می ده
زمینــه  در  کــه  محدودیت هایــی  و 
ــن  ــود دارد، ای ــور وج ــت در کش اینترن
دانشــگاه بــه دلیــل زیرســاخت هایی 
و  قــوی  ســرورهای  شــامل  کــه  
اســتان ها  بــا  ارتباطــی  شــبکه های 

ابوالفضـل محمدی از سـال پیش به عنوان همـکار جدید  در 
مرکـز آموزش هـای آزاد پیـام نور مشـغول به کار شـد. او که 
بازنشسـته صـدا و سـیما در اداره کل اخبار خارجی اسـت، 
سـردبیر و مترجـم ارشـد دو خبرگـزاری ایـران پـرس و ایرنا 
هم می باشـد. بـا او در مـورد آموزش های دوره هـای کاربردی 
کوتـاه مـدت کـه در دانشـگاه پیـام نـور ارائه می شـوند به 

نشسـتیم. گفت وگو 

درحالحاضردانشگاهپیامنوربا
احتسابدانشجویانخارجازکشور،
بهبیشازپانصدهزاردانشجو
خدماتآموزشیارائهمیدهد

دانشگاه پیام نور پیشگام  در 
حوزه آموزش های غیرحضوری

درگفتوگوباابوالفضلمحمدیبررسیشد؛
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و مراکــز مختلــف دارد، بــا مشــکل 
ــن  برخــورد نکــرد. LNS موجــود در ای
دانشــگاه ایــن امــکان را فراهــم می کند 
ــدون خــروج از منــزل،   کــه دانشــجو ب
ــا اســتاد  ــد وارد شــبکه شــده و ب بتوان
ــرار  ــی برق ــاط تعامل و کالس درس ارتب
ــور پیشــگام  در  ــد.  دانشــگاه پیام ن کن
حــوزه آموزش هــای غیرحضــوری در 
ــل در  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــور  اس کش
دوران همه گیــری کرونــا، بــا ریــزش 

ــد.  ــه رو نش ــجو روب دانش

رشته های ارائه شده در این دانشگاه 
به چه میزان با نیاز بازار کار هماهنگ 

است؟ 
احتمــاال شــما هــم بــا مــن هــم عقیده 
بیشــترفارغ التحصیالن  کــه  هســتید 
ــه  ــگاهی ک ــر دانش ــگاهی، در ه دانش
تحصیــل کرده باشــند، هنــگام ورود 
بــه بــازار کار،  بــا مشــکل روبــه رو 
ــل،  ــون در دوران تحصی ــوند، چ می ش
کســب  عملــی  تجربــه  و  مهــارت 
ــرای  ــور ب ــام ن ــگاه پی ــد. دانش نکرده ان
ایــن کاســتی، در کنــار  غلبــه بــر 
مرکــز  آموزشــی،  معمــول  فعالیــت 
ــت را  هــم  ــا صنع ــاط  دانشــگاه ب ارتب
دایــر کــرده  کــه بــا همــکاری موسســات 
ــنجش  و  ــازار را س ــاز ب ــف،  نی مختل
بــر مبنــای آن، خدمــات آموزشــی 
کاربــردی کوتــاه مــدت ارائــه می دهــد. 
مثــال یکــی از دوره هــای کاربــردی کوتاه 
مــدت، طراحــی و ســاخت مصنوعــات 
چــرم  اســت کــه خــودم بانــی آن 
ــته،  ــن رش ــدازی ای ــرای راه ان ــودم. ب ب
ــور  ــام ن از محیــط اطــراف دانشــگاه پی
واحــد جنــوب تهــران )خیابــان اســتاد 
صنایــع  مرکــز  کــه   ) نجات الهــی 
ــم.   ــام گرفت ــران اســت، اله دســتی ته
ــر  ــی دارد و اگ ــرم خوب ــا چ ــور م کش
بتوانیــم عالقمنــدان  را در ایــن حــوزه 
آمــوزش دهیــم، آنهــا می تواننــد از ایــن 
صنعــت بهــره خوبــی ببرنــد.  صنعــت 
ــی دارد. از  ــزوده خوب ــرم،  ارزش اف چ
رشــته های پرمتقاضــی دیگــری کــه 
در مرکــز آموزش هــای آزاد دانشــگاه 
پیــام نــور ارائــه می شــود، ســاخت 
مصنوعــات فایبرگلــس اســت.  در ایــن 
ــب و  ــاخت قال ــم س ــردی، ه دوره کارب

ــه فایبرگلســی  ــک قطع هــم ســاخت ی
بــه هنرآمــوزان آمــوزش داده می شــود. 
در  کــه  دیگــری  پرمتقاضــی  رشــته 
ــن مرکــز مقدمــات آن فراهــم شــده  ای
ــگ و ســرامیک  اســت، رشــته دیتیلین
ــازار  ــن رشــته هــم ب خــودرو اســت. ای
ــس از  ــان پ ــی دارد و هنرجوی کار خوب
ــاه  ــی کوت ــک دوره آموزش ــدن ی گذران
ــی،   ــای عمل ــه و دوره ه ــدت دو ماه م
ــد کار  ــدک، می توانن ــرمایه ای ان ــا س ب
ــراد  ــن اف ــه ای ــد. ب ــاز کنن ــود را آغ خ
توصیــه می کنیــم کــه پــس ازگذرانــدن 
دوره و تــا قبــل از ایــن کــه  درکارگاهــی 
اپلیکیشــن هایی  از  شــوند،  مســتقر 
مثــل؛ کســبینو اســتفاده کننــد و بطور 

ــد.  ــفارش بگیرن ــن س ــیار و آنالی س

ــر  ــی ب ــه مبنای ــد برچ ــای جدی  دوره ه
ــه  ــگاه اضاف ــی دانش ــای قبل آموزش ه

می شــوند؟
ایــن دوره هــا بــر اســاس شــناخت 
ــگاه  ــای دانش ــه آموزش ه ــازار کار، ب ب
اضافــه می شــوند.  نیــاز ســنجی را  
هــم خودمــان انجــام می دهیــم و هــم 
از طریــق همکارانمــان در موسســات 
مختلــف بــه مــا منتقــل می شــود. 
می توانیــم  در  دانشــگاه علمی کاربردی 
رعــد کــه بــرای توانیابان مناسب ســازی 
ــای  ــری دوره ه ــم  یک س ــت ه شده اس
ــم.   ــوزش دهی ــازده را آم ــاده و زودب س
بســیار   آموزش هــا  بــودن  زودبــازده 
ــریع  ــی س ــراد را خیل ــت و اف ــم اس مه
ــه درآمــد می رســاند. اســاتید بســیار  ب
خوبــی داریــم و از اســاتید جدیــد هــم 

ــم.  ــکاری می کنی ــه هم ــوت ب دع

آزاد  کاربردی  آموزش های  مرکز 
دانشگاه پیام نور از چه زمانی آغاز به 
کار کرده  و چه رشته هایی را آموزش 

می دهد؟
 ایـن مرکـز حـدود ده سـال اسـت کـه 
فعالیتـش را آغاز کـرده و از آموزش هایی 
در حـوزه علـوم انسـانی  مثـل  آمـوزش 
تربیـت  کـودک،  روانشناسـی  زبـان، 
مربـی مهدکـودک گرفتـه تـا دوره هـای 
می کنـد.  برگـزار  را  حرفـه ای  و  فنـی 
و  اسـت  زیـاد  بسـیار  رشـته ها  تعـداد 
عالقمنـدان می تواننـد بـا مراجعـه بـه 
سـایت آموزش هـای آزاد دانشـگاه پیـام 
تفکیـک  بـه  را  رشـته ها  تمامـی  نـور، 
اسـتان ها و مراکـز دانشـگاهی  مالحظه 
کنند. از بدو تاسـیس، بیـش از دو هزار 
عنـوان رشـته  تدریـس در این دانشـگاه 
تدریـس شده اسـت. بعضـی از رشـته ها 
مثـل ICDL آمـوزش سـاده کامپیوتـر 
رشـته ای  ولـی هـر  منسـوخ شـده اند، 
برگـزار  را  داشته باشـد  متقاضـی  کـه 
دوره هـای  برگـزاری  امـکان  می کنیـم. 
هـم  را  دیگـر  کشـورهای  در  آموزشـی 
داریـم. مثال اگر در کشـوری ده متقاضی 
بـرای یک رشـته وجـود داشته باشـد، با 
هماهنگـی دفاتـر و شـعبات خـود آن را 

می کنیـم.  برگـزار 

مرکـز    ایـن  آموزش هـای  از  بهره گیـری 
چگونـه   معلولیـت  دارای  افـراد  بـرای 

اسـت؟
توانیـاب   افـراد  بـرای   مرکـز  ایـن  در 
دوره هـای کاربردی خوبی ارائه می شـود.  
سـاختمان دانشـگاه بـرای حضـور ایـن 
افـراد تقریبا مناسب سـازی شـده اسـت. 
سـطح میزهـا پاییـن اسـت و کالس هـا 
بـه گونه ای اسـت کـه فضای کافـی برای 
رفـت و آمـد این عزیـزان با ویلچـر وجود 
دارد.  آسانسـور و رمـپ در قسـمت های 
مختلـف تعبیه شده اسـت و به اسـاتید و 
پرسـنل توصیه شـده که با مهارت آموزان 
توانیـاب بـا مدارا و سـعه صدر بیشـتری 
برخـورد کننـد. از طرفـی ایـن امـکان را  
داریـم کـه چنانچه موسسـه و دانشـگاه 
را  رشـته هایی  برگـزاری   امـکان  رعـد 
نـدارد، ما آن رشـته را  در آنجا و درمراکز 

رعـد  در سراسـر کشـور برگـزار کنیم. 

عالقمندانمیتوانندبامراجعهبه
سایتآموزشهایآزاددانشگاه

پیامنور،ازاسامیتمامیرشتههابه
تفکیکاستانهاومراکزدانشگاهی

مطلعشوند
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مدرکی که به افراد داده می شود در 
چه مقاطعی است و تا چه اندازه اعتبار 

دارد؟
مــا مــدرک  یــا درجــه دانشــگاهی 
مرکــز  ایــن  دوره هــای  نمی دهیــم. 
کوتــاه مــدت اســت، بنابرایــن مــا 
گواهینامــه )certificate( می دهیــم. 
در ایــن گواهینامــه قیــد می شــود کــه 
مثــال فــالن شــخص  دوره آمــوزش 
عالــی آزاد کیــف دوزی بــا چــرم  را 
گذرانــده  و ایــن گواهینامــه مــورد 
ــام  ــگاه پی ــوم و دانش ــد وزارت عل تایی
ــس  ــته و عک ــر برجس ــت. مه ــور اس ن
الصــاق  آن  بــر  هــم  مهارت آمــوز 
ــارج  ــه در خ ــن  گواهینام ــود. ای می ش
ــق  ــار دارد و  تصدی ــم اعتب ــور ه از کش
ــر و  ــه تبح ــراد ب ــن اف ــه ای ــد ک می کن
ــد  ــی رســیده اند و می توانن ــارت کاف مه
ــرای مجــوزکار از آن اســتفاده کننــد. ب

چند  مرکز  این  مدت  کوتاه  دوره های 
ماهه است؟

دوره ها به تشـخیص و پیشـنهاد اسـتاد 
مربوطه ارائه شـده و   تعداد سـاعت  آن 
دوره را خودشـان مشـخص می کنند. با 
توجه به تعـداد روزهای برگـزاری کالس 
و سـاعت آن ممکـن اسـت هـر دوره؛  
دوماهـه، سـه ماهـه، کمتـر یـا بیشـتر 

باشد. 

دوره هـا  گذرانـدن  بـرای  کـه  افـرادی 
از  مرحلـه  چـه  در  می کننـد  ثبت نـام 
چـه شـرایطی  و  باشـند  بایـد  مهـارت 

داشته باشـند؟ بایـد  
چــون ایــن دوره هــا دوره آمــوزش عالــی 
اســت، افــراد  حتمــا بایــد دیپلــم 
داشته باشــند.  متقاضیانــی کــه دیپلــم 
ــی  ــود ول ــام می ش ــم ثبت ن ــد ه ندارن
گواهینامــه بــه او اعطــا نمی شــود. 
دوره هــای ارائــه شــده،  دوره هــای عالی 
ــن  ــت. مراجعی ــدی نیس ــت و مبت اس
بایــد عالقمنــد و آگاه به رشــته باشــند. 
ــراد  ــه اف ــم ک ــن را نداری ــت ای ــا وق م
ــک  ــدن ی ــی و  گذران ــرای وقت گذران ب
دوره تفننــی بــه اینجــا بیاینــد. افــرادی 
کــه پــس از چنــد جلســه بــه تشــخیص 
ــم در  ــرایط و نظ ــه از ش ــتاد مربوط اس
کار برخــوردار نباشــند، بــدون اســترداد 

ــوند. ــذف می ش ــهریه ح ش

ــد  ــوان می توانن ــم بان ــان و ه ــم آقای ه
کننــد  شــرکت  کالس هــا  ایــن  در 
ــوان  ــه بان ــم ک ــح می دهی ــی  ترجی ول
ــت داشــته باشــند و چــه  چــه  معلولی
ــا  تندرســت باشــند  در آموزش هــای م
شــرکت کننــد تــا بتواننــد بــه اســتقالل 

ــی برســند.  مال
ــل  ــزی مث ــه از مراک ــی ک ــه توانیابان ب
موسســه رعــد بــه مــا معرفــی شــوند،  
ــف در شــهریه در  بیســت درصــد تخفی

ــود. ــه می ش ــر گرفت نظ

آیـا بـا  انجمن هـا و مراکـز مـردم نهـاد 
مـورد  در  و  هسـتید  ارتبـاط  در  هـم 
دوره های آموزشـی خود   اطالع رسـانی 

می کنیـد؟
ــود دارد.  ــدی وج ــا ح ــاط ت ــن ارتب ای
انجمن هــای  بــا  مایلــم  شــخصا 
ــه  ــم، چــون ب ــی بیشــتر کار کن حمایت
ــت  ــراد دارای معلولی ــزه اف ــرم انگی نظ
کــه بــه دنبــال اســتقالل مالی هســتند 
بــرای یادگیــری بیشــتر اســت. مهــارت 
آمــوزی باعــث می شــود کــه ایــن افــراد 
از رخــوت  و گوشه نشــینی هــم خــارج 

شــوند. 

چـه  مهـارت،  داشـتن  شـما  نظـر  بـه 
نقشـی می توانـد  در حضـور افـراد در 

باشـد؟ داشـته  کار  بـازار 
ــد  ــدا می کن ــی پی ــرد مهارت ــی ف  وقت
ــاس   ــان دارد، احس ــازار خواه ــه در ب ک
ــدا  ــس پی ــه نف ــاد ب ــتقالل  و اعتم اس
می کنــد.  اجــازه دهیــد  مثالــی بزنــم؛ 
درتجربــه همــکاری کــه  در گذشــته بــا 
انجمــن ام اس داشــتم و هنوز هم دارم، 
ــوزان، در  ــی مهارت آم ــه وقت ــده ام ک دی

می شــوند  فارغ التحصیــل  رشــته ای 
و مهارتــی می آموزنــد اگــر انجمــن 
ــاد  ــم ایج ــتغال ه ــان  کار و اش برایش
ــاال مــی رود  ــد، اعتمــاد نفسشــان ب کن
ــر  ــن نف ــوند.  چندی ــتقل می ش و مس
ــان  ــن بی ــه ف ــن ک ــای انجم از بچه ه
عنــوان  بــه  اآلن  داشــتند،  خوبــی 
مختلــف  همایش هــای  مجــری 
ــال  ــا مث ــده اند.  ی ــه کار ش ــغول ب مش
تعــدادی از اعضــای ایــن انجمــن که در 
ــد،  دوره هــای چــرم دوزی شــرکت کردن
گروهــی تشــکیل داده و محصــوالت 
در  کــه  نمایشــگاه هایی  در  را  خــود 
ــه  ــود، ارائ ــزار می ش ــهر برگ ــطح ش س
ــن اســت  ــن ای ــد. پیشــنهاد م می دهن
ــل انجمــن ام اس  ــه تشــکل هایی مث ک
و رعــد پــس از آمــوزش، کارآمــوزان  
ــای  ــا  دوره ه ــد. م ــا نکنن ــود را ره خ
ــن  ــای انجم ــرای اعض ــی را  ب قالی باف
ــن دوره،  ــم و در ای ــزار کردی ام اس برگ
ــای  ــوص قالیچه ه ــی مخص ــره فارس گ
ابریشــم قــم را آمــوزش دادیــم. همیــن 
ــی 35  ــر تلفن ــک زی ــای کوچ قالیچه ه
در 45 ســانتیمتری، بــه مبلــغ نــه 
میلیــون تومــان در  خیابــان اســتاد 
ــتی  ــع دس ــز صنای ــه مرک ــی ک نجاتاله
ــه  ــی ب ــان کوتاه ــدت زم ــت، در م اس
ــه  ــی ک ــند. مهارت های ــروش می رس ف
متمرکــز  و  اســتراتژیک  و  هدفمنــد 
باشــد، نقــش بســزایی در افزایــش 

ــد. ــراد دارن ــس اف ــه نف ــاد ب اعتم
آیــا  همــه دوره هایــی کــه در ایــن 
ــی  ــورت عمل ــود بص ــه می ش ــز ارائ مرک
و کاربــردی اســت یــا دوره هــای تئــوری 

ــد؟ ــم داری ه
مــا دوره هایــی را مثــل؛ دوره ی تربیــت 
مربــی مهــد کــودک  و زبــان انگلیســی 
و  ارائــه می کنیــم  تئــوری  بصــورت 
دوره هایــی را هــم کامــال کاربــردی 
و عملــی ماننــد چــرم دوزی آمــوزش 

می دهیــم. 

برنامه و چشـم انداز شـما بـرای آینده 
چیست؟

آینــده  در  کــه  دوره هایــی  از  یکــی 
آکادمــی  همــکاری  بــا  نزدیــک  
کوچینــگ M-CIDA فنالنــد  درصــدد 
ــگ  ــزاری آن هســتیم، دوره کوچین برگ

اگرجاییمثلرعدازمادرخواست
برگزاریرشتهایراداشتهباشد،با
طیبخاطراینکارراانجاممیدهیم.
بااساتیدبسیارخوبیدرارتباطیم
ودرصورتنیازازاساتیدخارجاز
مجموعههمدعوتبههمکاری
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اســت  کــه همــه مجوزهایــش را از 
وزارت آمــوزش و پــرورش و کمیســیون  
آمــوزش مجلــس  گرفته ایــم. کوچینــگ 
بــه آمــوزش مهارت هــای توســعه فــردی 
اجتماعــی غیــر مســقیم می گوینــد کــه 
ــدارد.  ایــن  حالــت امــری و اجبــاری ن
ــه اســت؛   ــار مرحل دوره هــا شــامل چه
ــواده،  ــار در خان ــی، رفت ــود مدیریت خ
اســتعدادیابی  و چگونگــی رفتــار در 
جامعــه و جامعــه شناســی.  هــر کــدام 
ــال  ــک س ــدود ی ــا  ح ــن دوره ه از ای
ــاله  ــد و کل دوره چهارس ــول می کش ط
دانش آمــوزان کالس  بــرای  و  اســت 
ســوم  تــا  نهــم قابــل اجراســت. ویژگی 
ایــن دوره ایــن اســت کــه مــا ایــن دوره 
را بومی ســازی کــرده و آن را بــه عنــوان 
یــک طــرح دانش بنیــان بــه ثبــت 
ــم کــه  ــا افتخــار می گوی رســانده ایم.  ب
ایــن طــرح، عــالوه بر170 شــهر کشــور، 
در ســه  کشــور همســایه مثــل ترکیــه، 
عمــان و امــارات هــم برگــزار  می شــود. 
ایــن دوره هــا را حتــی در مراکــزی مثــل 
ــم.  ــزار کنی ــم برگ ــم می توانی ــد ه رع
بچه هــا در طــول ایــن دوره عــالوه 
بــر رســیدن بــه خودبــاوری، بــدون آن 
ــرار  ــدف ق ــه ه ــورد س ــد، م ــه بدانن ک
دانش آمــوز  اینکــه  اول  می گیرنــد. 
حرف شــنویی  کالس  در  معلــم  از 
خواهــد داشــت، دوم ایــن کــه خانــواده 
خیالــش راحــت خواهــد بــود کــه بچــه 
معمــول،  آموزش هــای  بــر  عــالوه 
آمــوزش مهــارت زندگــی می بینــد و 
ــا  ــه ب ــوز اســت ک ســوم خــود دانش آم
توجــه بــه مطالبــی کــه در طــول دوره 
ــد  ــازه نمی ده ــود اج ــه خ ــوزد ب می آم
کــه در جامعــه رفتــار ناهنجــار داشــته 
باشــد. عــالوه بــر ایــن ضمن شناســایی 
ــکوفا  ــا را ش ــود آنه ــی خ ــتعداد ذات اس
می کنــد. محتــوای ایــن دوره هــا قبــال 
بصــورت دو بعــدی ارائــه می شــد ولــی 
االن بــا تصاویــر ویدیویــی، بصــورت ســه 
بعــدی ارائــه می شــود. دوره کوچینــگ 
بزرگســاالن را هــم در برنامــه آینــده 
ــه تحقیــق و  ــم کــه فعــال در مرحل داری
ــال  ــوای آن در ح ــوده و محت ــعه ب توس
آمــاده شــدن اســت. ایــن دوره پــس از 
تولیــد محتــوا،  در کمیســیون آمــوزش 
مجلــس و وزارت آمــوزش و پــرورش 

مرحلــه بــه مرحلــه مــورد بازنگــری 
را  قــرار می گیــرد و مجوزهــای الزم 
اخــذ می کنــد. ایــن دوره هــا بــرای 
افــراد توانیــاب کــه بیشــتر در معــرض 
ــن  ــتند و ممک ــار هس ــترس و فش اس
ــا  ــار ی ــای ناهنج ــار رفتاره ــت دچ اس
بســیار  بگیرنــد،  قــرار  پرخاشــگری 

ــتند. ــب هس مناس

نظـر  تحـت  هـم  فعالیت هـا  ایـن  آیـا 
دانشـگاه پیـام نـور ارائـه می شـوند؟
ایــن فعالیت هــا تحــت نظــر ســه ارگان 
قــرار دارد؛ یکــی آکادمــی فنالنــد،  دوم 
ــازمان  ــوم س ــور و س ــام ن ــگاه پی دانش
ــای  ــا آق ــران.  ب ــی ای ــام روانشناس نظ
دکتــر اورکــی، رئیــس ســابق دانشــگاه 
ــان  ــر رحمانی ــم دکت ــور  و خان ــام ن پی
از فــاغ التصســالن رشــته روانشناســی 
ــان  ــه آن ــه توصی ــم و ب ــت کردی صحب
بــا نظــام روانشناســی ایــران مذاکراتــی 

ــم.  داشــته ای

ایــن کالس هــا بــه چــه صــورت برگــزار 
ــن؟ ــا آنالی ــوری ی ــود، حض می ش

کالس هــا بصــورت حضــوری برگــزار 
می شــوند. مزیــت ایــن دوره ایــن اســت 
کــه دانش آمــوز دو ســاعت در هفتــه در 
ایــن کالس هــا بطــور حضــوری شــرکت 
می کنــد. کالس هــا در مــدارس یــا 
ــا در مراکــزی مثــل رعــد  دانشــگاه ها ی
مربیــان  شــوند.   برگــزار  می توانــد 
کالس از طــرف مــا جهــت تدریــس 

اعــزام می شــوند. 
ــان موسســه رعــد   ــه توانیاب ــم ب حاضری

ــل  ــی تحصی ــته روانشناس ــه در رش ک
کرده انــد، مربیگــری ایــن رشــته را 
ــد  ــا خودشــان بتوانن ــم ت ــوزش دهی آم
در مراکــز دیگــر ایــن رشــته را آمــوزش 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــه انجمن ه ــد. ب دهن
 20 تخفیــف  معلولیــت  دارای  افــراد 
درصــدی  می دهیــم. ایــن کمکی اســت 
کــه  بــه عنــوان مســئولیت اجتماعــی 
می توانیــم انجــام دهیــم.  شــرکت 
کننــدگان در  ایــن دوره گواهینامــه 
دریافــت می کننــد و هرشــش مــاه 
بازآمــوزی  کالس هــای  در  یک بــار 

ــد. ــد ش ــرکت داده خواهن ش

دوره  ایــن  مــورد  در  اطالع رســانی 
می گیــرد؟ صــورت  چگونــه 

اطالع رســانی از طریــق مکاتبــه اســت. 
از  انجمن هــای مختلــف  بــا  حتمــا 
ــام  ــه انج ــد مکاتب ــه رع ــه موسس جمل
خواهیــم داد. ایــن یــک پــروژه گســترده 
و فراگیــر کشــوری اســت و بــه هرحــال 
ــه  ــد ک ــاء می کن ــه اقتض ــرایط جامع ش
در ایــن زمینــه بیشــتر فعالیــت کنیــم.

و سخن آخر....؟
و  جانبــازان  و  معلــوالن  جامعــه 
جامعــه  یــک  کشــور  ســالمندان 
پرجمعیــت بــا بیــش از  ده درصــد 
از کل جمعیــت کشــور اســت و اگــر 
ــن  ــوه ای ــت  بالق ــه ظرفی ــی ب ــی پ کس
ــد  ــدون شــک می توان ــرد، ب ــه بب جامع
در شــکوفایی جامعــه نقــش ایفــا کنــد.  
رعــد   کاربــردی  علمــی  دردانشــگاه 
تدریــس  رشــته ها  از  یک ســری 
در  اســت  ممکــن  و  می شــود 
چنــد رشــته دیگــر مجــوز تدریــس 
محدودیــت  بــا  یــا  و  نداشته باشــد 
ــه رو  ــی روب ــای آموزش ــات و فض امکان
ــا  ــد از م ــل رع ــی مث ــر جای ــد. اگ باش
را  رشــته ای  برگــزاری  درخواســت 
ــن  ــب خاطرای ــا طی ــد،  ب ــته باش داش
ــاتید  ــا اس ــم.  ب ــام می دهی کار را انج
بســیارخوبی در ارتباطیــم و در صــورت  
نیــاز از اســاتید خــارج از مجموعــه هــم 

می کنیــم.  همــکاری  بــه  دعــوت 

جامعهمعلوالنوجانبازانو
سالمندانکشوریکجامعهپرجمعیت
بابیشازدهدرصدازکلجمعیت

کشوراستواگرکسیپیبهظرفیت
بالقوهاینجامعهببرد،بدونشک
میتوانددرشکوفاییجامعهنقش

ایفاکند.
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اهمیت آموزش در سازمان
آمـوزش مهم تریـن  اولویـت اکثـر شرکت هاسـت کـه غالبـا در 
اختیـار بخـش منابـع انسـانی  قـرار دارد. برگـزاری جلسـات 
آمـوزش کارکنـان این امـکان را به آنها می دهد تـا مهارت های 
بهبـود   را   موجـود  مهارت هـای  دسـت آورند،  بـه  جدیـدی 

بخشـند و عملکـرد بهتـری داشته باشـند.  

آموزش و توسعه در سازمان به چه معناست؟ 
آمـوزش فرصتی اساسـی برای گسـترش دانش کارکنان اسـت، 
اما بسـیاری از کارفرمایان در وضعیت فعلی  ایجاد فرصت های 
آموزشـی را بـرای کارکنـان امـری پرهزینـه می داننـد . البتـه 
می کننـد،  شـرکت  آموزشـی  دوره  هـای  در  کـه  کارکنانـی 
ممکن اسـت کـه اتمـام پروژه هـای کاری آنها به تاخیـز بیفتد، 
امـا علی رغم   مشـکالت بالقـوه، آموزش، هم بـرای کارکنان و 
هـم بـرای سـازمان،  دارای مزایایی اسـت که هزینـه و زمان را 

بـه سـرمایه  گذاری تبدیـل می کند.
مزایای آموزش در سازمان  ها 

1. بهبود عملکرد کارکنان 
2. بهبود رضایت و روحیه کارکنان 

3. توجه به نقاط ضعف کارکنان 
4. افرایش بهره  وری و پایبندی به استاندارد های کیفیت
5. افزایش نوآوری ها در استراتژی ها و محصوالت جدید 

6. کاهش جابه جایی 
7. افزایش اعتبار شرکت

گردآورنده: نازنین رحیم زاده

تاثیر آموزش

ــر  ــال تغیی ــای در ح ــوزش، در دنی آم
ایــن روزهــا یــک نیــاز ضــروری 
ــا  ــه تنه  اســت. آمــوزش درســازمان ن
ــیار الزم  ــه بس ــت، بلک ــر مهمی اس ام
و حیاتی اســت. اگــر چــه معمــوال 
ــان  ــرای کارکن ــازمان ب ــوزش در س آم
و فــروش  در موضوعــات مدیریــت 
وجــود دارد، امــا کارکنانــی بــا داشــتن 
مهــارت مدیریــت پــروژه، یک ســرمایه 
مهــم بــرای ســازمان ها محســوب 

 1 می شــوند.

1-موسسه آموزش و پژوهش همکاران سیستم 
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1

2

   دلیل اول: آموزش واقعی و عملی   

هنگامـی کـه در رابطـه بـا یـک موضـوع یـا یـک حرفـه آمـوزش می بینید، بـه دانـش عملـی و مهارتی 
مجهـز هسـتید کـه می توانیـد در محـل کار خـود و در جهـت پیشـرفت شـغلی از آن اسـتفاده کنید. به 
عنوان مثال؛ در یک دوره آموزشـی حسـابداری و حسابرسـی، شـما بهترین روش های حسـابداری برای 
درک جنبه هـای مالـی کار خـود را یـاد خواهیـد گرفـت و همچنیـن در یک برنامه آموزشـی شـیوه های 
مدیریـت، اصـول رهبـری و نحـوه کنار آمدن بـا تعارضـات را خواهید آموخـت. این دانـش می تواند هم 
واقعـی باشـد و هـم عملـی؛ ایـن بـدان معناسـت کـه اطالعاتی که یـاد می گیریـد فقط جالب نیسـت، 

بلکـه بـرای شـغل  فعلـی شـما بسـیار مفید خواهد بود و موجب پیشـرفت شـغلی شـما خواهد شـد.

   دلیل دوم: آموزش مداوم و کسب نکته ها و مهارت های ظریف و به روز 

هماننـد فیلـم جـذاب و مهیجـی کـه بـا هر بـار دیـدن  آن، بخش هـا و جزئیـات جذاب تـر و جالب تری 
از آن متوجـه می شـوید، وقتـی کـه آمـوزش می بینیـد نیـز چیـزی فراتر از سـبک ها و روش هـای علمی 
و تجربـی را می آموزیـد، کـه قبـال نیاموختیـد. شـما همچنیـن مهارت های ظریف تـر و به همـان اندازه 

مهـم را یـاد می گیرید.
ایـن مهارت هـا و هـر یـک از ایـن توانایی هـا می تواننـد به سـازمان شـما در هر کجـا که باشـید، ارزش 
بیفزاینـد. چنیـن مهارت هایـی می تواند به شـما تجربه آمادگی و مجهـز بودن برای برداشـتن گام بعدی 

در جهـت دسـتیابی به اهداف خود و پیشـرفت شـغلی را بدهد.

نقش آموزش در ارتقای فرهنگ کاری1
فرهنـگ کار مقولـه ای پویاسـت کـه در جریان صنعتی شـدن، رونـد تکاملی خود را طـی می کند. فرهنگ کار عبارتنـد از: مجموعه 
ارزش هـا و باورهـا و دانش هـای مشـترک پذیرفته شـده یـک گـروه کاری در انجـام فعالیت هـای معطوف بـه تولید یا ایجـاد ارزش 

افروده است.
عوامـل بسـیاری درفرهنـگ کار موثر هسـتند؛ مانند میـزان آمادگی و توان کاری نیروی انسـانی، تسلـــــــط کارکنان بر ماهیت 

شـغل، میـزان حمایـت سـازمان از کارکنـان، میزان انگیـزه و تعهد کارکنان نسـبت به کار فرما و حفظ عملکرد مناسـب. 
بهبـود عملکردهـا نیازمنـد آموزش هایـی بـه روز و جدید هسـتند. در نهایت آموزش و تربیت نیروی انسـانی متخصـص زمینه های 
ارتقـاء فرهنـگ کار را فراهـم می کنـد.  آمـوزش موجـب ایجـاد مهـارت و کارآیی سـازمان ها  شـده و توسـعه اقتصادی را بـه همراه 

خواهد داشت.

چرا برای پیشرفت شغلی باید آموزش دید؟
صـرف نظـر از اینکـه در کجـا و چـه شـرایطی هسـتید، آموزش به شـما کفش مناسـب تری ارائه می کند تـا گام بعدی را در مسـیر 

پیشـرفت شـغلی محکم تر و بـا انگیزه بیشـتر بردارید. 
تحصیـالت یـک گام تاثیرگـذار در رقابـت و تقویـت مهارت هـای شماسـت. چـه یـک شـغل را شـروع کـرده  باشـید و چـه بـرای 
دسـتیابی بـه موقعیـت بهتـر شـغلی به دنبال کسـب تجربه باشـید. ادامـه تحصیـالت و دریافت محتواهای آموزشـی همـواره  به 

شـما کمـک می کنـد تـا بـه جلـو حرکت کنیـد. همـان عبـارت و روایـت معـروف »ز گهـواره تا گـور دانـش بجوی«. 
پنج دلیل برای اینکه آموزش می تواند  شما را در هر سطحی پیشرفت دهد.

1- حسین صمدیار، کارشناس ارشد فقه و حقوق اسالمی
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از طریق تحصیل پیشرفت شغلی خود را تضمین کنید1
بـرای پیشـرفت در حرفـه خـود، بایـد دانـش خـود را افزایـش 
دهیـد و مهـارت کسـب کنید. انجام ایـن کارها به شـما کمک 
می  کنـد قـدم بعـدی را به سـمت موقعیتی کـه می خواهید، به 
درسـتی و بـا اطمینـان بیشـتر برداریـد. چـه یک مدیر باشـید 
و چـه یـک کارمنـد تـازه وارد، آمـوزش می توانـد شـما را برای 
کشـف راهـی بـرای دسـتیابی بـه اهـداف خـود و همچنیـن 

تجهیز کند. پیشـرفت شـغلی، 

چند پیشنهاد برای کسب درآمد افراد دارای معلولیت  از منزل2
 امـروزه بـا گسـترش تکنولـوژی و رواج یافتـن دورکاری، دیگـر 
قـرار نیسـت مدیـر یـک ارگان تصمیـم  بگیـرد کـه فـردی را 
اسـتخدام  کنـد. افـراد بـا هـر وضعیتـی کـه دارنـد، می توانند 
مهارت هایـی را به دسـت آورده  و از آن  کسـب درآمـد  کننـد.

1 - سایت کار ساز وبالک آموزش ها
2-  مجله در باره ما

1-  دورکاری
افـراد دارای معلولیـت می تواننـد از مدیـر سـازمان ها بخواهند 
تـا کارهایـی کـه می تواننـد در منـزل  انجـام دهنـد را بـه آنها  
بسـپارند. ایـن موضـوع در قوانیـن   بعضـی کشـورهای اروپایی 

تحـت عنـوان ” کار معلولیـن” تعریـف شده اسـت!

)online shop( 2 - راه انداختن فروشگاه اینترنتی
درعصـر مـا افـراد زیـادی بـرای خریـدن کوچک تریـن اجنـاس 
و محصـوالت، بـه سـایت ها سـر می زننـد و ترجیـح می دهنـد 
بـه جـای صـرف وقـت و انرژی بـرای بیـرون رفتن و گشـتن از 
ایـن مغـازه بـه آن مغـازه، بـا اندکـی جسـتجو  و چنـد کلیک 
سـاده محصـول را در منـزل تحویـل    بگیرنـد. خیلـی از افـراد 
هـم بـا آگاهـی به ایـن اوضاع، بـه جای خریـد یا اجـاره  مغازه، 
محصوالت شـان را بـه صـورت آنالیـن بـه فـروش می رسـانند. 
افـراد دارای معلولیـت هـم می توانـد به این شـیوه مشـغول به 

شوند. کار 

3

4

5

   دلیل سوم: آموزش، تالش و اراده و تعهد   

ادامـه تحصیـل در قالـب گذراندن دوره های آموزشـی متناسـب با تخصص یـا عالقه تان، عـالوه بر روال 
عـادی کاری شـما، بـه احتمـال زیـاد در ابتدا آسـان نخواهدبود. همگی بـر این نکته واقف هسـتیم که 
بـرای رسـیدن بـه دانـش و تجربـه، کار و عـزم الزم اسـت. ضمن اینکـه انجام ایـن کار، اخـالق و اراده 
کاری قـوی فـرد در یـک شـرکت یـا سـازمان یا هـر محیـط کاری دیگری را نشـان می دهـد. مدیران هر 
مجموعـه ای بـه دنبـال افـراد و کارمنـدان با اراده و پرتالش هسـتند تا بتوانند موجب پیشـرفت شـغلی 

کل مجموعه شـوند.

  دلیل چهارم: آموزش و اعتماد به نفس باالتر    

وقتـی پـس از گذرانـدن یـک دوره آموزشـی، مدرک قبولی و موفقیـت در دوره را دریافـت می کنید، یک 
گام بـزرگ، در زمینـه کاریابـی و پیشـرفت شـغلی برمی  داریـد. از این طریـق دانش، مهـارت و تجربه به 
دسـت آورده تـا بـه شـما در حرفـه خـود و بـه طور کلـی در زندگی کمـک کند، عـالوه بر این با کسـب 
مهارت هـای بیشـتر در ارتباطـات، حل مسـئله و دسـتیابی به اهداف خـود، می توانید اعتمـاد به نفس 
خـود را نیـز افزایـش دهیـد. مطالعات نشـان داده اسـت که اعتمـاد به نفس بیشـتر منجر به پیشـرفت 

شـغلی بیشـتر می شود.

  دلیل پنجم: آموزش و ارتباطات گسترده تر و مؤثرتر  

هنگامـی کـه از شـرکت در دوره هـای آموزشـی صحبـت می کنیـم، منظورمـان اضافـه کردن دوسـتان 
بیشـتر در فیـس بـوک و اینسـتاگرام و … نیسـت. در واقـع می خواهیم این نکتـه را یادآورشـویم که در 
یـک محیـط آموزشـی، ایـن فرصـت را به دسـت می آورید  که بـا دانش آمـوزان دیگری که ممکن اسـت 
در زمینه هـای مختلـف حرفـه ای باشـند، تعامـل کرده و با آنها در جهت دسـتیابی به پیشـرفت شـغلی 

ارتبـاط برقرارکنید.
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)affiliate marketing( 3- بازاریابی واسطه ای
بازاریابـی واسـطه ای؛ یعنی به کسـب و کار دیگری کمک  کنیم 
تـا محصوالتـش فـروش بیشـتری داشـته باشـد یـا خدماتـش 
شـامل حال افراد بیشـتری بشـود. در واقع بازاریابی واسطه ای 
یـا افیلییـت مارکتینـگ؛ یعنـی ایـن که مـا بین یک کسـب و 
کار و جامعـه  هدفش، واسـط می شـویم. ما باید بـا تاثیرگذاری 
روی افـراد مختلـف )مشـتری های آینـده( آنهـا را ترغیب کنیم 
کـه محصوالت یـا خدمـات آن بیزینس را خریـداری کنند و در 
نتیجـه میـزان فـروش بـه حد باالیـی برسـد. بازاریابـی، نیازی 
به فعالیت شـدید جسـمی نـدارد و از این بابـت می تواند گزینه  
مناسـبی برای کار بسـیاری از افـراد دارای معلولیت محسـوب  

شود.

)Freelancing( 4- فریلنسینگ
شـیوه ای از کار کـردن، ” فریلنسـینگ “ اسـت. اگر تـا به حال 

بـا ایـن واژه رو به رو نشـدید ادامه ی مطلب را از دسـت ندهبد. 
فریلنسینگ و فریلنسر یعنی چی؟

بـه  افـراد  کـه  اسـت  کـردن  کار  از  شـیوه ای  فریلنسـینگ، 
جـای اینکـه   تحـت نظـر ارگان خاصـی باشـند، بـا اسـتفاده 
از مهارت هاشـان کارفرماهایـی را جـذب کـرده و بـا آنهـا  بـه 
صـورت پـروژه ای کار کننـد. مهارت هایـی کـه دارنـد را ارتقـاء 
داده و بـه حدی برسـانند  که بتوانند نیـاز کارفرماهای مختلف 
را برطـرف کننـد. مهارت هایـی می تواننـد داخـل فریلنسـینگ 
قـرار بگیرنـد کـه محصـول و خدمـت نهایی شـان، یـک کاالی 
فیزیکـی نباشـد و بتوانـد این محصوالت را به صـورت آنالین به 
دسـت کارفرما برسـاند. کسـانی کـه به صـورت پـروژه ای برای 

کارفرمایـان کار می کننـد، فریلنسـر نامیـده می شـوند. 

  طراحی
زیر شاخه های طراحی عبارت اند از :

- طراحی گرافیک
- طراحی رابط کاربری سایت

- طراحی دوخت

  نویسندگی
زیر شاخه های نویسندگی عبارت اند از :

 -   نویسنده وبالگ
 - ژورنالیست برند

 -کپی رایتینگ )تبلیغ نوسی(
 -نویسنده فنی

 -نویسنده شبکه اجتماعی و ...

  تعمیرات الکترونیکی و غیر الکترونیکی
اگـر در زمینـه  تعمیـر هـر وسـیله ای از جاروبرقـی، سشـوار و 
سـاعت گرفتـه تـا لـب تـاب، موبایـل، کامپیوتـر و … تخصص 
داریـد، می توانیـد بـه راحتـی درمنـزل ایـن کار را انجام دهید. 

  مشاوره دادن
ایـن روزهـا بسـیاری از افـراد بـه این نتیجه رسـیدند کـه برای 
بهبـود عملکردشـان در زندگـی، تغییـر سـبک زندگـی، حـل 
کردن مشـکالت روحی، کسـب موفقیت، یادگیری مهارت های 
زندگـی و … بـه فـردی نیاز دارند کـه درایـن زمینه ها تخصص 

داشته باشـد. 
مشـاوره  معلولیـت،  دارای  افـراد  بـرای  گزینه هـا  از  یکـی 
دادن اسـت.  اگربه رشـته های روان شناسـی، مشـاوره خانواده، 
مشـاوره تحصیلـی و … عالقه داریـد، می توانیـد بـا مطالعـه  
بیشـتر و ارتقـاء سـطح دانایی تـان، به صـــــورت غیرحضوری 
در شـبکه های اجتماعـی به عده زیادی از افراد مشـاوره دهید. 

  تدریس خصوصی یا آنالین
اگر شـما فردی هسـتید کـه مدتـی روی یادگیری یـک مهارت 
کارکـرده و یـا در گذشـته و یـا در حال حاضر مشـغول فعالیت 
در حرفـه خاصـی هسـتید، می توانیـد آن مهـارت و  علم تان را 
بـه روز کـرده و  آمـوزش را به صـورت غیرحضوری آغـاز کنید. 

هـر مهارتی کـه این قابلیت را داشـته باشـد که نتیجـه  نهایی اش 
بـه صـورت آنالیـن بـه دسـت کارفرمـا برسـد، می توانـد یکی از 

باشـد. فریلنسـری  مهارت های 
از مهارت های غیر فیزیکی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مهارت های  فریلنسری
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  خیاطی
تهیـه لـوازم الزم در رشـته  خیاطـی کار سـختی نیسـت. تنها 
چیـزی که شـما بایـد خرج کنیـد: خالقیـت، دقـت، کیفیت، 
خـوش قولی، خـوش رفتاری و چیزهایی از این قبیل هسـتند. 
افـراد بسـیاری از کسـانی کـه معلولیـت دارنـد، می تواننـد در 
صورت داشـتن اسـتعداد و عالقه، به این سـمت حرکت کنند.  
آنهـا می تواننـد نمونـه کارهایشـان  را در شـبکه های اجتماعی 
مختلـف بـه اشـتراک گذاشـته، سـایت شـخصی داشـته  و بـا 

اندکـی تـالش بـرای بازاریابی پیشـرفت کنند.
از آن  جایـی کـه خیاطـی یک کار کـم تحرک اسـت و عموما به 
صـورت نشسـته انجام می شـود، افرادی که دچـار معلولیت در 
قسـمت پا هسـتند، می توانند این شـغل را انتخاب کنند. یکی 
دیگـر از مزایـای آن ایـن اسـت کـه  نیـازی بـه داشـتن محیط 
کار خـاص و گـران قیمـت هم نـدارد. با این حسـاب، می تواند 

گزینـه  خوبی بـرای افـراد دارای معلولیت در نظر گرفته شـود.

  عکاسی
کار کردن در شـاخه های مختلف رشـته عکاسی مانند؛ عکاسی 
مطبوعـات، عکاسـی تبلیغاتی، عکاسـی محصوالت و عکاسـی 
مدلینـگ می توانـد بـه عنـوان کار در منـزل به حسـاب بیاید و 
افـراد دارای معلولیـت بـدون اینکـه فعالیت جسـمی شـدیدی 

داشته باشـند، می تواننـد ایـن کار را انجام دهنـد.

  وبالگ نویسی
امروزه تقریبا همه  کسب و کارهای حرفه ای برای رسیدن به یک 
مارکتینگ عالی، به فکر راه اندازی  یک وبسایت و وبالگ قوی 

هستند تا از این طریق بتوانند به خوبی بازاریابی کنند.
در  کار  این  استعداد  و  عالقه  دارند  نویسندگی  به  که  افرادی 
درون آنها نهفته   است، می توانند برای شرکت های مختلف مقاله 
بنویسند و از این طریق به درآمد برسند. افراد دارای معلولیت 

تحرک  به  وبالگ  نویسنده   چون  وبالگ نویسی کنند،  می تواند 
جسمی نیازندارد و باید ذهن خود رابه کار بیاندازد.

  پرورش گل و گیاه
می تـوان  بـا یادگیـری نحـوه پـرورش گل و گیاه هـای مختلـف 
و بـا مقـدار کمـی هزینـه اولیه، بعـد از حرفـه ای شـدن دراین 

زمینـه گل و گیاه هـای رشـد یافته را بـه فـروش رسـاند.

  بالگری
 بالگرهـا افـرادی هسـتند که کسـب و کاری دارند و خودشـان 
هـم بـه طـور شـخصی بـا مخاطب هاشـان ارتبـاط صمیمی و 
نزدیـک برقـرار کرده و از سـبک زندگی و کار  خودشـان  با آنها 
صحبـت می کننـد. ایـن قضیـه بـرای مخاطب هـای ایـن افراد 
جذابیـت بسـیاری دارد. شـما هـم بـه عنوان فردی که سـبک 
خـاص و متفاوتـی از زندگـی دارد، می توانیـد بالگـر محبوبـی 
باشـید و بین بسـیاری از افراد شـناخته شـوید و از این طریق، 

بعـد از مدتـی به درآمد برسـید.

  راه اندازی استارت آپ
استارت آپ همان طور که از اسمش پیداست، کسب و کاری است 
که افراد آن را به وجود می آورند  و خودشان با تالش و یادگیری 
می رسانند.  نتیجه  به  را  کار  و  کسب  توسعه،  و  رشد  مسیر 
استارت آپ ها اغلب به صورت گروهی و تیمی شکل می گیرند. 
از این نکته می شود این طور استنباط کرد که به ثمر نشستن یا 
شکست خوردن یک استارت آپ، به نوع فعالیت تک تک اعضای 

تیم بستگی دارد. 
برای این که یک فرد،  استارت آپی را راه اندازی کند، باید ایده  
اولیه داشته باشد و بداند که در مسیر این کسب و کار به چه 
مهارت ها و نیروهایی نیاز دارد؛ عالوه بر این کسی که به اصطالح 
مدیر یک استارت آپ است، باید از همه مهارت ها و تخصص های 

الزم در کسب و کار خود مطلع باشد.
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سعید شایان
گاهنامه مدیر

یادتان هست سعدی در گلستان می گفت: دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده 
کردند؛ یکی آن که اندوخت و نخورد، و دیگر آن که آموخت و نکرد. حاال یونسکو هم در 

جدیدترین تعریفش از سواد، همان حرف سعدی را زده است.
شاید برای تان جالب باشد که بدانید مفهوم سواد در قرن گذشته، تغییرات بسیاری کرده 
است و این چهارمین تعریف سواد است که توسط یونسکو به صورت رسمی اعالم می شود. 
به طور خالصه و طبق این تعریف، باسواد کسی است که بتواند از خوانده ها و دانسته های 
خود تغییری در زندگی خود ایجاد کند. با تعریف جدیدی که یونسکو ارائه داده، باسوادی، 

change( )توانایی تغییر
است و باسواد کسی است که بتواند با آموخته هایش، تغییری در زندگی خود ایجاد کند. 
در ادامه و بعد از مروری کوتاه بر تعاریف سواد از ابتدا تا امروز، نکاتی درباره ایجاد تغییر 

در زندگی بر اساس دانسته ها و راهکارهای دست یابی به این مهم، مطرح خواهیم کرد.

اولین تعریف: توانایی خواندن و نوشتن. 
اولین تعریفی که از سواد در اوایل قرن بیستم ارائه شد، صرفا به توانایی خواندن و نوشتن 
زبان مادری معطوف بود. طبق این تعریف، فردی با سواد محسوب می شد که توانایی 

خواندن و نوشتن زبان مادری خود را داشته باشد.

دومین تعریف: اضافه شدن یادگرفتن رایانه و یک زبان خارجی
در اواخر قرن بیستم. سازمان ملل تعریف دومی از سواد را ارائه کرد. در این تعریف جدید، 
عالوه بر توانایی خواندن و نوشتن زبان مادری، توانایی استفاده از رایانه و دانستن یک 
زبان خارجی هم اضافه شد. بدین ترتیب به افرادی که توان خواندن و نوشتن، استفاده از 
رایانه و صحبت و درک مطلب به یک زبان خارجی را داشتند، باسواد گفته شد. قاعدتا 
طبق این تعریف بسیاری از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی کشور ما بی سواد 

محسوب می شوند چون دانش زبان خارجی بیشتر افراد کم است.

شمـــــــا باســــــــــواد هستـــــید!؟
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سومین تعریف: اضافه شدن 12 نوع سواد
 سازمان ملل در دهه دوم قرن 21، باز هم در مفهوم سواد تغییر ایجاد کرد. در این 
تعریف، کال ماهیت سواد تغییر یافت. مهارت هایی اعالم شد که داشتن این توانایی ها 
و مهارت ها، مصداق باسواد بودن قرار گرفت. بدین ترتیب شخصی که در یک رشته 
دانشگاهی موفق به دریافت مدرک دکترا می شود، حدود 5 درصد با سواد است. این 

مهارت ها عبارت اند از:-
1-  سواد عاطفی: توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده و دوستان.

2- سواد ارتباطی: توانایی برقراری ارتباط مناسب با دیگران و دانستن آداب اجتماعی. 
3- سواد مالی: توانایی مدیریت مالی خانواده، دانستن روش های پس انداز و توازن در 

دخل و خرج.
4- سواد رسانه ای: این که فرد بداند کدام رسانه معتبر و کدام نامعتبر است.

5- سواد تربیتی: توانایی تربیت فرزندان به نحو شایسته.
6- سواد رایانه ای: دانستن مهارت های راهبری رایانه.

7- سواد سالمتی: دانستن اطالعات مهم درباره تغذیه سالم و کنترل بیماری ها و داشتن 
یک برنامه فعالیت بدنی منظم در زندگی.

8- سواد نژادی و قومی: شناخت نژادها و قومیت ها بر اساس احترام و تبعیض نگذاشتن.
9- سواد بوم شناختی: دانستن راه های حفاظت از محیط زیست.

ایجاد  و  مختلف  نظریه های  تحلیل  و  ارزیابی  شناخت،  توانایی  تحلیلی:  سواد   -10
استدالل های منطقی بدون تعصب و پیش فرض.

11- سواد انرژی: توانایی مدیریت مصرف انرژی.
با  مسائل  فصل  و  یا حل  بحث  توانایی  دانشگاهی،  سواد  بر  عالوه  علمی:  سواد   -12

راهکارهای علمی و عقالنی مناسب.

در چهارمین  و جدیدترین تعریف علم؛ 
علم با عمل معنا می شود. با این حال و به تازگی »یونسکو« یک بار دیگر در تعریف سواد 
تغییر ایجاد کرد. در این تعریف جدید، توانایی ایجاد تغییر، مالک باسوادی قرار گرفته 
است، یعنی شخصی با سواد تلقی می شود که بتواند با استفاده از خوانده ها و آموخته های 

خود، تغییری در زندگی خود ایجاد کند.
در واقع، این تعریف مکمل تعریف های قبلی است؛ چرا که، صرفا دانستن یک موضوع 
به معنای عمل به آن نیست. در صورتی که مهارت ها و دانش آموخته شده، باعث ایجاد 

تغییر معنادار در زندگی شود، آن گاه می توان گفت این فرد، انسانی با سواد است.
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لطفا خودتان را معرفی کنید و از نحوه 
آشناییتان با موسسه رعد بگویید: 

 73 سـال  متولـد  آذرتـاش  ملیـکا 
رشـته  فارغ التحصیـل  هسـتم. 
مهندسـی شهرسـازی و رشـته MBA از 
دانشـگاه تهـران هسـتم. من  در رشـته 
و  خوانـده  درس  هـم  لبـاس  طراحـی 
تکنیک هـای کار روی پارچـه را  آمـوزش 
دیـدم.   همیشـه عالقمنـد بـه تدریـس 
و  محـالت  سـرای  در  مدتـی   بـودم. 
درآموزشـگاه های مختلـف بـه  تدریـس 
هنر نقاشـی و چاپ روی پارچه مشـغول 
و  نمی دانـم  اسـتاد   را  بـودم.  خـودم 
حـاال هـم  نـزد یکـی از اسـاتید، درحال 
یادگیـری تکنیک هـای مختلف  نقاشـی 
مـزون  بـا  چنـد  پارچـه هسـتم.  روی 
کار  و سـفارش  دارم  لبـاس  همـکاری 
می گیرم.  قبل از شـیوع بیمـاری کرونا، 
از طریـق یکـی از دوسـتان مطلـع شـدم 

کـه مرکـز رعـد بـه دنبـال مربـی چـاپ 
پارچـه اسـت و ایـن افتخـار نصیـب من 
شـد کـه بتوانم همـکاری خود بـا رعد را 

شـروع  کنـم. 

آموزش های  کرونا،  شیوع  به  باتوجه 
شما آنالین بود یا حضوری؟ 

کـه  کرونـا  بیمـاری  شـیوع  دردوران 
همزمـان بـود با شـروع همـکاری من با 

رعـد، یـک دوره چـاپ پارچـه را آنالیـن 
برگـزار کردیـم ولـی از اردیبهشـت مـاه 
بطـور  را  آمـوزش  ایـن  جـاری،  سـال 
همزمـان  می کنیـم.  عرضـه  حضـوری 
بـا  چـاپ پارچـه، کالس نقاشـی روی 
می کنـم.کالس  تدریـس  هـم  را  پارچـه 
چـاپ پارچـه  را می شـود آنالیـن برگـزار 
کـرد، امـا آمـوزش رشـته نقاشـی روی 
پارچـه بایـد حضـوری انجـام شـود تـا از  
توانایـی انجام این کار  توسـط کارآموزان 
مطـع شـد.  کارآمـوزان بـرای کار در این 
رشـته ها بایـد توانایـی کار بـا دسـت را 
داشـته باشـند. حتـی چـاپ پارچـه هم 
بـه دلیـل کار بـا مغـار و کار حکاکـی،  
بـه توانایـی و قـدرت دسـت کارآمـوزان 
بسـتگی دارد. آنهـا بایـد بتواننـد مغار را 
بـه درسـتی در دسـت گرفتـه و حرکـت 
دهنـد. در کالس حضـوری چـون مربـی 
بـر کار بچه هـا نظـارت دارد، می تواند در 

ملیکا آذرتاش، فارغ التحصیل رشـته مهندسـی شهرسـازی 
اسـت. او  در رشـته طراحـی لباس هـم درس خوانـده و در 
زمینـه  تکنیک هـای کار روی پارچـه آمـوزش دیده اسـت. 
آذرتـاش آموزش چـاپ روی پارچه را    از زمان  شـیوع بیماری 

کرونـا،  در رعـد آغاز کرده اسـت. 

موفقیتدراینرشته
نیازبهتمرینوتکراردارد

با مهارت در این رشته می توان به درآمد رسید
استادکالسچاپرویپارچه؛
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مـواردی کمکشـان کنـد.

چند ترم در رعد کالس برگزار کردید 
وچند روز در هفته کالس دارید؟

کالس هـا از تـرم بهـار  شـروع شـد و در 
تابسـتان ادامـه یافـت و اکنـون هـم در 
تـرم پاییـز ادامـه دارد.  قبـال دو روز در 
هفتـه در رعـد تدریـس داشـتم، ولی در 
تـرم جدیـد یـک روز در هفتـه تدریـس 
روی  نقاشـی  ظهـر  تـا  صبـح  از  دارم؛ 
پارچـه و بعـد از ظهـر، چـاپ پارچـه را 

می دهـم. آمـوزش 

اسـتقبال کارآمـوزان بعـد از  تعطیلـی 
کالس هـای  از  کرونـا  دلیـل  بـه  رعـد 

بـود؟   چگونـه  حضـوری 
در دوران شـیوع کرونـا اسـترس و ترس 
بچه هـا از احتمـال بیمار شـدن بیشـتر 
آنالیـن  در کالس هـای  شـرکت  و  بـود 
اسـتقبال  امـا  می دادنـد  ترجیـح  را 
کارآمـوزان بعـد از بازگشـایی کالس هـا 
کالس  حاضـر  حـال  در  بـود.  خـوب 
چـاپ پارچـه  شـش کارآمـوز دارد کـه 
می کننـد.   دنبـال  را  کار  عالقمندانـه 
موفقیـت بچه هـا  بـه توانایـی جسـمی 
و میـزان یادگیـری آنهـا بسـتگی دارد. 
گاهـی کارآمـوزان در کالسـی ثبت نـام 
می کننـد ولی بـه دلیل نداشـتن قدرت 
بدنـی الزم، رهایش می کننـد. یادگیری 
و چگونگـی انجـام کار در افراد مختلف، 
متفـاوت اسـت. در اینجـا هـم  مثـل 
هرمحیط آموزشـی دیگر، افـراد از لحاظ 
یادگیـری  بـا هـم فـرق دارنـد. بچه هـا  
در کالس  کار و تمریـن می کننـد و بـه 
احتمـال زیـاد وقتـی آموزش هـا بصورت 
مجـازی ارائـه می شـدند،  بسـیاری از 
آنهـا فقـط آموزش هـا را نـگاه می کردند 
بچه هـا  از  بعضـی  نمی کردنـد.  کار  و 
فقـط بـا حضـور در کالس و  در کنـار 
مربـی می توانند کار کنند. خوشـبختانه 
از حضـوری شـدن کالس هـا اسـتقبال  
کردنـد، چـون مانـدن در خانه برایشـان 
خانـه   از  می خواسـتند  و  بـود  سـخت 

بیایند.  بیـرون 

بـه نظرشـما بچه هـای رعـد در این هنر 
چگونه اند؟

مـن چند  شـاگرد دارم که بسـیار موفق 
هسـتند  و  محصوالتـی را تولیـد و بـه 

فـروش می رسـانند. چنـدی پیـش آنهـا 
جامدادی تولیـد کردند که خیلی زود به 
فـروش رفـت  و بـه بازارچه و نمایشـگاه 
هم نرسـید. موفقیت در این رشـته مثل 
همـه مهارت هـا نیاز بـه تمریـن و تکرار 
دارد. مـن از آنهـا می خواهـم کـه  حتما 
در خانـه  هـم تمرین کنند. البته شـاید 
بـه خاطـر مشـکالت  اقتصـادی تهیـه 
وسـیله و ابزار کاربرایشـان دشوار باشد. 
کالس  در  حتمـا  می خواهـم  آنهـا  از 
شـرکت کننـد و از وسـائلی کـه  رایگان 
می شـود،  گذاشـته  اختیارشـان  در 
اسـتفاده  کـرده و کار را یـاد بگیریـد. 
متاسـفانه اغلب  بچه هـا فقط در کالس 
کار می کننـد در صورتـی کـه بـا تمریـن 
و تکـرار در ایـن رشـته موفـق خواهنـد 
شـد.  همیشـه بـه آنهـا  می گویـم کـه 
هیـچ جایـی مثـل موسسـه رعـد کـه  
امکانـات، مـواد و ابـزار اولیـه کار را بـه 
رایـگان در اختیارتـان بگـذارد  تا  تمرین 
کنیـد و یـاد بگیریـد وجـود نـدارد. پس  
قدر بدانید و بیشـتر تـالش کنید. ایجاد 
بسـتر الزم فـروش هم برای کسـانی که 
محصولـی تولیـد می کننـد بسـیار مهم 
نمایشـگاه  و  بازارچـه   رعـد  در  اسـت. 
برگـزار می شـود  و یا از طریق رسـتوران 
نمایـش  بـه  بچه هـا  تولیـدات  دسـت 
گذاشـته و یـا در دیجـی کاال بـه فروش 
فراهـم  کار  بسـتر  واقـع  در  می رسـند. 
اسـت و اسـتفاده از ایـن فرصت هـا  بـه 

همـت خـود بچه هـا بسـتگی دارد. 

 برای به چه ابزاری نیاز است؟
بـرای چـاپ روی پارچـه به مغـار و لینو 

و رنـگ  مخصـوص پارچـه نیـاز اسـت.  
چـاپ پارچـه و نقاشـی پارچـه را  حتـی 
بـر روی کفـش و کیـف هم می تـوان کار 
کـرد. در شـروع بـر روی هرنـوع پارچـه 
می تواننـد  باشـد،  دردسـترس  کـه 
بگیرنـد.   یـاد  را  کار  تـا  کننـد  تمریـن 
رعـد  خـودش پارچه جهت تهیه سـاک 
اختیـار  در  و  تهیـه می کنـد  و کوسـن 
نقاشـی  بـرای  می دهـد.  قـرار  بچه هـا 
روی پارچـه احتیـاج بـه قلمـو و پالـت 
تخم مرغـی و رنـگ مخصـوص  پارچـه 
گران تـر  خارجـی  رنگ هـای  اسـت. 
هسـتند ولـی بـا رنگ هـای ایرانـی و بـا 
قیمـت مناسـب  هـم می تـوان کار کرد. 
خـود مـن  در بسـیاری از سفارشـات از 
می کنـم.  اسـتفاده  ایرانـی  رنگ هـای 
مقابـل شست وشـوی  در  پارچـه  رنـگ 

عـادی هـم مقـاوم اسـت.

دوره آمـوزش چـاپ پارچـه چـه مـدت 
هـم  پیشـرفته تر  کالس  آیـا  و  اسـت 

داشـت؟ خواهیـد 
جسـمانی  لحـاظ  از  آمـوزان  کار  اگـر 
توانایـی داشته باشـند، در طـول یک ماه 
و   گرفتـه  یـاد  را  کار  نیـم می تواننـد  و 
محصوالتشـان را بـرای فـروش عرضـه 
کننـد. مراحل پیشـرفته در این رشـته، 
چـاپ یـا طراحـی حـروف روی پارچـه 
اسـت کـه کار ظریفـی اسـت و دقـت و 
حوصلـه زیـادی را الزم دارد. چنـد نفـر 
از  کارآمـوزان توانایـی انجـام کارهـای 
ظریف تـر را دارنـد و اگـر زمان بیشـتری 
را بـرای تمریـن  صرف کننـد، به مهارت 
می رسـند. مـن هم تـا جایی کـه بتوانم 
در کنار بچه ها هسـتم و کمکشـان می-

کنم. 

بـازار کار ایـن هنـر در جامعه ما چگونه 
است؟

چـاپ پارچـه، بـازار  خوبـی دارد و اگـر 
پیـدا  مهـارت  رشـته  ایـن  در  بچه هـا 
آنهـا  می رسـند.  درآمـد  بـه  کننـد، 
در  را  خـود  محصـوالت  می تواننـد  
و  تلگـرام  اجتماعـی  مثـل؛  صفحـات 
اینسـتاگرام،  عرضـه کـرده و در معرض 
می تواننـد  دهنـد. حتـی  قـرار  فـروش 
گروهـی کار کننـد و هرکـدام یک بخش 
کار را در دسـت بگیرنـد؛ یکـی بـدوزد،  
یکـی مهـر پارچـه را در بیـاورد و... .

بعضیازکارآموزانآمادگیپیشرفت
دراینرشتهرادارندفقطنیازاست
هدایتشوندتابدانندکجاهستندو

قراراستبهکجابرسند
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بـازا نقاشـی روی پارچـه، رونـق کمتری 
دارد، چـون کشـیدن نقاشـی، نیازمنـد 
زمـان  و  هزینـه بیشـتری اسـت. طـرح 
نقاشـی معموال از طرف کارفرما سـفارش 
داده می شـود  و هنرمنـد  می توانـد، آن 
را  بـر روی کیـف و کفـش و پارچـه اجرا 

 . کنند

چشم انداز شما برای آینده این رشته 
هنری چیست؟

این هنر  جای کار زیادی دارد و کارآموزان 
را  آن  در  پیشـرفت  آمادگـی  بسـیاری 
دارنـد.  فقـط نیاز اسـت  هدایت شـوند 
و  بـا توجـه به شـرایط خود، یـاد بگیرند 

و پیشـرفت کنند.  هنرجویی داشـتم که 
اصـال نمی دانسـت چاپ پارچه چیسـت، 
ولـی  االن خـودش مـی دوزد، طراحـی 
می کنـد، چـاپ می زنـد و بـازار فـروش 
خـودش را هـم  از طریـق اینترنـت پیـدا 
 کرده اسـت. مهـم اسـت کـه این مسـیر 
بـرای بچه هـا روشـن شـده و بـه آنهـا 
انـرژی و انگیـزه داده شـود. اگـر  فقـط 
سـر کالس بنشـینند و انگیـزه یادگیـری 
و کسـب در آمـد  نداشته باشـند، موفـق  
نمی شـوند. توصیـه مـن بـه کارآموزانـم  
ایـن اسـت کـه تـا جایـی کـه می تواننـد 
تمریـن کننـد، تمریـن کننـد و تمریـن 

 . کنند

در کالس از شر افکار مزاحم خالص می شوم   
  سمانه رستمی فرد:   دو ترم است که در کالس نقاشی روی پارچه و چاپ پارچه آموزش می بینم. به این هنر بسیار  
عالقمندم. هم به این هنر و هم به استاد کالس  بسیار عالقمندم. این کالس برایم آرامش بخش است و اعصابم 
را آرام می کند. صبح ها، کالس نقاشی روی پارچه را داریم و بعد ازظهرها، کالس چاپ پارچه. من  در هر دوی 
آنها شرکت می کنم. در این کالس ، ساخت رنگ  را  از سه رنگ اصلی  آموزش دیدیم.  من  عالوه بر هنری که یاد 
می گیرم، با تمرکزی که در انجام این کار پیدا می کنم، از شر افکار مزاحم خالص می شوم.  خیلی زود توانستم 
کارچاپ پارچه و چاپ بر روی ساک دستی را  یاد گرفته و در جلسه  دوم، سوم کارم را ارائه دادم.  ساک های 
دوخته شده را  در اختیارمان می-گذارند  و اگر ساک به ما نرسید، خودمان آن  را می دوزیم. این هنر از آموزش 

تا خود اشتغالی مسیر کوتاهی را دارد و نیاز به ابزار خاصی هم ندارد. 

تمایل دارم این رشته را ادامه داده و به مهارت بیشتری برسم
اشـرف جمیلـی: مـن از قبـل از شـیوع کرونـا بـا رعـد آشـنا بـودم  و در کالس های مختلف آن شـرکت کـردم. دو 
روز در هفتـه بـه کالس سـفال مـی روم، یـک روز هـم در کالس نقاشـی و چـاپ روی پارچه می آیـم. این کالس  
بسـیار مفیـد و آرامش بخـش اسـت. مـن کار چـاپ پارچـه را بخوبـی انجـام می دهم، ولـی نقاشـی روی پارچه 
بـه دلیـل لـرزش دسـت،  برایم مشـکل اسـت.  کال نقاشـی روی پارچه نیـاز به دقت زیـاد و کار بیشـتر دارد تا 
محصـول نهایـی بتوانـد بـه مرحله فروش برسـد. ولی چـاپ پارچه خیلی زود بـه نتیجه می رسـد و وقتی  قالب 
آن را تهیـه کردیـم، می توانیـم کار  را انجـام دهیـم. رعد هم کمک می کنـد تا  کارهایمان را بفروشـیم.  تا حاال  
توانسـته ام چند تا سـاک بفروشـم.  تمایل دارم این رشـته را ادامه داده و به مهارت بیشـتری دسـت پیدا کنم. 

معصومـه علیـزاده: مـن سال هاسـت بـه رعـد می آیـم و دوره هـای حسـابداری، بازاریابـی، زبـان و کامپیوتـر را 
گذرانـده ام. قبـال در کالس معـرق، خانـم خالقـی، شـرکت می کـردم کـه بعـد از کرونـا، متاسـفانه این کالس 
تعطیـل شـد. مـن بـه تازگی  بـه کالس نقاشـی روی پارچه و چـاپ پارچه می آیم و این  رشـته هنری را بسـیار 

دوسـت دارم  و عالقمنـدم ایـن هنـر را ادامـه دهم.

هنرجوییداشتمکهبارشتهچاپ
پارچهاصالآشنایینداشت،ولی

بعدازاینآشنایی،خودشمیدوزد،
طراحیمیکند،چاپمیزندوبازار
فروشخوبیهمازطریقاینترنت

دارد

با کــــارآمــــوزان

در خاتمـه با شـش نفـر از کارآموزان کالس به گفت وگو نشسـتیم 
تا از نظراتشـان مطلع شویم. 
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فاطمـه علیونـد:  مـن قبـل از کرونا در کالس های   
از راه  معـرق و خیاطـی شـرکت  می کـردم و 
معـرق بـه درآمـد هـم رسـیدم.  تابلـو زدم و 
بـه فـروش رسـاندم. بعـد از حضـوری شـدن  
کالس هـای رعـد، هـم در کالس چـاپ روی 
شـرکت  پارچـه  روی  نقاشـی  هـم  و  پارچـه 
می کنـم. بـه نظـرم کالس خیلـی خوبی اسـت 
و باعـث آرامـش ذهنـی من می شـود. دوسـت 

دارم در ایـن رشـته هـم بـه  درآمـد برسـم. 

فاطمـه فرجـی: مـن در کالس هـای  نقاشـی رنگ 
کـرده  ترام نقطـه شـرکت  و  روغـن، سـیاه قلم 
وکارهایـم را در صفحـات مجـازی بـه فـروش 
روی  نقاشـی  کالس  در  هـم  اآلن  می رسـانم. 
پارچـه و چـاپ روی پارچه شـرکت می کنم.  به 
نقاشـی رنگ روغـن بیشـترعالقمندم و کار روی 
پارچـه به دلیل مشـکلی کـه در دسـتهایم دارم 

برایم سـخت اسـت. 

در خاتمه کارآموزان انتظاراتشان از رعد را هم بیان کردند؛ 
اینکـه رعـد مـکان ثابتـی  را بـرای عرضـه تولیـدات آنهـا 
اختصـاص دهـد تـا منتظر برگـزاری نمایشـگاه های سـالیانه 
نباشـند. یکـی از کارآمـوزان بـه اهمیت کسـب درآمد اشـاره 
کـرد و گفـت: وقتـی درآمـدی  کسـب نکنیـم   خانواده هـا  
معتـرض می شـوند کـه ایـن  همـه رفـت و آمـد به رعـد  چه 
نتیجه ای دارد؟ آنها  انتظار دارند که رشـته ای را ادامه دهیم 
کـه درآمـد داشـته باشـد. دیگـری گفـت: مـادرم می گویـد  
قالیبافی یاد بگیر که فایده داشـته باشـد، ولـی من قالیبافی 
را دوسـت نـدارم. او ادامـه داد، وقتـی آموزش هـا منجـر بـه 
اشـتغال نشـود باعث یاس و ناامیدی در کارآموزان می شـود. 
کار آمـوز دیگـری به کالس های بسـیاری که در رعـد گذرانده 
ولـی بـه درآمد نرسـیده اشـاره کـرد و گفـت: بعضـی از ما از 
سـال 82  بـه کالس هـای مختلف رعـد آمده ایم ولـی  هنوز 
نتوانسـته ایم در رشـته ای بـه درآمـد پایـدار برسـیم. او ادامه 
داد؛ اگـر  چنـد نفـر از مـا  دور هم جمع شـویم و یک گالری 
راه بیاندازیـم، شـاید بتوانیـم بـه درآمد برسـیم  ولـی هزینه 
راه انـدازی گالـری بسـیار زیـاد اسـت و مـا از پـس تامین آن 
برنمی آییـم. تهیـه مـواد اولیه و ابـزار کار مثل پارچـه و رنگ 
و قلمـو  هزینـه زیـادی دارد و اغلـب ما نمی توانیـم این مواد 
را تهیـه کنیـم و در منـزل کار کنیـم.  اگـر هـم بتوانیـم این 
ابـزار را تهیـه و محصولـی  تولیـد کنیـم جایی بـرای عرضه و 
فـروش نداریـم. بایـد صبـر کنیـم که رعد سـالی یکـی دو بار 

نمایشـگاه بگذارد. 
اگـر رعـد بتوانـد در تامیـن  هزینـه بـرای خرید مـواد اولیه و 

ابـزار بـه بچه هـا کمـک کنـد، خیلی خوب اسـت. 
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تحصیل یکی از بدیهی ترین نیازهای یک فرد در جامعه است. این در حالی است که در ایران اکثر 
دانشگاه ها برای حضور و استفاده دانشجویان دارای معلولیت مناسب سازی نشده اند و البته 
باعث تاسفه که هنوز برخی از مدیران دانشگاه ها و حتی اساتید هم درک درست و صحیحی از 

شرایط دانشجویان دارای معلولیت ندارند.
بعد از حادثه ای که در سال چهارم هنرستان )قبل از دیپلم( برایم اتفاق افتاد و معلولیت را بر من 
تحمیل کرد، سال ها طول کشید تا توانستم مجددا درسم را ادامه دهم. از پیدا کردن هنرستان 
مناسب که در نهایت هم پیدا نشد و من به ناچار بدور از دیگر هنرجویان و گاها در پای پله ها 
امتحان می دادم، تا پیدا کردن یک دانشگاه که الاقل کمترین امکانات مناسب سازی از قبیل 

آسانسور را داشته باشد.
پـس از دیپلـم چند سـال پشـت سـر هم برای لیسـانس قبول شـدم که متاسـفانه یا دانشـگاه 
مناسـب نبود و یا مسـئوالن دانشـگاه و اسـاتید درکی از شرایط جسـمانی من نداشتند و ناچار 

انصراف می شـدم. به 
خـوب بخاطـر دارم که آن روز اسـتاد قبول نکـرد کالس را در طبقه همکف برگزار کند. توسـط 
دوسـتانم بـه مـن پیغـام داد کـه اگـر بـه درس عالقـه دارم، سـینه خیز هم که شـده تـا طبقه 
سـوم بـروم. آن روز بـا کمـک عصـا سـه طبقـه را از پله هـا بـاال رفتـم تا به اسـتاد نشـان دهم 
کـه بـه درس عالقـه دارم. امـا بعـد از آنکه برگشـتم پاییـن آن درس و آن اسـتاد را حذف کردم 

و تـرم بعد بـا یک اسـتاد فهیم ادامـه دادم.
خـوب یـادم هسـت در روزهایـی که از سـاعت 8 صبـح تا 6 عصر کالس داشـتم، هیـچ غذایی 
نمی خـوردم و آب هـم نمی نوشـیدم تـا مبـادا به سـرویس بهداشـتی نیـاز پیدا کنـم. چون در 

دانشـگاه، سـرویس بهداشـتی مناسـب وجود نداشت.
تنهـا چیـزی کـه مـرا بـه ادامـه مسـیر وا میداشـت عالقـه وافرم بـه تحصیـل در رشـته مورد 
عالقـه ام و حمایـت خانـواده و دوسـتانم بـود کـه باعـث دلگرمـی من میشـد تا سـختی و رنج 

ناشـی از عـدم مناسب سـازی ها را بتوانـم تحمـل کنـم.
عدم مناسب سـازی و دسـترس پذیری دانشـگاه ها از قبیل نداشـتن رمپ و آسانسـور یا برگزاری 
کالس هـا در طبقـات بـاال، کوچکـی آسانسـورهایی که جـا بـرای ورود ویلچر ندارند و نداشـتن 
سـرویس های بهداشـتی مناسـب باعث دلسـردی، سـرخوردگی، احسـاس تحقیر، غیبت های 
مکـرر و در نهایـت تـرک تحصیـل دانشـجویان دارای معلولیت خواهد شـد کـه در اینصورت نه 
تنهـا فـرد از بدیهی تریـن نیـازش محـروم خواهد ماند، بلکـه دولت و جامعه هم از داشـتن یک 

فـرد تحصیـل کـرده و پرورش یک نخبـه محروم خواهنـد ماند.

عاری از تبعیض

  به امید جامعه ای 

شهرام مبصر 
کنشگر اجتماعی حوزه معلولیت
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زمزمه

یکی از بزرگ ترین ایرادهای درونی ما این است که در زندگی خود را اسیر 
ذهن دیگران می کنیم و در واقع »با ذهن دیگران« زندگی می کنیم.

شاید نه حسادت، نه کینه ورزی، نه افاکر منفی و نه هیچ چیز دیگر، به اندازه ی این 
موضوع نمی تواند به ما آسیب برساند.

وقتی کسی از ظاهر و زیبایی ما تعریف می کند، این زیبایی را از چشمان و ناگه او 
می دانیم.

اما دقت نمی کنیم که در بقیه موارد هم ممکن است این موضوع صادق باشد .
اگر کسی ما را در انجام اکری ناتوان می داند، این مشلک از ناتوانی و ضعف 

ما نیست
اهمیتی ندارد که دیگران فکر می کنند زیبا نیستید، زیبایی در ذهن شماست.

مهم نیست که سیل نظرات و دخالت ها به سمت شما سرازیر شود، در آخر تصمیم 
گیرنده شما هستید.

مهم نیست در ذهن دیگران درباره ی شما چه می گذرد، شما 
مسئول طرز فکر دیگران نیستید.

مهم این است که شما خودتان بدانید که توانا هستید، 
زیبا هستید، قوی هستید و به هدف و توانایی خودتان 

ایمان داشته باشید.
جهان اطراف شما در ذهن خودتان شلک 

می گیرد، نه در ذهن دیگران.

با »ذهن خودتان« زندگی کنید، با »ذهن خودتان« زندگی کنید، 

تا در آرامش و خوشبختی زندگی کنیدتا در آرامش و خوشبختی زندگی کنید

فاطمه کنهانی 
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فاطمه کنهانی

طبـق روابـط علـت و معلـول، هر نـوع معلولیت وابسـته و نیازمنـد به یک یـا چند علت 
است.

معلولیت هـای جسـمی و حرکتـی نیـز بـر اثـر علت هایـی پیـش می آیـد کـه گاهـی کار 
طبیعـت و انـواع بیماری هـا اسـت و گاهـی نتیجـه مشـکالت اجتماعـی.

در تعریف معلولیت، معلول به کسـی گفته می شـود که در مسـیر تالش برای دسـت یابی 
بـه خواسـته ها، اهـداف و نیازهـای زندگی اش، ناتوان باشـد و در راسـتای بـرآورده کردن 

نیازهـای روزانه با مشـکل مواجه شـود.
وقتـی عوامـل و علت هـای گوناگـون مانـع بـرآورده شـدن نیازهایـی ماننـد تحصیـل، 
اشـتغال، ازدواج، رفـت و آمـد و بـه طور کلـی فعالیت های روزانه شـوند، در نتیجه باعث 

معلولیـت فـرد در جامعـه و در زندگـی شـخصی و روزمـره خواهند شـد.
همچنیـن کسـی کـه بـه واسـطه وجـود عوامـل بیرونـی یا حتـی درونـی، از رسـیدن به 

خواسـته ها و اهـداف درونـی بـاز بمانـد نیـز، دچـار معلولیت اسـت.
عوامـل محیطـی مانند شـرایط اقتصادی و اجتماعی، جامعه، مردم، سـاخت و سـازهای 
شـهری نامناسـب و غیـر اصولـی، عـدم وجود امکانـات الزم و حتـی شـرایط آب و هوا از 
یـک سـو، و عوامـل درونـی کـه برگرفتـه از بیماری های جسـمی یـا افکار افراد هسـتند، 
می تواننـد باعـث ناتوانـی و معلولیت در رسـیدن به اهداف و خواسـته ها و نیازها شـوند. 
ایـن افـکار می تواننـد حاصل تلقین خـود فرد یا در نتیجـه ی افکار اجتماعی و فشـارهای 

اطرافیان باشـد.

زمستانهامعلولتریم!
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افـکاری ماننـد ناامیـدی، منفی گرایی، کمال گرایـی مفرط، تنبلی، اتالف وقت، حسـادت 
و نداشـتن انگیـزه کافـی از جملـه افـکار بازدارنـده و ناتوان کننـده افـراد هسـتند کـه 
می تواننـد حتـی جسـم سـالم را هـم بـه جسـمی ناتـوان و ضعیـف تبدیل کننـد. اگرچه 
فـرد در ظاهـر از سـالمت جسـمانی کامـل برخـوردار باشـد، بـا ایـن قبیل افـکار ممکن 
اسـت تمـام اراده و تـوان را در مسـیر برنامه ریـزی و تـالش برای رسـیدن بـه اهداف خود 

از دسـت بدهد.
کسـی کـه بـرای اشـتغال و تحصیـل و تـالش برای رسـیدن به خواسـته هایش احسـاس 
تنبلـی کنـد، ناتوان و معلول اسـت. کسـی کـه به دلیل بارش های سـنگین بـرف و باران 
از رفـت و آمـد بـاز بمانـد، معلول علت های آب و هوایی و شـرایط جوی اسـت. کسـی که 
بـرای رسـیدن بـه اهدافـش در جامعه، با موانع اقتصـادی و اجتماعی و فرهنگـی و... رو 

بـه  رو شـود، ناتـوان و معلول به شـمار می آید.
عـالوه بـر علت هـا و عوامـل محیطـی و بیرونـی و گاهـًا ذهنی کـه باعث معلولیـت افراد 
می شـوند، بیماری هـای جسـمی و فیزیکی و ظاهـری نیز موجب معلولیـت و ناتوانی هایی 

در جامعـه و زندگـی روزمره افراد می شـوند.
اکنـون فـردی را تصـور کنیـد کـه عالوه بـر معلولیت هـای جسـمی و فیزیکی، بـا عوامل 
و مشـکالت محیطـی هـم دسـت و پنجـه نـرم می کنـد و ایـن مشـکالت مزیـد بـر علت 
هسـتند تـا موانـع بیشـتری در راه رسـیدن بـه خواسـته ها و برآورده شـدن نیازهـا ایجاد 

شود.
کسـی کـه بـرای راه رفتـن از عصـا کمـک می گیـرد، در سـرما و یخبنـدان بارهـا لیـز 
می خـورد و بـه زمیـن می افتـد. کسـی کـه از ویلچـر اسـتفاده می کنـد، هنـگام بـارش 
سـنگین بـرف کامـال از رفـت و آمد و تـردد ناتوان می شـود. افـراد نابینایی کـه از عصای 

سـفید اسـتفاده می کننـد، بـا وجـود بـرف و لغزندگـی در معـرض آسـیب هسـتند.
چرخ هـای ویلچـری کـه در بـرف گیـر می کننـد، معابـری که لغزنـده و خطرناک هسـتند 
و خیابان هایـی کـه بـا وجـود بـرف، مناسـب بـرای عبـور و مـرور نیسـتند، گوشـه ای از 

مشـکالت توان یابـان در فصـل زمسـتان اسـت.
معابـر غیـر هم سـطح و سـطح شـیب دارهای نامناسـب و پله هـای بی پایـان، اگرچـه در 
فصل هـای دیگـر هـم گاهـًا موانـع بزرگی بـرای توان یابان هسـتند، امـا برای افـرادی که 
دچـار معلولیت هـای جسـمی و حرکتـی هسـتند، باعـث ناتوانی هـای مضاعـف در فصل 
زمسـتان می شـوند کـه ممکـن اسـت تـا مختل شـدن زندگـی روزمـره هم پیش بـرود و 

حتـی منجـر بـه خانه نشـینی، کاهـش اعتماد بـه نفـس و افسـردگی توان یابان شـود.
هرچنـد وجـود مسـیرهای نامناسـب و ناهمـوار و موانـع محیطـی، کمبـود امکانـات و 
مشـکالت بی پایـان معابـر و شهرسـازی غیراسـتاندارد، در تمـام طـول سـال حتی گاهی 
برای افرادی که مشـکالت جسـمی و حرکتی ندارند، باعث بروز مشـکالت و سـختی های 
زیـادی می شـود، امـا در فصل زمسـتان بـا وجود بـرف و یخبندان و لغزندگـی و حتی زیر 
بـرف رفتـن برخـی از مسـیرها و معابر، همه ی این مشـکالت بـرای توان یابـان دوچندان 

و تقریبـا غیـر قابل تحمل می شـوند.
جامعـه ی توان یابـان همیشـه بـا سـختی ها و مشـکالت زیـادی مواجـه اسـت و نیازمند 
مناسب سـازی  و اصـالح سـاختمان ها و در اختیـار داشـتن امکانات اسـت. امـا در فصل 

زمسـتان انـگار مشـکالت هم فـرق می کننـد. انگار کـه بگوییم: 
»ما همیشه معلول هستیم، اما زمستان ها معلول تریم!«
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لطفا در ابتدا خود را معرفی کنید: 
سـاله،   ایالتـی،41  رویـا  ایالتـی:  رویـا 
هسـتم.  فرزنـد  یـک  دارای  و  متاهـل 
بیسـت و یـک سـال اسـت کـه ازدواج 
کـرده و دختـری 16 سـال دارم. دختـرم 
در سـال دهـم و در مدرسـه تیزهوشـان 
درس می خوانـد. فارغ التحصیـل رشـته 
مدیریـت بیمه از دانشـگاه عالمه قزوینی 
هسـتم. کالس آمـوزش خیاطـی را هـم 
قیطـون  آمـوزش  حـال  در  و  گذرانـده 
فنـی و  دانشـگاه  در  می باشـم.    دوزی 
حرفـه ای رعـد  هم رشـته منابع انسـانی 
را  دنبال می کنم. همسـرم حسـام الدین 
قهرمانـی، کارشـناس مدیریـت دولتی و 

کارمنـد اسـت. 

ظاهرتان  در  چیست،  شما  معلولیت 
معلولیتی دیده نمی شود؟

رویـا ایالتـی: مـن  از ناحیـه انگشـتان 
هسـتم.   معلولیـت  دچـار  دسـت  یـک 
حادثـه،  و  سـهل انگاری  یـک  اثـر  در 
کرسـی  بـه  دسـتم  ماهگـی  شـش  در 

برقـی چسـبیده  و انگشـتان یک دسـتم 
سـوخت. 

قرار بود همسرشما هم در این گفت و 
ایشان  که  حاال  باشد.  ما همراه  با  گو 
ازدواجتان  از  خودتان  ندارند  حضور 
همسرتان  با  چگونه  بگویید.  برایمان 
به  منجر  که  آشنایی   شدید؟  آشنا 

ازدواجتان شد؟
رویـا ایالتی: همسـر من به دلیل مشـغله 

کاری نتوانسـت در ایـن گفتگـو شـرکت 
کنـد، سـواالت شـما را مـن و  دختـرم 
پاسـخ می دهیـم. ازدواج ما یـک ازدواج 
خانواده هـا  توسـط  کـه   بـود  سـنتی 
مطـرح و دنبـال شـد. معلولیـت مـن از 
ناحیـه انگشـتان یـک دسـت  اسـت و 
خودایمنـی  بیمـاری  بـه  هـم  همسـرم 
مبتالسـت.  معلولیت من  شـدید نیست 
و هیچ وقـت خـود را معلـول ندانسـتم. 
افـرادی کـه معلولیـت  مـادرزادی دارند 
و یـا بـا بیماری هـا و حـوادث مختلـف   
زندگـی  دچـار معلولیـت می شـوند، در 
بـا مشـکالت فراوانـی  روبه رو می شـوند 
و   کارهـای شـخصی  همـه  مـن   ولـی 
کارهـای مربـوط بـه زندگیـم  را خـودم 
بـدون  را  دختـرم  می دهـم.   انجـام 
کمـک اطرافیـان بـزرگ کـردم و  سـعی 
کردم همیشـه مسـتقل و خودکفا باشم.  
متاسـفانه جامعـه، بـه هر نوع تفـاوت و 
بـه هـر نـوع نقص ظاهـری، نـگاه خوبی 
بـه  خانـواده همسـرم  وقتـی  نـدارد.   
خواسـتگاری مـن آمدنـد، پـدر و مـادرم 

رویـا ایالتی 41 سـاله اسـت. او بیسـت و یک سـال اسـت 
کـه ازدواج کـرده و دختـری 16 سـاله بـه نـام پریـا دارد.  
فارغ التحصیـل رشـته مدیریـت بیمـه از دانشـگاه عالمـه 
قزوینی اسـت و آموزش خیاطی را هم  دیده اسـت. همسـر او 
حسـام الدین قهرمانی، کارشـناس مدیریت دولتـی و کارمند 
دولـت اسـت. قـرار بود با هر سـه نفـر اعضای ایـن خانواده 
گفت وگـو کنیـم  کـه بـه دلیـل مشـغله کاری همسـر، این 

گفت وگـو را بـا رویـا و پریـا دنبـال کردیم. 

رویا:مادربزرگیداشتمکهبسیار
فهمیدهومحکمبود.وقتیپدریا
مادرماجازهانجامکارهاییرابهمن
نمیدادند،اومخالفتمیکردو

میگفت:رویابایدهمهکارهایشرا
خودشانجامدهد

خدا را شاکرم که  بیست و یک سال در کنارهمسر و  
دخترمان، زندگی خوبی داریم

رویاایالتی؛

32

   شماره 85 ،  پاییز 1401

یک زندگی



گفتند که  هم دختر ما و هم پسـر شـما  
یـک مشـکل ظاهـری کوچـک دارنـد، 
پـس می تواننـد بـا هـم کنـار بیاینـد. 
خانـواده همسـرم  هـم وقتـی فهمیدند 
کـه  خودکفـا هسـتم و همـه کارهایـم 
ازدواج  بـا  می دهـم،  انجـام  خـودم  را 
مـا موافقـت کردنـد. مـن خواسـتگاران 
زیـادی که  تندرسـت بودند هم داشـتم  
و  مـالک انتخابـم ایـن نبـود کـه چون 
نقصـی در ظاهـر دارم، بایـد بـا فـردی 
ازدواج  داشته باشـد،  معلولیـت  کـه 
کنـم چـون هیچ وقـت  خـودم را  دارای 
هـم  همسـرم  نمی دانسـتم.  معلولیـت 
مشـکلی بـا  نقـص انگشـتانم نداشـت.

 خانــواده شــما چــه نظــری در مــورد 
ازدواجتــان داشــتند؟ از اول موافــق 

بودنــد؟
 رویـا ایالتـی: خانـواده مـن در ابتـدا به 
دلیـل ظاهـر همسـرم، بـا ازدواجمـان 
تـو  می گفتنـد:   و  کردنـد  مخالفـت 
در  همسـرت  بـا  به راحتـی  نمی توانـی 
جامعـه حظـور  داشـته باشـی،  ولـی 
قـرار  اولویـت  در  او  ظاهـر  مـن  بـرای 
نداشـت و بـه جـای ظاهر، بر انسـانیت 
و شـخصیت او  تکیـه داشـتم. معتقـد 
بـودم کـه هـر فـردی،  ممکـن اسـت 
عیـب و ایـرادی در ظاهـر  داشته باشـد 
ولـی اصل، باطن انسـان اسـت کـه اگر 
مشـکلی داشـته باشـد، قابـل تحمـل 

نیسـت. 

همسر شما از چه زمانی به این بیماری 
مبتال شد؟

رویـا ایالتی: همسـر من در سـن هجده 
سـالگی به  بیماری پوسـتی مبتال شد و  
چـون این بیمـاری در سـن جوانی برای 
او پیش آمد، در آن سـنین  روی اعتماد 
بـه نفسـش  اثـر گذاشـت.  چـون  ایـن 
بیمـاری  بـرای من مهم نبـود،  کمکش 
بـه  را   بـه نفسـش  اعتمـاد  تـا  کـردم 
دسـت آورده و  تحصیالتـش را بـه پایان 
ازدواجمـان  شـروط  از  یکـی  برسـاند. 
ایـن بود کـه هـردو ادامه تحصیـل داده 
بـه  را  خـود  دانشـگاهی  تحصیـالت  و 
پایـان برسـانیم. خانواده هایمـان  همـه 
تحصیـالت  بـه  تحصیل کرده بودنـد، 
اهمیـت می دادنـد. خـدا را شـاکرم کـه  
بیسـت و یکسـال اسـت در کنارهـم و 

درکنـار دخترمان، زندگـی خوبی داریم.

دستتان  مشکل  با  چطور  کودکی  در 
کنار آمدید؟

رویـا ایالتـی: مـن مـادر بزرگـی داشـتم 
کـه خانمـی بسـیار   فهمیـده  و محکم 
بـود. هـر وقـت پـدر  یـا مـادرم بـه من 
می گفتنـد:" تـو نمی توانـی فـالن کار را 
انجـام دهـی و اجـازه انجـام کارهایی را 
بـه مـن نمی دادنـد، او می گفـت : رویـا 
بایـد همـه کارهایـش را خـودش انجـام 
دهـد و  بـه مـن می گفـت:  ظرف هایت 
را خـودت بشـور و کارهایـت  را خـودت 
انجـام بـده. به ایـن ترتیب مـن از اول، 
اعتمـاد بـه نفـس الزم را پیـدا کـردم. 
چندیـن بـار روی دسـتم عمـل  جراحی 
انجـام شـد که خیلـی اذیت شـدم، ولی 
سـخت گیری-های مادربزرگم باعث شـد 
که خودکفا شـوم. همسـرم در جواب به 
خانـواده خـود که روی معلولیت دسـتم 
تاکید داشـتند گفتـه بود کـه   رویا هیچ 
نـدارد  دیگـران  بـه  نسـبت  کمبـودی 
انجـام  خـودش  را  کارهایـش  همـه  و 
می دهـد. بعدهـا  مادر شـوهرم که  یک 
خانـم فرهنگی اسـت  به مـن گفت:  تو 
خیلـی خوب زندگـی ات را مدیریت کرده 

و بـه همسـر و فرزنـدت می رسـی.

و  کودکی  زمان  در  مشکل  این  آیا 
جامعه  از  که   نشد  باعث  نوجوانی  

فاصله بگیری و منزوی شوی؟
رویـا ایالتـی: در نوجوانـی  مثـل همـه 
دختـران، دوسـت داشـتم زیبـا باشـم 
بـرای  نداشته باشـم.   و  هیـچ نقصـی 

همیـن مدت ها  دسـتم را از بقیه پنهان 
می کـردم. آن زمـان جامعـه نـا آگاه تـر 
بـود و  بچه هـا در مدرسـه نسـبت بـه  
تفاوت هـای ظاهـری واکنـش بیشـتری 
نشـان می دادنـد.  متاسـفانه خیلـی از 
معلولیـت  دارای  فرزنـدان  خانواده هـا، 
خـود را پنهـان کـرده و  مـردم بـا انواع 
تفاوت هـا آشـنا نمی شـوند. مـن چنـد 
سـال عضـو جامعـه معلـوالن در کـرج  
بـودم و بـه کمـک سـایر اعضـا تصمیـم 
گرفتیـم بچه هـای دارای معلولیـت را به 
یکـی از پارک هـای کـرج که محـل رفت 
و آمـد افـراد سـطح بـاالی کـرج بـود، 
ببریـم. قرار شـد  فقـط در محیط پارک 
بنشـینیم و با هم چایی بخوریم.  بیشتر 
اول،  دفعـه  بودنـد.  ویلچـری  بچه هـا 
عده ای  آمدند و اظهار دلسـوزی کردند. 
دلسـوزی  کمتـری  تعـداد  دوم،  دفعـه 
کردنـد و در دفعـات بعدی، دیگر کسـی 
بـه ایـن گـروه توجـه نمی کـرد، چـون 
می دیدنـد اینهـا  افـرادی هسـتند کـه  
کارهایشـان را خودشـان انجام می دهند 
و زندگـی عـادی دارنـد. البتـه مـردم با 
حضـور افـراد دارای معلولیـت در پارک، 
متوجه مناسـب  نبـودن محل های عبور 
و مـرور  در پـارک هم شـدند و فهمیدند 
افـراد  فقـط  پارکـی   چنیـن  از  کـه 
کننـد.  اسـتفاده  می تواننـد  تندرسـت 
در جامعـه حضـور  افـراد  ایـن  وقتـی  
داشـته باشـند، جامعـه نسـبت بـه آنها 
احسـاس مسـئولیت می کند. بسیاری از 
دوسـتان، خودشـان را از جامعـه پنهان 
می کننـد، در صورتی کـه باید در جامعه 
حضـور داشته باشـیم  تـا دیـده شـویم.  
اینکـه فقـط تعـدادی  انجمن بـه داد ما 
برسـند، کافی  نیسـت، همـه کارگزاران 
جامعـه بایـد  نسـبت بـه رفـع نیازهای 
جامعـه معلـوالن احسـاس مسـئولیت 
کننـد. بـه نظرمـن، فرهنگ سـازی باید 
از زمـان کودکـی و از مـدارس صـورت 
بگیـرد  و  بچـه ای که روی ویلچر اسـت 
بایـد در کنـار  سـایر بچه ها  در مدرسـه 

درس بخوانـد. 

چگونه با رعد آشنا شدید؟
رویــا ایالتــی: مــن ســاکن کــرج هســتم 
ــرج  ــا رعــد ک ــل  ب و هشــت ســال  قب
ــی   ــا دوره خیاط ــدم.  در آنج ــنا ش آش

رویا:کاشامکاناتیبرایازدواج
افراددارایمعلولیتفراهممیشدتا

بتوانندازدواجکنند
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ــن رشــته مشــغول  ــدم و در همی  گذران
بــه کار شــدم  ولــی چــون بــازار خیاطی 
فعــال نبــود، ایــن رشــته را ادامــه 
ــا دانشــگاه  ــد از آشــنایی ب ــدادم.  بع ن
تهــران  در  رعــد  کاربــردی  علمــی 
ــای  ــه در  کالس ه ــم ک ــم گرفت تصمی
شــرکت  دانشــگاه   ایــن  آموزشــی 
کنــم. حــدود یــک ســال اســت کــه در 
ــون دوزی  ــی و قیط ــای خیاط کالس ه
ــع  ــه ای مجتم ــای پارچ ــه کیف ه و تهی
ــط  ــم.  محی ــرکت می کن ــم ش ــد ه رع
ــت دارم.   ــیار دوس ــران را بس ــد ته رع
مجموعــه   کارمنــدان  و  مربیــان 
احســاس مســئولیت باالیــی دارنــد 
ــالش  ــوزانه ت ــان دلس ــرای  توانیاب و ب
می کننــد. آنقــدر بــه ایــن محیــط 
عالقمنــد شــدم کــه نمی خواهــم از 
ــده  ــت دارم  در آین ــوم. دوس آن دور ش
بتوانــم  بــه عنــوان مربــی در رعــد 

ــوم.  ــه کار ش ــغول ب ــران مش ته

آیا از طریق  آموزش هایی که دیده اید،  
به درآمد هم رسیده اید؟

اندکـی  درآمدهـای  بـه  ایالتـی:  رویـا 
رسـیده ام. مربـی مـا  از نیـاز بـازار و از 
طرح هـا و مدل هـای جدید مطلع اسـت 
کیف هـای  دوخـت  آمـوزش  مـا  بـه  و 
کیف هـای  می دهـد.  را  پارچـه ای 
پارچـه ای، تقاضای خوبی دارند و سـریع 
قیطـون  کار  از  می رسـند.  فـروش  بـه 

می گیـرم. دسـتمزد  هـم  دوزی  

▪ بــا پریــا، دختــر ایــن زوج همــدل 
ــتیم:  ــو نشس ــه گفت وگ ــم  ب ه

از   و  کـن  معرفـی  را  خـودت  لطفـا  
تجربـه ای که از مدرسـه کـه مخصوص 

بگـو:  اسـت  تیزهوشـان 
ــتم  ــی هس ــا قهرمان ــن پرنی ــا: م پرنی
و در کالس دهــم، در رشــته علــوم 
درس  ســمپاد  درمــدارس  تجربــی، 
ــه  ــن مدرس ــه در ای ــم. از اینک می خوان
ولــی  خوشــحالم  می خوانــم،  درس 
ــت  ــن اس ــدارس در ای ــن م ــی ای ویژگ
ــذاری.  ــا بگ ــت را ج ــد کودکی ــه بای ک
بــه  را  چیزهایــی  مــدارس  ایــن  در 
تــو می دهنــد و چیزهایــی را از تــو 

شــادی های  و  بــازی   می گیرنــد. 
ــت  ــد و رقاب ــو می گیرن ــه  را از ت کودکان
را جایگزینــش می کننــد. ایــن  فضــای 
رقابتــی، فشــار زیــادی  بــه دانش آمــوز 
وارد می کنــد. در ایــن مــدارس دروســی 
تدریــس می شــوند کــه  در مــدارس 
ــاری  ــود.  فش ــس نمی ش ــادی تدری ع
وارد می شــود،  بــه دانش آمــوز  کــه 
ــه  ــدازه اســت. البت ــش از ان گاهــی  بی
در  ایــن مــدارس روانشناســانی حضــور 
دارنــد   کــه بــا  ارزیابــی دانش آمــوزان، 
ــه روح و  ــات  ب ــش  لطم ــعی در کاه س
روان  آنهــا می شــوند. البتــه تعــدادی از 
بچه هــا  قــادر بــه تحمــل ایــن فشــارها 
نبــوده و در دروس مختلــف تجدیــد 
ــوند.  ــراج می ش ــه اخ ــده و از مدرس ش
ــری  ــار دیگ ــم فش ــراج ه ــرس از اخ ت
اســت کــه همــواره روی بچه هــا اســت. 
البتــه مدرســه از دبیــران بســیار خوبــی  
ــد  و  ــتفاده می کن ــکاری اس ــرای هم ب
ــواد  ــوی و باس ــیار  ق ــه بس کادر مدرس

ــتند.  هس

بــا وجــود تعاریفــی  کــه از مدرســه 
ــب  ــه عق ــر ب ــی، اگ ــان می کن تیزهوش
ــاز هــم همیــن مدرســه را  برگــردی، ب

می کنــی؟  انتخــاب 
ــه  ــادی ب ــای زی ــه انتقاده ــا: گرچ پرنی
مدرســه دارم،  ولــی بــا توجــه بــه 
مــدارس موجــود،  دوبــاره  مدرســه 
می کنــم  انتخــاب  را   تیزهوشــان 

پرنیا:بهنظرمننواقصظاهری
مانعرشدوپیشرفتآنهادرزندگی

نشدهوحتیکنارآمدنبا
برخوردهایسایرین،باعثقویتر

شدنآنهاهمشدهاست

34

   شماره 85 ،  پاییز 1401

یک زندگی



ــال   ــه احتم ــم ک ــل می دان چــون حداق
قبولیــم در کنکــور بیشــتر اســت. بــرای 
قبولــی در رشــته های خــوب، نوجوانــی 
ــا   ــی م ــن مدارســی و جوان ــا در چنی م
ــگاه، از  ــدن در دانش ــول ش ــد از قب بع

ــی رود. ــت م دس

ــا توجــه  ــا پــدر ومــادرت را ب زندگــی ب
کــه  ظاهــری  کوچــک  بــه مشــکالت 

می بینــی؟ چگونــه  دارنــد 
ــص  ــن نواق ــن ای ــر م ــه نظ ــا:  ب پرنی
پیشــرفت  و  رشــد  مانــع  ظاهــری، 
ــار  ــی کن ــده  و حت ــی نش ــا در زندگ آنه
آمــدن آنهــا  بــا برخوردهــای ســایرین، 
هــم  آنهــا  شــدن  قوی تــر  باعــث 
ــمتی  ــان، قس ــر انس ــت.  ظاه شده اس
از وجــود انســان اســت ولــی شــخصیت 
ــرف اول را در  ــر، ح ــای دیگ و توانایی ه
ــدر  ــد. شــاید پ زندگــی انســان ها می زن
ــران   ــا دیگ ــر ب ــن   در ظاه ــادر م و م
فــرق داشــته باشــند، ولــی  آنهــا 
همــان افــرادی هســتند  کــه  بــه مــن 
ــا  ــی ام معن ــه زندگ ــده و ب ــق ورزی عش
داده انــد. مــن  تــا ســن دوازده ســالگی 
ــادرم  ــدر و م ــه پ ــدم ک ــه نمی ش متوج
از  ولــی  دارنــد  ظاهــری  مشــکالت 
ســنین  چهــارده، پانــزده ســالگی بــود 
ــم می خواســت  کــه  بعضــی اوقــات دل
ایــن نقــص را از دوســتانم پنهــان کنــم.   
ــا  ــه بچه ه ــت ک ــنی اس ــوغ س ــن بل س
نفــس  بــه  اعتمــاد  دچــار کمبــود 
ــن ســنین   یــک نفــر  می شــوند. در ای
ممکــن اســت وضعیــت مالــی  خانــواده 
اش را پنهــان کنــد، یکــی شــغل پدرش  
را و یکــی هــم به دنیــا آمــدن والدینــش 
ــی مــن   ــد. ول ــان کن در روســتا  را پنه
ســعی کــردم کــه اعتمــاد بــه نفســم را 
تقویــت کنــم و بــه توانایی هــای بســیار 
ــم  ــن ک ــرای م ــزی ب ــه چی ــا و اینک آنه
ــن  ــه ای ــم و ب ــه کن ــته اند تکی نگذاش
نتیجــه برســم  کــه ایــن،  نقطــه ضعــف 
مــن نیســت، بلکــه نقطــه قــوت مــن 

ــت.  اس

و سخن آخرتان....؟ 
ــت  ــه  اهمی ــم ب ــن می خواه ــا:  م روی
مســاله ازدواج در افــراد دارای معلولیــت 
ــادی را در  ــران زی ــم.  دخت ــاره کن اش
ــده ام  ــت دی ــراد دارای معلولی ــان اف می

کــه دوســت دارنــد ازدواج کــرده و  
ــس  ــن ح ــد. ای ــواده دهن ــکیل خان تش
طبیعــی هــر انســانی اســت. کاش 
می شــد امکاناتــی فراهــم شــود تــا  
ایــن افــراد بتواننــد ازدواج کننــد. حــق 
ــوند  ــی ش ــت مال ــه حمای ــت ک آنهاس
در  شــده  مناسب ســازی  خانــه ای  و 
اختیارشــان قــرار داده شــود. نیــاز 
ــر  ــری تدابی ــت یک س ــه دول ــت ک اس
ــرای آنهــا پیش بینــی کنــد.  حمایتــی ب
در  را  مســئله  ایــن  دانســتم  الزم   
ــاز  ــن نی ــی مطــرح کنــم، چــون ای جای
فطــری را در دوســتان دارای معلولیتــم  

. می بینــم

پرنیــا: بــه نظــر مــن ایــن افــراد نیازمند 
ــی از  ــتند.  خیل ــی  هس ــت روح حمای
بچه هــای رعــد کــه مــن  در ایــن مــدت 
بــا آنهــا دوســت شــده ام،  اعتمــاد بــه 
نفــس جلــو رفتــن را ندارنــد و اگــر 
ــان  ــوب در کنارش ــناس خ ــک روانش ی
ــی را  ــرای زندگ ــزه الزم  ب نباشــد، انگی
بدســت نمی آورنــد. می خواهــم بــه 
ــی  ــه نقص ــه، چ ــران جامع ــه دخت هم
در ظاهــر داشــته و یــا نداشــته باشــند، 
بگویــم بــه مســیر خــود ادامــه دهنــد. 
ایــن تفاوت هــا و حتــی شکســت ها 
ــراد می شــود.  ــر شــدن اف باعــث قوی ت
ــد بتواننــد  از جایشــان بلنــد شــده  بای
ــد. دوســت  ــو حرکــت کنن ــه جل و رو ب
ــان هایی  ــرزمینم، انس ــران س دارم دخت
مســتقل، قــوی و تاثیرگــذار در جامعــه 
و در زندگــی خــود باشــند. حضــور 

زیباتــر  را   جامعــه  قــوی،   زنــان 
ــی  ــن چیزهای ــی از بهتری ــد. یک می کن
ــردم،   ــه ک ــم تجرب ــن در زندگی ــه م ک
اعتمــادی اســت کــه پــدر و مــادرم بــه 
ــی  ــن آرزوی  خیل ــد. بزرگ تری مــن دارن
ــزده   ــارده پان از دخترهــا در ســنین چه
ســالگی، بیــرون رفتــن  از خانــه اســت 
ــر  ــه ه ــا ب ــی  ی ــر ناامن ــه خاط ــه ب ک
ــن  ــا ای ــدر و مادره ــی، معمــوال  پ دلیل
ــی  ــد. ول ــا نمی دهن ــه آنه ــازه را ب اج
ــدر  ــون پ ــازه را دارم، چ ــن اج ــن ای م
ــردی را  ــه چــه ف ــد ک ــادرم می دانن و م
ــه   ــن هســتند ک ــد و مطمئ ــار آورده ان ب

ــم. ــت کن ــودم مراقب ــم از خ می توان

بــرای  برنامــه ای  چــه  و  آرزوی  چــه 
داریــد؟  آینــده 

ــچ  ــه هی ــت ک ــن اس ــم ای ــا: آرزوی پرنی
آدمــی بابــت تحقیــر ســایرین یــا تقــص 
ــاز  ــف،  از مســیر رشــدش ب ــا ضع و  ی
نمانــد  و ســرخورده نشــود. چــون 
جامعــه مــا بگونــه ای اســت کــه  افــراد 
ضعیــف را نادیــده می گیــرد. امیــدوارم 
جامعــه و فرهنــگ مــا بازســازی شــود و 
مــردم بــا هــر ســلیقه و تفاوتــی بتواننــد 
ــند   ــاد باش ــد، ش ــی کنن ــم زندگ ــا ه ب
و مبنــای زندگــی بــر پــول اســتوار 

نباشــد. 

ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــه ام ای ــا: برنام روی
شــرکت در کالس هــای رعــد، حرفــه ای 
ــد برســم.  چــون  ــه  درآم ــوزم و ب بیام
ــرای همــه  ــی ب نداشــتن اســتقالل مال
زنــان مخصوصــا زنــان دارای معلولیت، 
زجــرآور اســت. اســتقالل مالــی باعــث 
ــه نفــس می شــود.  افزایــش  اعتمــاد ب
ــن اســتقالل برســم و  ــه ای ــدوارم ب امی
بــه الگویــی بــرای بقیــه تبدیــل شــوم. 
و  خــودم  بــرای  هــم  مــن،  آرزوی 
ــت  ــران دارای معلولی ــرای دخت ــه ب هم
ــه  ــا شــوند و ب ــن اســت کــه خودکف ای
اســتقالل مالــی برســند. بچه هــای 
ــی  ــتعدادهای خوب ــت اس دارای معلولی
ــان  ــود را نش ــی خ ــد توانای ــد و بای دارن

ــد.  دهن

رویا:نداشتناستقاللمالیبرای
همهزنانمخصوصازناندارای
معلولیت،زجرآوراست.استقالل
مالیباعثافزایشاعتمادبهنفس
میشود.امیدوارمبهایناستقالل
برسموبهالگوییبرایبقیهتبدیل

شوم.
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لطفـا در ابتـدا خودتـان را معرفـی کنید 
و از چگونگـی آشـنایی با رعـد بگویید:  
و  قـرآن  علـوم  رشـته  دانشـجوی  مـن 
حدیث دانشـگاه پیـام  نور شـهرری بودم 
و اسـتادی به نام خانم حسـینی داشـتم 
کـه روشـندل و حافـظ قـرآن بودنـد. به 
دلیـل سـواالت فراوانـی کـه  در کالس 
مطـرح می کـردم، او بـه مادرم پیشـنهاد 
کـرد کـه بـا مجتمـع رعد آشـنا شـوم  و 
از آموزش هـای آن اسـتفاده کنـم. ایـن 
پیشـنهاد بـه دلیـل فاصلـه زیـادی کـه 
منـزل مـا بـا رعـد داشـت، بـا مخالفت 
پـدرم روبه رو شـد. طوالنی ترین مسـیری 
کـه تـا آن موقـع  رفتـه بـودم، شـهرری 
بـود کـه تا منـزل مـا نیم سـاعت  فاصله 
داشـت. دو سـال  طول کشـید تـا پدرم 
را راضـی بـه نـام نویسـی در رعـد کردم. 
بعـد از رضایـت پدر، در سـال 91 در رعد  
ثبت نـام کـردم و از مهرمـاه همان سـال،  
وارد کالس هـای آموزشـی  رعد شـدم. تا 

قبـل از آمدنـم بـه رعـد،  خـودم را یـک 
آن  نمی دانسـتم.  معلولیـت  دارای  فـرد 
موقـع 25 سـاله بـودم و بـرای اولین بار 
بـود کـه افـرادی را بـا انـواع معلولیت ها  
مـن  بـه  خیلـی  اول  مـاه  می دیـدم.  
سـخت گذشـت، چون در مدارس عادی 
درس خوانده بودم و دوسـتان تندرسـت 
کـه  بـود  رعـد  در  داشـتم.  بسـیاری 

احسـاس کـردم با بقیـه افراد فـرق دارم 
ولـی بعـد از مدتـی، جـذب محیـط رعد 
شـدم و دوسـتان جدیـدی پیدا کـردم و 
از موقعیت هایـی کـه رعد بـرای توانیابان 

ایجـاد کرده بـود بهـره گرفتـم. 

در شــروع در چــه رشــته هایی ثبــت 
نــام کردیــد و آیــا مهارت هایــی کــه 
کســب کــردی، منجــر بــه درآمــد شــد؟ 
ــه  ــد چ ــای رع ــه کالس ه ــن در هم م
هنــری و چــه غیــر هنــری شــرکت 
ــه  ــه ب ــی ک ــه مهارت های ــردم و از هم ک
ــردم.  ــب ک ــد کس ــت آوردم، در آم دس
از  بیشــتر  کــه  رشــته هایی  از  یکــی 
بقیــه دوســت داشــتم و هنــوز هــم آن 
دوزی  چــرم  کار  می دهــم،  ادامــه  را 
اســت. ایــن رشــته  از ســال 94 بــا 
یکــی از مربیانــی کــه از خــارج از کشــور 
آمــده بودنــد، در رعــد راه انــدازی شــد. 
در ایــن کالس مــن و بیســت نفــر از 

کبـری پورمحمـد، از سـال 91 بـا  مجتمع رعد آشـنا شـد و 
در اغلـب کالس هـای مختلـف چه هنـری و چه غیـر هنری 
آن شـرکت کـرد و از  مهارت های کـه به دسـت آورد، در آمد 

کسـب نمود.

دررعدبودکهاحساسکردمبابقیه
افرادفرقدارمولیبعدازمدتی،

جذبمحیطشدمودوستانجدیدی
پیداکردموازموقعیتهاییکهرعد

برایتوانیابانایجادکردهبود
بهرهگرفتم

درهمه جا گفته ام که هرچه دارم از رعد است
کبریپورمحمد؛
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کارآمــوزان،  ثبت نــام کردیــم  کــه  
بعــد از یــک تــرم، فقــط شــش نفرمــان 
باقــی مانــد. در ایــن کالس، اســتاد بــه 
مــا نقشه کشــی و الگوکشــی را آمــوزش 
مــی داد. بعــد از مدتــی  بــا تمریــن 
ــه ای رســیدیم کــه از  ــه مرحل بســیار  ب
هــر  کیــف دســتی،  بــا کمــک اســتاد  
ــم.  ــازی می کردی ــی و ماکت س الگوکش
ســه ســال تحــت آمــوزش ایــن اســتاد،  
کار کردیــم و آمــوزش دیدیــم.  بعــد 
ــتی،  ــم دوس ــا خان ــان، ب ــن ایش از رفت
ــن و  ــم. م ــه دادی ــرم را ادام کالس چ
ســه نفــر از کارآمــوزان،  آمــوزش کالس 
چــرم  را  حــدود ســه ســال اســت 
ــار  ــن در کن ــم.  م ــه می دهی ــه ادام ک
دیگــری  رشــته های  در  چــرم دوزی 
ــودم. در اســفند  ــده ب ــوزش دی هــم آم
ــوان  ــوان یکــی از بان ــه عن ســال 97  ب
ــاب مجتمــع رعــد، در نمایشــگاه  توانی
بــرج  در  زنــان کــه   توانمندســازی 
ــردم.  ــرکت ک ــد ش ــزار ش ــالد  برگ می
ــوان دارای  ــن نمایشــگاه، هــم بان در ای
معلولیــت و هــم بانــوان تندرســت 

ــتند. ــرکت داش ش

در مــورد ایــن نمایشــگاه و شــرکت  
توضیــح  آنجــا  در  رعــد  کارآمــوزان 

دهیــد: 
ایــن نمایشــگاه  بــا عنــوان  نمایشــگاه 
ــرج  ــان در ســال 97 در ب ــدی زن توانمن
ــر،   ــد دو نف ــد. از رع ــزار ش ــالد برگ می
ــم، یکــی مــن و دیگــری  شــرکت کردی
هنرآمــوزی بــود کــه در رشــته گلــدوزی 
شــرکت کــرد و بــه عنــوان نفــر برتــر از 
ــراد دارای معلولیــت انتخــاب  ــان اف می
شــد. بــه نظــرم چــون اولیــن بــار 
ــزار  ــگاهی برگ ــن نمایش ــه چنی ــود ک ب
بــه  کافــی  انــدازه  بــه   می شــد، 
جامعــه معرفــی نشــد و تبلیغــات کافــی 
ــن  ــه همی ــت، ب ــام نگرف ــش انج برای
ــد.  ــی از آن نش ــتقبال  خوب ــل  اس دلی
ایــن انتقــاد همــه کســانی بــود کــه در 

ــتند.  ــرکت داش ــگاه ش نمایش

کار چــرم دوزی را ادامــه می دهــی؟ 
ــی؟ ــام می ده ــا انج ــن کار را در کج ای
  بعــد از نمایشــگاه،  کارچــرم دوزی 
انجــام  را بطــور مســتقل در خانــه 
طــول  در  خوشــبختانه  می دهــم. 

ــای  ــم از حمایت ه ــا، ه ــی کرون پاندم
مجتمــع رعــد و  هــم خانــم داداشــیان 
خیلــی بهــره  بــردم و در  نمایشــگاه هایی 
ــد،  ــزار می ش ــدت برگ ــن م ــه در ای ک
شــرکت کــردم. خانــم داداشــیان مدتی 
ــد،  ــد رفته ان ــع رع ــه از مجتم اســت ک
ولــی مــن و بســیاری از دوســتان از 
ــان   ــا ایش ــانان  ب ــروه نیک س ــق گ طری
در ارتبــاط هســتیم. البتــه حــدود 
یــک ســال اســت کــه بــه دلیــل رکــود 
در بــازار، هیــچ نمایشــگاهی برگــزار 

نشده اســت.

آیــا آموزش هایــی کــه در رعــد دیدیــد 
بــه شــما کمــک کــرد تــا بــه موفقیــت 

کنونــی برســید؟
ــه ام  ــا گفت ــه ج ــه و درهم ــن همیش م
ــن  ــت. م ــد اس ــه دارم از رع ــه هرچ ک
مثــل؛   هنــری  رشــته های  همــه 
ــرمه دوزی،  ــک بافی، س ــی، عروس نقاش
ــدوزی،  ــرم دوزی، گل ــوق دوزی، چ منج
معــرق و ســفال  را  در رعــد یــاد گرفتــم 
ــته ام  ــته ها توانس ــن رش ــتر ای و از بیش
ــم. چــون از روز اول  ــد کســب کن درآم
بــا هــدف کســب درآمــد در کالس هــای 
مختلــف شــرکت می کــردم، ســعی 
کــردم  هــر هنــری   را خــوب یــاد 
ــای  ــا کمک ه ــبختانه ب ــرم. خوش بگی
رعــد و پشــتکاری کــه داشــتم توانســتم 
موفــق باشــم. اکنــون، در رشــته چــرم 
ــه  ــر مجموع ــه زی ــرم ک ــگاه چ در دانش
دانشــگاه پیــام نــور اســت هم  مشــغول 
بــه تحصیــل هســتم.  آموزش هــای 
ایــن دانشــگاه، هــم عملــی و هــم 

ایــن  هزینه هــای  اســت.  کاربــردی 
دانشــگاه را موسســه رعــد پرداخــت 
ــدرک  ــم   م ــدوارم بتوان ــد. امی می کن
ــی  ــار بین الملل ــه اعتب ــته  ک ــن رش ای
دارد را بگیــرم.  دانشــگاه پیــام نــور 
را  هنــری  رشــته های  از  یک ســری 
ــد و  ــوزش می ده ــی آم ــور تخصص بط
مــن تنهــا کســی از رعــد هســتم کــه در 

ــرده ام.  ــرکت ک ــن دوره ش ای

ایــن دانشــگاه  چــه رشــته هایی در 
می شــود؟ تدریــس 

ــته های؛  ــم رش ــه  می دان ــی ک ــا جای ت
چــرم دوزی و عکاســی بین المللــی را 
ــرد  ــا ف ــن تنه ــد.  م ــوزش می دهن آم
از کارآمــوزان رعــد هســتم کــه در ایــن 

دانشــگاه  دوره می بینــم.

دوره هــای  گذرانــدن   از  بعــد  آیــا 
تکمیلــی، عالقــه بــه آمــوزش ایــن 
بــه عنــوان مربــی داریــد؟ رشــته  
بلــه. مــن  بــه آمــوزش دادن بــه 
دیگــران بســیار عالقمنــدم و امیــدوارم 
روزی بــه ایــن مرحلــه برســم. از  میــان  
کــه  هنــری  مختلــف  رشــته های 
آمــوزش دیــده ام، بــه رشــته چــرم دوزی 
و ســرمه دوزی بیشــتر از بقیــه رشــته ها  
آنچــه  دارم  دوســت  و  عالقــه دارم  
می دانــم را در اختیــار دیگــران هــم 
قــرار دهــم.  در حــال حاضــر در کالس  
ــد   هــم  ــا چــرم  در موسســه رع کار ب
آمــوزش می بینــم. کار بــا چــرم بســیار 
لــذت بخــش اســت و  وقتــی بــه چــرم 
دســت می زنــم، انــرژی و گرمایــی  کــه 

چــرم دارد را احســاس می کنــم.  

را  می کنــی  تولیــد  کــه  محصوالتــی 
در کجــا بــه فــروش می رســانی و  از 

درآمــد خــود راضــی هســتی؟
از طریــق  را  تولیداتــم  مــن بیشــتر 
ــروش می رســانم.  ــه ف موسســه رعــد ب
خانــواده و فامیــل  هــم گاهــی بــه 
ــر   ــن در ه ــد. م ــن ســفارش می دهن م
ــزار  ــه برگ ــه ای ک ــا بازارچ ــگاه ی نمایش
ــم. در حــال  می شــود،  شــرکت می کن
ــه رکــود اقتصــادی  ــا توجــه ب حاضــر ب
موجــود، فروشــم کمتــر شــده ولــی بــاز 
ــکر  ــدارا ش ــتم و خ ــی نیس ــم ناراض ه

می کنــم.

منهمهرشتههایهنریمثل؛
نقاشی،عروسکبافی،سرمهدوزی،
منجوقدوزی،چرمدوزی،گلدوزی،
معرقوسفالرادررعدآموختمواز
همهاینرشتههاکسبدرآمدمیکنم
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مونا مرادی فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه غیر 
انتفاعی ابرار است. او در کالس های آموزشی رعد شرکت کرده و 
نقاشی را ادامه داده است. مونا از فروش نقاشی های خود کسب 

درآمد می کند. 

لطفا خودت را معرفی کن: 
و  مونــا مــرادی هســتم. 39 ســاله 
مهندســی  رشــته  فارغ التحصیــل 
کامپیوتــر از دانشــگاه غیــر انتفاعــی 
ــی از  ــق یک ــال 89 از طری ــرار. در س اب
دوســتان دانشــگاهی ام بــا مجتمــع 
و  مــدارس  در  شــدم.  آشــنا  رعــد 
دانشــگاه عــادی درس خوانــدم و تــا 
ــد نمی-دانســتم  ــه رع ــدن ب ــل از آم قب
ــرای  ــی ب ــمی  دارم.  وقت ــکل جس مش
ــن کارت  ــدم از م ــد آم ــه رع ــام ب ثبت ن
بهزیســتی خواســتند. بــا راهنمایــی 
ــردم،  ــه ک ــتی مراجع ــه بهزیس ــد ب رع
ــدم  ــه ش ــازه متوج ــدم و ت ــی ش ارزیاب
کــه در زمــان تولــد اکســیژن کافــی بــه 
ــت CP دارم و  ــیده و معلولی ــزم نرس مغ
ــه  ــردم ب ــه م ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ب
مــن نــگاه متفاوتــی دارنــد. بــه هرحــال 
کارت بهزیســتی را گرفتــم و بعــد از 
ــال   ــگاه  در س ــی از دانش فارغ التحصیل

ــدم.  ــد آم ــه رع 92، ب

 

در دوران مدرسه و تحصیل  احساسی 
جسمانی  ناتوانی  که  این  به   نسبت 

داری، نداشتی؟
متفــاوت  حــس  ابتدایــی،  دوران  در 
ــی فکــر می کــردم  ــودن را داشــتم  ول ب
بچه هــا از روی شــیطنت، بــا مــن جــور 
دیگــری رفتــار می کننــد. ولــی در دوران 
دوســتانم  دبیرســتان،  و  راهنمایــی 
ــرار  ــاط برق ــن ارتب ــا م ــی راحــت ب خیل

می کردنــد و رفتــار عــادی داشــتند. 
چــون بــا هــم در مدرســه درس خوانــده  
ــه در دوران  ــده بودیم. البت ــت ش و دوس
و در رعــد هــم دوســتان  دانشــگاه 

ــردم.  ــدا ک ــی پی خوب

ــته  ــل در رش ــام تحصی ــد از اتم ــا بع آی
مهندســی، بــه دنبــال کار مرتبــط بــا 

رشــته ات بــودی؟
از  پــس  یک ســال  تــا  مــن   
ــودم.   ــال کار ب ــه دنب ــی ب فارغ التحصیل
کارخانجــات  از  بســیاری  بــه  حتــی 
ــردم.  ــه ک ــم مراجع ــران  ه ــراف ته اط
ــد  ــه کارمن ــاز ب ــز نی ــن مراک ــب ای اغل
داشــتند ولــی وقتــی شــرایط جســمانیم  
ــغل  ــت ش ــرم  درخواس ــد، ف را می دیدن
ــا  ــد،   ب ــد و می گفتن ــن می دادن ــه م ب
شــما تمــاس می گیریــم و هیچوقــت 
هــم تمــاس نگرفتنــد. بعــد از ایــن کــه 
ــه  ــدم، ب ــد ش ــردن کار ناامی ــدا ک از پی
رعــد آمــدم و یک ســری از دوره هــا 

برنامهامایناستکهمجموعهایاز
نقاشیهایمراآمادهکردهودرقرارداد
باگالریها،آنهارابهفروشبرسانم

 یکی از آرزوهایم  این است که 
بتوانم مستقل زندگی کنم

مونامرادی،هنرمندنقاش؛
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ــورل را  ــاپ و ک ــد؛ ICDL، فتوش مانن
ــتم  ــم نتوانس ــاز ه ــه ب ــدم. البت گذران
کار مرتبــط بــا رشــته ام را  پیــدا کنــم. 
ــدی از شــاغل شــدن، در  ــد از ناامی بع
ــام نویســی  ــد ن ــری رع ــای هن کالس ه

ــردم. ک

آیــا از واحــد اشــتغال و کاریابــی رعــد 
بــرای ورود بــه کار کمــک گرفتــی؟

فــرم  رعــد،  اشــتغال  واحــد  در 
ســال  در  کــردم.  پــر  درخواســت 
ــه  ــد ک ــی ش ــن معرف ــه م 94 کاری ب
بســته بندی نــان بــود. ایــن کار مرتبــط 
ــده  ــه دی ــی ک ــته و آموزش های ــا رش ب
ــم  ــک روز ســر  کار رفت ــود. ی ــودم نب ب
و  دیــدم نمی توانــم بــا آن ارتبــاط 
ــم.  چــون مــن در صحبــت  ــرار کن برق
نمی توانســتم  دارم،  مشــکل  کــردن 
ــم.   ــام ده ــم انج ــی را ه ــای تلفن کاره
ــارج  ــه خ ــه از خان ــتم ک ــت داش دوس
ــور  ــای  کاری حض ــده و در محیط ه ش
داشته باشــم  کــه متاســفانه  نشــد. بــا 
آمــدن  خانــم پناهــی بــه عنــوان مدیــر 
عامــل، سیســتم مجتمــع تغییــر کــرد. 
دوره هــای  یک ســری  دوران   آن  در 
ــد  ــرف رع ــدم و  از ط ــی را گذران کاریاب
هــم بــه دو جــا  معرفــی شــدم؛   یکــی 
از آنهــا اســنپ بــود و یکــی هــم شــهر 
کتــاب. بــه اســنپ آنجــا  مراجعــه 
ــی   ــت کار دادم،  ول ــردم  و درخواس ک
بــه کار دعــوت نشــدم. قبــل از کرونا  از 
طــرف رعــد،  بــه شــهر کتــاب نیــاوران 
هــم معرفــی شــدم.  در آنجــا هــم ســه 
مــاه  آمــوزش دیــدم، ولــی در آخــر بــه 

مــن گفتنــد فعــال نیــرو نمی خواهیــم. 
ــاز  ــی، نی ــد برنامه نویس ــی مانن کارهای
بــه تمریــن و تکــرار دارد و مــن از زمانی 
ــم،  ــی ام را گرفت ــدرک مهندس ــه  م ک
ــا رشــته ام انجــام  هیــچ کاری مرتبــط ب
ــوارد را فرامــوش  ــی از م ــدادم  و خیل ن
ــوزه  ــن ح ــم در ای ــر بخواه ــردم و اگ ک
کار کنــم، نیــاز بــه گذرانــدن دوره هــای 

دارم. برنامه نویســی  آموزشــی 

شــرکت  هنــری  کالس هــای  درچــه   
کــردی؟

مــن در کالس هــای نقاشــی، چــرم 
دوزی و زیــورآالت  شــرکت کــردم، ولــی 
ــه نقاشــی،  ــه  بیشــترم ب ــه خاطرعالق ب
ایــن رشــته  را ادامــه دادم. هنــوز هــم  
در کالس نقاشــی شــرکت می کنــم. 
ابتــدا نقاشــی مــداد رنگــی را آمــوزش 
ــگ  ــا رن ــی ب ــد دوره نقاش ــدم و بع دی
ــی  ــپس نقاش ــدم و س ــن را گذران روغ

اکرلیــک و اکنــون هــم نقاشــی آبرنــگ 
را آمــوزش می بینــم.

فــروش  طریــق  از  تاکنــون  آیــا 
تابلوهایــت  بــه درآمــد رســیده ای؟
  چنــد تــا از تابلوهایــم از طریــق رعــد 
بــه  فــروش رفتــه، ولــی می دانــم 
کــه اگــر رعــد نباشــد،  قــادر بــه 
فــروش تابلوهایــم نیســتم. در دوران 
ــن  ــورت آنالی ــردم  بص ــعی ک ــا س کرون
ــوار،  ــل دی و در گروه هــای مجــازی  مث
نقاشــی هایم را عرضــه کنــم، ولــی 
نتوانســتم هیچکــدام از آنهــا را بفــروش 
ــا گالری دارهــا  برســانم. ســعی کــردم ب
ــم  ــا ه ــی آنه ــرم ول ــاط بگی ــم ارتب ه
ــا  ــط ب ــد و فق ــود را دارن ــتم خ سیس
افــراد خاصــی کار می کننــد. البتــه 
ــای  ــردم گرفتاری ه ــر م ــال حاض در ح
ــال  ــه دنب ــر ب ــد  و کمت اقتصــادی دارن

ــتند. ــی هس ــای نقاش ــد تابلوه خری

چه برنامه ای برای آینده داری؟
ــم،  ــه بده ــی را ادام ــم نقاش می خواه
ولــی دوســت دارم در کنــار نقاشــی، کار 
ثابــت  و درآمــد ماهیانــه داشته باشــد. 
روی درآمــد نقاشــی نمی شــود حســاب 
ــاید  ــد و ش ــاید بخرن ــردم ش ــرد، م ک
نخرنــد. برنامــه ام ایــن اســت کــه 
مجموعــه ای از نقاشــی هایم را آمــاده 
ــرارداد  ــا ق ــی از گالری ه ــا یک ــم و ب کن
ــه  ــق ب ــم را از آن طری ــته و  کارهای بس
ــته ام  ــون نتوانس ــانم. تاکن ــروش برس ف
مجموعــه ای از کارهایــم را آمــاده کنم و 
همیشــه تابلوهایــم را بصــورت پراکنــده 

ــروش رســانده ام.  ــه ف ب

دوستدارمدرکنارنقاشی،کاردائمو
درآمدماهیانهداشتهباشد
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در مورد خانواده ات برایمان بگو؟
مــا ســه خواهــر و یــک بــرادر هســتیم. 
هفــت ســال قبــل مــادرم در اثر ســکته 
قلبــی فــوت کــرد و پــدرم هــم ســالمند 
اســت. یکــی از خواهرهایــم ازدواج کرده 
و یکــی از خواهرانــم هــم شــاغل اســت.  
ــی کار  ــالل روان ــل اخت ــه دلی ــرادرم ب ب
نمی کنــد و در خانــه اســت. پــدر و 
مــادرم خیلــی بــه مــن کمــک کردنــد 
ــم. در دوران  ــتقل باش ــم مس ــا بتوان ت
تحصیــل پــدرم کمــک کــرد تــا بتوانــم 
خــرج تحصیلــم را بپــردازم. فعــال  ســه 
ــتم؛  دو روز  ــد هس ــه در رع روز از هفت
آن بــه آمــوزش نقاشــی می گــذرد  و 
ــردی نقاشــی  ــک روز هــم بطــور کارب ی
را رعــد در  اولیــه  می کنــم.  مــواد 
ــا روی  ــد و م ــرار می ده ــان ق اختیارم
ســفال  و چــوب یــا بــوم، نقاشــی 
می کشــیم  و  رعــد خــودش آنهــا را بــه 

فــروش می رســاند. 

آیــا دوســت داری نقاشــی را تدریــس 
کنــی و بــه بقیــه آمــوزش دهــی؟

ــه آن  ــه ب ــت دارم ک ــی دوس ــه. خیل بل
درجــه برســم و بتوانــم بــه عنــوان 

ــم. ــی کار کن مرب

چه آرزویی داری؟
ــدار شــوم ، چــون  ــی پول آرزو دارم خیل
می توانــم  پــول  بــا  می کنــم  فکــر 
بــه خیلــی از خواســته هایم برســم. 
یکــی از آرزوهایــم  ایــن اســت کــه 
دوســت  کنــم.  زندگــی  مســتقل 
درآمــدی  خانه ای داشته باشــم،  دارم  

داشته باشــم و بگونــه ای کــه مایلــم 
زندگــی کنــم و محتــاج کســی نباشــم.

آیــا آموزش هایــی کــه در رعــد دیــدی 
بــه تــو کمــک کــرد تــا رضایــت از خــود 
داشــته  و در جامعــه بیشــتر حضــور 

داشــته باشــی؟
صــد درصــد. البتــه مــن قبــل از رعــد 
ــتم،  در  ــور داش ــه حض ــم در جامع ه
ــدم و   ــگاه درس خوان ــدارس  و دانش م
بــا دوســتانی کــه معلولیــت نداشــتند، 
ــه  ــا آنهــا ب ــودم.  ب همیشــه محشــور ب
و  کــوه   و  کافی شــاپ  و  رســتوران 
پــارک می رفتــم. ولــی وقتــی بــه رعــد 
ــت  را  ــای دارای معلولی ــدم و بچه ه آم
دیــدم، چنــد ماهــی بــه هــم ریختــم و 
بســیار پرخاشــگر شــدم. دوســتانم بــه 
مــن می گفتنــد چــرا اینقــدر عصبــی و 

خشــن شــده ای؟ در شــروع آمدنــم بــه 
رعــد، نمی توانســتم بچه هــای دارای 
معلولیــت را درک کنــم و  بــا آنهــا  
ارتبــاط برقــرار کنــم. از اینکــه می دیــدم 
بعضــی از آنهــا نمی تواننــد کارهــای 
ــی  ــد عصب ــام دهن ــان  را  انج خودش
ــی  ــردم. ول ــاش می ک ــدم و پرخ می ش
ــم  ــن ه ــدم  م ــه فهمی ــن ک ــد از ای بع
ــار  ــد در کن ــمی دارم، رع ــکل جس مش
آمدنــم بــا  شــناخت جدیــد از خــودم، 
بــه مــن خیلــی  کمــک کــرد. رعــد بــه 
ــک  ــا ی ــه آدم ه ــه هم ــد ک ــن فهمان م
جــور نیســتند و همــه توانایی هــای 
یکســانی ندارند.کم کــم توانســتم بــا 
بچه هــا ارتبــاط برقــرار کنــم و اآلن 
ــی خوشــحالم کــه دوســتانی دارم  خیل
معلولیــت  دارای  مثــل خــودم  کــه 
هســتند. خانــم چهره نــگار، روانشــناس 
ــی  ــن خیل ــه م ــورد ب ــن م ــد، در ای رع
ــیار  ــن بس ــا م ــان ب ــرد. ایش ــک ک کم
صحبــت کــرد و باعــث  آرام شــدنم 
ــک  ــودم کم ــه خ ــم ب ــودم ه ــد. خ ش
ــری  کــردم. شــرکت در کالس هــای هن
مخصوصــا نقاشــی بــه مــن کمــک 
می کنــد  تــا هیجاناتــم تخلیــه شــوند.

و سخن آخر: 
مــن از کارمنــدان  و مدیــران رعــد 
ممنونــم کــه چنیــن شــرایطی را  بــرای 
ــد.  ــوزان فراهــم کرده ان ــا و کارآم بچه ه
ــه  ــت توصی ــتان دارای معلولی ــه دوس ب
و  توانایــی  بــه  توجــه  بــا  می کنــم 
اســتعدادهای خــود و در جهت رســیدن 
بــه اهــداف خــود بیشــتر تــالش کننــد.

رعدبهمنفهماندکههمهآدمها
یکجورنیستندوهمهتواناییهای
یکسانیندارند.کمکمتوانستمبا

بچههاارتباطبرقرارکنمواآلنخیلی
خوشحالمکهدوستانیدارمکهمثل

خودمدارایمعلولیتهستند.
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خداوندا نگر ! غرق گناهم 
ز دست دل ، الهي روسیاهم

ببین این دل ، مرا کرده تباهم 
دلم روشن ولي گمکرده راهم

قسم بر ذات پاکت اي مسیحا 
رسان تو قایقي بهر نجاتم

ندارم توشه اي جز شرمساري 
که آرم من به سویت اي کریما

ندارم طاقت ترك گناهان 
ولي این نکته را دانم خدایا

تو خود گفتي که مي بخشم  گناهان 
به سوز دل ، اشك دو چشمان

فقط این از تو خواهم اي خدایا 
بکن با لطف خود با ما مدارا

خدایا هر چه هستم ، هر چه کردم 
به لطف تو ، امیدها بستم

سحر پر کشید و سپیده دمید 
به دیوار دل پاشید نور امید

زمزمه

مهدی صداقت مقدم
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لطفا در ابتدا  خودتان را معرفی کنید و 
از فعالیت تان در  مدرسه صبح رویش 

حرف بزنید: 
حدیث مشـتاقی هسـتم و  از سال 95 با 
مدرسـه صبح رویـش  همـکاری می کنم. 
سـال آخـر دانشـگاه در رشـته کامپیوتـر 
بـودم کـه به دلیل عالقه بـه فعالیت های 
فعالیت هـای  جـذب  اجتماعـی 
خیرخواهانـه شـده و فعالیتـم را در ایـن 
مدرسـه آغـاز کـردم. در حـال حاضـر در 
قالـب مدیـر مشـارکت های مردمـی در 
مدرسـه صبح رویـش خدمـت می کنـم. 

با توجه به شناختی که از آقای داودی 
دارید از نقشی که در تاسیس مدرسه 
مخاطبان  برای  داشتند  صبح رویش 

بگویید: 
آقـای محمد حسـن داودی؛ کارشـناس 
رشـته مهندسـی صنایع و فوق لیسانس 
زمـان  در  هسـتند.  آموزشـی  مدیریـت 
انجمن هـای  از  یکـی  عضـو  تحصیـل، 
مدرسه سـاز بـوده و همیشـه نسـبت بـه 
مسائل آموزشـی کودکان مناطق محروم 

دغدغه داشـتند. یکی از دغدغه هایشـان 
توسـط  کـه  بـود  مدارسـی  سرگذشـت 
خیریـن مدرسه سـاز سـاخته می شـده. 
مـدارس  ایـن  از  بعضـی  متاسـفانه 
بـه  الزم  نظارت هـای  نبـود  دلیـل  بـه 
بهره برداری هـای مطلـوب نمی رسـیدند. 
آشـنا  دروازه غـار  بـا محلـه  زمانـی کـه 
می شـوند تصمیـم می گیرنـد بـه همـراه 
حـوزه  در  سـابقه  بـا  افـراد  از  گروهـی 

بررسـی  مـورد  را  منطقـه  ایـن  آسـیب 
قـرار دهنـد و کاری مانـدگار را اینجـا به 
سـرانجام برسـانند. آن هـا بهتریـن راه را 
بـرای مقابلـه با آسـیب ها منطقه آموزش 
و توانمندسـازی کودکان در نظر گرفتند. 
متاسـفانه در محله دروازه غـار بزهکاری، 
مشـکالت  و  فقـر  کارکـودک،  اعتیـاد، 
بـه همیـن  بیـداد می کنـد.   فرهنکـی 
علـت گـروه نوپایـی که پـا به ایـن محله 
گذاشـته بـود تصمیـم گرفـت بـه جـای 
فعالیت هـای  حمایتـی کوتـاه مـدت، به 
کارهـای آموزشـی مسـتمر کـه تاثیـرات 

عمیـق و بلندمـدت دارنـد، بپـردازد. 
کـه  می شـوند  متوجـه  میـان  ایـن  در 
شـهرداری قصـد دارد سـاختمان نیمـه 
اختیـار  در  را  مخروبـه ای در دروازه غـار 
درخواسـت  دهـد.  قـرار  سـمن  یـک 
خـود را ارائـه می دهنـد و خوشـبختانه 
موفـق می شـوند. این سـاختمان بسـیار 
قدیمـی اسـت. به همین دلیـل عملیات 
بازسـازی  سـاختمان شـروع می شـود و 
سـاختمان مخروبـه بعـد از مدتـی خانه 

گروهنوپاییکهپابهاینمحله
گذاشت،تصمیمگرفتبهجای

فعالیتهایحمایتیکوتاهمدت،به
کارهایآموزشیمستمرکهتاثیرات
عمیقوبلندمدتدارند،بپردازد

آشنایی با فعالیت های مدارس صبح رویش
درگفتوگوبامدیردفترمشارکتهایمدرسه
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امیـد کـودکان کار و آسـیب می شـود.
ایـن گـروه، از افـرادی کـه سـابقه کار 
آمـوزش بـا کـودکان را داشـتند، دعوت 
بـه همـکاری کـرده و هیـات موسـس 
مدرسـه را تشـکیل می دهـد. بـه ایـن 
ترتیـب موسسـه صبح رویش بـه مدیریت 
آقـای داودی و  بـا کمک هـای فکـری 
موسـس  هیـات  اعضـای  مدیریتـی  و 
در  تجربـه  بـا  افـراد  از  کـه  مدرسـه، 
آمـوزش و پـرورش بودند، از اواخرسـال 
اولیـن  راه انـدازی شـد و مهـر 94   93
سـال تحصیلـی خـود را بـا حـدود صـد 
و شـصت کودک کار و آسـیب آغـاز کرد. 

به  قادر  بنیانگذاران مدرسه چگونه   
جذب این کودکان که نان آور خانواده 

بودند، از خیابان ها شدند؟ 
اغلـب خانواده های سـاکن در این محله 
گـذران  و  درآمـد  دغدغـه  فقیرنشـین، 
زندگـی را دارنـد. بـه دلیـل مشـکالت 
اقتصـادی و فرهنگـی بخشـی از کسـب 
درآمـد خانـواده یـا همـه آن بـر دوش 
فرزندان شـان اسـت. جـذب کـودکان و 
جلب اعتماد آن ها برای ورود به مدرسـه 
کار آسـانی نبـود. اعضـای گـروه بـرای  
اعتمادسـازی  مدتـی در محلـه حضـور 
پیـدا کردنـد و بـا کـودکان  و خانواده ها 
مثـال  بـرای  ریختنـد.  دوسـتی  طـرح 
آقایـان با پسـرها در پارک محلـه فوتبال 
بـازی می کردنـد، بـا آن هـا بـه گفت وگو 

دل های شـان  و  درد  و  می پرداختنـد 
بچه هـا  تدریـج  بـه  می شـنیدند.  را 
بـه چشـم بـرادران بزرگ تـر بـه یـاران 
می کردنـد.  نـگاه  صبح رویـش  مدرسـه 
خانم هـا نیز بـرای دختـران مشـابه این 
برنامـه را اجـرا کردنـد. با آن ها دوسـت 
می شـدند، بـازی می کردنـد، گاهـی بـه 
منـازل آن هـا رفتـه و بـا والدیـن آن هـا 
ارتبـاط می گرفتنـد. حتـی گاهـی برای 
تـا   می کردنـد  تهیـه  ارزاق  خانواده هـا 
اجـازه بدهنـد فرزندشـان بـه مدرسـه 
بیایـد. مسـیری طوالنـی طـی گردید تا 
باالخـره مدرسـه صبح رویـش بـا حضور 
کـودکان کار و آسـیب راه انـدازی شـد. 

وقتـی کـودکان کار و آسـیب به مدرسـه 

کـه   می شـدند  متوجـه   می آمدنـد، 
افـرادی  همـان  مدرسـه   مسـئولین  
هسـتند  که مدتـی درکنارشـان بوده اند 
و ایـن موضـوع برایشـان حـس امنیـت 
ایجـاد می کـرد. بچه هـا به تدریـج درک 
کردنـد کـه فضـای مدرسـه صبح رویش 
خشـک،  فضاهـای  از  متفـاوت 
و  آن هـا  بـرای  دسـت وپاگیر  و  رسـمی 
خانوادهایشـان اسـت. در این مسیر بود 
کـه بچه هـا بـه مدرسـه جـذب شـدند. 
می کنـد  سـعی  صبح رویـش  مدرسـه 
عـالوه بـر رعایـت قوانیـن کلـی، نهایت 
انعطـاف را در برخورد بـا دانش آموزان و 

باشـد.  داشـته  آسیب هایشـان 

آموزش در مدرسه صبح رویش، از چه 
الگویی پیروی می کند  و چه تفاوتی با 

سایر مدارس معمولی دارد؟
آمـوزش در ایـن مدرسـه هرمی نیسـت 
و  باشـد  هـرم  راس  در  مدیـر  کـه 
آموزش گـران و دانش آمـوزان بـه ترتیـب 
در الیه هـای بعـدی قـرار داشته باشـند. 
اجـرا  تلفیقـی  آمـوزش  در صبح رویـش 
می شـود. مثـال صف صبح گاهـی بچه ها 
بر خـالف معمول بصورت مارپیچ اسـت 
سـخت گیرانه  روش هـای  بـا  آن هـا  و 
پشـت سـر هـم و بـا تفکیـک کالسـی 
نمی ایسـتند. در صـف مارپیـج، بچه هـا  
بـرای ورود بـه کالس، دسـت یک دیگـر 
را می گیرنـد و شـعار راسـتی و دوسـتی 

بچههابهتدریجدرککردند
کهفضایمدرسهصبحرویش
متفاوتازفضاهایخشک،

رسمیودستوپاگیربرایآنهاو
خانوادهایشاناست.دراینمسیر
بودکهبچههابهمدرسهجذبشدند
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دانش آمـوزان  می کننـد.  تکـرار  را 
صبح رویـش از اقـوام، قومیت هـا، اتباع 
و مذاهـب  مختلـف )شـیعه و سـنی(  
در مدرسـه حضـور دارنـد  نمی خواهیـم 
در  شـود.  ایجـاد  آن هـا  بیـن  تمایـزی 
می آموزنـد  دانش-آمـوزان  صبح رویـش 
کـه بـا حفـظ صلـح  و دوسـتی در کنار 
یـک دیگـر درس بخواننـد، بـازی کنند 
و مهارت هـای زندگـی را یـاد  بگیرنـد.  
در صبح رویـش کالس ریاضـی، فارسـی 
و علـوم بـه روش هـای معمـول نداریـم 
بلکـه کالس هـای مدرسـه در قالـب  » 
می شـود.  اجـرا  مختلـف  کده هـای« 
»دهکـده« »زیسـت کده« »بازی کـده« 
»عددکـده« »ادب کـده« »عجب کـده« 
و ... عناویـن کالس هایمـان هسـتند. 
بـرای مثـال در دهکده بـه دانش آموزان 
باغبانی، دامپروری، کشـاورزی، دوستی 
بـا طبیعـت و... آموزش داده می شـود. 
زمیـن دهکـده، کرت بنـدی شـده و در 
هرقسـمت آن، کشـاورزی توسط بچه ها 
در پایه هـای مختلـف انجـام می شـود. 
ممکـن اسـت بچه ها در مسـیر یادگیری 
اشـتباه کنند و شکسـت بخورند یکی از 
اهـداف فعالیـت در دهکـده ایـن اسـت 
روبـه رو  مختلـف  چالش هـای  بـا  کـه 
شـوند، خشم شـان را کنتـرل کننـد و 
بتواننـد حل مسـئله را تمریـن کننـد. 

آیا  برنامه  درسی کالس ها  مطابق با 
برنامه های آموزش و پرورش است ؟

مطابـق  مجمـوع  در  کالس هـا  برنامـه  
بـا برنامه هـای آمـوزش و پـرورش اجـرا 
می شـود امـا  محدود  بـه چارچوب های 
کتاب هـای درسـی نیسـتیم و مربیـان 
بـا روش هـای خالقانـه کـه یادگیـری را 

تدریـس  را  دروس  می کننـد؛  عمیق تـر 
پسـرانه  دبسـتان های  می کننـد. 
ششـم  تـا  اول  کالس  از  دخترانـه  و 
مقطـع   در  می پذیـرد.  دانش آمـوز 
پسـرانه  و  دخترانـه  اول  متوسـطه 
کالس هـای هفتم،هشـتم و نهم تدریس 
هـم  باالتـر  مقطـع  در  و  می شـود. 
موفـق شـدیم تـا هنرسـتان پسـرانه ای 
تاسـیس کنیـم کـه بچه هـا کالس هـای 
دهـم یازدهـم و دوازدهـم رو بگذراننـد. 
بسـیاری از کودکان کار و آسیب بازمانده 
اینکـه  بـرای  هسـتند  تحصیـل  اسـت 
ادامـه دهنـد  را  بتواننـد تحصیالشـان 
کالسـی به نام پیشـگام برایشـان در نظر 
گرفتیـم تا بتوانـد مقاطع تحصیلیشـان 
را ادامـه دهنـد. ایـن کـودکان بازمانده 
مخصـوص  کالس  در  اگـر  تحصیـل  از 
خـود بنشـینند، اعتمـاد به نفس شـان 
در یادگیـری بـاال می رود و ممکن اسـت  
بتواننـد در یـک سـال دروس دو کالس 
را بخواننـد و بـه تدریـج بـه گروه سـنی 

خودشـان در کالس هـا برسـد. 

دانش آمـوزان در مدرسـه بسـیار فعـال 
تزیینـات  اکثـر  مثـال  بـرای  هسـتند 
کالس هـا، کار دسـت خـود بچه هـا بـه 
کمک معلمینشـان اسـت. سـعی داریم 
بچه ها در همه کارهای مدرسـه شـریک 
باشـند تـا  تعلـق خاطـر پیـدا  کننـد. 
آن هـا هـم صبح رویـش را مثـل خانـه 
کالس هـا  حتـی  می داننـد،  خودشـان 
می کننـد.  مرتـب  خودشـان  هـم  را 
زنگـی  مدرسـه،  سـالن  ورودی  در  مـا 
مربیـان  یـا  بچه هـا  وقتـی  کـه  داریـم 
حالشـان خـوب اسـت، آن را بـه صـدا 
آن هـا  مثبـت  حـس  تـا  می آورنـد  در 
بـه دیگـران منتقـل شـود. این یکـی از 
فعالیت هـای خالقانـه ای اسـت که برای 
ایجاد احساسـات مثبـت در بچه ها اجرا 

می شـود.

برنامه آموزشی این مدرسه چگونه و 
توسط چه کسانی تعیین می شود؟

یـک اتاق فکـر متشـکل از کارشناسـان 
جامعـه  روانشناسـان،  آموزشـی، 
شناسـان و ... در مدرسـه وجـود دارد  
که با بررسـی مدل های آموزشـی پیشـرو 
برنامه ریـزی  مدرسـه  بـرای  دنیـا،  در 
آموزشـی   برنامه ریـزی  در  می کننـد. 
در  آموزشـی  مدل هـای  مدرسـه، 
کشـورهای مختلفی مثـل فنالند و ژاپن 
که بهترین شـیوه های آموزشـی را دارند 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت و  باالخره به 
یـک مـدل  بومـی بـرای موسسـه صبح 
رویش رسـیدیم.  آمـوزش از طریق بازی 
مدرسـه  در  مهـم  المان هـای  از  یکـی 
اسـت. مبنـای آمـوزش در مدرسـه بـر 

اسـت.  تلفیقـی  آموزش هـای 

درمدرسهصبحرویشدانشآموزان
میآموزندکهباحفظصلحودوستی
درکناریکدیگردرسبخوانند،بازی
کنندومهارتهایزندگیرایاد

میگیرند
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در  طریق  چه  از  مدرسه  ساختمان  
اختیار مدرسه قرار گرفت؟

اختیـار  در  در سـال 1393، موضـوع   
فعالیت هـای  بـرای  فضـا  قـراردادن 
خیریه هـا مطرح می شـود. آقـای داودی 
طـرح خـود را بـرای راه اندازی مدرسـه 
بـه شـهرداری منطقـه ارائـه می دهنـد. 
این طرح پذیرفته می شـود و سـاختمان  
فعلـی در اختیـار مدرسـه صبح رویـش 
قـرار می گیـرد. تفاهـم نامـه ای در ایـن 
خصـوص هـم نوشـته شـده اسـت. این 
مدرسـه  یـک  بـه  متعلـق  سـاختمان 
قدیمـی متروکـه و مخروبـه، مربـوط به 
سـال 1337 بود کـه بازسـازی  و تجهیز 

شـد تـا قابـل اسـتفاده شـود.

چند نیروی داوطلب یا غیر داوطلب در 
کار  به  مشغول  صبح رویش  موسسه 

هستند؟
صبح رویـش  مدرسـه  در  کـه  افـرادی 
قـرار  گـروه  دو  در  می کننـد  فعالیـت 
می گیرنـد: نیمـه داوطلـب و داوطلـب. 
در  »یـار«  عنـوان  تحـت  کـه  افـرادی 
نیمـه  می کننـد،  فعالیـت  مدرسـه 
کار  وزارت  قانـون  طبـق  و  داوطلبانـه 
قـرارداد دارنـد و بـه نوعـی اسـتخدام 
مدرسـه هسـتند و افـرادی کـه تحـت 

عنـوان »همیار« فعالیـت دارن خیرینی 
هسـتند که به صـورت کامـال داوطلبانه 
و ایـگان بـا توجه بـه مهارت هایشـان در 
بخش هـای مختلـف صبح رویـش فعـال 
هسـتند مانند پزشکان و دندان پزشکان 
و ... . تعـداد همیـاران متغییـر اسـت، 
هشـت  در  یـار   200 حـدود  همچنیـن 
مرکـز صبح رویـش فعـال هسـتند کـه 
شـامل مربیـان و معلمـان، یـاران مالی 
و اداری، یـاران مددکاری و روانشناسـی 

می شـوند. 

مجموعه  در  آموز  دانش  تعداد  چه 
به  مشغول  رویش  صبح  مدرسه 

تحصیلند؟ 
تعـداد 1086 نفـر دانش آمـوز در هشـت 
بـه تحصیـل هسـتند.  مرکـز مشـغول 
ایـن مراکـز شـامل: دبسـتان دخترانـه 
اول  پرتـو، متوسـطه  و پسـرانه، مرکـز 
سـیار  مدرسـه  پسـرانه،  و  دخترانـه 
جابـزی، مرکز توانمندسـازی )جوانکده( 
و هنرسـتان پسـرانه اسـت. جالب است 
بدانیـد »جوانکده« مرکـز مهارت آموزی 
اسـت  صبح رویـش  توانمندسـازی  و 
کـه بـه صـورت تخصصـی بـه آمـوزش 
ایـن  می پـردازد.  مختلـف  مهارت هـای 
خیاطـی،  کارگاه هـای  در  مهارت هـا 

تعمیـرات  بـرق،  مکانیـک،  چـوب، 
آشـپزی،  مکرومه بافـی،  موبایـل، 
سـفالگری، نقاشـی روی سفال، طراحی 
سـیاه قلم، باشـگاه بدن سـازی، رزمـی، 
آبـی،  و  توپـی  ورزش هـای  هـوازی 
موسـیقی، کامپیوتـر و ... آمـوزش داده 
می شـود.  کارگاه خیاطی،کارگاه چوب، 
کارگاه برق، کارگاه های هنری و یکسری 
کالس هـای  مقطعی داریـم که به فراخور 
زمـان  آنهـا را برپا می کنیـم. مرکزی در 
واحدتوانمندسـازی صبح رویـش بـه نام 
»مرکـز رشـد« تاسـیس شـده کـه  کار 
طـول  یک سـال  حـدود  آن  پژوهشـی 
کشـید و مدتی اسـت که فعالیت خود را 
به صورت آزمایشـی شـروع کرده اسـت. 
یکـی از فعالیت هـای ایـن مرکز مشـاوره 
شـغلی و ارتباط بـرای ورود به بـازار کار 
مهارت آموزانـی اسـت کـه سـن آن ها به 
شـرایط قانونی کار کردن رسـیده باشد. 
بـا  مهارت آمـوزان  مشـاوره ها  ایـن  در 
شـرایط محیط هـای مختلف مشـاغل و 

آشـنا می  شـوند. فرصت هـای شـغلی 

بیشتر  جابزی  مینی  بوس  مورد  در 
توضیح دهید. چه آموزش هایی  را به 

کودکان کار ارائه می دهد؟
صبح رویـش  سـیار  مدرسـه  جابـزی 

یکیازچشماندازهایصبحرویش،
دسترسیجامعهگروههدف

)کودکانکاروآسیب(بهآموزشهای
مطلوبوموثراست
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اسـت. متاسـفانه تعدادی از کودکان کار 
نمی تواننـد  مختلـف  دالیـل  بـه 
بـه  کننـد  پیـدا  حضـور  مدرسـه  در 
همیـن دلیـل جابـزی، مدرسـه را بـه 
مختلـف  کار گاه هـای  و  سـرچهارراه ها 
می بـرد و آموزش هـای الزم تحصیلـی، 
انـواع  بـا  را  مهارت هـای زندگـی و ... 
روش هـای خالقانـه مثل بـازی کردن به 
آن هـا می آموزد. اسـم جابـزی از »جایی 
زندگـی«  بـرای  جایـی  بـازی،  بـرای 
برگرفتـه شـده اسـت.  جابـزی صورتـی 
کارتونـی دارد و درون آن بـه شـیوه ای 
خالقانـه طراحـی شـده اسـت. بچه هـا 
بعضـی  دارنـد،  آزمایشـگاه  جابـزی  در 
از روزهـا بـه کمـک یک دیگـر آشـپزی 
و  می شـوند  جابـزی  سـوار  می کننـد، 
از موزه هـای شـهر دیـدن می کننـد بـه 
سـینما می روند، چمدان قصـه ای دارند 
مربیـان جابزی برایشـان از توی چمدان 
قصـه و نمایـش بیـرون می کشـند و از 
همـه مهم تـر سـواد و مهار هـای زندگی 

می آموزنـد.  را 

رفتن  برای  مدرسه  دانش آموزان 
و  می دهند  امتحان  باالتر،  کالس  به 

کارنامه  دریافت می کنند؟
صبح رویـش  دانش آمـوزان  همـه  بلـه. 
می کننـد  دریافـت  تحصیلـی  مـدرک 
بـه جـز تعـدادی از بچه هـا کـه مشـکل 
هویتـی دارنـد و مدارک اقامـت ندارند و  
نمی توانیـم بـه  آن هـا کارنامـه بدهیـم. 
بـا این وجـود آن ها را از آمـوزش محروم 
نمی کنیـم و سـعی می کنیـم بـه کمـک 
مددکارانمان مشـکالت پیش رویشـان را 

کنیم. حـل 

آیا  با خانواده های کودکان کار و آسیب 
در ارتباط هستید؟

بلـه. ورود هـر کـودک بـه ایـن محیط، 
بـه نوعی بـا ورود خانواده همراه اسـت. 
متاسـفانه خانواده هایـی کـه در مناطـق 
خـرده  از  می کننـد  زندگـی  آسـیب 
فرهنگ هـای مخصـوص بـه خودشـان 
برخوردار هسـتند. این خـرده فرهنگ ها 
در تمایـز با فرهنـگ عمومی جامعه بوده 
و به نوعی آسـیب زا اسـت. در این راستا 
سـعی می کنیـم عـالوه بـر ارتبـاط بـا 
خانواده هـا بـه دلیل حضور فرزندانشـان 
آموزشـی  کارگاه هـای  مدرسـه.  در 
بـرای والدیـن نیـز برگـزار کنیـم. واحد 
پرونـده کاملـی  مـددکاری صبح رویـش 
از وضعیـت خانواده هـا در دسـت دارد.   
بعضـی از خانواده هـا نیـاز دارنـد که هر 
چنـد وقـت یک بـار ارزاق دریافت کنند. 
مشـروط«  »حمایـت  نـام  بـه  طرحـی 
داریـم که در ایـن طرح خانـواده موظف 
حمایت هـای  قبـال  در  کـه  می شـود 
توانایـی  خانـواده  مـادر  اگـر  مدرسـه 

دارد، در جوانکـده مهارتـی را  بیاموزد و 
درآمد کسـب کند.  کارگاه هـای مهارتی 
صبح رویـش محدودیـت سـنی نـدارد و 
فقـط مخصـوص دانش آمـوزان مدرسـه  
متعهـد  خانـواده  هـم  گاهـی  نیسـت. 
می شـود در ازای حمایت هـا پیگر حضور 
فرزنـدش بـه صـورت منظم در مدرسـه 

. شد با

ساعت کالس های دانش آموزان چگونه 
دانش آموزان  از  هیچ کدام  آیا  است؟ 

شما به مرحله دیپلم رسیده اند؟
صبـح رویـش بـه تازگـی 7 سـاله شـده 
شـیفت   دو  در  مـا  اسـت.کالس های 
صبـح و  بعدازظهـر برگـزار می شـوند. 
تعـداد کمـی از بچه ها  بـه مرحله دیپلم 
رسـیده اند. انتظـار نداریـم کـه بچه هـا 
وارد تحصیـالت آکادمیـک شـوند اما از 
آن هـا حمایـت می کنیـم تا هـر کجا که 
توانایـی دارنـد ادامـه تحصیـل دهنـد. 
بیشـتر آنهـا بـه دنبـال این هسـتند که 
مهارتـی را یـاد بگیرنـد و وارد بـازار کار 

 . ند شو

چشم اندازتان برای آینده این مدارس 
چیست؟

مـا یـک انجمـن نوپـا هسـتیم و  هفت 
سـال از شـروع کارمـان می گـذرد ولـی 
کـردن  برطـرف  دنبـال  بـه  همیشـه 
اهدافمـان  هسـتیم.   کاسـتی هایمان 
چشـم اندازمان   ولـی  اسـت،  مشـخص 
از سـال 1400  و بـرای ده سـال نوشـته 
شده اسـت. اهداف دوسـاله، پنج ساله و 
ده سـاله  مدرسـه را مشـخص کرده ایم. 
مثـال چشـم انـداز دوسـاله مـا، آمادگی 
زیرساخت هاسـت. در ایجـاد زیرسـاخت 

مدرسهکودکانکارصبحرویشیکی
ازموسسههایمطرحمنطقه12در

محلهشهیدهرندیاست
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چندیـن  داریـم.  زیـادی  نیاز هـای 
چشـم انداز را در نظـر گرفته ایـم، یکی از 
چشـم اندازهای صبح رویـش، دسترسـی 
و  )کـودکان کار  هـدف  گـروه  جامعـه 
آسـیب( بـه آموزش های مطلـوب و موثر 
اسـت. مشـتاقیم الگـوی آموزشـی خود 
را بـه افـراد عالقه منـد در حـوزه آموزش 
بـه کـودکان کار و آسـیب منتقـل کنیـم 
تـا آن هـا هـم بتواننـد در ایـن زمینـه 
بـا  را  ارتبـاط  ایـن  باشـند.  یاری گـر 
مراکـزی در شـهرهای دیگـر نیـز برقـرار 
آمـوزش  داوطلبان شـان  بـه  و  کردیـم 
داده ایـم. هدف اصلی ما ایجاد شـهروند 
مطلـوب و موثـر بـرای جامعـه اسـت و 
مسـلما انتظـار نداریـم همه ایـن بچه ها 
برسـند  شغلشـان  در  بـاال  مـدراج  بـه 
شـوند، بلکـه می تواننـد نجار یـا نانوای 
ماهـر بـا اخـالق شـوند و در هرشـغلی 
اعتمـاد  و  عزت نفـس  بـا  کـه هسـتند 
به نفـس در جامعـه زندگـی کننـد. یکی 
از چشـم اندازهای مـا بین المللی شـدن 
ایـن الگـوی آموزشـی  اسـت تـا همـه 
عالقمنـدان بتواننـد از چنیـن الگویـی 
بـرای کـودکان کار در دنیا پیـروی کنند. 

آیا در مسیر آموزش به کودکان کار از 
الگوی خاصی پیروی کردید و از مراکزی 
یا تهران خبر  ایران  مانند خودتان در 

دارید؟ 
مـا  از مـدارس دیگـری در ایـران کـه 
دنبـال  را  خوبـی  آموزشـی  الگوهـای 
می کردنـد یـاد گرفتیـم. از مدارسـی در 
فنالنـد و ژاپـن و حتـی یکـی از مدارس 
هنـد هـم کـه  الگوهای آموزشـی  خوبی 
را  زیـادی  مباحـث  بودنـد،  برخـوردار 
بومی سـازی  در  دیده ایـم.   آمـوزش 
آسـیب دیده  بچه هـای  بـرای  آمـوزش 
همـه  بـه  نیـاز  کـه  کار  بچه هـای   و 
جانبه نگـری داشـت، بـه مورد مشـابهی 
برخـورد نکردیـم. بنابرایـن صبح رویـش 
اولین مرکزی اسـت که الگوی آموزشـی 
مخصـوص به کـودکان کار را اجـرا کرده 
اسـت. بلـه بـا مـدارس دیگـر کـه بـه 
کـودکان کار آموزش می دهنـد در ارتباط 

هسـتیم. 

و سخن آخر..؟
در مدرسـه درختـی داریم بـه نام درخت 
میوه هـای  درخـت  ایـن  از  دانـش، 

آویختـه شـده کـه تصاویـر و سرگذشـت 
افـراد موفـق بـا کودکی سـخت اسـت. 
فکـر کردیـم کـه اگـر بـه دانش آمـوزان 
بگوییـم شـما می توانیـد خیلـی  موفـق 
باشـید  بقیـه  الگـوی  حتـی  و  شـوید 
ممکـن اسـت  بگویند »شـما  نفسـتان 
از جـای گـرم بلند شـده و  شـرایط ما را 
درک نمی کنیـد« ولـی وقتی خودشـان 
شـخصیت هایی  و  الگوهـا  دنبـال  بـه 
گشـتند که درگذشـته سـختی کشـیده   
و اکنـون جـزو مشـاهیر و شـخصیت ها 
هسـتند، متوجه می شـوند کـه با تالش 
و کوشـش ایـن اتفـاق می توانـد بـرای 

آن هـا نیـز بیفتد. 
همچنیـن دیـوار آرزوهـا دیـواری اسـت 
آن  روی  را  آرزوهایشـان  بچه هـا  کـه 
بچه هـا  آرزوهـای  گاهـی  می نویسـند. 
مـا  اسـت.   ... و  تبلـت  و  دوچرخـه 
آرزوهایشـان را بـرآورده نمی کنیـم بلکه 
به آن هـا کمک می کنیم که رویاهاشـان 

را بـه واقعیـت تبدیـل کننـد.
مـوارد زیـادی پیـش می آیـد کـه بچه  ها 
بـا یک دیگـر مشـاجره کنند یـا حتی کار 
بـه کتـک کاری برسـد. دانش آمـوزان ما 
بـه واسـطه آسـیب هایی کـه در محلـه 
و در خانـواده تجربـه کرده انـد، خشـم 
و  احسـاس می کننـد  در خـود  زیـادی 

ایـن موضـوع طبیعی اسـت. 
رشـد  و  زندگـی  محیـط  متاسـفانه 
بـوده  آسـیب زا  محیطـی  کـودکان کار 
و آن هـا شـرایط نابه سـامانی را تجربـه 
کنتـرل  مثـل  مهارت هـای  کرده انـد. 
تصمیم گیـری ،  مسـاله،  حـل   خشـم، 

مهارت هایـی   ... و  گفتـن  نـه  توانایـی 
آن هـا  بـه  مدرسـه  در  کـه  اسـت 
آمـوزش می دهیـم تـا  بتواننـد مدیـرت 
بگیرنـد، در  را در دسـت  هیجانتشـان 
درسـت  انتخاب هـای  حسـاس  مواقـع 
داشـته باشـند و مثال یک دعوای سـاده 

نشـود. مشـکل آفرین  برایشـان 
در مدرسـه چتـری به نام چتـر گفت وگو 
بیـن  کـه  زمانـی  کرده ایـم  طراحـی 
بچه هـا اختـالف ایجاد می شـود به چتر 
چتـر  در  می شـوند.  هدایـت  گفت وگـو 
گفتگـو بـا کمـک روانشـناس یـا مربـی 
کـه در این زمینه مهارت داشـته باشـند 

مسئله شـان را حـل می کننـد. 
چتـر گفت وگـو محلـی بـرای یادگیـری 
اسـت.  حل مسـئله  و  خشـم  کنتـرل 
تخلیـه  بـرای  دیـواری  همچنیـن 
هیجانـات کـودکان در مدرسـه طراحی 
تـا  آزاد هسـتند  بچه هـا  اسـت.  شـده 
کـه  هرچـه  محدودیتـی  هیـچ  بـدون 
بنویسـند،  دیـوار  روی  دارنـد  دوسـت 
نقاشـی کننـد یـا حتـی بـا خط خطـی 
کـردن انـرژی خـودت را تخلیـه نمایند. 

کنند. 
نهـاد  مـردم  موسسـه ای  صبح رویـش 
اسـت که بـرای آینـده بهتر کـودکان کار 
و آسـیب تـالش می کنـد. در ایـن راه به 
همیـاران صبح رویـش  و  یـاران  کمـک 
ایـن  تـا  می کنیـم  را  تالشـمان  تمـام 
بچه هـا زندگی بهتـری را تجربـه کنند و 

دهیـم. کاهـش  آسیب هایشـان 
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آندره آ بوچلی در 22 سپتامبر 1958 در روستایی در شهر الیاتیکو در توسکانی به دنیا آمد او در 
همان کودکی از تنبلی چشم رنج می برد. آندره آ در 6 سالگی به دلیل عالقه فراوان به موسیقی در 
آموزشگاهی به یادگیری پیانو پرداخت و هم زمان به اپرا روی آورد. او در کنار عالقه اش به موسیقی، 
ورزش را نیز دنبال می کرد و طی بازی فوتبال در سن 12 سالگی با اصابت توپ به چشمش بینایی 
خود را کامل از دست داد. بوچلی پس از این موضوع تصمیم می گیرد با اینکه به پیانو، فلوت و 
ساکسیفون تسلط داشت در مدرسه نابینایان ادامه تحصیل دهد. او در حقوق دکترای خود را نیز 

دریافت کرد اما دوباره به موسیقی روی آورد.

  آندره آ بوچلی ، هنرمند نابینا
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غذاهایی که در زمان آنفوالنزا باید بخورید
غذا، انرژی و مواد مغذی مختلف مورد نیاز بدن را تامین 
می کند، در زمان بیماری نیاز به برخی مواد مغذی در بدن 
بیشتر می شود و شما با انتخاب درست مواد غذایی مختلف 
می توانید این نیاز ها را تامین کنید و بهبود هرچه سریع تر 
آنفوالنزا به انتخاب شما در مصرف مواد غذایی بستگی دارد.

برای درمان آنفوالنزا در هنگام ابتال به بیماری غذاهای زیر را 
مصرف کنید:

آبگوشت
شاید شما در موقع ابتال به آنفوالنزا مصرف گوشت مرغ یا 
گوشت قرمز را ترجیح دهید اما آبگوشت یکی از بهترین مواد 
روند  تسریع  و  بیماری  به  ابتال  هنگام  برای مصرف  غذایی 

بهبودی آنفوالنزا است. 
به محض شروع  آنفوالنزا،  یا  به سرماخوردگی  ابتال  هنگام 
عالئم بیماری تا زمان بهبودی کامل می توانید از آبگوشت 
استفاده کنید، مصرف آبگوشت در هنگام ابتال به آنفوالنزا از 
دهیدره شدن و از دست رفتن آب بدن جلوگیری می کند و 
بدن شما را گرم نگه می دارد و می تواند به تسکین گلودرد و 

کاهش التهاب در مجاری تنفسی کمک کند.
آبگوشت باشید که  باید مراقب میزان نمک و چربی  البته 

پرچرب و پرنمک نباشد!

وقتی شما یا یکی از عزیزانتون دچار سرماخوردگی یا 
آنفوالنزا می شود آخرین چیزی که ممکن است به آن 
فکر کنید احتماال غذا خوردن باشد، از آنجایی که در 
طی آنفوالنزا مقداری اشتهای شما از دست می رود 
این عدم عالقه به مصرف مواد خوراکی تا حدودی 

طبیعی است.
با این حال باید توجه داشته باشید که برای بهبود 
بیماری و خالصی از بیماری ضروری است تا از مواد 
غذایی مناسب برای تامین انرژی و ترمیم قسمت های 
آسیب دیده بدن استفاده کنید تا هرچه سریع تر به 

وضعیت مناسب برسید.
در ادامه با ما همراه باشید تا مواد غذایی که برای 
درمان آنفوالنزا باید در طی بیماری مصرف کنید و یا 

از آنها اجتناب کنید را بررسی کنیم:

۹ مـــاده غـــــذایی که 
هنگـــام آنفـــــوالنزا ابید بخوریم
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سیر
در حالی که ممکن است بسیاری از افراد از سیر به عنوان یک 
ماده غذایی و چاشنی برای طعم دهندگی به غذا نگاه کنند اما 
در واقع برای قرن ها در کشورهای مختلف از سیر به عنوان یک 
جایگزین دارویی و در درمان بیماری ها استفاده می شده است.

روی  بر  سیر  مکمل  تاثیر  مورد  در  که  مطالعه ای  طی  در 
بزرگساالن مبتال به آنفوالنزا صورت گرفت، مشاهده شد که 
مصرف سیر به افزایش قدرت سیستم ایمنی و کاهش عالئم 

آنفوالنزا کمک زیادی می کند.
غذا  تهیه  در  یا  و  یه صورت جداگانه  از سیر خام  می توانید 
استفاده  استفاده کنید. برای جلوگیری از پیشرفت بیماری 
فراموش نکنید که به محض بروز عالئم آنفوالنزا از سیر استفاده 

کنید.

ماست
ماست با میکروارگانیسم های مفید زنده نه تنها به بهبود گلودرد 
کمک می کند، بلکه موجب افزایش قدرت سیستم ایمنی شما 
هم می شود، بر اساس مطالعه ای که بر روی موش ها صورت 
گرفت مصرف ماست به افزایش قدرت ایمنی بدن و جلوگیری 

و درمان آنفوالنزا کمک می کند.
عالوه بر کمک به سیستم ایمنی، ماست دارای مقدار زیادی 
پروتئین است که به ترمیم بافت های آسیب دیده و سلول های 

مرده بدن کمک زیادی می کند.

شما در هنگام سرما خوردگی یا آنفوالنزا می توانید از ماست به 
عنوان یک میان وعده خوب استفاده کنید اما مراقب باشید که 
به آن نمک یا شکر اضافه نکنید. به این نکته هم توجه داشته 

باشید که از ماست های ترش هنگام گلودرد استفاده نکنید.

C ویتامین
درمان  بخصوص  و  بیماری ها  درمان  در   C ویتامین  نقش 
 C سرماخوردگی و آنفوالنزا بر کسی پوشیده نیست، ویتامین
یک ریز مغذی بسیار مهم برای سیستم ایمنی بدن است و 
مصرف منظم منابع ویتامین C در رژیم غذایی، به افزایش 
قدرت سیستم ایمنی شما بخصوص در زمان بیماری کمک 

بسیار شایانی می کند.
هرچند مصرف مکمل ویتامین C به تامین نیازهای بدن کمک 
می کند اما استفاده از منابع طبیعی ویتامین Cمانند؛ کیوی، 
مرکبات توت فرنگی، گوجه و ... بسیار موثرتر از استفاده از 

مکمل های دارویی است.

سبزیجات برگ سبز
مصرف اسفناج و سایر سبزیجات برگ سبز در زمانی که به 
آنفوالنزا مبتال هستید موجب افزایش قدرت سیستم ایمنی 
بر  عالوه  سبزیجات  این  می شود.  آنفوالنزا  سریع تر  درمان  و 
ویتامین C دارای مقادیر زیادی ویتامین E هم هست که از ریز 

مغذی های مورد نیاز سیستم ایمنی بدن می باشد.
ترکیب سبزیجات برگ سبز با میوه ها به صورت اسموتی، یک 
میان وعده عالی برای مصرف در زمان بیماری است، از این 
مواد غذایی می توانید به صورت ساالد به همراه آبلیمو و اندکی 

روغن زیتون به عنوان دسر استفاده کنید.

بروکلی
بروکلی منبع بسیار خوبی از انواع مواد مغذی است که می تواند 
کمک زیادی به درمان آنفوالنزا کند. تنها یک واحد از کلم 
 C بروکلی در طول روز می تواند به تامین مقدار زیادی ویتامین

و ویتامین E و کمک به سیستم ایمنی بینجامد.

سوپ مرغ
دومین غذای مفید برای درمان آنفوالنزا سوپ مرغ است، 
سوپ مرغ همه خواص آبگوشت را به همراه مقدار زیادی 
پروتئین و امالح به همراه دارد، تکه های گوشت مرغ، 
پروتئین و برخی مواد معدنی را برای بدن شما فراهم 
می کند. در سوپ می توانید از هویج و سبزیجات مختلف 
هم  برای تامین بخشی دیگر از ویتامین ها و امالح مورد 

نیاز بدن در هنگام بیماری استفاده کنید.
مصرف سوپ در طی آنفوالنزا و سرماخوردگی به تامین 
آب بدن و جلوگیری از دهیدره شدن بدن شما و همینطور 
تامین بخشی از مواد مغذی مورد نیاز بدن هنگام بیماری 
کمک بسیار زیادی می کند، البته همانند آبگوشت باید 

مراقب میزان نمک مصرفی در تهیه سوپ باشید.
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هنگامی که اشتهای شما رو به بهبودی است و تمایل 
را  بروکلی  به مصرف غذاها دارید مصرف کلم  بیشتری 
فراموش نکنید. می توانید از بروکلی در تهیه سوپ هم 

استفاده کنید و از مزایا و خاصیت های آن بهره ببرید.

جو دو سر
هنگامی که بیمار هستید، یک لیوان جو دو سر پخته 
و  آنفوالنزا  درمان  برای  مفیدی  غذای  گرم،  و  شده 

سرماخوردگی است.
جو دو سر حاوی پلی فنول ها با خاصیت آنتی اکسیدانی و 
فیبر های بتا گلوکان به عنوان تقویت کننده سیستم ایمنی 

هم می باشد.
برای استفاده از همه خواص جو دوسر از انواع کامل آن و 

تصفیه نشده آن در رژیم غذایی خود استفاده کنید.

ادویه ها
احتماال در انتهای بیماری و ابتال به سرماخوردگی، دچار 
گرفتگی سینوس ها و سینه می شوید، برخی ادویه ها مثل 
فلفل و ترب کوهی به کاهش این حالت و تنفس بهتر شما 
کمک می کند، البته باید توجه داشته باشید که مصرف 
غذاهای تند و پر ادویه در زمانی که گلودرد دارید باید 

خودداری کنید.

مصرف مایعات در زمان بیماری فراموش نشود
از دست دادن آب بدن در طی آنفوالنزا و سرماخوردگی 
بسیار معمول است و این مسئله به دلیل کاهش اشتهای 
بیمار و امتناع از خوردن و نوشیدن و از دست دادن آب 
بدن با عرق کردن و تبخیر به علت باال رفتن دمای بدن 

به هنگام مبارزه بدن با ویروس و عوامل خارجی است.
مصرف مایعات در رژیم غذایی نه تنها در عملکرد عمومی 
بدن نقش بسیار مهم دارد، بلکه در جلوگیری و درمان 

عفونت هم نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.
در بین مایعات مختلف آب بهترین نوشیدنی برای تامین 
مایعات مورد نیاز بدن است، عالوه بر این آب به عنوان 
یک سم زدای طبیعی در بدن عمل می کند. اگر شما 
خیلی تمایلی به نوشیدن آب ندارید و یا ترجیح می دهید 
از  می توانید  کنید  استفاده  دار  طعم  نوشیدنی های  از 

نوشیدنی های زیر استفاده کنید:
آبگوشت

چای زنجبیل
دمنوش گیاهی با عسل

شربت عسل و آبلیموی گرم )به میزان برابر با هم ترکیب 
کنید(

آبمیوه طبیعی )از آبمیوه های طبیعی که در منزل تهیه 
می کنید استفاده کنید( 

در صورت دهیدره شدن بدن می توانید از نوشیدنی های 
کار  به  کمی  شکر  آنها  تهیه  در  که  الکترولیت  حاوی 
ابتال به سرماخوردگی و  رفته استفاده کنید، گرچه در 
اما در  نیست  رایج  استفراغ  و  اسهال  آنفوالنزای فصلی 
صورتی که دچار این حالت شدید حتما از نوشیدنی های 
از دست  الکترولیت های  تامین  برای  الکترولیت  حاوی 

رفته بدن در برنامه غذایی روزانه خود استفاده کنید.

دانستن چیزهایی که نباید هنگام آنفوالنزا و سرماخوردگی مصرف 
کنید دقیقا به اندازه اینکه چه چیز هایی را باید مصرف کنید مهم 
است. در ادامه لیستی از غذاها که نباید در هنگام سرماخوردگی و 

آنفوالنزا مصرف کنید را می خوانیم:

الکل: 
این ماده سبب کاهش قدرت ایمنی بدن و از دست رفتن آب بدن 

می شود.

نوشیدنی های کافئینه:
 نوشیدنی های کافئین دار مثل؛ قهوه، چای غلیظ، نوشابه های کوال 
و ... باعث از دست رفتن هرچه بیشتر آب بدن می شود، بعالوه 
بسیاری از این نوشیدنی ها حاوی مقداری شکر هستند که برای 

بیماران مناسب نیست.

غذاهایی با بافت خشن:
 بیسکوییت ها، چیپس ها و غذاهایی که بافت سخت دارند، سرفه 
و گلو درد را تشدید می کنند و نباید در هنگام گلودرد از این مواد 

استفاده کنید.

غذاهای فراوری شده:
 غذاهای فراوری شده نظیر فست فودها و تنقالت و یا غذاهایی 
مغذی  مواد  دارای  می گیرد  صورت  آن  روی  زیادی  فراوری  که 
کمتری هستند. در طی بیماری بدن شما سعی دارد که به ترمیم 
قسمت های آسیب دیده بدن و بهبود سالمت بدن بپردازد و مساله 
تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن در دوران بیماری از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
استفاده از غذاهای مناسب و جلوگیری از دهیدره شدن برای بهبود 
آنفوالنزا و سرماخوردگی بسیار مهم است. معموال بیماری پس از 
5 روز رو به بهبودی میرود و بدن در مبارزه علیه بیماری پیروز 
تا عالئم  این حال در حدود 2 هفته طول می کشد  با  می شود، 

بیماری به طور کامل بهبود پیدا کند.
ثانویه دیگری شود  به عفونت  بیماری شما منجر  در صورتی که 
ممکن است زمان بهبودی شما کمی بیشتر طول بکشد، در هر 
حال توجه به این نکته که باید از غذاهای مناسب و مایعات کافی تا 

زمان بهبودی عالئم استفاده کنید بسیار مهم است.

۴ گروه غذایی که در زمان ابتال به آنفوالنزا 

نباید مرصف کنید
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بدانید می توانید  باشد که  برایتان جالب  شاید 
داشته  هوا  آلودگی  برابر  در  آشپزخانه مجهزی 
باشید و با مصرف برخی از مواد غذایی بدنتان 
را در برابر اثرات مخرب هوای آلوده ایمن کنید 
و به جنگ آالینده هایی بروید که از طریق تنفس 
وارد بدنتان خواهد شد. البته در این میان مواد 
غذایی نیز هستند که می توانند اثرات آالینده ها 
را در بدن ما بیشتر کنند و باعث بروز و یا تشدید 

برخی بیماری ها شوند.

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک، 
پس دانستن اینکه در این روز ها چه بایدبخوریم و 
چه نباید بخوریم بسیار مهم است. »دکتر محمدرضا 
محبوب فر« عضو انجمن علمی آموزش بهداشت 
و ارتقای سالمت ایران معتقد است؛ تغذیه مناسب 
در زمان آلودگی هوا بسیار حائز اهمیت است. او 
می گوید: »هوای آلوده حاوی ترکیبات اکسید کننده 
بدن  وارد  ترکیبات  این  که  زمانی  است.  سمی  و 
انسان می شود، واکنش های التهابی ایجاد می کنند 
در  بیاندازند.«  به خطر  را  ما  و می توانند سالمت 
ادامه برخی از توصیه های ایشان در رابطه با مواد 

غذایی مناسب برای روز های آلوده خواهید خواند.
آشپزخانه تان را با ویتامین ها ایمن کنید

ویتامین های E و C به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی 
که دارند از بروز التهاب در بدن جلوگیری می کنند 
و حتی منجر به غیر فعال شدن رادیکال های آزادی 
می شوند که از طریق هوای آلوده می توانند در بدن 
تشکیل شوند. توصیه می شود در روز های آلوده از 
 E ویتامین  حاوی  که  استفاده شود  غذایی  منابع 
و  بادام، جوانه گندم، جگر  هستند. وجود گردو، 

توصیه های مهم تغذیه ای
 هنگام آلودگے هوا

معاونت غذا و دارو
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک
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سبزیجاتی که برگ سبز دارند در سفره افطار یا سحر می توانند اثرات آالینده ها 
را تا حد قابل توجهی کاهش دهند چرا که منابع غنی ای از ویتامین E و C به 

شمار می روند.

لبنیات مصرف کنید
مصرف لبنیات و شیر در روز های آلوده بسیار توصیه می شود و تاثیر زیادی بر 
ایمنی بدن در برابر آالینده ها دارد. البته باید توجه داشته باشید که حتما از شیر 
و لبنیات کم چرب استفاده کنید چرا که مصرف لبنیات پرچرب مشکل تشدید 

بیماری های ریوی را برای مصرف کننده به همراه خواهد داشت!

چه بپزیم و نپزیم ها در روز های آلوده؟!
بهتر است غذا هایی طبخ و مصرف شود که مواد اولیه آن ها سبزیجات است. 
صیفی جاتی مانند سیب زمینی، هویج، شلغم، چغندر و محصوالت کشاورزی ای 
که به صورت غده ای هستند باید در وعده های غذایی روزانه استفاده شود. 
توصیه می شود این مواد پخته و بخارپز شوند تا عالوه بر هضم آسان تر، خاصیت 
شان را نیز از دست ندهند. برای روز های آلوده بهتر است غذا هایی طبخ شود 

که حاوی غالت سبوس دار، انواع حبوبات، کدو، گوجه و فلفل باشند.

سرخ کردنی ممنوع!
بهتر است در روز های آلوده از غذا های سرخ شده استفاده نشود و مواد غذایی 
به صورت آب پز، سوپ و آب گوشت طبخ و مصرف شود. مواد غذایی سرخ شده 
اثرات رادیکال های آزادی که از طریق آلودگی هوا وارد ریه ها می شوند را افزایش 

می دهند.

سیر و پیاز دشمن رادیکال های آزاد
سیر و پیاز از جمله آنتی اکسیدان های قوی ای به شمار می روند که نقش مهمی 
را در کاهش مخاطرات رادیکال های آزادی دارند که از هوا وارد بدن می شود. 

توصیه می شود در طبخ غذا از سیر و پیاز فراوان استفاده شود.
کلم بروکلی را به سفره غذایی تان اضافه کنید

تنفس در هوای آلوده باعث می شود در قسمت دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی 
یعنی از گلو به سمت ریه ها و شش ها گرفتگی و سنگینی احساس شود. استفاده 
از برخی مواد غذایی باعث سهولت در تنفس می شود و فرد پس از تنفس در 
هوای آلوده احساس تنگی نفس و گرفتگی گلو ندارد. کلم بروکلی یکی از این 

مواد غذایی است که مصرف آن در تمام وعده های غذایی توصیه می شود.

با ماهی به جنگ آلودگی بروید!
ماهی غنی از اسید های چرب امگا 3 است و در کنار سایر آبزیان مانند میگو 
می تواند بار ترکیبات رادیکال های آزاد را در بدن کاهش بدهد. حتی توصیه 
می شود مبتالیان به آسم، تنگی نفس و مشکالت قلبی در روز های آلوده از 

ماهی بخارپز استفاده کنند.

از خواص میوه ها غافل نشوید!
سیب به تنهایی این خاصیت را دارد که سرب وارد شده به بدن را جذب کند و 
مانع رسیدن آسیب به سلول های بدن شود. پرتقال، لیمو، گریب فروت، انبه، 
کیوی و... از جمله میوه هایی هستند که برای روز های آلوده توصیه می شوند.

نوشیدنی هایی برای روز های آلوده!
شیر، انواع دمنوش، آب انار، آب گوجه، چای سبز، آب هویج و آب سیب به 

عنوان نوشیدنی برای حفظ ایمنی در روز های آلوده بسیار موثر است.
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کتابکتابمعرفیمعرفی
نام کتاب: شغل مورد عالقه  

نویسنده: آلن دوباتن 
مترجم: محمد هادی حاجی بیگلو 
ناشر: انتشارات کتاب سرای نیک  

سال انتشار :1397

آلن بوتن درکتاب »شغل مورد عالقه« با ارائه  چهارچوب های پیشنهادی برای انتخاب مسیر شغلی 
تا بتواند به کارمدنظر خود دست یابد. به گفته آلن بوتن یکی  مناسب به مخاطب کمک می کند 
ازعجبیب ترین  خصوصیات عصر حاضر که ناگفته بدیهی فرض می شود، این است که بتوان شغلی 
یافت که نه نتها  بتوان آن را تحمل کرد و کفاف مخارج زندگی را بدهد، بلکه باید عمیقا شغلی 
ارزش مند باشد؛ به عبارت دیگر هدف مند باشد وخالقیتی در آن شکوفا شود، به عالوه به شغلی هم 

که به دست می آورید، باید عالقه مندباشید.  
بدانیم  از خود داشته باشیم که دقیق  آنقدر شناخت خوب  از حد دشواراست که  بیش  متاسفانه 
انرژی خود را باید درکدام طرف صرف  کنیم.  در حقیقت ما شغل  پیدا نمی کنیم، بلکه ایده های 
بلند پروازانه و سرشار از خوش بینی  را می یابیم، اما زمانی که تالش می کنیم تا بر طبق این ایده ها 

عمل کنیم، فجایع بسیاری به بار می  آید و افراد دچار دودلی می شوند. 
 کتاب حاضر با هدف تصحیح مفروضات آسیب زایی گردآوری شده  است. که افراد نا آگانه گرفتارش 
هستند. این مجموعه به ما کمک  می کند  که به آن دسته ازخواسته های خوب و مناسب و درواقع 
دشوار خود دست یابیم. نویسنده دراین کتاب به مخاطب کمک می کند که مشکالت بیش رو را بهتر 

بشناسد و استعدادهای خود را کشف  کند.
به  شغل صحبت  بودن عالقه  نویسنده در مقدمه درباره مهم  درکتاب »شغل مورد عالفه من« 
می کند. آلن باتن در چهار فصل مطالب خود را دسته بندی کرده است  و درباره موانع هدف مند بودن 

شغل،  جنبه های لذت بخش کار، موانع بیرونی و درونی و موارد تسلی بخش بحث می کند.
این کتاب به ما کمک می کند که از خواب و رویا بیدار  شویم و دید وافع بینانه ای به خود و اطراف 
خود داشته باشیم. هر فردی باید براساس ویژگی های فردی خود دست به انتخاب شغل بزند و ضمنا 
شناخت دقیق شغل و رضایت شغلی نیز بسیار مهم است. از مباحث دیگر می توان به به لذت استقالل 
و لذت خالقیت اشاره کرد. ضمنا در این کتاب تمرینات زیادی گنجانده شده که ما را در یافتن شغل 

مناسب یاری می کند.

نازنین رحیم زاده
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شـورای  رئیـس  چمـران  مهـدی  قبـل  چنـدی 
اسـالمی شـهر تهران خواسـتار آن شـده بود در تدوین 
برنامـه چهـارم توسـعه شـهر تهـران بـه مسـأله محور 
بـودن موضوعاتـی از جملـه: حمـل و نقـل، ترافیـک، 
اجتماعـی،  و  فرهنگـی  مشـکالت  فرسـوده،  بافـت 
هوشمندسـازی و اقتصـاد شـهری توجه شـود و تأکید 
کـرد ایـن برنامـه به جـای یـک برنامـه ایـده آل باید به 

یـک برنامـه عملیاتـی تبدیل شـود. 
تهـران  زکانـی شـهردار  از سـوی دیگـر علیرضـا 
هم زمـان بـا تقدیـم برنامـه چهارم توسـعه به شـورای 
اسـالمی، گفـت: ایـن برنامـه براسـاس سیاسـت های 
ابالغی شـورای شـهر تهـران تنظیم شـده و همچنین 
بـه 6 محـور خدمات شـهری، حمـل و نقـل عمومی، 
ایمنی و مدیریت بحران، شهرسازی و معماری، توسعه 
مدیریت و هوشمندسـازی و اجتماعی و فرهنگی توجه 

شـده است. 
وی مـدت اجـرای برنامـه را 4سـال اعـالم کـرد و 
گفـت: در برنامـه چهـارم از 378 حکـم برنامه سـوم، 
بـرای 261 حکـم هدفگذاری کردیم تا بـا اولویت حمل 

و نقـل عمومـی، هوشمندسـازی و ارتقـای فرهنگ را 
اجـرا کنیم. 

 ایـن مقدمه در مراحل تهیـه و تدوین برنامه جامع 
کالن شـهر تهـران علتی شـد تا موضوع دسـترس پذیر 
و دسترسـی به امکانات شـهری را مورد نقد و بررسـی 
قـرار دهیـم. »دسـترس پذیری« در لغـت بـه معنـای 
میـزان سـهولت و دسـتیابی کاربـران یـک سـامانه یا 
ابـزار اطالق می شـود، هر چه تعداد اسـتفاده کنندگان 
بیشـتر باشـد دسـترس پذیر آن بهتر خواهد بود و البته 
دسـترس پذیری یکـی از اصول هشـتگانه کنوانسـیون 
حقوق افراد دارای معلولیت اسـت که از سـوی سازمان 
ملـل متحـد تأکیـد شـده اسـت و بـه 3 گـروه اصلـی 
دسترسـی فیزیکی، دسترسـی به خدمات و دسترسـی 
بـه ارتباطـات و اطالعات تفکیک می شـود. همچنین 
در مـاده 13 همـان مرجـع به منظور ایفـای نقش مؤثر 
افـراد دارای معلولیـت و دسترسـی بـه عدالت کیفری 
مؤثـر، دولت هـای عضو موظـف شـده اند، آموزش های 
مناسـب بـرای کسـانی کـه در زمینـه اجـرای عدالـت 
نظیـر: مأموران پلیس و کارکنـان زندان ها ارایه دهند. 

دسترس پذیری ضرورتی اجتماعی یا 
اصطالحی در ادبیات برنامه های توسعه

خبــر
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در اسـناد توسـعه شهر تهران نخستین بار در سـال 1388 و برنامه 
5 سـاله اول، شـهرداری موظف شـد به منظور تأمین امنیت و سالمت 
شـهروندان با اولویـت حرکت جانبازان، معلولین و سـالمندان، برنامه 
اجرایـی مشـخصی را در خصـوص سـاماندهی شـبکه های دسترسـی 
مناسـب، حرکـت پیـاده بـرای تـردد آرام و ایمـن در محـالت، تهیـه 

نماید. 
ارتقـا کیفیـت  در برنامـه دوم توسـعه)1397-1393( شـهرداری 
و کارآرایـی محیط هـای شـهری را از طریـق بهینـه نمـودن سیسـتم 
حمـل و نقـل، روان سـازی و ایمن سـازی معابـر عابـران، معلـوالن و 
سـالمندان را اولویـت قـرارداد و در برنامـه سـوم توسـعه شـهر تهـران 
)1402-1398( تهیـه برنامـه جامـع عملیاتـی اماکن، معابـر، فضاهای 
عمومـی، ایسـتگاه های حمـل و نقـل درون شـهری، رعایـت ضوابـط 
مناسب سـازی افـراد دارای معلولیـت در فرایند صـدور پروانه و گواهی 
سـاختمانی، کنترل سـاختمان های جدید االحداث نهادهای عمومی، 
تهیـه نقشـه راهنمـای مکان هـای مناسب سـازی شـده به شـهرداری 

محول شـد. 
صـرف نظـر از سـیر مراحـل تکویـن مبحـث دسـترس پذیری کـه 
رد پـای آن در 3 برنامـه توسـعه شـهر تهـران مشـاهده می شـود و نیز 
سـتادهای هماهنگـی و پیگیـری مناسب سـازی کشـور کـه از ترکیب 
13 عضـو حقیقـی و حقوقـی زیر نظر وزیر کشـور در قانـون »حمایت از 
حقـوق معلـوالن« پیش بینی شده اسـت بایـد بدانیم که سـاختارهای 
مـوازی دولتـی و شـبهه دولتـی نظیـر وزارتخانه هـا، سـازمان ها یـا 
شـهرداری ها تـا زمانـی کـه در پیونـد ارگانیـک و سـاختارمند بـا بدنه 
مخاطبـان و ذینفعـان اصلی قـرار نگیرند، هرگز قادر بـه درک نیازهای 

جامعـه هـدف و حـل مشـکالت آنها نخواهند شـد. 
امـروزه اکثر کشـورهای برخـوردار برای تعریـف و تدوین برنامه های 
از نهادهـای مدنـی و سـازمان های  عملیاتـی عمرانـی و اجتماعـی 
مردم نهـاد واسـط کـه بـر آن حـوزه و جامعـه هـدف تمرکـز دارنـد، 
کمـک می گیرنـد و این همـکاری مشـترک موجب شناسـایی تنگناها 
و گلوگاه هـای مهـم مبتنـی بر خواسـت کاربـران و اسـتفاده کنندگان 

می انجامـد. 
بـا  گذشـته  سـال های  ابتـکاری  اقدامـی  در  تهـران  شـهرداری 
راه انـدازی کانون هـای معلـوالن مناطـق 22 گانـه شـهرداری نویـد 
ایـن حرکـت را داده بـود امـا بعدهـا بـه جهت عـدم تقسـیم کار مؤثر 
و به کارگیـری اعضـا کانون هـا در امـور غیـر اولویـت دار، اغلـب ایـن 

یـا بی فـروغ شـدند.  تشـکل ها بی اثـر 
امید اسـت در آسـتانه بررسـی و تصویب برنامه چهارم توسعه شهر 
تهـران بـا درس گرفتن از تجارب گذشـته و تقویت نقاط قـوت در کنار 
کاهـش عوامـل تضعیف کننـده، برنامه ای جامع و معنـای واقعی کلمه 
و عملیاتـی بـه تصویـب برسـد تـا چنـدگام به سـمت دسـترس پذیری 
مـورد نظر کنوانسـیون حقوق افراد دارای معلولیـت برداریم و به بهبود 

کیفیـت زندگـی و حضور مؤثر این گـروه از شـهروندان کمک کنیم. 
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امسـال روز جهانـی افـراد دارای معلولیت قصـد دارد تا بر نقش نـوآوری در ایجاد جهانی پذیرا، 
بدون تبعیـض و منصفانه تاکید کند.

جهـان مـا  اکنـون بـا بحران  هایی مواجه اسـت که تأثیر به مراتب بیشـتری بر روی افـراد دارای 
می گذارند. معلولیت 

مـا بـه راه حل هـای تحول آفرینی نیـاز داریم تا اهداف توسـعه پایدار را نجـات دهیم و هیچ کس 
را فراموش نکنیم.

این امر مسـتلزم همکاری بیشـتر بخش دولتی و خصوصی برای توسـعه اسـتراتژی هایی برای 
افراد دارای معلولیت، با و توسـط آنان اسـت.

سـنگ بنای این همکاری باید مشـارکت فعـال و بدون تبعیض افـراد دارای معلولیت و دخیل 
کـردن کامـل آنـان در کلیـه فرایندهای تصمیم  گیری باشـد. نـوآوری و فناوری می تواننـد ابزارهای 

قدرتمندی برای  مشـارکت فراگیر باشـند.
آنهـا می تواننـد دسترسـی به اطالعـات، آموزش و یادگیـری مادام  العمر را افزایـش دهند و آنها 
می  تواننـد مسـیرهای جدیـدی را بـرای افـراد دارای معلولیت بگشـایند تـا در نیـروی کار و در کل 

جامعـه، به صـورت برابر مشـارکت کنند.
امـا بـرای تحقـق وعده ی فناوری، باید شـکاف دیجیتالـی را از بین ببریم و از حقوق انسـان ها 

در فضـای دیجیتال محافظت کنیم.
در ایـن راسـتا، اسـتراتژی مشـارکت همه  پذیـر معلولیـت سـازمان ملـل متحـد، نقشـه راه 
مشـخصی را بـرای پیشـبرد مشـارکت همه پذیـر افـراد دارای معلولیـت و دسـترس پذیری در کلیه 

فعالیت هـای ایـن سـازمان ارائـه می  دهـد.
از سـتادهای مرکـزی تـا  مراکـز میدانی، ما بـرای ارزیابی، رسـیدگی و ارتقای دسـترس پذیری 

دیجیتالـی وارد عمـل شـده و الگویی برای  مشـارکت همه  پذیر معلولیت هسـتیم.
بیاییـد در ایـن روز و هـر روز، بـا همـکاری همدیگر راه حل هایـی نوآورانه برای سـاختن جهانی 

پذیـرا و برابر برای همـه بیابیم.

پیام دبیرکل سازمان ملل متحد 
به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت 

58

   شماره 85 ،  پاییز 1401

در رعد چه خبر



خبــر

مدیـر عامـل مجتمع رعد در پیامی ویدئویی که در شـبکه اجتماعی مؤسسـه 
منتشـر شـد، گفت: رسالت ما در رعد توانمندسـازی افراد داری معلولیت جسمی 
حرکتـی بـوده و همـواره بـرای حضور تاثیرگـذار توان یابـان عزیـز در جامعه تالش 
کردیـم. امـروز 12 آذر کـه مصـادف اسـت بـا روز جهانـی افـراد داری معلولیـت، 
ایـن فرصـت را مغتنـم شـمرده تا از همه دعـوت کنیم مـا را در ایـن راه همیاری 

نمایند.
بـه امیـد جامعـه ای که همـه افـراد آن بـرای خلـق فرصت های برابر سـهمی 

داشـته باشند.

پیام مدیرعامل مجتمع رعد 
به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت
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همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت 
دورهمی صمیمانه  ای با حضور کارآموزان، آنت 
مدیر  سخن  سنج  رضا  مدیرعامل،  میناسیان 
روابط عمومی و کارکنان مجتمع رعد به همراه 
بهار ابوترابیان، مدیرعامل خیریه بچه  های سیب 
سرخ؛ رزیتا کیانیان کارشناس سالمت شهرداری 

منطقه 2 برگزار شد.
دارای  افراد  جهانی  روز  رسیدن  فرار  با 
با  رعد  کارآموزان  دورهمی  برنامه  معلولیت 
سخنان آنت میناسیان مدیرعامل خیریه رعد، 
قرائت پیام دبیر کل سازمان ملل به مناسبت روز 
جهانی افراد دارای معلولیت؛ تقدیر از تالش و 

پشتکار کارآموزان واحد آموزش اجرا شد.
در ابتدای این برنامه آنت میناسیان مدیرعامل 
مجتمع رعد با تقدیر از تالش کارآموزان در رعد 
گفت: »از دوستان رعد به خاطر حضور در آیین 
روز جهانی افراد دارای معلولیت گرد هم آمدند 
بسیار تشکر می  کنم. خیلی قائل به تبریک برای 
این روز نیستم، اما فرصتی هست که به بهبود 
کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت فکر کنیم.«

در ادامه محمدرضا دشتی از فعاالن حقوق 
افراد دارای معلولیت؛ پیام آنتونیو گوترش دبیر 
کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی 

افراد دارای معلولیت را قرائت کرد.
دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد بـا تأکید بر 

نقـش نـوآوری در ایجـاد جهانـی پذیـرا، بـدون 
تبعیـض و منصفانه بـرای افـراد دارای معلولیت 
در پیـام خـود گفتـه اسـت: »ما بـه راه حل های 
تحول  آفرینـی نیـاز داریم تا اهداف توسـعه پایدار 
را نجـات دهیـم و هیچ  کـس را فراموش نکنیم. 
ایـن امر مسـتلزم همکاری بیشـتر بخش دولتی 
و خصوصـی بـرای توسـعه اسـتراتژی  هایی برای 
افـراد دارای معلولیـت، با و توسـط آنان اسـت. 
مشـارکت  بایـد  همـکاری  ایـن  بنـای  سـنگ 
فعـال و بـدون تبعیـض افـراد دارای معلولیت و 
دخیـل کـردن کامـل آنـان در کلیـه فرایندهای 
فنـاوری  و  نـوآوری  باشـد.  تصمیم گیـری 
می  تواننـد ابزارهـای قدرتمندی برای مشـارکت 

باشـند.« فراگیر 
انجام  از  پس  حاضر  توان یابان  از  سپس 
بازی  های فکری با میوه، شیرینی و چای پذیرایی 
از سوی  یادبود  به رسم  و هدایایی  آمد  به عمل 
مجتمع رعد، خیریه سیب سرخ، اداره سالمت 
ناحیه 7 شهرداری منطقه 2 به  منظور ارج نهادن 
به همت و تالش کارآموزان و استودیو گل آرایی 

ژئوم اهدا شد.
همچنین با حضور کارشناسان اداره سالمت 
ناحیه 7 شهرداری منطقه 2 از حاضران در برنامه 
تست سالمت دریافت و توصیه  هایی برای بهبود 

کیفیت سالمتی به ایشان ارائه شد.

 برگزاری دورهمی کارآموزان مجتمع رعد 
همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت
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ــی  ــوزان کارگاه نقاش ــی هنرآم ــار نقاش آث
ــه  مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد راه  یافت
ــن 2022  ــاراآرت آســیایی ژاپ ــه نمایشــگاه پ ب

ــد. ــش درآم ــه نمای ــو ب در توکی
آثــار نقاشــی 5 نفــر از هنرمنــدان مجتمــع 
رعــد بــه نام هــای: سوســن یزدانــی، معصومه 
مختــاری، شــعله ادای، میتــرا احمــدی و نــدا 
فقیهــی کــه بــه نمایشــگاه پــاراآرت راه  یافتــه 
ــد از  ــع رع ــی مجتم ــت مال ــا حمای ــد، ب بودن
ــد و در  ــال  ش ــو ارس ــه توکی ــت ب ــق پس طری
آییــن افتتــاح نمایشــگاه بــه  صــورت فیزیکی و 
آنالیــن در معــرض نــگاه عمــوم عالقه منــدان 

و هنــر دوســتان قــرا گرفــت.
بــا  پــاراآرت  نمایشــگاه  گفتنی ســت 
ــدان  ــار منتخــب هنرمن ــش گذاشــتن آث نمای
ــان  ــورهای جه ــایر کش ــت از س دارای معلولی
از جملــه هنرجویــان ایرانــی، طــی یــک 
هفتــه در شــهر توکیــو توانایــی ایــن گــروه از 
شــهروندان را بــه مــردم هنــر دوســت معرفــی 

می کنــد.
بــر پایــه ایــن گــزارش؛ نمایشــگاه »خــطـ  
نقاشــی« توســط مدرســه عالــی هنــر پــاراآرت 
بــا حمایــت موسســه خیریــه نیپــون کیــوکای 

راه  انــدازی شــده اســت. ایــن مدرســه در 
ــه  ــک مدرس ــه ی ــوان نمون ــال 1986 به عن س
ــر  ــا هن ــترش و ارتق ــور گس ــه  منظ ــری ب هن
افــراد دارای معلولیــت در توکیــو افتتــاح 

می شــود.
ایــن نمایشــگاه بــا همــکاری ســازمان   های 
ــدف  ــا ه ــف، ب ــورهای مختل ــاد کش مردم  نه
تقویــت خودبــاوری و اعتمادبه   نفــس، بــاال 
ــائل  ــی از مس ــا و درک عموم ــردن آگاهی   ه ب
افــراد دارای معلولیــت و ترویــج مبــادالت 
هنــری افــراد دارای معلولیــت در عرصه   هــای 
فراســوی  »هنــر  شــعار  بــا  بین   المللــی 
شــهر  در  معلولیت   هــا«  و  محدودیت   هــا 

ــزار می  شــود. توکیــو برگ
ــی  ــع آموزش ــت؛ مجتم ــر اس ــایان   ذک ش
نیکــوکاری رعــد از ســال 2013 به عنــوان 
نماینــده پــاراآرت در 5 دوره بــا دبیرخانــه 
مرکــزی پــاراآرت در توکیــو همکاری داشــته و 
بــا جمــع   آوری، داوری و ارســال آثــار منتخــب 
بــه ایــن نمایشــگاه زمینــه نمایــش و معرفــی 
آثــار هنرمنــدان  ایرانــی را در عرصه   هــای 
ــت. ــرده اس ــم ک ــی را فراه ــری بین   الملل هن

آثار نقاشی 5 هنرجوی مجتمع رعد در نمایشگاه پاراآرت ژاپن 2022
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هیـأت داوران مسـابقه عکس»شـهر و زیبایی  هـای بصـری مناسب  سـازی« پـس از بررسـی آثـار 
ارسـال شـده، بیانـه پایانی خـود را صـادر کرد.

همزمان با روز جهانی عکاسـی و گرامیداشـت ایـن رویداد بین  المللی، مسـابقه عکس«زیبایی ها 
بصـری مناسب  سـازی« توسـط مجتمـع رعـد برگزار شـد کـه داوری این رویـداد فرهنگی را اسـتاد 

نغمه جابری، اسـتاد داود عامری و اسـتاد محمدحسـن کاظمینی برعهده داشـتند.
در بخشـی از بیانیـه هیـأت داوران آمده  اسـت »موضـوع اصـالح نگـرش جامعـه بـه موضـوع 
معلولیـت و مسـؤولیت اجتماعـی اشـخاص در قبـال مناسب  سـازی و دسـترس  پذیری محیط هـا و 
اماکـن عمومـی بـرای ایـن گروه از شـهروندان سال هاسـت بـه ضرورتـی انکارناپذیر بدل شده اسـت 

امـا مـردم و مسـؤوالن بایـد وظیفه  مندانـه نقـش و مسـؤولیت خـود را پذیرا باشـند.«
هیـأت داوران ضمـن خرسـندی از هنرمندانـی کـه آثارشـان را ارسـال کردنـد، هیچ یـک از آثار 
ارسـالی را حائـز دریافـت جایـزه اول تـا سـوم ارزیابـی نکردنـد با ایـن وجود اثـر 3 شـرکت کننده را 
واجـد دریافـت گواهینامه شـرکت در مسـابقه عکاسـی، شایسـته تحسـین و جایزه نقـدی به ارزش 

3.000.000 ريـال معرفـی کرد.
همچنیـن گواهینامه دیجیتالی حضور در مسـابقه عکاسـی برای سـایر شـرکت  کنندگان ارسـال 

خواهد شـد.
نفرات منتخب عبارتند از: آزیتا اللیان، محسن سخنوری و  شعیب هنرمند.

مجتمـع رعـد امیـدوار اسـت بـرای فراهـم آوردن زمینه هـای کسـب اسـتقالل اجتماعـی افراد 
دارای معلولیـت مشـارکت اثربخـش همگانـی بـه ویژه فعـاالن اجتماعـی را در رویدادهـای فرهنگی 

همچون مسـابقه عکاسـی شـاهد باشد.

اعالم نتایج 
مسابقه عکس شهر و زیبایی  های بصری مناسب   سازی
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فاطمه بهمنی و لیدا اشراقی از دختران فارغ التحصیل مجتمع رعد در مسابقات کشوری بوچیا با تیم تهران 
به مقام قهرمانی رسیدند. مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد این موفقیت را به فاطمه بهمنی و لیدا اشراقی و 

خانواده های  محترمشان تبریک گفته؛ برای این دو قهرمان پرتالش آرزوی موفقیت های روزافزون دارد.

حمید عباسی و امیررضا رضایی از کارآموزان مجتمع آموزشی 
نیکوکاری رعد، عضو تیم  های ملی والیبال نشسته بزرگساالن و 
جوانان شدند. حمید عباسی جمعه 13 آبان در مسابقات قهرمانی 
جهان در بوسنی مقابل تیم عراق به میدان رفت و امیررضا رضایی 
نیز پس از پشت سر گذاشتن اردو های انتخابی تیم ملی موفق شد 

با اقتدار به عضویت تیم ملی جوانان نائل آید.

گفتنی  ست شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان از 13 
تا 20 آبان در شهر سارایوو در کشور بوسنی برگزار شد و 2 تیم برتر 
این مسابقات سهمیه پارالمپیک پاریس را به دست خواهند آورد.

حمید  به  را  موفقیت  این  رعد  نیکوکاری  آموزشی  مجتمع 
عباسی و امیررضا رضایی از ورزشکاران پرتالش خود تبریک گفته و 

برای ایشان در مسابقات پیش رو آرزوی موفقیت دارد.

 ورزشکاران مجتمع رعد 
به عضویت تیم  های ملی والیبال نشسته نائل آمدند

درخشش دختران رعد در مسابقات بوچیای قهرمان کشوری
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آشامیدنی  آب  مشکل  حل  برای  مردمی  کمک  های  جمع  آوری  فراخوان  در پی 
هموطنان و شهروندان همدانی طی یک هفته مبلغ قابل توجهی از سوی نیکوکاران 

به حساب مجتمع رعد واریز شد.
با توجه به تماس  های دریافتی و گزارش های ارسال شده از خیریه صبح الوند 
همدان که یکی از مؤسسات همکار در سطح استان  های کشور پهناور ایران با هدف 
حمایت از توانمندسازی افراد دارای معلولیت است، کمیته امدادرسانی مجتمع رعد 
برای حل کمبود آب آشامیدنی شهر همدان بالفاصله تشکیل جلسه داد و بعد از 
شنیدن گزارش  های مسؤوالن محلی و هالل  احمر در خصوص بحران آب آشامیدنی 
شهر همدان، موافقت خود را با صدور اطالعیه جمع  آوری کمک مردمی اعالم کرد.

نیکوکاران همیشه  استقبال  مورد  رعد  از سوی مجتمع  اطالعیه صادر شده   
همراه مؤسسه قرار گرفت و پس از  گذشت یک هفته مبالغ قابل توجهی جمع آوری 

شد.
براساس این گزارش با پایان یافتن مهلت اعالم شده، مذاکرات برای خرید آب 
معدنی 1.5 لیتری که بیشتر مورد مصرف در منطقه را داشت، آغاز شد و شرکت 
آشامیدنی  آب  تأمین  برای  بود  داده  را  قیمت  کمترین  که  کوهرنگ  زردکوه  نگین 
انتخاب و تعداد  7200 بطری  آب معدنی خانواده به صورت 1200 ِشل)پک 6تایی( 

خریداری و با یک دستگاه کامیون  10 تن به مقصد شهر همدان منتقل شد.
همدان  الوند  صبح  خیریه  کارکنان  اهدایی،  مرسوله  عادالنه  توزیع  منظور  به 
بین  را  نیکوکاران  اهدایی  معدنی  های  آب  مناسب،  برنامه  ریزی  با  شدند  موظف 

گروه  های آسیب  پذیر و نیازمند به ویژه افراد دارای معلولیت تقسیم نمایند.
مجتمع رعد ضمن قدردانی از همکاران و همت تک  تک نیکوکاران شریف که در 
این امر انسان  دوستانه یاری رسان هموطنان همدانی شدند، امیدوار است به زودی 

مشکل آب ُشرب این شهر به صورت اساسی حل شود.

کمک نیکوکاران رعد در حل مشکل آب شرب هموطنان همدانی
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خبــر

جدید،  ابتکاری  در  رعد  نیکوکاری  آموزشی  مجتمع 
نخستین دستگاه جمع آوری کمک های مردمی را در مجتمع 

تجاری کوروش نصب کرد.
گروه همیاری بانوان در حرکتی حمایت گرانه با محوریت  
»فلور موسوی« یکی از اعضا هیأت مدیره زمینه اجرای این 
و گروهی  اجتماعی  توسعه مشارکت  های  با هدف  را  طرح 
مردم از طریق همکاری با مدیریت مجتمع تجاری کوروش 

فراهم کرد.
در این طرح مدیریت شرکت هشت بهشت با واگذاری یک 
دستگاه الکترونیک »نوربین« که کمک  های نقدی شهروندان 
را از طریق لمس صفحه ی نمایشگر، جمع آوری و به حساب 

مجتمع رعد واریز می  کند همکاری کرده است. همچنین در 
اسالید که توسط  صفحه ی نمایشگر نمایش دتده می شود 
ضمن معرفی مختصری از فعالیت ها و عملکرد مؤسسه رعد، 
شهروندان تشویق می  شوند تا با انتخاب کمک به مجتمع 
رعد بدون پرداخت وجه، مبلغ  20/000  ریال از طرف حامی 

مالی به خیریه رعد کمک کند.
در صورت موفقیت این طرح مجتمع رعد تصمیم دارد، 
دستگاه  های دیگری در اماکن پر رفت و آمد شهر نصب کند تا 

به ترویج فرهنگ نیکوکاری کمک نماید.
شایان ذکر است، مدیریت مجتمع تجاری کوروش مال 
برای اجرایی شدن این طرح همکاری صمیمانه ای داشته است.

با محوریت امور ایثارگران مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید 
و همکاری مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد فیلم  های آموزشی 
تمرینات ورزشی برای توانمندسازی افراد دارای آسیب نخاعی 

تولید و منتشر شد.
با توجه استقبال افراد دارای معلولیت از آموزش های غیر 
حضور 27 عنوان کلیپ آموزشی با هدف آشنایی با تمرینات 
ورزشی افراد دارای آسیب نخاعی به همت مرکز ضایعات نخاعی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت مجتمع رعد و دیگر 

تشکل  های همکار  و فعال حوزه معلولیت تولید و منتشر شد.
بر پایه این گزارش عالقه  مندان به استفاده از این ویدئوهای 
آموزشی می  توانند با مراجعه به کانال آپارات مرکز آسیب نخاعی 

به نشانی:
https://www.aparat.com/user/video/user_list/

username/asibnokhaie مشاهده نمایند.

نصب دستگاه الکترونیکی جمع آوری کمک  های مردمی

فیلم  های آموزشی تمرینات ورزشی افراد دارای آسیب نخاعی منتشر شد
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the skills he has learned.

▪▀ One of my dreams is to be able to live 
independently

Interview with Mona Moradi, painter. Mona Moradi is a 
graduate of computer engineering from the non-profit 
university of Abrar. He participated in Raad's training 
classes and continued painting. Mona earns money by 
selling her paintings

▪▀  Heart notes
▪▀ Familiarity with the activities of Sobh Roish 
schools in a conversation with the director of the 
school's partnership office

▪▀  Andre Bocelli, blind singer
( Celebrities with disabilities)

▪▀  What should we eat during the flu? ( health)

▪▀ my favorite job ( book introduction)
▪▀ What's going on in Raad?
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▪▀  You can earn money with skill in this field

An interview with Melika Azartash, instructor of the 
fabric printing class. I am Melika Azartash, born in 
1973. He is a graduate of Urban Engineering and MBA 
from Tehran University and has also studied fashion 
design. He has been teaching the art of painting and 
printing on fabric for some time in Sarai Mahalat and in 
different schools, and before the spread of the Corona 
disease, he got to know Raad Center through a friend 
and started working with this center as a fabric printing 
instructor.

▪▀  Hoping for a society free from discrimination

A note from Shahram Mobser, a social activist in the 
field of disability, regarding the inappropriateness of 
educational environments for the education of people 
with disabilities, which has caused them to distance 
themselves from further education.

▪▀  We are more disabled in winter
A note from Fatemeh Kanhani about environmental 
factors such as; Economic, social, community, people, 
inappropriate and unprincipled urban constructions 
and the lack of necessary facilities that with the 
weather conditions in winter can cause more inability 
to achieve the goals and wishes and needs of people 
with disabilities.

▪▀  I thank God that we have a good life together 
with our wife and daughter for twenty one years

A conversation with Roya Ilati about her life together 
with Hossamuddin Garhamani. His sixteen-year-old 
daughter also participated in this conversation and told 
about herself and her family life.

▪▀  I have said everywhere that everything I have is 
from Raad.

A conversation with Kabra Mohammadpour, Raad's 
intern, about the skills he learned by participating 
in Raad's classes. Kabri has participated in most of 
Raad's training classes and has earned income with 
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▪▀ Skill training, the necessity of empowerment in 
today's worl

In this article, written by Dr. Fazli, a sociologist, it is 
pointed out different methods of education that have 
always existed in parallel and did not only include 
education in the form of formal systems.
Dr. Fazeli says: education in schools, conservatories, 
technical and professional system, universities, 
scientific-applied universities, skill training schools, and 
teacher-apprentice system were and are among the 
educational systems, each of which has contributed 
to the education of human resources. But the main 
contribution of manpower education has been the 
responsibility of normal schools and universities, 
education in which no skills are taught to manpower.

▪▀ Changing educational patterns of Raad 
educational and philanthropic complex based on 
modern educational methods in the world

In this article, prepared by Nasreen Akbarpour, director 
of Raad Education, the need for changes in educational 
institutions with the entry into the information age is 
pointed out, changes that have also been noticed in 
the educational and charity complex. In this article, 
e-learning and educational bootcamps are mentioned 
as new paradigms in Raad, which caused a revolution 
in the education of people with disabilities.

▪▀  Conversation with Mr. Hashemi, head of Payam 
Noor University

▪▀  The effect of education on the employment of 
people with disabilities

▪▀ An article written by Nazanin Rahimzadeh, a 
Raad trainee, about the impact of education on the 
employment of people with disabilities
It is provided.

▪▀  Are you literate?
In this article, he has discussed the new definition of 
literacy provided by UNESCO. In the new definition, 
literacy is the ability to change and literate is someone 
who can Make a change in your life with what you 
have learned.The first definition of literacy presented 
in the early 20th century focused only on the ability to 
read and write the mother tongue. According to this 
definition, a literate person was considered to be able 
to read and write his mother tongue. But today, the 
definition of literacy has changed.
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