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رضا سخن سنج
اواسط قرن هیجدهم میالدی در اروپای آن دوره به ویژه کشور انگلستان به تدریج تحوالتی شکل گرفت که بعدها انقالب صنعتی
نامیده شد .دگرگونی در صنعت ،کشاورزی ،تولید و حمل و نقل رفته رفته اثرات خود را بر مناسبات اجتماعی هم تحمیل کرد.
بررسی پیشینه این رویداد صنعتی اجتماعی بیانگر پیآمدهای بزرگی در تاریخ بشریت است برخی صاحب نظران ،استعمار اروپائیان
در کشورهای آسیائی و آفریقائی و بهره کشی از نیروی کار را از نتایج انکارناپذیر آن قلمداد میکنند .البته در نقطه مقابل آثار مثبت
فراوانی هم در پی داشته است ساخت اولین پلآهنی در سال  1779و احداث نخستین شبکه راهآهن در سال  1852از دستآوردهای
سالهای ابتدائی انقالب صنعتی محسوب میشود و به دنبال آن پیدایش کارخانجات صنعتی بزرگ ،شتاب اختراعات و ابداعات،
افزایش تولیدات و محصوالت صنعتی و کشاورزی ،گسترش شهرنشینی ،افول زمینداری و سلطه بیچون و چرای ماشین بر زندگی
و جوامع انسانی از دیگر ویژگیهای این دوره محسوب میشود.
پر واضح است دانش و شاخههای مختلف علوم پایه و انسانی از این پدیده تأثر پذیرفته است مباحثی نظیر :نرخ رشد اقتصادی،
تولید ناخالص ملی ،درآمد سرانه و دهها مفهوم علمی دیگر در این دوره بکار گرفته شد .بشر امروزی که زندگی در هزاره سوم را
تجربه میکند بیش از هر زمان دیگر با پیآمدهای این رویداد عظیم روبرو شده است به نحوی که امروز کمتر مطلب اقتصادی را
میتوان یافت که در آن عباراتی نظیر :عقبماندگی ،توسعهیافتگی ،اشتغال ،بیکاری ،نیروی کار ،مشارکت اقتصادی ،جمعیت فعال
و  ...استفاده نشده باشد .جنگ ،خشکسالی ،افزایش جمعیت و روکود ،تورم و بحران اقتصادی بشر امروزی را با تهدیدی جدی به
نام بیکاری درگیر کرده است .نرخ اشتغال و بیکاری در کشورهای مختلف جهان یکی از عوامل موفقیت یا عدم موفقیت اقتصاد آنها
محسوب میشود از این رو مراکز نظارتی و آماری ملی و بین المللی در دورهای مشخص فصلی و ساالنه نوسانات این شاخصها را
مورد بررسی و مطالعه قرار میدهند.
مرکز آمار ایران هم در گزارشی که از طرح آمارگیری نیروی کار سال  1388ارایه داده است نرخ بیکاری را  11/9درصد اعالم
کرده است و یادآور میشود این عدد در میان زنان و مردان مناطق شهری بیشتر از نقاط روستائی است و تغییرات آن نسبت به
سال گذشته  1/5درصد افزایش را نشان میدهد بر اساس آمارهای گزارش شده نرخ بیکاری در فصول تابستان و زمستان به ترتیب
به پائینترین و باالترین حد یعنی  11/3و  14/1درصد میرسد .در این میان استانهای خراسان شمالی با  6/4درصد کمترین و
لرستان با  19در صد بیشترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص دادهاند .همچنین بخش خدمات با 47/4درصد و بخش کشاورزی
با  20/9درصد باالترین و پائینترین نرخ فعالیت را کسب کرده اند.
بررسی آمار یاد شده در گروهها و جمعیتهای خاص نظیر توانیابان میتواند نتایج کامأل متفاوتی در پی داشته باشد زیرا عدم
مناسبسازی مسیرهای و اماکن شهری ،مشکالت ایاب و ذهاب ،توزیع ناعادالنه فرصتهای شغلی ،خالء یا کمبود حمایتهای
قانونی ،نبود باورهای صحیح نزد کارفرمایان و عدم رقابتپذیری و خودباوری نزد توانیابان اصلیترین عوامل نگران کننده در زمینه
اشتغال معلوالن محسوب میشود.
حال بایستی به یک سؤال پاسخ داد «چه باید کرد؟» پاسخ این سؤال در یک کلمه سحرانگیز خالصه میشود و آن کلمه
«کارآفرینی» است .پرونده اصلی این شماره از فصلنامه توانیاب به تشریح ابعاد گوناگون این پدیده نسبتأ نوظهور ،ضرورت
بهرهمندی از آن ،نقش نهاد ملی حمایتی نظیر سازمان بهزیستی در این زمینه ،حضور موسسات خیریه در بسترسازی مناسب و
مسؤولیتهای بخش خصوصی اختصاص یافته است.

ســـــــــــــــــــرآغاز

کارآفرینی اجتماعی
(تعاریف و نظریه ها)

کارآفرینی

زهرا عمرانی
رش��د روز افزون جمعیت جهان در دو س��دۀ
اخی��ر ،همراه ب��ا تحوالت اقتصادی ناش��ی از
جنگه��ای جهان��ی ،دنیا را ب��ا افزایش رکود
و بیش��تر کش��ورها را با بح��ران مواجه کرده
اس��ت .برای مقابله با این بح��ران و مدیریت
آن ،جوامع مختلف ،راههای متفاوتی در پیش
گرفتند ،اما کاريست رویکردی خالقانه برای
غلبه بر این رکود و روشن کردن موتور توسعۀ
اقتصادی چندان ساده نبود.
ام��روزه ،اکثر جوامع بر گس��ترش کارآفرینی
به عنوان «موتور رش��د و توس��عه» اتفاق نظر
دارند و ب��رای ورود به قرن  ،21کارآفرینی را
در پهنۀ بین المللی ی��ک ضرورت می دانند.
اگرچه کارآفرینی تا حد زیادی توانست رکود
اقتصادی را در کش��ورهای توسعه یافته مهار
کند،
ام��ا ای��ن رویک��رد در پاس��خگویی به برخی
معضالت جوامع ناتوان بود ،ضمن اینکه خود
باع��ث بحران ش��د ،ک��ه از آن جمله میتوان
ب��ه افزایش اختالف میان غنی و فقیر اش��اره
ک��رد؛ بدین معن��ا که فاصلۀ معیش��تی میان
کارآفرینان ب��زرگ و بدنۀ س��ازمانی آنان (یا
مشتریان کسب و کار آنها) بیشتر شد.
ب��رای مقابل��ه ب��ا این مش��کل ،بس��یاری از
کارآفرینان پیش��رو چون بی��ل گیتس ،مدیر
شرکت مایکروس��افت ،و یا پیر امیدیار ،مدیر

«ای بی» ،به تأس��یس بنیادهای عام المنفعه
روی آوردن��د .همزم��ان با گس��ترش اهمیت
مفه��وم س��رمایۀ اجتماع��ی ،نظریهپ��ردازان
مدیریت به اهمیت بازده اجتماعی کسب و کار
در کنار بازده اقتصادی آن حس��اس شده و به
مفهوم کارآفرینی اجتماعی در دانش��کدههای
مدیریت توجه کردند .مث ً
ال ،پیتر دراکر تأکید
میکن��د که کارآفرین��ی مت��رادف راهاندازی
کس��ب و کار جدید نیست و این فرآیند لزوماً
با انگیزۀ کسب سود آغاز نمیشود.
وی در تم��ام آث��ار خ��ود بر ض��رورت توجه
مدی��ران به تأثی��رات اجتماع��ی فعالیتهای
خود و شرکتهایشان بر محیط اطراف تأکید
میکند.

مفهوم شناسی کارآفرینی
اجتماعی
برای آش��نایی با مفهوم کارآفرینی اجتماعی،
الزم اس��ت ابتدا دو عنصر مفهومی این کلمه؛
یعنی کارآفرینی و اجتماعی بررس��ی و به دو
پرسش زیر پاسخ داده شود:
 .1چه فعالیتی کارآفرینانه است؟
 .2چ��ه فعالیت��ی کارآفرین��ی را اجتماع��ی
ميسازد؟

واژۀ کارآفرینی ،در پس خ��ود ،تاریخ پرباری
دارد .ابت��دا اقتصاددانان ای��ن مفهوم را مورد
توج��ه قرار دادند و پس از آن بود که به حوزۀ
مدیریت راه یافت .
اقتص��اددان فرانس��وی که در ق��رن نوزدهم
معن��ای جدی��دی به ای��ن کلم��ه داد ،جان
باتیس��ت بود .ب��ه نظر
وی «کارآفری��ن فردی پیتـر دراکـر تأکیـد
اســت که مسئولیـــت میکند که کارآفرینی
تولید و توزی��ع فعالیت متـرادف راهانـدازی
اقتصادی خود را برعهده کسب و کـار جدیـد
میگیرد و کارآفرینــی ،نیست و این فرآیند
یعنــی ارتقـــای بازده لزوم ًا با انگیزۀ کسب
منابع از یک س��طح به سـود آغاز نمیشود.
س��طحی دیگر ب��ا بهره وی در تمام آثار خود
وری بیش��تر» .در قرن بر ضــرورت توجـه
بیستم ،ژوزف شومپیتر ،مدیــران به تأثیرات
کارآفرین را نیـــــروی اجتماعی فعالیتهای
محرکه و موتور توس��عۀ خود و شرکتهایشان
اقتص��ادی ،و کارآفرینی بر محیط اطراف تأکید
را اص�لاح و تغیی��ر میکند.
الگ��وی تولید دانس��ت.
به زعم وی ،ویژگ��ی تعیین کنندۀ کارآفرین،
دس��تزدن ب��ه کاره��ای جدی��د و ی��ا ابداع
روشهای نوین در انجام کارهای جاری است.
کارآفرینان شومپیتر عوامل تغییرات اقتصادی
هس��تند .هرچند بس��یاری از کارآفرینانی که
باتیست و شومپیتر مد نظر داشتند ،کار خود
را با راهاندازی کسب و کاری سودآور و نو آغاز
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کردند ،اما راه اندازی کسب و کار نمیتوانست
به تنهای��ی جوهر اصل��ی کارآفرینی باش��د.
آنچه ام��روزه به عنوان مبن��ای تعاریف نوین
کارآفرین��ی به کار میرود ،تعاریف باتیس��ت
– ش��ومپیتر است که کارآفرینان را «نوآوران،
عوامل تغییر و موتور محرکه در پس توس��عه
اقتصادی» مینامید.
ویراوادن��ا و م��ورت ادبی��ات مطرح ش��ده در
پژوهشهای مرتبط با کارآفرینی اجتماعی را
از چهار منظر اهداف پژوهش ،دامنۀ پژوهش،
مفهومس��ازی و تعری��ف کارآفرینی اجتماعی
جمعآوری کردند .این پژوهشگران،کارآفرینی
اجتماع��ی را ای��ن طور تعری��ف کردند:
«کارآفرین��ی اجتماعی ،پدیدهای اس��ت
رفت��اری در س��ازمانهای غیرانتفاع��ی که
ه��دف آن ایجاد ارزش اجتماعی از طریق
بهرهبرداری از فرصتهاست».
نظریهپ��ردازان مدیری��ت نی��ز تعاریف
متع��ددی از کارآفرینی ارائ��ه دادهاند .به نظر
دراکر ،کارآفرینان ،کاشفان فرصتها هستند،
ممکن اس��ت خود
هر چن��د
آنــان

عامــــــــ��ل
تغیی��ر نباش��ند و فقـط
فرصته��ای تغیی��ر در حـوزهه��ای
مختلف ،چون فنآوری ،بازار و  ...را به بهترین
نحو شناسایی کرده باشند.
طی س��الها دیدگاههای متنوع و تعـــاریف
مختلـفــــ��ی در ارتباط ب��ا کارآفرینی ارائه
ش��ده اس��ت .امروزه تــــعریـــ��ف منحصر
به ف��ردی که همگان پذیرفته باش��ند ،وجود
ن��دارد .تعاریف بر طیف وس��یعی از فعالیتها
ک��ه عبارتاند از ،تحمل ابهام ،خلق س��ازمان
جدید ،کش��ف فرصتها ،جم��عآوری عوامل
تولید و تولید ترکیبات جدید تأکید میکنند.

اجتماعی

برای شناس��ایی تفاوتهای میان کارآفرینی و
کارآفرینی اجتماعی ،اولین قدم آن اس��ت که
معنای تلویحی لغ��ت «اجتماعی» را مد نظر
ق��رار دهیم ،چ��را که در واقع ای��ن لغت وجه
تمایز دو نوع کارآفرینی است و بدان معناست
ک��ه می��ان اجتماع��ی و غیراجتماع��ی بودن
فعالیت تفاوت وجود دارد.
بین پژوهش��گران حوزۀ کارآفرینی اجتماعی
توافق گس��تردهای وجود دارد ،مبنی براینکه
انگی��زۀ کارآفرینان اجتماعی اهداف اجتماعی
است .آنها تمایل دارند که از راههای گوناگون
به جامعه سود برسانند.
ب��ر ای��ن اس��اس ،کارآفریــن��ی
اجتماعی شامـل فعالیتهایــی
اس��ت در راس��تای پیش��برد
اهداف اجتـماعـی .در اهــداف
اجتماعی ،بیــش از یک
ف��رد مطـ��رح
است و منافـع
به گـــروه یـا
از
جمع��ی
افراد خواهد
رسید.
در واقع برای

کارآفرین��ان
ا جتما عــــــــ��ی ،
«مأموری��ت اجتماع��ی» به
روشنی در رأس همۀ امور قراردارد.
تمایز کارآفرین��ی اجتماعی و کارآفرینی
در بخش کس��ب و کار این اس��ت که انگیزۀ
کارآفرین��ی « س��ود» و کارآفرینی اجتماعی
تجلی «نوع دوستی» است.

کارآفرینی اجتماعی
از تولد عب��ارت «کارآفرینی اجتماعی» خیلی
نمیگ��ذرد ،اما ما به ازای عمل��ی این مفهوم
از دیرباز وجود داش��ته اس��ت .در طول قرون
گذشته،کارآفرینـــان اجتماعـــی ،مؤسسات
بسیاری تأسیس و با فعالیتهای بشردوستانۀ
خود جوامع را متحول کردهاند .تخصیص واژۀ
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جدید به این مفهوم قدیمی ،از آن رو اهمیت
دارد که این حوزۀ عمل��ی ،هویت علمی پیدا
کرده و ب��رای آن مرزهای��ی (هرچند مبهم )
تعریف شده است.
واژۀ کارآفرین��ی اجتـماع��ی ،اولیـــن بار در
دههه��ای  1960و  ،1970در ادبیات مربوط
به تغییرات اجتماعی پدیدار ش��د .این مفهوم
را در دهههای  1980و  1990بیل درایتون و
دیگرانی چون چارلز لیدبیتر به طور گسترده
مطرح کردند .محققان میان سه شکل مختلف
کارآفرینی اجتماعی تمایز قائلاند .یک گروه،
کارآفرینی اجتماعی را ابتکار عمل سازمانهای
غیرانتفاعی ،برای کس��ب درآمدهای اضافی،
پ��س از روب��ه رو ش��دن با قط��ع بودجههای
دولت��ی ،کمکهای نقدی فردی و ش��رکتی،
افزایش رقابت ،افزای��ش نیازهای اجتماعی و
فشار حامیان مالی برای کوچک شدن و ادغام
میدانند .گ��روه دوم ،کارآفرینی اجتماعی را
ابتکار عمل کارآفرینان مستقل برای رفع یک
مش��کل اجتماعی مش��خص تعریف میکنند.
می��ر و نوب��را ،با جم��ع بندی تعاری��ف فوق،
کارآفرینی اجتماعـــی را اس��تفاده خـالقانۀ
از منـــاب��ع ،بــرای تعقیــ��ب فرصـــتها
س��ــــازمان ب��ا
ب��ا هـ��دف خلق
فعالیتهایی
ک��ه منجر
به مزایای
ا جتما ع��ی
پایدار میشوند،
میدانند.
هما نطـــورکـــــ��ه
کارآفرین��ان تغییرات��ی در
وضعیت کس��ب و کار به وجــود
میآورن��د ،کارآفرینــان اجتماعــــی
نی��ز منش��أ تغییراتاجتماع��ی میش��وند.
آنها ب��ا بهرهبری از فرصتهای��ی که ديگران
نادی��ده میگیرن��د و از طری��ق رویکرده��ای
جدید و خلق راهحلهای��ی برای بهبود وضع
آن ،به رش��د جامعه کم��ک میکنند .به نظر
بی��ل درایتون ،بنیانگذار مؤسس��ۀ آش��وکا،
کارآفرینان اجتماعــی نه فقط به دادن ماهی
به فرد گرس��نه راضی نمیش��وند ،بلکه حتی
آم��وزش ماهیگیری نیز قانعش��ان نمیکند؛
آن��ان به دنبال آناند ک��ه صنعت ماهیگیری
را متحول سازند.
کارآفرینی اجتماعی در ده سال گذشته رشد
بی سابقهای در جهان داشته است .در بخشی
از گزارش تحقیق دیدهبان جهانی آمده است،
کسبوکارهای اجتماعی جدید با نرخ رشدی
بوکارهای تجاری مرسوم
س��ریع تر از کس�� 
راهاندازی میشوند.
تحقیق دیگری نشان میدهد که در کشورهای
توسعه یافته ،نرخ استخدام در بخش کسب و
کارهای اجتماعی  ،به طور چشمگیری از این

در واقع برای کارآفرینان اجتماعی« ،مأموریت اجتماعی» به
روشنی در رأس همۀ امور قراردارد .تمایز کارآفرینی اجتماعی و
کارآفرینی در بخش کسب و کار این است که انگیزۀ کارآفرینــی
« سود» و کارآفرینی اجتماعی تجلی «نوع دوستی» است.

پــــــــــــــــــــــرونده

شماره  35و  36بهار و تابستان 1389

نرخ در بخشهای متداول قبلی پیشی گرفته
است 1/3 .تریلیون دالر از مبلغ سرمایهگذاری
ش��ده در س��ال  1999را بخ��ش غیرانتفاعی
تولید کرده و  5/1درصد از  GDPکشورهای
مورد محاس��به را تش��کیل داده اس��ت .این
بخش ،هفتمین بخش ب��زرگ اقتصاد جهانی
را با نزدیک به  40میلیون کارمند تماموقت و
 200میلیون کارمند داوطلب شکل میدهد.
در اروپ��ا ،کارآفرین��ان اجتماعی بیش از 3/5
میلیون ش��غل ایجاد کردهان��د .هرچند همۀ
مؤسس��ات غیرانتفاع��ی ،لزوم��اً کارآفرین��ان
اجتماعی نیس��تند ،اما همی��ن که کارآفرینی
اجتماع��ی به یک پدی��دۀ قدرتمن��د جهانی
تبدیل ش��ده ،دلیل صحت این ادعاست .جرج
دیز در مقال��های که به ح��ق پرمراجعهترین
منبع در حوزۀ کارآفرینی اجتماعی اس��ت ،به
ش��ش ویژگی عمدۀ کارآفرینان اجتماعی که
در زیر آمده است ،اشاره میکند:
 .1آنان عامالن تغییر در بخش اجتماعی اند.
 .2آن��ان ب��رای خل��ق و نگه��داری مأموریت
اجتماعی ارزش تعریف میکنند.
 .3آن��ان مجدان��ه در پ��ی کش��ف و پیگیری
فرصته��ای جدید ب��رای رس��یدن به هدف
هستند.
 .4آن��ان به طور مداوم خ��ود را درگیر فرآیند
نوآوری ،یادگیری و انطباق میکنند.
 .5آن��ان بیباکان��ه و بدون محدود ش��دن به
وسیلۀ منابع در دسترس ،فعالیت میکنند.
 .6آنان به مخاطبان خود پاسخگو هستند.
ب��ا وج��ود توجه روزاف��زون به ای��ن موضوع،
کارآفرین��ی اجتماعی همچن��ان در نظر افراد
معانی مختلف دارد.
برخی ،کارآفرین��ی اجتماعـ��ی را منــحصر
به س��ازمـانهای غیرانتفاعــ��یای میدانند
که برای پیش��برد اهداف خ��ود ،فعالیتهای
سودآور و درآمدزا میکنند .بعضی این مفهوم
را برای تمام کس��انی به کار میبـــــرند که
به راهانـدازی س��ازمانهای غیرانتفاعــــــی
اق��دام میکنن��د .گروه��ی آن را مختــ��ص
آن دس��ـــــته از س��ازمانهای انتفاع��ی
مــــیدانن��د که اهداف ع��ام المنفعه دارند.
ج��رج دی��ز در مقالۀ خود با عن��وان «معنای
کارآفرین��ی اجتماعی» میگوید« :کارآفرینان
اجتماع��ی گون��های از کارآفرین��ان با اهداف
اجتماعی هس��تند .».وی میافزاید« :افرادی
که در کارشان نوآوری بیشتری دارند و توسعۀ
اجتماع��ی ایجاد میکنند ،طبع��اً کارآفرینتر
هس��تند ».بدین ترتیب ،کارآفرینی اجتماعی
میتواند شامل اهداف اجتماعی ،فعالیتهای

تجاری(مانند تأس��یس صندوقهای اعتبارات
خ��رد) و ی��ا یافت��ن راهحلهای��ی ن��و برای
ت اجتماعــــی باشد.
پاسخگویی به معضال 
کارآفرین��ی اجتماعی ،ویژگیه��ای خود را از
بخشهای متعددی چون تجارت  ،امورخیریه
و جنبشهای اجتماعی گلچیــن کرد تا برای
مش��کالت اجتماعی راهحلهای بدیع بیابد و
ارزش اجتماع��ی پایدار و جدیدی ایجاد کند.
تاری��خ ،بیش��ک نمونههای ش��گفتآوری از
عامالن تغیی��رات اجتماعی (چ��ون فلورانس
نایتین��گل ،س��وزان آنتونی ،گان��دی و  )...به
خود دیده است ،اما آنچه امروز متفاوت است،
مقی��اس و ماحصل تأثیرات اجتماعی جدید و
نیز تنوع حی��رتآور رویکردهای به کار رفته
در آنهاست.
در ح��ال حاضر ،از افرادی چون محمد یونس
(مؤسس بانک گرامین) ،پیر امیدیار (مؤسس
فروش��گاه مج��ازی  ،)e-bayخ��وزه ورونیکا
(مبدع سیستم مراقبت و پرستاری از بیماران
در خانــ��ه) ،راب��رت ردفورد (مؤس��س بنیاد
فیلمسازان مستقل) و  ...به عنوان کارآفرینان
اجتماعی موفق دنیا نام برده میشود .
همانطور که اش��اره ش��د ،معنای کارآفرینی
اجتماعی اغلب واضح و مش��خص نیس��ت .در
واقع ،این عدم وضوح ،که انعطاف پویا نامیده
میشود ،مبنای تأثیر بسیار زیاد آن نیز هست.
کارآفرینان اجتماعی اغلب چونان بتشکنانی
عمل میکنن��د که به جای کس��بوکارهای
متداول ،چشم انداز استراتژیک ،پویا و متنوع
دارند و چون نمیخواهند مأموریت اجتماعی
خ��ود را از بین ببرند ،در ه��ر کجا که ممکن
باش��د ،به دنبال متحد و منب��ع میگردند .از
این رو بس��یاری از آنان ،همزم��ان ،با دولت،
نهاده��ای بشردوس��تانه ،نیروه��ای داوطلب،
بانکه��ا و حت��ی بازارهای تج��اری همکاری
میکنند.
اهمیت کارآفرینی اجتماعی در آن اس��ت که
در پی یافتن راهحلهای مؤثر ،پایدار و جهان
شمول اس��ت .با توجه به اینکه ،کشور ما نیز
در مس��یر توسعه و پیش��رفت گام برمیدارد،
طرح مقولۀ کارآفرین��ی اجتماعی میتواند به
تس��ریع روند پیش��رفت کمک ک��رده و برای
برخی معضالت موجود در حوزۀ کسب و کار،
راهحلهای پایدار فراهم کند .از س��وی دیگر،
ایران کشوری پرس��ابقه در حوزۀ فعالیتهای
عام المنفعه اس��ت ،ل��ذا توجه به رویکردی نو
در ای��ن زمینه میتواند قابلیتهای بالقوۀ این
حوزه را به فعل درآورد.

5

کارآفرینی معلوالن ،بایدها و نبایدها
مصاحبه :نیلوفر رمضانی
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گفتوگ�و با آقای حمیدرضا اس�ماعیل،
مسئول ستاد کش�وری در حوزۀ معاونت
توانبــخش�ی و بهزیستــی کل کشور،
کارشناس ارشد کاردرمانــی و مـدرس
دانش�گاه علوم بهزیستی فرصتی فراهم
کرد تا موضوع کارآفرینی معلوالن مورد
بررســي کارشناسـانه قرارگیـرد نکته
جالب این مصاحبه این بود که موضــوع
مورد بحث ،یعن�ی کارآفرینی معلوالن و
مس�ایل مربوط به اش�تغال آنها در خالل
تعاریف دیگر بیان ش�ده ت�ا ضمن اینکه
بحث ملموستر میش�ود ،پیوستگی این
مطلب با س�ایر حوزهه�ای مرتبط حفظ
شود.
ش�اید مناسب باشد ابتــدا با مفاهیــم
کارآفرینی و معلول بیشتر آشنا شویم.
در ابتــ��دای بحث باید این نکته را عرض
کنم که به مفهوم «ف��رد دارای معلولیت» به
عـنــوان یـک انــگـارۀ کلــی اعتـقاد دارم.
در تمام دنیا هم آنها را تحت عنوان PWD
( )People with disabilityمیشناس��د،
یعنی افرادی که شرایط شهروندی مشخصی
دارند ،اما به عنوان شهروندان اصلی درجامعه
مطرح هس��تند .متأس��فانه در جامعۀ ما این
افراد را معلول مینامند .من نیز قب ً
ال از کاربرد
این واژه عذرمیخواهم .
اجازه میخواهم به مفهوم کس��بوکار هم که
ارتب��اط تنگاتنگی با مفه��وم کارافرینی دارد
و در کتابه��ای لغت از آن ب��ه معانی خرید
و فروش و تجارت یاد میش��ود ،اش��اره کنم.
در حقیقت کس��ب و کار ،فعالیتی اس��ت که
منجر به درآمد میشود ،نیز حالتی از اشتغال
و فعالیت شناخته میشود که در طی آن کاال
یا خدمات به منظور فروش آنها برای کس��ب،
تولید و خریده میشود.
برای این مفهوم ،تعاریف متعددی مثل فروش
یا انتقال یا معامله کاال با انگیزۀ کس��ب سود
مالی ،به عن��وان قویترین انگیزه ،وجود دارد
ک��ه همگی با احتمال خطر همراه اس��ت و بر
آینده تمرکز دارد .عدم اطمینان از ویژگیهای
کسبوکار است.
کارآفرین کیست؟
کارآفرین فردی اس��ت که همیش��ه به این
موضوع فکر میکند ک��ه چگونه میتوان یک
ایده را ب��ه یک فرصت س��ودآور تبدیل کرد.

او ف��ردی اس��ت دارای ایده ،فک��ر و خالقیت در جامع��ه مـیش��ود .کارآفریـ��ن همچنین
البته منظور از ایده ،ایدۀ کس��ب و کار توأم با عام��ل انتقال ف��نآوری و تش��ویق و ترغیب
احتمال خطر است.
سرمایهگذاریاست.
ژوپیتر از س��رآمدهای بحث کارآفرینی بر این کارآفرینی سبب گس��ترش بازارها ،تعادل در
باور اس��ت که کارآفرینی ،موتور توسعۀ کشور اقتص��اد ،کاه��ش بروکراس��ی ،تجدید حیات
اس��ت .به نظر او ،کارآفرینی ،یعنی ایجاد کار اقتص��ادی ،نوآوری و ایجاد رقابت و ماندگاری
که اساس ماندگاری است.
در بازار توسعه نیز میشود.
دربارۀ نــــــوآوری و شکوفایی که کارآفرین
از آنج�ا ک�ه میخواهیم کارآفرینی را
مطرح میکند ،بحثهای نو و جدیدی وجود با هدف بهبود وضعیت اش�تغال معلوالن
دارد .همین نوآوری و خالقیت ارائه ش��ده در در جامعه ،بررس�ی کنیم ،لطف ًا تاریخچه
ش��کلهای جدید اس��ت که آنها را به سمت وضعیت معلوالن را تعریف کنید.
پویایی اقتصادی س��وق میده��د و رقبا را از
در سالهـای اخیـر ،تقریباً پنج طبقهبندی
گردونه خارج میکند.
مختلف ،تحت عنوان وض��ع معلوالن در گذر
به بیان دیگ��ر ،کارآفرینی یعنی
زمان ،مطرح شدهاست:
به بیان دیگر،
مدیریت فرصت ،حضور در بازار،
کارآفرینی یعنی  .1برخ��ورد اولی��ه ب��ا معلوالن،
حفظ بازار و مان��دگاری در بازار
که منجر به توس��عۀ بازار و بهبود مدیریت فرصت ،حذف و طرد آنها از جامعه بود.
حضور در بازار .2 ،س��پس نگهداری معلوالن در
کمی و کیفی آن میشود.
نوانخانهها و ش��بانهروزیها رواج
توسعۀ
حضور بیشتر کارآفرین ،با
حفظ بازار و
یافت.
و
است.
اقتصادی بیش��تر همراه
ماندگاری در بازار
 .3در دورۀ سوم انقالب اخالقی،
اینجاس��ت که اهمیت کارآفرینی که منجر به توسعۀ
به سرکردگی پنل( )Pinelاتفاق
(  )e n t r e p r e n e u r s h i pبازار و بهبود کمی و
افتاد که براســــاس آن معلوالن
آشکارتر میشـــود .در کنــــار
کیفی آن می شود.
بحث کارآفرین��ی میتـــوان به
نميبایســـت از جامعـه حــذف
مفهـ��وم آفرینندگی اش��اره کـــرد که وقتی میشدند ،این انقالب غل و زنجیرها را از پای
بین آرمان و واقعیت فاصله وجود دارد ،ظاهر معلوالن باز کرد.
میشود.
 .4در دورۀ چهارم ،خدمات تلفیقی و نگهداری
منبع این آفرینندگی احساس نیاز به پرکردن معلوالن در کنار خانوادهها مطرح شد.
فاصلۀ میان وضع مطلوب و وضع موجود است .5 .دردورۀ پنج��م که بعد از جنگ جهانی اول
ویـژگــیهـ�ای کارآفریــن خـوب و دوم و مصادف با بازگشت میلیونها مجروح
چیست؟
و معل��ول جنگی به خانههای خود بود ،الحاق
کارآفرین خوب بودن مس��تلزم دو ویژگی معلوالن به جامعه ،خودشکوفایی آنها و ایجاد
است:
حق��وق برابر برای آنها با س��ایر اف��راد جامعه
 .1داش��تن اعتم��اد به نفس ب��رای یادگیری
مطرح شد.
هرچه بیشتر
با توجـه به شرح موضوع  ،پذیــرش
 .2جسارت و شجاعت مواجهه با شکست.
حق�وق برابر با س�ایر اف�راد جامعه برای
از دیگ��ر خصوصیات یک کارآفـــرین مجرب
که ب��ه دلیل اهمیت یکایک آنها از هیچ کدام معلوالن ،یعنی ایجاد فرصتهای ش�غلی
نمیتــوان چشمپوشی کرد عبـــارت است از :براب�ر ب�رای آنها در جامعه .ای�ن مورد را
تغییــرپذیری ،فرصــتطلبی ریسکپذیری ،چـــگونه در جهـان و در کشـــورمان
تنوعطلبی ،استـقاللطلبی ،استــرسپذیری ،میبینید؟
مثبتانگـاری ،کیفیتشناســی ،خالقیـــت،
آنچ��ه امروز ب��ه عنوان زمینهه��ای ایجاد
تعالیجوی��ی ،هدفجویی ،س��ازنده ،مقاوم و فرصتهای ش��غلی برای معلوالن کش��ورمان
بازارشناس بودن.
از آن ی��اد میکنی��م ،چیزی اس��ت که همه
کشورهای پیش��رفته جهان از آن گذشتهاند.
نقش کارآفرین در جامعه چیست؟
کارآفرین س��بب ایجاد ث��روت و توزیع آن اما در مورد وضعیت اشتغال معلوالن در عرصۀ

پــــــــــــــــــــــرونده

میتواند اش��تغال معلوالن را با مشکل روبهرو
کند.
وجود انگاره و نگرش منفی در جامعه ،کارفرما
و مسئوالن و خود فرد معلول از دیگر عواملی
است که مانع کار معلوالن میگردد.
اختالفی که بین فرصتهای شغلی و دسترسی
به خدمات در ش��هر و روستا و برای زن و مرد
وجود دارد ،میتواند از عوامل مهمی باشد که
دسترس��ی فرد معلول را به کار با مش��کالتی
روبهرو میکند .توصیه نامۀ  168به کش��ورها
میگوید که باید قوانین را با توجه به فرهنگ
بوم��ی خود وضع کنند ،موانع را رفع نمایند و
مناسبسازی کنند.
همچنین بیان میکند که نباید از فرد معلول
بیگاری کش��ید ،بلکه باید به او دستمزد داد و
بدین ترتیب انگیزه مالیاش را تقویت کرد.
در این توصیهنامه ،همچنین تأکی د ش��ده که
برای ایجاد س��رویسهای کاری مناسب افراد
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بینالمللی ،انجام وظیفهای که س��ازمان ملل
متحد در ارتباط با معلوالن بر عهدۀ س��ازمان
جهانـــ��ی کار ( )ILOگذاشتـــهاس��ت،
اهمیت دارد.
در این راس��تا از س��ال  1955به بعد ،شاهد
تدوین مجموعهای از کنوانس��یونها هستیم
که ماحصل همکاری گروهی ،سازمان جهانی
کار ب��ا نمایندههایی از اصن��اف و کارفرمایان
مختلف است .هدف از ایـــن گردهمایـــیها
دستیابی به قوانینی کلی برای حضور معلوالن
در جامعه است.
لطف ًا دربارۀ این کنوانس�یونها و تأثیر
آنان بر وضع اش�تغال معل�والن صحبت
کنید.
در بین کنوانسیونهای تصویب شده،
دو کنوانس��یون اهمی��ت زیادی
دارند:
 .1پیماننامه  159که در
زمینۀ معلوالن و حل
مشکالت آنها بسیار
با اهمیت است.
 .2توصیــهنامـه
 168ک��ه برای
توس��عۀ اشتغال
افـراد معلـــول
در جامعــــــه
تدویـــن شـده
است.
بر طبق کنوانسیون
 ،159اصول راهنمای
توانبخشی حرفــــهای
معلوالن ،مالک عمل تمام
کشورها قرار میگیرد و در تمام
موارد بر آمـوزش پیــش از اش��تغال
تأکیــد میشود؛ فرآیندی که فرد معلول را
برای دســتیابی به شغـل ایمـن ،با قابلیــت
رشد و بهبود شرایط آماده میکند.
اینفرآیـن د شامل ارزشیــــابی ،ارزیــــابی،
راهنماییحرف��های ،حـرفهآم��وزی و کاریابی
اس��ت و در همین مجموعه بر دردس��ترس
بودن مداخـالت توانبخشــــــی حرفهای و
فراهمکردن زمینـــــۀ ارتقـای فرصــتهای
ش��غلی برای همه معلوالن در بازار کار تأکید
میشود.
ای��ن نکته نی��ز مورد توجه ق��رار میگیرد که
ب��ه تواناییهای ف��رد معل��ول در جامعه باید
نگرش مثبت ایجاد شود ،چون این نکته ثابت
شدهاس��ت که وقتی فردی از یک عضو دچار
معلولی��ت اس��ت ،عضو دیگ��ر او قویتر عمل
میکند.
بس��یاری از وکالی معلول از هم��کاران فاقد
معلولی��ت خودپیش��ی گرفتهاند ،پ��س نباید
مرتب��اً به ناتوانی آنها اش��اره ک��رد ،بلکه باید
تأکید بر تس��اوی فرصتهای ش��غلی باش��د.

همچنین بخشهای آموزشی و اشتغالزایی،
بای��د با تأکید ب��ر نظامهایی ک��ه در این کار
سیاستگذاری میکنند ،همکاری کنند.
برهمین اساس ،س��ازمان بینالمللی کار ،یک
س��ری از موانعی را که برای نیل به این هدف
بر س��ر راه معلوالن وجود دارد ،مطرح و بیان
میکند که برای برداش��تن ای��ن موانع باید با
توج��ه به قواعد کلی و بومفرهنگ هر منطقه،
کشورها باید برنامهریزیهای کالن کنند.
از مهمتری��ن موانعی که در این کنوانس��یون
مطرح میش��ود ،فقدان سیاستهای کشور و
نیز عدماعتمادبهنفس خود فرد معلول است.
موان��ع فیزیکی از موانع دیگـــری اس��ت که

در بخشهای غیردولتی باید اشتغال حمایتی
و راهنمای��ی و آموزشهای حرف��های فراهم
شود.
توصیــ��ه دیگر این اس��ت که کار در ش��کل
تعاونیه��ا و کارگاههای کوچک صنعتی پیش
برود.
دولتها باید بیش��تر سیاس��تگذار باش��ند و
کارها را به بخش خصوصی ارجاع دهند.
موانع اجتماعی ،اع��م از معافیتهای مالیاتی
و گمرک��ی و بس��یاری موارد دیگ��ر که مانع
موفقیت در زمینۀ اش��تغال اف��راد معلول در
جامعه میشود ،برطرف شود.
ب�ا توجه به اینک�ه در پیماننامه 159
سازمان جهانی کار ،در رابطه با کارآفرینی
و اش�تغالزایی ب�رای معل�والن ،به
توانبخشی حرفهای به عنوان
یکی از اصول اش�اره شده
اس�ت ،لطف� ًا تاریخچۀ
خدمات توانبخشی
در سازمـــــان
بهزیستـــی را
شرح دهید.
از تأس��یــس
در ســال 1358
تا اواخر دهۀ ،70
شاهد راهانـدازی
واحــــــــدهای
ارزشیابــــــی در
س��ازمان و توجه به
حرفهآموزی و تشکیل
مراکـــــز آموزش دولتی
در سطح کشور هستیم.
از اواخ��ر دهۀ  ،70با توجه به بحث
اشتغــالزایــــی زودبازده ،بـــا تشکیل
معاونت اشتغال در س��ازمان ،توجه مطلق به
س��مت اش��تغال رفت و مراکز آموزشی بسته
ش��ده و شرایط آموزش از اشتغال جدا شد که
این بیش��ترین ضربه را به حضور معلوالن در
جامعه زد.
یعنـــــ��ی اینکه فرد را ب��ه کاری گماردیم
که در آن مهارت نداش��ت ،لذا فرد به مرور از
گردونۀ کار خارج شد.
دیگ��ر اینک��ه الگویی ب��رای حرک��ت مطرح
نکردیم .درحالی که تمام اعتبارات به س��مت
اشتغال س��رازير میش��د و دیگر نیروی ُزبده
برای هدایت موضوع وجود نداش��ت ،ش��اهد
بودی��م که به مرور مراکز آموزش��ی کوچکتر
ش��د و ش��رایط حضور افراد بر اساس اهداف
توانبخش��ی مهیا نش��د؛ یعنی متأسفانـــه،
فرصتهــای بزرگ ،برابری فرصتها ،الحاق
به جامعه و توانمندسازی امکانپذیر نشد.
در واقع افراد به مرور بدهکار و بیکار ش��دند و
این انفکاک باعث ش��د ب��ه جای اینکه به فرد
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ماهیگیری یاد بدهیم ،به او ماهی بدهیم.
راهکار چیست؟
برای این که بتوانیم فرد را در این مجموعه
حمایت کنیم ،چهار اصل را باید رعایت کنیم.
به بیان س��ادهتر ،چهاروجهیای را در نظـــر
بگیری��د که هری��ک از چهاروج َهش یک اصل
حمایتی را بیان میکند.
یکی از ابعاد آن «سرویسهای حمایتی» است
که باید بر مبنای پتانس��یلها و ظرفیتهای
فرد در نظر گرفته ش��ـــــود .باید برای فرد
هماهنگیها و مناسبس��ــازیها انجام شود،
مث ً
ال وس��ایل کمکی مورد نیاز فرد در محیط
کار باید فراهم شود.
ضلع دیگر این چها ر وجهی را آموزش تشکیل
میدهد که در کنوانس��یون  ILO 159نیز بر
آن تأکید شدهاس��ت ،یعنی باید به فرد معلول
آموزشهای الزم دادهشود تا بتواند جذب بازار
کار شود و کارفرما نیز او را به عنوان یک فرد
زبده به کار گیرد.
آموزشهای ما سه دسته هستند؛ آموزشهای
اولیه ،آموزشهای تابعی که تابعی است از کار
و حرفهآم��وزی ،یعنی اینکه اگر فرد مث ً
ال قرار
باش��د در تراشکاری مش��غول بهکار شود ،اوالً
بای��د ببینیم که تحمل این کار را دارد یا خیر
و بعد اینکه مقیاسها و آموزشها را به او یاد
بدهیم و در آخر هم خود حرفۀ تراش��کاری را
آموزش بدهیم تا بتوانی��م او را به عنوان یک
تراشکار به بازار کار وارد کنیم.
یک��ی دیگ��ر از اض�لاع ای��ن چهارضلع��ی،
فرصتهای شغلی است؛ یعنی شرایطی که از
حضور فرد معلول در جامعه حمایت میکند.
این فرصتها را میتوانیم از طریق تسهیالت
یارانهای ،پرداخت تسهیالت به کارفرما؛ مثل
بیمۀ سهم کارفرما ،پرداخت بخشی از حقوق
یا دس��تمزد فرد معلول یا مث ً
�لا معافیتهای
گمرک��ی ،ایجاد بازارهای مختل��ف برای ارائۀ
محصوالت معلوالن یا ایج��اد نامهای تجاری
تخصی��ص یافته ب��ه جامعۀ معل��والن فراهم
ساخت.
م��ورد آخر را ب��ا ذکر مثالی روش��ن میکنم.
در کش��ورهای اروپای��ی ،بازیاف��ت م��واد را
ش��هرداریها به طور کامل به معلوالن واگذار
کردهاند؛ یعنی خدم��ات انحصاری این بخش
اع��م از جم��عآوری ،تغییر و تبدی��ل آنها به
م��وارد دیگر را به طور کامل ب��ه افراد معلول
اعم از معلوالن ش��دید جسمی و روانی واگذار
کردهاند .پس ایجاد فرصتهای ش��غلی برای
معلوالن امکانپذیر است.
و درنهای��ت ضل��ع آخ��ر ای��ن چهاروجهی را
اش��تغال حمایت شده تشکیل میدهد؛ یعنی
ش��رایطی که بتوانیم به وسیلۀ آن کار را برای
افرادی که نمیتوانند در محل کار حضور دائم
داش��ته باش��ند یا کار را به ط��ور کامل انجام
دهند ،گسترش دهیم.

دراینجا ف��رد باید یا کار «پارهوقت» داش��ته
باشد یا بخش کوچکی از کار را برعهده گیرد.
پ��س در واقع این اصول حمایتی که از س��ال
 1386طراح��ی ش��دهاند ،در ح��وزۀ معاونت
توانبخش��ی ،برای تسهیل حضور معلوالن در
کار ارائه شده است.
س�ازمان بهزیس�تی برای به کارگیری
این چهار اصل در رسیدن به هدفنهایی؛
یعنی اشتغال معلوالن و فرصتهای برابر
ش�غلی برای آنها ،چ�ه برنامهریزیهایی
دارد؟
درح��ال حاضر در س��ازمان بهزیس��تی دو
معاونت به این بخش میپردازند:
ً
 .1معاونت امور توانبخشی که قبال یک دفتر
بوده ،اما در حال حاضر گس��ترش پیدا کرده
و گروه��ی از افراد در قال��ب کمیتهای در این
قسمت مشغول بهکار هستند.
 .2معاون��ت مش��ارکــــتهای مردمی حوزۀ
اشتغال که هدف آن فراهمآوردن فرصتهای
شغلی است.
در بحث فراهمکردن فرصتهای شغلی ،برنامه
سازمان بهزیستی ،آموزش حرفــهای و ایجاد
مهارتهای کاری اس��ت که از طریق توس��عۀ
فعالیت سمنها (NGOها) در برنامههای ما
قرار خواهدگرفت.
بر این اس��اس ،ما با برنامهریزی و نیز توجه به
وضعیت خاص این افراد ،در س��ال  ،1386در
قالب کارگاه حمایتی اشتغال حمایت شده را
پیگیری کردهایم.
یکی از ای��ن کارها ،تغییر آیین نامهها بود که

طراح��ی کنیم و بعد با توجه به چش��م انداز
الگویی برای حرکت فراهم کنیم تا به شرایط
مطلوب برسیم.
هماکن��ون نیز ای��ن بحثها از ح��وزۀ تئوری
خ��ارج شدهاس��ت و م��ا مس��یری را طراحی
کردی��م که در آن بالغ بر  80درصد فعالیتها
غیردولتی است.
البته یک بخش دولتی متمرکز نیز برای پایش
برنامهها داری��م تا تقریباً تم��ام فعالیتها به
بخش غیردولتی واگذار شود .پس از شناسایی
اف��راد واجد ش��رایط آنها را ب��ه موقعیتهای
خال��ی ،مث ً
ال کارگاههای تولی��دی – حمایتی
معرفی میکنیم.
منظور از فرد واجد شرایط و معرفی او
به بخشها و موقعیتهای خالی چیست؟
آیا همه واجد شرایط کارند؟
به نظر ما خیلیها میتوانند واجد ش��رایط
کار باش��ند ،ولی مهم این اس��ت که این افراد
غربال و درجهبندی شوند.
مرح��وم اعتمادی و جناب آقای س��لیمانی از
پیش��تازان این بح��ث بوده ان��د .آنها پیش از
ای��ن بر بحث ارزش��یابی و راهنمایی حرفهای
تأکید مطلق داشتند ،ولی امروز کار تغییرات
کلی کرده اس��ت ،یعنی ،س��عی داریم در یک
برنام��ۀ فرآیندس��ازی که درح��ال حاضر در
بعضی اس��تانهای کشور در دست اجرا است،
در ب��دو کار تواناییهای ف��رد را غربال کنیم،
بدیــن صورت که یک س��ــری افراد آموزش
دی��ده ،در قالببندیهای��ی از پی��ش تنظیم
ش��ده ،معلولیت فرد را میس��نجند و بر طبق

پس از تقدیر از زحمات فراوان این مراکز و نیت خیر
و انسانی آنها ،که منجر به آموزش بسیاری از معلوالن
شده است ،از نقاط ضعف آنها هم یاد کنم؛ اول اینکه
این مؤسسات ابتدا شغل را تعریف نمیکنند تا متناسب
با آن آموزشهای الزم را تدارک ببینند ،بلکه ابتدا
آموزش میدهند و پس از آن فرد را در بازار کار رها
میکنند.
نتیج��ۀ آن نظامیافتگی بهتر ش��کل کلی این
بحثه��ا بودهاس��ت .اگرچه هنوز تا ش��رایط
مطلوب راهی بسیار طوالنی پیشرو داریم.
در واق��ع اف��راد دارای معلولی��ت ش��دید که
توانای��ی یافتن کار در جامعه را ندارند ،پس از
طی دورههای آموزش��ی ،در قالب کارگاههای
تولیدی -حمایتی مشغول کار میشوند.
در حال حاضر بالغ بر  2000نفر در  68مرکز
کار میکنند و برای س��ال آینده ،با احتساب
متقاضیان با سه تا چهار برابر این افراد مواجه
خواهیم بود.
در واقع ما در این ش��رایط باید ابتدا هدف را
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ش��رایطش او را روانۀ مراکز آموزشی یا محیط
کار میکنند.
ش��اید اگر از همین امروز این کار شروع شود،
برای رس��یدن به پ��ای وضعیت یک کش��ور
م��درن ،بیش از پنج س��ال کار م��داوم الزم
داشته باشیم.
به طورکلی این یک نظام وارونه اس��ت؛ یعنی
بعد از اینکه تواناییهای فرد س��نجیده ش��د،
وی به سمت بازار کار هدایت میشود.
بر طبق ش��ناختی که کارفرما یا کارآفرین از
ب��ازار کار دارد و بر اس��اس ایدههای او ،افراد
معرفی ش��ده ب��ا توجه به تواناییهایش��ان به
آنها سپرده میشوند تا از فرصت شغلی پیش

جدا کــردن فرد معلول
از دیگـر افراد جامعه
و آموزش او در یک
محیط مجزا به صالح
معلول عزیز نیــست.
ما اگــر نتوانیم
سایــر نقشهای یک
معلول را با توجــه
به شــرایط وی در
جامعه تسهیل کنیم،
حضورش در جامعـــه
کمــرنگ مـیشود.
مراکز آموزشـی باید
به این مرحله برسند
که به عنوان مثال اگر
نمیپذیرند که شرایط
آموزشـــی دانشگـاه
علمی – کاربردی را در
مرکز رعــد داشتـه
باشنـد ،رشتهای را
تعریف کنند که به فرد
معلول در کنار افراد
غیرمعلول آمـــوزش
بدهد.
قالب تأس��یس صندوق فرصتهای شغلی که
تأکیدی است بر حضور افراد معلول در بخش
غیردولتی.
متأس��فانه در بیش��تر قوانی��ن و در جامع��ه
معلولی��ت با مهجوریت همراه اس��ت .با وجود
ای��ن ،چیزی که اهمیت پی��دا میکند احقاق
ح��ق از جان��ب خود معلول اس��ت ک��ه برای
تحقق این موضوع ،در س��ال گذشته ،سازمان
بهزیس��تی با هم��کاری وزارت کش��ور ،بحث
کارگر حمایتی را مطرح کرد.
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آمده ،استفاده کنند.
اوایل با مش��کالت زیادی روبه رو بودیم ،زیرا
کارآفرینان به دلیل ناش��ناخته بودن موضوع،
حاض��ر نبودند معلوالن را ب��ه کار بگیرند ،اما
حاال با توجه به شناختی که از این نیرویکار
عظی��م و تواناییهای آنها پی��دا کردهاند ،این
افراد را جذب کار میکنند.
دراینجا ،ذکر یک نکته اهمیت دارد آن اینکه،
ی کار اس��ـــت و افراد معلول
این فرآیند کلـ 
میبایس��ت حداقل در چند گروه طبقهبندی
شوند.
 .1گ��روه اول اف��راد دارای معلولی��ت خیلی
ش��دیدند که فقط میتوانــن��د پارهوقت کار
کنن��د .این اف��راد ب��ه کارگاهه��ای حمایت
ش��ده ( )Sheltered workshopهدای��ت
میشوند و به عنوان یک خروجی نهایی برای
همیش��ه میتوانن��د در آنجا مش��غول به کار
شوند.
 .2اش��تغال حمایت ش��ده که با هدف پیش
رفتن به س��مت اشتغال رقابتی در نظر گرفته
شدهاست.
مراک��زی مث��ل رع��د ک��ه در آن اف��رادی با
معلولیت متوس��ط (که توان حضور در جامعه
فنی
را دارن��د) میتوانند دورههـــای آموزش 
حرف��های را طیکنن��د ،ول��ی مث ً
ال ب��ه دلیل
ط��ول دورۀ آموزش یا نی��از به خدماتی مانند
توانبخــش��ی ،کاردرمان��ی و فیزیوتراپ��ی یا
ارگونومیک(فاکتورهای انس��انی)کار ،توانایی
حض��ور در خود مراکز فنی حرفهای را ندارند.
اف��راد ب��رای آم��وزش در این مرک��ز و مراکز
مشابه آن با توجه به مناسبسازی جای داده
میشوند.
نظر شما نسبت به مؤسسات نیکوکاری
مردم نه�اد ،مثل رعد ،چیس�ت؟ به این
نوع مراکز چه توصیههایی دارید؟
جا دارد که پس از تقدیر از زحمات فراوان
این مراکز و نیت خیر و انسانی آنها ،که منجر
به آموزش بس��یاری از معلوالن شده است ،از
نق��اط ضعف آنها هم یادکن��م؛ اول اینکه این
مؤسس��ات ابتدا ش��غل را تعریف نمیکنند تا
متناس��ب با آن آموزشه��ای الزم را تدارک
ببینند ،بلک��ه ابتدا آموزش میدهند و پس از
آن ف��رد را در بازار کار رها میکنند .در حالی
که در کنار این آموزش ،ش��رایط کار هم باید
وجود داشته باشد.
ن��وع آموزش این مؤسس��ات باعث میش��ود
که افراد معل��ول که گاهی اوق��ات میتوانند
دس��تمزد کامل بگیرند ،آمادۀ برای حضور در
کارگاههای حمایتی شوند و از حق خود برای
کار کامل و استقاللکاری محروم شوند.
در این زمینه چه موانعی وجود دارد؟
یک��ی از این موانع ،موانع قانونی اس��ت که
خوش��بختانه در کشور ما قوانین بسیارخوبی،
مثل قانون جامع حمای��ت از حقوق معلوالن

وجو د دارد که اگرچ��ه جامعیت کامل ندارد،
ولی از آن میتوان به عنوان قانونی که حقوق
افراد معلول در جامعه را اس��تناد میکند ،نام
برد.
مادۀ « »7و بخش��ی از م��اده « »3این قانون
تأکیدکنندۀ فعالیتهای حرفهایوحرفهآموزی
در این بخش است که این میتواند به حضور
افراد معلول در جامعه کمک کند.
نکت��ۀ حائ��ز اهمی��ت تس��ری م��اده « »3به
بخش غیردولتی اس��ت؛ به عن��وان مثال ،در

لطف ًا مفهوم کارگر حمایتی را در قالب
ی�ک مثال توضیح دهید ت�ا معلوالن نیز
بیشتر با این فرصت آشنا شوند.
به طور مثال ،اگر کارگری به علت شرایط
خاص فیزیک��یاش ،توانایی  44س��اعت کار
در هفته را نداش��ت و مث ً
ال  20یا  30س��اعت
کار میک��رد ،دول��ت تف��اوت آن را پرداخت
میکن��د .تالش ما این اس��ت که این قوانینی
را به تصویب هیئت وزیران برسانیم تا مدنیت
بیش��تری داشته باشد؛ بدین ترتیب افرادی با
معلولیت درجه یک به عن��وان کارگر رقابتی
و حمایت ش��ده (که در مؤسس��اتی مثل رعد
آم��وزش دیدهاند) ،میتوانند ب��ا کار پارهوقت
حقوق کامل دریافت کنند.
کارگر نوع دوم شخصی است که در آن کارگاه
یارانه میگیرد .اینجاست که موضوع با شرایط
فرد در جامعه سنخیت پیدا میکند.
آی�ا برای تعامــل بیــش�تر معلول و
کارآفرین برنامه آموزشی خاصی در نظر
دارید؟
چی��زی ک��ه بس��یار مه��م اس��ت و باعث
پیوس��تگی و انجام موضوع میش��ود ،آموزش
اس��ت .آموزش ب��ه کارفرما ،آم��وزش به فرد
معلول و آموزش به نیروهای متخصص.
در همین راستا ما تالش میکنیم با همکاری
ی – کاربردی اف��رادی را تحت
دانش��گاه علم 
عنوان مش��اور ش��غلی آموزش دهیم که هم
حامی معلوالن در محیطکار باشد و هم مدافع
حقوق کارآفرین تا بدین ترتیب فرصت تعامل
هدفمندتر و بهتر میان معلوالن و کارآفرینان
فراهم شود.
آی�ا مطالعـ�ات تطبیقی هـم با س�ایر
کشورها داش�تهایـــد؟ اگر بله ،با کدام
کشورها؟
بل��ه ،هماهنگیهایی در زمینه کارگاههای
حمایت��ی با کش��ورهایی نظیر ژاپن و س��وئد
داشتهایم.
کارگــاههای تولیدی – حمایتی کارگاههایی
هستند که در اکثر کشورهای در حال توسعه
یا پیشرفته برای معلوالن فراهم شدهاند.
مث ً
�لا ،در کش��ور ژاپ��ن ،فق��ط در بخ��ش
معلولیتهای ش��دید  79هزار کارگاه تولیدی
حمایت��ی وج��ود دارد .یا اینک��ه فقط در یک
بخش از کش��ور چین ،فقط ب��رای گروههای
ذهن��ی بیش از چه��ار ه��زار کارگاه حمایتی
وجود دارد.
در حقیقت دس��تور العملهایی هم که ما در
ای��ن زمینه تدوین کردهایم ،بر اس��اس تجربه
و تأکید بر حضور معلول اس��ت که امیدواریم
برای تش��ویق کارفرما در ب��ه کارگیری افراد
معلول ب��ه کار ،از جامعیت کام��ل برخوردار
باشد.
برنامههــ�ای آین�ده ش�ما در مـورد

9

شماره  35و  36بهار و تابستان 1389

10

کارگاههای حمایتی چیست؟
همانط��ور که پیشتر ه��م گفتم ،در حال
حاضر در ایران در بخش غیردولتی  68کارگاه
حمایتی داریم که براس��اس برنامۀ کارآفرینی
که در کش��ور ژاپن داشتیم ،قرار بود طی یک
دورۀ س��ه س��اله ،س��ه هزار و  500نفر را در
بخش کارگاه ه��ای تولیدی حمایتی آموزش
داده و به کار بگیریم.
که در س��ال اول دو هزار و  150نفر را با این
شرایط مش��غول به کار کردهایم و برای سال
آینده هم ش��ش ه��زار و  400نفر را در نوبت
داریم .این برنامهها در حال اجراس��ت و اجرا
شدن کامل آنها ،یعنی موفقیت کامل در این
بخش.
آی�ا برای مؤسس�ات مردم نهادی مثل
رعد ،راهنمایی یا پیشنهادی دارید؟
ایــــن مؤســـس��ات به پش��تــــــوانۀ
نیـ��ات خیرخواهانهش��ان گام خیل��ی بزرگی
برای حرفهآم��وزی افراد معلول برداش��تهاند
که جای تقدیر دارد اما ما به حضور پررنگتر
آنها نیاز داریم و اگر این امکان فراهم شود ما
نیز مایلیم که مس��ئولیت یک بخش خاص از
خدمات را بر دوش این مؤسس��ات بگذاریم .با
توجه به مش��کلی که پی��ش از این در ارتباط

سازماندهی وضعیت معلوالن دارد ،نزدیکی و
تعامل سازمان با مؤسساتی نظیر رعد میتواند
بسیار کمککننده باشد.
از طرفی ،متأس��فانه در حال حاضر ،بستهای
برای بخش توانپزش��کی وجود ندارد ،ولی در
دس��ت طراحی است که با تدوین ایـن الگوها
رعای��ت ایـ��ن دس��تورالعملها در آینده ،از
طریق نهادهای مردم��ی میتوان فعالیتهای
توانپزشکی در سازمان و مؤسسات مردمنهاد
را هماهنگ کرد.
کار ک��ردن ب��ر طبق ای��ن دس��تورالعملها،
باع��ث درک این موضوع میش��ود ک��ه باید
در ای��ن بخش مهارته��ای الزم برای حضور
کاری معلول در جامعه فراهم ش��ود ،شناخت
توانمندیه��ا و ظرفیتس��ازی آموزشه��ای
استاندارد به مربیان و البته تغییر این بستهها
متناسب با شرایط از اقدامات ضروری در این
حوزه است.
ب�ا توجه ب�ه اینکه مهمتریــن بخش
در کارآفرین�ی معل�والن و آمادهس�ازی
آن�ان ب�رای ورود ب�ه اجتم�اع آم�وزش
است ،ش�ما تالش مؤسس�اتی مثل رعد
را برای تأس�یس واحد آم�وزش عالی در
مجتمعشان را چگونه میبینید؟

با این مؤسس��ات بیان کردم ،موضوعی که در
حال حاضر این مؤسسات باید به آن بپردازند،
بخ��ش بازاریابی و کارآفرینی ب��رای معلوالن
آموزش دیدهاست.
اگر این مؤسسات بتوانند هم سو با مؤسسات
دولت��ی و برنامهه��ای آنها ،البت��ه نه در یک
چارچـوب ،ول��ی هماهنگ ب��ا برنامههـــای
مؤسسات دولتی ،حرکت کنند ،امید است که
بتوانیم ب��ا همکاری یکدیگر الگوی مدرنتری
طراحی کنیم و با این تعامالت و شناختی که
از یکدیگر پیدا میکنیم ،با هم برای معلوالن
الگوسازی کنیم.
از آنجا که سازمان بهزیستی ،نقش مهمی در

آم��وزش تخصص��ی راه موفقی��ت معلوالن
برای حضور در جامعه است .از آنجاکه باید به
فرد معلول قدرت انتخاب داده ش��ود و الزمۀ
داشتن قدرت انتخاب تخصص است ،آموزش،
بهترین راه برآورده ساختن این هدف است.
معلول با این دانش بدست آمده از راه آموزش
میتوان��د آین��دۀ خ��ود را در تم��ام زمینهها
تضمین نماید پس این ایده در آینده معلوالن
بسیار تأثیرگذاری است.
ولی نکتۀ بس��یار مهمی که مؤسسه شما هم
مدتهاس��ت با آن دس��ت به گریبان است و
سعی در رفع آن دارد این است که جداکردن
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فرد معلول از دیگر افراد جامعه و آموزش او در
یک محیط مجزا به صالح معلول عزیز نیست.
م��ا اگر نتوانیم س��ایر نقشه��ای یک معلول
را با توجه به ش��رایط وی در جامعه تس��هیل
کنیم ،حضورش در جامعه کمرنگ میش��ود.
مراکز آموزش��ی باید به این مرحله برسند که
به عنــوان مثال اگر نمیپذیرند که ش��رایط
آموزشی دانشگاه علمی – کاربردی را در مرکز
رعد داشته باشند ،رشتهای را تعریف کنند که
به فرد معلول در کنار افراد غیرمعلول آموزش
بدهد.
ک�دام ی�ک از قوانی�ن حمایت�ی باید
بازنگری شود؟
از لح��اظ خود قوانی��ن ،قوانین موجود در
کش��ور ما از بس��یاری از کش��ورهای در حال
توسعه و نه پیش��رفته ،باالتر و جامعتر است،
ام��ا در زمینههای��ی که در زیر به آنها اش��اره
میکنم ،باید بازنگری شود:
 .1بازنگری در اج��رای همین قوانین موجود
اس��ت .م��وادی از قوانین کار اس��ت که هنوز
برایش��ان دستور کار نداریم و خود وزارت کار
ه��م روی آنها کار نکرده اس��ت و ما به تازگی
آنها را مطرح کردهایم.
مث ً
ال ،م��واد  191 ، 119 ،118و تبصرههایش
که با دستورکارس��ازی روی این مواد و مواد
دیگر فاقد دس��تور کار ،بس��یاری از مشکالت
معل��والن در محی��ط کار (مث��ل مش��کالت
حقوقی) حل خواهد شد.
 .2قوانی��ن بای��د از طری��ق مناسبس��ازی و
تخصی��ص وظایف به مؤسس��ات مختلف اجرا
شود.
مث ً
ال ،برای تخصیص و مناسبس��ازی باید به
س��ئوالهایی از این قبیل پاس��خ داده ش��ود؛
اینک��ه آیا فالن قانون خاص در مورد معلوالن
را سازمان بهزیس��تی باید اجرا کند یا وزارت
کار یا شهرداری یا ...؟ آموزش معلوالن وظیفۀ
چه ارگانی است؟
در صورتی که همۀ س��ازمانها وظایف خود را
در قبال معل��والن ،به طور کامل انجام دهند،
شاهد حضور پررنگ معلوالن در جامعه و بازار
کار خواهیم بود.
و سخن پایانی؟
خوشحال خواهم شد که دوستان معلول ما
در همۀ زمینهها قدرت انتخاب داش��ته باشند
و از ای��ن موض��وع نیز اس��تقبال میکنیم که
س��ازمان ما در قالب پروژه و برنامه با مؤسسه
شما همکاری کند.
تماس بیش��تر م��ا و ادامۀ این بح��ث به طور
تخصصیت��ر میتواند موجب پیش��رفت وضع
معلوالن عزیز شود.

معصومه فراهانی ،مسئول روابط عمومی مؤسسه نیکوکاری رعدالغدیر:

از لحاظ سطح تحصیالت  ،بانک مربیان
بسیار قدرتمندی داریم

مصاحبه :نیلوفر رمضانی

ق�رار ب�ود ،عالوه ب�ر مصاحبه ب�ا آقای
آتش�ک و خانمفراهانی ،ب�ا جناب آقای
مهندس س�لطان زاده ،ریاس�ت محترم
هیئ�ت مدی�رۀ مؤسس�ۀ نیک�وکاری
رعدالغدیر نیز مصاحبه کنیم ،ولی همان
روز و پ�س از انج�ام مصاحب�ه ب�ا مدیر
مؤسس�ه ،باخبر شدیم که آقای مهندس
سلطان زاده ناچار شدند به منظور انجام
کاری برای یکی از ش�عبات مؤسسۀ رعد
یزد ،تهران را ترک کنند .بنابراین ،عالوه
ب�ر طرح س�ئوالهای مربوط به قس�مت
رواب�ط عموم�ی ،س�ئوالهایی را هم که
قصد داش�تیم از آقای مهندس س�لطان
زاده بپرس�یم ،با س�رکار خان�م فراهانی
مطرح کردیم و ایش�ان هم با صبوری به
آنها پاسخ دادند.
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لطف� ًا در مورد تاریخچ�ه  ،فعالیتها،
وظای�ف مؤسس�ه و مس�ایلی ک�ه با آن
روبهرو بودید ،صحبت کنید.
چون آقای مهندس س��لطانزاده تشریف
ندارن��د ،ج��ا دارد که تاریخچۀ مؤسس��ه را از
قول ایش��ان روایت کنم .مؤسس��ه نیکوکاری
رع��د در س��ال  ،1363به همت تع��دادی از
فارغالتحصیالن دانشگاه صنعتی شریف شکل
گرف��ت .آنها تصمیم گرفتند برای بهبود کمی
و کیف��ی ،جامعه معل��والن کاری بکنند لذا با
اندک داراییهایشان و از طریق آقای قیاسی،
صاحب بیمارس��تان خیریۀ قیاسی ،پارکینگ
بیمارس��تانی را در منطقه یافتآباد در اختیار
گرفتن��د و کارش��ان را ب��ا آم��وزش دادن به
جانبازان و معلوالن جنگ آغاز کردند.
بهتدریج افراد بیش��تری ب��ا فعالیتهای آنها
آشنا ش��دند و تعداد مراجعان بیشتر و بیشتر
ش��د تا اینکه بیمارستان برای تأسیس بخش
جراحی ،ب��ه پارکینگ خود نی��از پیدا کرد و
گ��روه ناگزیر ش��د آنجا را ت��رک و به یکی از
مراکز بهزیستی ،واقع در خیابان راهپیما ،نقل
مکان کند.
پ��س از مدتی دوب��اره ناچار ش��دند آنجا را
ه��م تخلیه کنند .بع��د از آن بود که از طریق
پیگیریهایی که کردند ،س��رانجام توانستند
زمینی در شهرک غرب بگیرند و آن را بسازند
و تجهیز کنند ،که در حقیقت همین مؤسسۀ
رعد اس��ت.اما از آنجا که افراد معلول به دلیل
مش��کالت بهداش��تی ،م��ادی و فرهنگی ،در

آن زمان ،بیشتر س��اکن حاشیۀ تهران بودند
و دسترس��ی آنه��ا به این مکان آس��ان نبود ،
اعضای هیئت مدیره تصمیم گرفتند تأسیس
شعب را دستور کار خود قرار دهند.
در س��ال  ،1380مؤسسۀ رعد الغدیر ،صاحب
هیئت مدیرۀ مس��تقلی ش��د و اولین ش��عبۀ
آن در خیاب��ان خلی��ج ف��ارس ،در یک منزل
مسکونی شروع به کار کرد .محل از نظر رفت
و آمد ،امکانات بهداشتی و تجهیزات آموزشی
بازسازی و ثبت نام از متقاضیان آغاز شد ،اما
آن مکان ،فضای خیلی مناسبی برای مراجعان
معلول نبود ،زیرا کوچک و از لحاظ آموزش��ی
نامناس��ب بود .از طرف دیگ��ر ،نگاه مردم آن
منطقه به معلول ،به دلیل بافت فرهنگیشان
خاص ،ترحمآمیز و آزاردهنده بود .بعد از آن،
دوباره در همان محدودۀ خیابان خلیج ،محلی
را اج��اره کردند ،تا اینکه هیئ��ت مدیره عزم
خ��ود را جزم ک��رد تا جای مناس��بی تدارک
ببیند.
اعض��ای هیئ��ت مدی��ره ،از جمل��ه آق��ای
شریعتمداری ،خیلی زحمت کشیدند تا اینکه
باالخره توانس��تند از طریق ش��ورای ش��هر و
ارتباط با شهردار تهران و منطقه ،همین زمین
یافتآباد را به مدت  30سال ،به صورت هدیه
از شهرداری بگیرند .تمام هزینههای ساخت،
تجهی��ز و راهاندازی ای��ن فضا ،طی نه ماه و از
طریق کمکهای مردمی تأمین شد.
بعدها مؤسسه از س��ازمانهایی مثل سازمان
بهزیس��تی ،س��ازمان فنی -حرف��های ،پلیس

امنیت تهران ،وزارت کشور و سازمانهای
مردم نهاد (س��من) مجوزگرفت .با فکر و
برنامهریزی ،کم وکاستیها به نقاط قوت
تبدیل شد .مسئلۀ ما این بود که قراراست
ما از معلوالنی که با مشقت فراوان به این
مرکز میآیند ،چه بس��ازیم؛ یعنی اینکه،
این مکان بهعنوان یک کارخانۀ انسانساز
چگونه باید باشد؟
در ح��ال حاضر ،ش��ورایی تح��ت عنوان
ش��ورای ارزش��یابی راه انداختهای��م تا با
شناخت بیشتر و بهتر دغدغههای روحی
بچهه��ا ،بفهمیم که آنه��ا در آینده باید
چکاره بشوند .برای روشنتر کردن منطق
کار نی��ز ،برای والدین جلس��ات توجیهی
بس��یاری برگ��زار کردیم و ب��ا دایرکردن
شورای اولیا و مربیان هم سعی کردهایم،
ارتباطی کارآمدتر بین اولیا ،روانشناسان
و بخش آموزشی برقرار کنیم.
ما با تمام مؤسسات رابطه برقرار کردیم،
حتی با مؤسساتی که کارشان ارتباطی به
کا ِر ما نداش��ت ،تا امکانات بیشتری برای
کم��ک به معلوالن پی��دا کنیم .از همین
طریق نیز ،بس��یاری از اساتید برجسته را
در این مرکز جم��ع کردیم،به طوری که
در حال حاضر از لحاظ سطح تحصیالت،
بانک مربیان بسیار قدرتمندی داریم که
ه��م مدرک تربی��ت مرب��ی و مربیگری
سازمان فنی-حرفهای دارند و هم کام ً
ال
با روحیات بچهها آشنا هستند و با تالش
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ش خود ،آنها را به تالش بیش��تر
و جنبوجو 
ترغی��ب میکنند .مهمتر از هم��ه اینکه ،آنها
با دید ترحم به بچهه��ا نمینگرند  ،زیرا این
نوع نگاه باعث ضعف علمی و بیسواد باالرفتن
بچهها میشود .ما وارد بخش توانبخشی هم
ش��دیم ،چون پی��ش از این ب��ه دلیل کمبود
بودجه چنین بخش��ی نداش��تیم و با توفیقی
که نصیب ش��رکت «پارسآنالین» شد ،آنها
پرداخت تمام هزینهه��ای تجهیز و راهاندازی
مرکز توان-بخشی مؤسسه ما را تقبل کردند.
ت��ا قبل از این  ،بعض��ی از مددجویان ما با دو
عص��ا حرکت میکردند ،ولی االن خودش��ان
راه میرون��د و یا بس��یاری دیگر که به دلیل
راه افتادن این بخش ،درد کمتری از معلولیت
را تحمل میکنند.
برای شروع کار بخش توانبخشی ،طبقۀ دوم
ساختمان مؤسس��ه را که در خیابان جیحون
واقع شده بود  ،به این بخش اختصاص دادیم
ت��ا خانوادههایی که توان تأمی��ن هزینههای
توانبخش��ی فرزند خود را ندارند ،از خدمات
رایگان این بخش که شامل کاردرمانی ،گفتار
درمان��ی ،فیزیوتراپی و حتی هیدروتراپی بود،
استفاده کنند.
البت��ه هیدروتراپی م��ا کام ً
ال علمی نیس��ت،
ام��ا تا حدی مؤثر اس��ت .ما اس��تخر ،س��ونا،
جکوزی و کلیه امکاناتی را که ش��هرداری در
زمانهای خاص ب��ه ما اختصاص میدهد ،در
اختی��ار معلوالن قرار دادهایم و بدین وس��یله
توانستهایم مشکالت آنها را کمتر کنیم.
پ��س از آن ،وارد بحث حمایت��ی ،مددکاری،
مشاوره و روانشناسی شدیم .ما نمیتوانستیم
آموزش یا توانبخش��ی یا کار فردی داش��ته
باشیم ،زیرا فردی که به اینجا مراجعه میکند،
مجموعهای از نیازهاس��ت و ما میبایس��ت با
کاهش مقداری از دغدغههایش ،مجالی برای
رشد او فراهم میکردیم.
وامهایی نی��ز برای تحصیل ی��ا رفع نیازهای
اصل��ی خانواده در اختیار معل��والن قرار داده
ش��د .خواروبار ،پوش��اک و هرچی��زی که به
مؤسس��ه هدیه میش��ود ،به آنها تعلق دارد و
میان آنها توزیع میش��ود .اردوهایی در داخل
و خارج از ش��هر میگذاریم و به مناسبتهای
ش برگزار میکنیم.
مختلف نیز جشن و همای 
به نش��ر آثار بچهها نیز کمک میشود؛ مثال،
هم اکنون کت��اب «خوش به ح��ال دیوونه»
نوش��تۀ ربابه فتوحی مالیی را یک مؤسسه به
صورت رایگان برای ای��ن کارآموز عزیز چاپ
کرده و حامی بخش فروش آن هم شده است.
س��عی می کنیم همه مسایل بچهها را در نظر
بگیریم ،چون به این آیۀ ش��ریف قرآن که اگر
شخصی احیا شود ،همه انسانها احیا میشوند
ایم��ان داریم؛ مث ً
ال اگر این فرد با این کتاب یا
هر اثر دیگر ،در خانواده و جامعه مطرح شود،
دید افراد نس��بت به او عوض ش��ده و با ایجاد

انگیزه در او ،خودش هم احیا میشود.
درم��ان معل��والن را هم ج��زو وظایف خود
میدانی��م .از آنجا که بچههای جنوب ش��هر
محدودیت مالی دارند ،دسترسی به بسیاری
از خدمات درمانی برایش��ان غیرممکن است.
پس مسایلش��ان همچنان باق��ی میماند تا
روزی که برایش��ان مشکل ساز شود .در این
رابطه ،ش��هرداری ،تعدادی پزشک ،از جمله
متخصص��ان عمومی ،گ��وش و حلق و بینی،
تغذیه و زنان به این مرکز معرفی کرده است
که حقوقشان را هم خود شهرداری پرداخت
میکند.
ما وارد حوزۀ خدمات دندانپزشکی معلوالن
هم ش��دیم ،زیرا درمان این افراد در بسیاری
از مطبها امکانپذیر نیست؛ این خدمات که
اکثرا ً هم بسیار هزینهبرند ،به وسیلۀ چندین
دندانپزشک ،در طبقۀ اول همان ساختمان
خیابان جیحون به صورت رایگان به معلوالن
داده میشود.
م��ا با ش��رکت در کنگرهها نی��ز در دو حوزۀ
پزش��کی و دندانپزشکی ،مخاطبان بسیاری
جذب کردیم.
در ح�ال حاضر چند کارآموز در این
مرکز آموزش میبینند؟
ظرفیت ما  120نفر اس��ت که زمستانها
ب��ه دلیل مش��کالت رف��ت و آم��د ،کمتر و
تابستانها بیشتر میشود .ولی خوشبختانه،
ب��ه لطف تبلیغات و ارتباطی که با مطبوعات
(مثل روزنامۀ همش��هری ،مجلۀ راه زندگی و
 ) ...ی��ا انجمنهای م��ردم نهاد (مثل انجمن
باور که بسیاری از معلوالن را از طریق سایت
خود تحت پوش��ش ق��رار میده��د) داریم،
ب��ا چاپ رای��گان آگه��ی در آن روزنامهها و
مجالت ،خ��ود را به معل��والن عزیز معرفی
و آنه��ا را به مرکز جل��ب میکنیم .ارتباط با
رسانهها بسیار مهم است .بستههایی هم که
به مددکاران بهزیس��تی میدهیم ،در معرفی
کار ما نقش بسزایی دارد.
در رابط��ه ب��ا ج��ذب مخاطب بیش��تر هم
تصمیم گرفتیم ،حوزۀ کار خود را از جس��می
حرکتی به معلوالن حس��ی گس��ترش دهیم.
دایرکردن کارگاه فیلترسازی برای نابینایان و
نیمهبینایان با حمایت س��ازمان بهزیستی نیز
در راستای همین برنامههاست.
عملـک�رد کارگروهها چگونه اس�ت و
چقدر آنه�ا را ب�رای کار در آینده آماده
میکند؟
تاکن��ون  50درص��د در ای��ن کار موف��ق
بودهای��م ،ولی با توجه به زمین و س��اختمان
جدی��دی که در حال تأس��یس آن هس��تیم،
برنامهه��ای جدی��دی ک��ه داری��م و تأمی��ن
اعتبارات��ی که کردهایم ،امیدواریم بتوانیم این
موفقیت را به حدود  70درصد برسانیم .البته
شرایط اقتصادی هم در این کار مؤثر است.
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آی�ا بودج�ۀ ش�ما تم�ام و کم�ال از
کمکهای مردمی تأمین میشود؟
بله ،قس��مت اعظم بودجه ما را کمکهای
مردم��ی تش��کیل میدهد .اما ع�لاوه بر آن،
ب��ا توجه به خدمات بس��یار ارزن��دۀ مجموعۀ
رعدالغدیر (بنا به درخواست خودشان) که در
راس��تای فعالیتهای سازمان بهزیستی است،
درصدی از بودجۀ مؤسسه از طریق یارانۀ این
س��ازمان به مرکز تأمین میش��ود ،البته آنها
ای��ن مبلغ را برای  40نفر از  50نفر که طبق
اس��تاندارد آنه��ا باید در این مرک��ز نگهداری
ش��وند ،میپردازند ،اما به م��ا اجازه میدهند
مابهالتف��اوت هزینه مازاد بر یارانۀ این  40نفر
را خودمان بپردازیم.
البت��ه تع��داد کارآموزان این مرک��ز  120نفر
اس��ت؛ یعنی بیش از استاندارد آنها  ،ولی اگر
هم��ان مبلغ را هم به ص��ورت منظم بدهند،
میتوانیم بخشی از مشکالتمان را حل کنیم.
و سخن آخر ...؟
اگرچه در دو ش��مارۀ آخر مجله ،بیش��تر
به مسایل معلوالن پرداخته شده است و بنده
هم از این بذل توجه از همۀ دس��تاندرکاران
تش��کر میکنم  ،ام��ا به نظر من بهتر اس��ت
مجلۀ توانیاب با قوت بیشتری روی بچههای
معلول کار کند؛ یعنی فرصت بیش��تری برای
حضور توانمندیهای آنها ایجاد کند .معلوالن
این مجله را خیلی نمیشناس��ند ،در صورتی
که مجلهای اس��ت تخصصی و به وسیلۀ مرکز
رعد  ،یعنی متولی معلوالن  ،برای آنها منتشر
میشود.

مصاحبه :زهرا رمضانی
مؤسس�ۀ نیک�وکاری رعدالغدی�ر که
دارای واح�د کارآفرینی اس�ت ،از طرف
جش�نوارۀ کارآفرینی دانشگاه تهران ،به
عنوان کارآفرین نمونه در حوزۀ معلوالن
برگزیده شده است .بنابراین برآن شدیم
ت�ا با آق�اي عليرضا آتش�ک ،مدیر این
مؤسس�ه و منتخب س�ازمان بهزیس�تی
اس�تان ته�ران ،به عن�وان مدی�ر نمونۀ
مراکز خیریۀ استان تهران و برنامههایش
بیشتر آشنا شویم.

عملکرد
نیکوکاری
رعدالغدیر
در زمینه
کارآفرینی

ام��ا فعالیت بع��دی در ارتباط با حل مس��ئله
کارگاه حمایت��ی ب��ود ک��ه مس��ئول بخ��ش
توانبخشی سازمان بهزیستی مطرح کردهاند.
ب��رای اینکه معل��والن آموزشدی��ده در این
مؤسس��ه در جامع��ه ره��ا نش��وند ،در داخل
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برای شروع ،لطف ًا در مورد فعالیتها و
عملکرد مؤسسه ،به اختصار ،گزارشی به
خوانندگان ما بدهید.
ای��ن مؤسس��ه در س��ال  ،1380در ی��ک
س��اختمان اس��تیجاری خیل��ی کوچک ،در
خیاب��ان خلیج ،ب��ا  40کارآم��وز کار خود را
آغ��از کرد و ت��ا چند س��ال بهعنوان ش��عبۀ
رعد ش��هرک غ��رب فعالیت میک��رد .پس از
گس��ترش فعالیته��ا وحج��م کار مؤسس��ه،
باتوجه به دس��تورالعملهای موجود در مورد
مدیریت ش��عب ،میبایس��ت فعالیت خود را
به صورت مس��تقل ادام��ه میدادیم؛ از اینرو
از س��ال  ،1386تحت نام ش��عبۀ رعدالغدیر،
ب��ا ش��مارۀ  ،21700از وزارت کش��ور مجوز
گرفتیم .اساس��نامۀ رعدالغدیر با سایر
مؤسس��ات رع��د متفاوت اس��ت .آنها
رویکرد آموزش��ی و توانبخشی دارند،
ام��ا اس��اس کار رعدالغدی��ر ایج��اد
کارگاههای حمایتی است.
مؤسس��ه ب��رای اینک��ه بتوان��د ب��ه
فعالیتهای��ش ادام��ه ده��د ،از چهار
مرکز مجوز گرفت :اول از وزارت کشور
در رابطه با تأس��یس س��ازمان مردم
نهاد؛ دوم از وزارت کار ،برای برگزاری
آزمونه��ای فنی  -حرفهای و س��وم
از س��ازمان بهزیس��تی ،بهعنوان یک
مرکز غیردولتی و چه��ارم از معاونت
اجتماع��ی نیروی انتظامی در رابطه با
موضوع اماکن.
مؤسس��ۀ ما چهار فعالیت عمده دارد:
نخس��تین فعالیت در ح��وزۀ آموزش
فنی  -حرفهای اس��ت که به اش��تغال
تقریباً  80درصد از افرادی منجر ش��د
که در جس��ت وجوی کار بودند ،ولی
هیچ نوع مهارتی نداشتند؛ یعنی اولین
عامل موفقیت در حوزۀ کاریابی.
دومی��ن فعالی��ت م��ا ،فعالیته��ای
توانبخش��ی اس��ت؛ یعنی آموزش معلوالن و
پیش��گیری از گس��ترش معلولیت آنها .کاری
که باعث میش��ود وضعیت معلوالن از آنچه
هس��ت بدتر نش��ود و در صورت امکان حتی
بهبود یابد.

عليرضا آتشک
مدیر موسسه
رعدالغدير
تشریح کرد:

مجموعه ،بین آموزش و اش��تغال ،یک حلقۀ
واس��ط تح��ت عن��وان کارگاهه��ای حمایتی
مبتنی بر آموزشهایی که دیدهاند ،ایجاد شد.
در حال حاضر ،ی��ک کارگاه حمایتی خیاطی
برای اف��رادی که در بخ��ش خیاطی آموزش
دیدهاند ،راه انداختهایم که افراد آموزشدیده
در رش��تۀ خیاطی به عن��وان کارورز در آنجا
مشغول به کار شدهاند.
صنعتی تولی��د لباس ،حدود
در ای��ن کارگا ِه
ِ
 20معلول آموزشدیده که بیمه هم شدهاند،
کار میکنند .البت��ه این افراد به طور دائم در
این قس��مت اشتغال ندارند و هدف ما هم این
نیس��ت که آنها را جدا از جامع��ه نگه داریم،
بلکه فقط دو تا س��ه سال در این کارگاه دورۀ
کارآم��وزی را میگذرانن��د و کار میکنند و
وقتی حلقۀ بین آموزش و کار؛ یعنی کارورزی
آنها تکمیل ش��د و رابط��ۀ کارفرما و کارگر را
درک کردن��د ،زمینۀ اش��تغال آنها در جامعه
فراهم میشود.
در حال حاضر نیز بعضی از کارآموزان پیشین،
مزون یا کارگاههای تولید لباس راه انداختهاند.
مث ً
ال ،هماکنون ،خانم بابایی یکی از کارآموزان
همین کارگاه ،دوخت روپوش مدارس منطقۀ
اسالمشهر را بر عهده دارد.
کارگاه خیاطی شمارۀ  2هم ،مخصوص تولید
س��رویس نوزاد اس��ت که حدودا ً  10نفر که
بیشترش��ان پسر هس��تند ،در آنجا
مشغول بهکارند.
دومی��ن کارگاه حمایتی م��ا کارگاه
صنایع دس��تی اس��ت که افراد را در
 29رش��ته آموزش میده��د و بعد
محصوالت با ارزش آنها را خریداری
میکن��د و در نمایش��گاه دائم��ی
مؤسسه به معرض فروش میگذارد.
تع��دادی را ه��م بخ��ش بازاریاب��ی
مؤسس��ه ب��رای معرف��ی کاال ب��ه
شرکتها ،ادارات ،سازمان بهزیستی،
مدارس ،و  ...هدیه میدهد.
راه دیگ��ر عرضۀ این صنایعدس��تی،
ش��رکت در نمایشگاههاس��ت .از
آنجا که این مؤسس��ه در فهرس��ت
ش��رکتهای ش��رکتکننده در
نمایش��گاههای صنایعدستی کشور
قراردارد ،این امکان فراهم ش��ده که
محصوالتش را در این نمایش��گاهها
عرضه کند.
نمایش��گاههای بینالملل��ی هم که
گاهی برگزار میشود ،فرصت خوبی
اس��ت برای رس��یدن به این هدف.
در ای��ن مؤسس��ه ،کارگاه حمایتی
قابس��ازی نیز به عنوان مکمل صنایعدستی
وج��ود دارد ،زیرا صنایع تولید ش��ده به قاب
احتیاج دارند.
یک بازارچۀ دائمی نیز برای اولین بار در تهران
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در پ��ارک کنار مؤسس��ه دایر ش��ده که خود
معلوالن آن را اداره میکنند تا هم مردم و هم
س��ایر معلوالن با کارهای آنها آشنا شوند .در
این نمایشگاه دائمی ،حدود  10نفر در صنایع
مختلف ،مث��ل چاپ کامپیوت��ری و تبلیغات،
قابس��ازی ،کلیدس��ازی و صنایعدستی کار
میکنند.
در بخش رش��تههای کامپیوتری هم ،مؤسسه
افراد آموزشدیده را به دفاتر فنی و شرکتها
معرفی میکند که بهعنوان منش��ی یا کارورز
مشغول بهکار شوند.
عل��ت معرفی این اف��راد به جاه��ای مختلف
این اس��ت ک��ه با توج��ه به فضای مؤسس��ه
هنوز نتوانستهایم به طور مستقل کارگاههای
حمایتی کامپیوتری راه بیندازیم.
درحال حاضر ،در بخشهای آموزش ،اشتغال
و دیگر بخشها 25 ،کارمند داریم که  13نفر
آنه��ا را از بین خود معلوالن انتخاب کردهایم.
این اف��راد که بهعنوان
کارمندان این مؤسسه
مشغولکارند بیمه هم
شدهاند ؛ یعنی ،حدود
 50نف��ر از معل��والن
مستقیم و غیرمستقیم
در ای��ن مؤسس��ه کار
میکنن��د ک��ه نیم��ی
از آنه��ا بیم��ۀ تأمین
اجتماعی و نیمی دیگر
حقالزحمهای هستند.
از ای��ن س��ه فعالی��ت
آموزش��ی ،توانبخشی
و کارگاهه��ای حمایتی ک��ه بگذریم ،این خبر
را هم بدهم که از اول تیر درضلع جنوبی این
پارک ،ساختمانی به مساحت  100متر مربع،
به وس��یلۀ یکـــی از خیریــن محلی ،بــــه
نــام آقای یاسر زندیه ،به مؤسسه واگذار شده
ک��ه طبق قرارداد ما با س��ازمان بهزیس��تی و
شرکت سابکو و دو شرکت دیگر عرضهکنندۀ
فیلتر اتومبیل ،حداقل  15نابینا و نیمهبینا در
بخش بس��تهبندی و تولید فیلتر در آنجا کار
خواهن��د کرد  .نیمی از حق��وق این افراد ،به
اضافۀ بیمۀ حق کارفرما را سازمان بهزیستی و
بقیه را مؤسسۀ ما پرداخت خواهد کرد.
چهارمی��ن فعالیت ما در س��اختمان دو طبقۀ
مؤســسه که در خیابان جیحون واقع شده و
به س��اختمان شمارۀ « »3معروف است  ،ارائه
میشود.
خی ِر
ی��ک
ک��ه
س��اختمان
ای��ن
اول
طبق��ۀ
ّ
دیگ��ر در اختیار م��ا ق��رار داده  ،به خدمات
دندانپزش��کی خیریۀ معلوالن اختصاص داده
ش��ده و شامل سه یونیت دندانپزشکی مدرن
و  30دندانپزشک داوطلب است که در طول
هفته خدمات دندانپزشکی را به صورت کام ً
ال
رایگان در اختیار معلوالن جس��می– حرکتی

قرار میدهند .هزینۀ مواد را هم مؤسسه تقبل
کرده است .
در طبق��ۀ دوم این س��اختمان نیز  70کودک
معل��ول زیر  14س��ال ،از خدمات کاردرمانی،
گفت��ار درمان��ی و ب��ازی درمان��ی بهرهمن��د
میش��وند .این چهار فعالیت ،وظایف اصلی ما
هستند .
اضاف��ه کنم که یک س��ولۀ در حال س��اخت
نیز در زمینی به مساحت  2500مترمربع ،در
منطقۀ کهریزک داریم که قرار است معلوالن
در قسمت بستهبندی برای شهرداری در آنجا
مشغول به کار شوند.
مؤسسۀ رعدالغدیر در س��ایر شهرهای ایران،
فعالیته��ای مش��ابهی دارد؛ ش��عبی چ��ون
رعدالغدیر ش��یراز ،کاشانۀ مهر کاشان و اریکه
نور پاکدشت که با حمایت و مشورت مؤسسۀ
رعدالغدیر فعالیت میکنند.
تم�ام فعالیـتهای�ی که ذک�ر کردید،

م��ارک «رعدجام��ه» ،روی لباسه��ای کار
ایساکو ،ایرانخودرو معروف شده است.
در م��ورد برخورد مردم با معل��والن هم ابتدا
مشکل داشتیم ،اما با کمک و اجازۀ شهرداری
منطق��ۀ  ،18در کل منطقه و روی دیوارهای
مؤسسه تابلوهایی نصب کردیم که به گونهای
باع��ث فرهنگس��ازی و همچنی��ن درک
تواناییها و فعالیتهای معلوالن ش��ده است.
بهطوریک��ه چندین بار از ط��رف برنامۀ «در
شهر» برای تهیۀ گزارش به این مرکز آمدهاند.
به طور کلی دیدگاه مردم بهتر شده است.
در ح��ال حاض��ر ،بی��ن م��ا و م��ردم ارتباط
تنگاتنگی وجود دارد و بس��یاری از مشکالت
دیگر ما هم با وجود خیرین(با اینکه به لحاظ
بافت اقتصادی منطقه تعدادش��ان کم است)،
دارد حل میشود.
با بیش��تر س��ازمانهای دولتی مثل سازمان
بهزیس��تی ،س��ازمان فنی – حرفهای و  ...هم
مشکل خاصی نداریم،
فقط کمی با ادارۀ بیمۀ
ای��ن منطقه مش��کل
داش��تیم که داریم آن
را هم حل میکنیم.
به نظر ش�ما برای
حــل مشــکالت
معلوالن ،با کمبــود
چه قوانینی مواجـه
هستیم؟
تـ��ا قبـــ��ل از
ایـــــن ،تس��هیالتی
مانن��د بیم��ۀ س��هم
کارفــرم��ا وج��ود نداش��ت ،ام��ا در حــال
حاضــــر  23درصـد تصویــب شده  ،اما باز
هم کم است .موضوع جبران کارآیی معلوالن
نیز که با توجه به نوع معلولیتش��ان ،سازمان
بهزیس��تی باید  10تا  50درصد حقوقشان را
پرداخ��ت کند ،در حال حاض��ر تمام و کمال
اج��را نمیش��ود ،درحالیکه اگر اجرا بش��ود،
برای معلوالن ش��اغل بسیار مفید خواهد بود.
با توجه به شرایط ویژۀ فرد معلول ،دولت باید
قوانی��ن ویژۀ کار معلول را تصویب و ش��رایط
خاص��ی مثل بازنشس��تگی پی��ش از موعد و
بس��یاری امکانات دیگ��ر فراهم کن��د .با این
اقدامات ،بس��یاری از مش��کالت معلوالن در
بحث اشتغال و کارآفرینی حل خواهد شد.
لطف ًا با یک نگاه اجمالی ،مؤسـسهتان
را توصیف کنید.
ویژگی مهم مؤسسۀ ما ،شفافیت و صداقت
در عمل و بیان با همه ،بهخصوص با خیرین و
مسئوالن مؤسسه در حوزۀ مسایل اقتصادی
است .دیگر ،س��عی در بهرهبرداری از امکانات
موجود اس��ت .مث ً
ال ،م��ا از تم��ام فضای این
ساختمان  600متر مربعی استفاده میکنیم؛
از پشت بام به عنوان انبار ،از زیرپله به عنوان
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میخواهیم استراتژی خود را در زمینۀ
اشتغال ،از فعالیتهای ابزارمحور که بیشتر
محتاج ابزار است ،به فعالیتهای کارمحور
که بیشتر نیازمند کارگر است ،سوق دهیم
تا افراد بیشتری را مشغول به کار کنیم.
دس�تآوردهای بزرگی برای مؤسسۀ شما
ب�وده .به نظر ش�ما و دس�ت ان�درکاران
مؤسس�ۀ رعدالغدیر ،مهمترین موفقیت
مؤسسۀ شما چیست؟
مهمتری��ن توفی��ق م��ا ایج��اد کارگاههای
حمایتی اس��ت؛ زیرا ب��ه عقیدۀ م��ا ،با ایجاد
هرکار ی��ک زندان��ی ،یک معت��اد و یک فرد
افس��رده از جامعه کمش��ده و چراغ یک خانه
روشن میشود.
به عنوان یک مؤســس�ۀ مردمنهـاد
خیری�ه ب�رای معل�والن ،تاکن�ون با چه
مشکالتی روبهرو بودهاید؟
به نظر من نمیتوان آنها را مش��کل نامید،
فقط مس��ئله هس��تند و برای هر مسئله هم
دهه��ا راه حل وجود دارد .ما نیز نهایت تالش
خود را بهکار میبندیم تا مس��ایل را تحلیل و
حل کنیم.
در رابط��ه با برخ��ورد با دوس��تان معلول هم
مهمترین مس��ئله ت�لاش ب��رای خودباوری
آنهاس��ت .مث ً
ال ،در ابتدا در همین کارگاههای
خیاط��ی کاره��ا آنگون��ه ک��ه بای��د پی��ش
نمیرفت ،اما در حال حاضر با تالش مس��تمر
و خودب��اوری بچهها به جایی رس��یدهایم که
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آبدارخانه ،از دیوارهـــا به عنــوان نمایشگاه
کارهای بچهها و از حیاط به عنوان نمایشگاه
دائمی برای عرضۀ کارهای معلوالن ش��اغل و
فروش آنها.
خالص��ه اینکه تمام تالش ما این اس��ت که با
بیشترین اس��تفاده از کمترین امکانات ،امین
مردم باش��یم؛ پس برای باال ب��ردن کارآیی و
بهرهوری ،به منظور اثر بخش��ی بیشتر ،به کار
صادقانه و شفاف نیاز داریم.
ما باید با افزایش کیفیت کارگاهها ،هم جایگاه
مؤسسه و هم حقوق معلوالن را تثبیت کنیم.
به عنوان مدیر مؤسس�ه ،رمز موفقیت
خود را چه میدانید؟
موفقیته��ای مؤسس��ه حاص��ل ت�لاش
تمام کارمن��دان ،خدمه ،مدی��ران ،خیرین و
بهخصوص هیئت مدیره است؛ یعنی همکاری
بین اف��راد یکی از موارد حائز اهمیت اس��ت.
نکتۀ دیگر حمایت و اعتمادی است که نسبت
به مدیریت وجود دارد.
وحدت فرمان نیز نکتۀ مهم دیگری اس��ت که
در پیشبرد اهداف ما نقش بسزایی دارد؛ یعنی
با وجود اینکه مؤسس��ه هیئ��ت امنا و هیئت
مدیره دارد ،یک نفر صحبت میکند و یک نفر
هم پاسخ میدهد؛ همۀ اینها گواه یکپارچگی
مؤسس��ه و عامل بس��یار مهمی در موفقیت و
دستیابی به اهداف است.
موض��وع دیگر این اس��ت که ما در قس��مت
اش��تغال مجموعۀ خود ،از سه مشاور استفاده
میکنیم.

ط��راح ای��ن کارگاههای اش��تغال ابتدا جناب
آقای مهندس ابوالقاس��م پوراسماعیلی بودند
که در حال حاضر در خدمت ایش��ان نیستیم،
ولی این س��ه کارش��ناس ارش��د که یکی در
ش��رکت سابکو و دو نفر دیگر در ایران خودرو
مش��غول بهکارند ،در بحث بازاریابی و ساختار
کارگاهه��ا ما را راهنمای��ی میکنند تا متضرر
نشویم .مث ً
ال ،در مورد بازاریابی ،به کمک این
افراد ،تولید لباس کار کارگران این دو شرکت
که هر ش��ش ماه یک بار باید تعویض شود ،به
ما واگذار شده است.
کمکه��ا و راهنماییهای این س��ه مش��اور
و همچنین مس��ئول اش��تغال خود مؤسسه،
خانم قاس��می ،موانع بازاریابی را از سر راه ما
برمیدارند.
برنامه های آیندۀ مؤسسه چیست؟
میخواهی��م توق��ف کنی��م و برنامهه��ای
گذشتهمان را تثبیت کنیم.
همچنین عالقهمندی��م فعالیتهای فرهنگی
مؤسس��ه را افزایش دهی��م ؛ زیرا در این چند
س��ال ،با حرکت س��ریع به س��مت اشتغال و
آموزش و توانبخش��ی ،از این فعالیتها غافل
ش��دهایم و از آنجا که انس��انها برای تکامل
خود فقط نیازمند ش��غل نیستند ،مایلیم این
فعالیته��ا را که تأثی��رات فرهنگی و اخالقی
بسیاری دارند ،تقویت کنیم.
همچنی��ن میخواهیم اس��تراتژی خود را در
زمینۀ اش��تغال ،از فعالیتهای ابزارمحور که
بیش��تر محتاج ابزار اس��ت ،ب��ه فعالیتهای

کارمحور که بیشتر نیازمند کارگر است ،سوق
دهیم تا افراد بیشتری را مشغول به کار کنیم.
ب�ه ج�ز فعالیتهایی ک�ه در ارتباط با
کارآفرینان و تعام�ل با آنان ذکر کردید،
آی�ا برنامۀ خ�اص دیگری تح�ت عنوان
تعامل با کارآفرینی دارید؟
در ح��ال حاضر ،برای تعامل با کارآفرینان
ِ
بح��ث کارآفرینی معلوالن ،بیش
و در زمین��ۀ
از  10برنام��ه روی میز کار م��ن قرار دارد؛ از
تولید کارهای معرق و منبت روی چوب برای
بازار مبل تا تولید آلوچه که بس��یار پرمصرف
و سودآور است.
البته این فعالیتها بیش��تر ب��رای معلوالن با
س��واد کمتر است .برای دوس��تانی که سطح
سوادشان بیش��تر اس��ت و به تحصیل عالقه
دارند ،اقدامات تش��ویقی فراوان��ی برای ورود
آنها به دانشگاه در نظر داریم.
در زمین��ۀ تعام��ل ب��ا کارآفرینه��ا ه��م به
ج��ز تولید لب��اس کار و معرف��ی معلوالن به
بخشه��ای کامپیوتری ،ب��رای ورود آنها به
بازار کار ،میتوانم به بحث صنایع بستهبندی
و فعالیتهای دیگر اشاره کنم.
و سخن آخر ...؟
خدا ب��ه ما کمک کند تا توفیق خدمت به
ای��ن عزیزان را از دس��ت ندهیم ،چون خیلی
لذتبخش است.
به ق��ول یک��ی از دوس��تان ،هیچچی��ز لذت
بخشت��ر از آن نیس��ت ک��ه تک��ه نان��ی زیر
دندان یک توانیاب باشید.
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مصاحبه :زهرا بيگدلی
ِ
محدودیت
«ما معلوالن به سبب
جسم ،باید سازندهتر و خالقتر باشیم.
ِ
محدودی�ت جس�م باعث س�ازندگی
روح میش�ود .ی�ک معلول ب�ا رنجی
که از تن می کش�د ،میتواند درجات
متعال�ی روح را س�ریعتر ط�ی کند؛
مانند مرتاضی که جسمش را محدود
میکند تا روحش بیش�تر تعالی یابد.
معلولیت هدی ه و لطفی است از جانب
خدا .ما به برکت معلولیت ،س�ازندهتر
و پویاتر میش�ویم .در واقع ما حجت
خدا ،ب�رای اثبات توانمن�دی موجود
واالیی به نام انسان هستیم».
اینها بخشي از س�خنان سید محمد
موس�وی ،مدیر عامل ش�رکت فیروز،
اس�ت .او ك�ه قب�ل از انقلاب براي
تحصيل در رشته پزش�كي به امريكا
س�فر كرده بود بعد از پيروزي انقالب
درس و تحصي�ل را نيم�ه كاره ره�ا
ميكن�د و ب�ه اي�ران ب�از ميگ�ردد.
در ابت�دا ب�ا كميت�ه انقالب اسلامي
در اس�تان سيس�تان و بلوچس�تان
فعاليت خود را آغاز ميكند سپس به
فرماندهي س�پاه شهر صنعتي قزوين
منص�وب ميش�ود و در ادام�ه چن�د
مس�ؤوليت و پس�ت مديريت�ي ديگر
را بر عهده ميگيرد ايش�ان ،خودش
معلول اس�ت ،اما معلولیت را هدیهای
از ط�رف خداون�د ومحدودیتی برای
جسم میداند؛ همین و بس .نظر شما
را به ادام�ه مطالب خواندني ايش�ان
جلب ميكنيم.

بزرگترين
مشكل معلوالن
اشتغال است.
در آغاز گفتوگو ،بهتر است بگوييد از
کجا شروع کردید؟
 14سال قبل یعنی سال  1373با جمعی از
عزیزان که معلولیت داشتند ،اقدام به تشکیل
یک نهاد مردمی كرديم که بزرگترین هدفش
تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت و دفاع
از حقوق اجتماعی و همچنین اثبات توانمندی
معلوالن بخصوص برای مسووالن کشور بوده تا
بتواند به عزیزان مسؤول بگوید :آری  ،با دست
خال��ی هم میت��وان در جهت رفع مش��کالت
معل��والن گامهای مؤثری برداش��ت و لذا اگر
چتر حمایتی دس��تگاههای دولتی را داش��ته
باشیم ،این گامها بلندتر و فراگیرتر خواهد بود.
لذا کانون معلوالن قزوین را با ش��عار «کرامت
انسان» تأس��یس کردیم ،زیرا یک معلول باید
توانمندی خود را ثابت کند.
در ای��ن راس��تا ،کارگاههای��ی در جهت ایجاد
اش��تغال معلوالن راه انداختیم ،چرا که ایجاد
اشتغال نیازمندیهای اقتصادی را رفع میکند
و به معلوالن امکان میدهد در اجتماع حضور
پی��دا کنن��د و از ان��زوا بیرون بیآین��د و بدین
وس��یله زمینهه��ای توانبخش��ی اجتماع��ی
برایشان فراهم میشود.
کارگاههای�ی که تأس�یس کردهايد ،چه
محصوالتي توليد ميكرد؟
کارگاه پوشک بچۀ فیروز ،کارگاه بستهبندی
محص��والت ش��رکت فی��روز ،کارگاه زیرانداز
ک��ودک ،کارگاه تولید س��یم پلم��پ ،کارگاه
ترانستوان��ا ،برده��ا وش��وک الکتریک��ی .م��ا
پیمانکار کارگاه ترانس توانا هستیم.
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حدود 70درصد نیروی انس��انی شاغل در این
کارگاهها را معلوالن تشکیل میدهند .در سال
 ،87ش��رکت فیروز بیشترین فرصت شغلی را
ب��رای معل��والن ایجاد کرد و این ش��رکت به
عنوان کارآفرین نمونه مطرح شد.
چ�ه انگیزهای باعث ش�ده تا علیرغم
مش�غلههاي کاری ط�ی اي�ن س�الهاي
در مس�ند ریاس�ت كانون توان�ا ،به این
مجموع ه بیاندیشید؟
وقت��ی مظلومی��ت معل��والن را مش��اهده
میکن��ی و میبین��ی در گذش��ته ه��رگاه
انجمنهای غیردولتی در جامعه شکل گرفته،
آن تش��کیالت فق��ط توانس��ته در بین مردم
جلب ترحم نموده و از اغنیاء و س��رمایهداران
مبالغ��ی را دریاف��ت و به نوعی ب��ه معلوالن
نیازمن��د بدهد ،بخوبی در مییابی که اینگونه
حرکتهای مردمی نه تنها اساس��ی نیس��ت
بلکه عزت و کرامت انس��انی معل��والن را نیز
خدشهدار میکند.
اما در کن��ار اینگونه حرکتها کانون معلوالن
توانا بعنوان یک تشکل مردمی به میدان آمده
و این پی��ام را نوید میدهد که :بیایید حقوق
اجتماعی معلوالن را جامه عمل بپوش��انیم و
برای رش��د آنها فرصتهای برابر ایجاد کنیم.
زیرا معل��والن ناتوان نب��وده و نیازمند ترحم
دیگران نیستند.
اگر بس��تر فرصته��ای براب��ر اجتماعی مهیا
شود ،آنها در این بستر مانند افراد تندرست و
شاید بهتر از آنها میتوانند با سربلندی و عزت
زندگی کنند.
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حال ش��ما خودتان بگویید آیا ج��ا ندارد که
بن��ده به اه��داف اساس��ی و بلندپای��ه کانون
معلولی��ن توانا بیندیش��م و در این راه مقدس
تالش کنم ؟ !
البت��ه ناگفت��ه نمان��د که در س��الهای اخیر
خوش��بختانه تش��کلهای دیگری هم از این
زاویه به مس��ائل معلوالن نگریسته و در حال
شکلگیری هستند.
دلیل موفقیت خود را چه میدانيد؟
انس��ان از پ��ی محدودیت جس��م میتواند
سازنده باشد .معلوالن چون محدودتر هستند،
باید سازندهتر باشند و اثبات سازندگی از یک
باور خوب ،از یک اندیشۀ مبتنی بر سازندگی
برمیخیزد.
یک نگاه مثبت و عزم راسخ مهمترین سرمایۀ
انسان است.
درکنار آن معلوالن ،نیازمند بسترس��ازیهای
مناسب دولت هستند .به لطف خدا ،مشکالت
اقتصادی نه تنها باعث نشد ما کاهش و تعدیل
نیرو داش��ته باشیم ،بلکه نیروی انسانیمان را
افزایش هم دادهایم وکارگاههامان را توس��عه
بخشیدهایم.
به نظر مدیر عامل شرکت فیروز دولت
كدامي�ك از خدم�ات را بای�د دراختیار
معلوالن قرار دهد؟
اگر بخواهیم جامع بیندیش��یم و توسعهای
فکرکنی��م ،در درجۀ اول دولت باید بس��تری
فراهم کند تا سرمایهگذار بتواند با ایجاد کار و
اش��تغال و احداث کارگاه ،مشکل اشتغال این
قبیل افراد را حل کند.
مجلس نیز با تصویب لوایح و قوانین ،در جهت
اش��تغال معلوالن تس��هیالتی ایج��اد کرده و
س��رمایهگذار را با تشویقهای متنوع به جذب
این افراد به بازار کار ترغیب نماید؛ تسهیالتی
مانند پرداخت بیمۀ کارفرما به وس��یلۀ دولت
که باعث جذب معلوالن به مراکز کار میشود.
ب��ه نظرمن ،درحال حاضر بزرگترین مش��کل
معلوالن اشتغال است.
اگر مش��کل اش��تغال معلوالن حل شود ،آنها
احتیاج��ی به مس��تمری ندارند و خودش��ان
میتوانند هزینۀ مسکن ،خودرو و زندگیشان
را تأمین کنند.
آیا مدیران ش�رکت فیروز از کارگران
و کارکنان معلول خود راضی هستند ؟
ب��ه گفته مدیر کارخان��ه و دیگر معاونان،
معلوالن نس��بت به افراد تندرس��ت در زمینه
تولید کار آمدترند.
بنده از جانب شرکت فیروز به دیگر واحدهای
تولی��دی ای��ن پیام را م��ی دهم ک��ه :آری ،
معل��والن هم میتوانن��د در س��نگر تولید ،با
موفقیت و تالش مس��تمر ،ایفای نقش کنند،
پس ش��ما هم ب��رای رفع مش��کل اش��تغال
معلوالن ،از شرکت فیروز الگو بگیرید.
میدانی�م که اش�تغال یک فرد معلول

قب�ل از اینکه ب�ه لحاظ اقتص�ادی حائز
اهمیت باش�د به لحاظ روان�ی تاثیرگذار
و حائزاهمی�ت اس�ت  ،در ای�ن خصوص
توضیح میدهید ؟
از آنجائیک��ه معل��والن در جامع��ه از
فرصتهای مناس��ب جهت حض��ور اجتماعی
برخوردار نیس��تند  ،لذا ابتدا اش��تغال ،حضور
اجتماع��ی معل��والن را ب��ه ارمغ��ان میآورد
و س��پس کس��ب درآمد ب��ه آنها ای��ن امکان
را میده��د که احس��اس کنند ب��دون کمک
دیگ��ران روی پای خود ایس��تاده و میتوانند
زندگی خود را اداره کنند.
به نظر ش�ما برای اشتغال معلوالن چه
طرحی موفقتر خواهد بود ؟
ام��روزه کش��ورهای پیش��رفته اروپای��ی و
امریکایی در اوضاع بد اقتصادی به سرمیبرند
و آنها با مشکل بیکاری مواجه هستند .کشور
ما نیز با توجه به  8س��ال جن��گ تحمیلی و
تحریمهای اقتصادی و رکود بازارهای داخلی،
با مشکل بیکاری دست به گریبان است.
بنابرای��ن وقتی برای انس��انهای تندرس��ت
وس�لامت جامعه به س��ختی میتوان ش��غل
ایجادک��رد ،بدیهی اس��ت که ای��ن امر برای
معلوالن به مراتب مش��کلتر خواهد بود .ولی
اگر بخواهم طرحی عملیاتی و اش��تغالزا ،ارائه
ده��م ،این امر بیارتباط با حمایت مس��تقیم
مس��ئوالن نخواهد بود و از ط��رف دیگر فقط
نباید ب��ه ایجاد طرحهای تولیدی اندیش��ید،
بلک��ه باید دولت و مجلس ش��ورای اس�لامی
قوانینی را وضع نمایند که صاحبان س��رمایه
و واحدهای صنعتی راغب ش��وند که معلوالن
را بکار گیرند.
م��ا در این رابطه میتوانی��م قوانین جاری در
کش��ورهای اروپایی و امریکای��ی را مطالعه و
بررس��ی کرده و قوانین و تجربههای مطلوب
آنها را در جهت دس��تیابی به اهداف خودمان
به کار ببندیم .اما به صراحت به شما میگویم:
جهت اشتغال معلوالن آن دسته از طرحهای
تولیدی عملی و زود بازده خواهد بود که دولت
نیازمندیهای خود را در ش��رایط مساوی به
لحاظ قیمت و کیفیت از تولیدات کارگاهها و
کارخانجات معلوالن خریداری نماید و به یک
معنا س��رمایهگذارانی که برای معلوالن شغل
ایجاد مینمایند مطمئن باش��ند که تولیدات
آنها در اولویت بوده و توسط دولت ،خریداری
خواهد شد.
به نظر شما برای معلوالن کمتوانذهنی
ک�ه بس�یار هم مظل�وم واقع میش�وند،
چگونه باید اشتغال ایجاد کرد؟
ما باید باور کنیم که کم توانان ذهنی اغلب
آموزش پذیرند و در راستای کارهای تولیدی،
مش��اغلی وجود دارد که بتوان انجام آن را به
دست این عزیزان سپرد.
من به ط��ور مثال به بس��تهبندی محصوالت

در کلیه زمینهها اش��اره میکنم که معلوالن
کم توان ذهنی در اجرای آن میتوانند س��هم
عمدهای داش��ته باشند  .البته این امرمستلزم
کارشناسی خاص است.
در م�ورد حضور اجتماع�ی معلوالن و
رفع موانع تردد آنها چه نظري داريد؟
رفع موان��ع تردد معلوالن ،برای حضور آنها
در اجتماع و استفاده از فرصتهای اجتماعی،
حیات��ی و با ایجاد س��رویسها و اتوبوسهای
مخصوص معلوالن امکانپذیر است.
ایجاد بنگاههای تاکس��یرانی خاص معلوالن،
آنقدر دش��وار نیس��ت که دول��ت از انجام آن
عاجز باشد .همینطورمناسب سازی خیابانها
و معابر که وظیفۀ شهرداریهاس��ت .همۀ این
موارد اجرا شدنی است.
از مس��ؤوالن میخواه��م ک��ه از فعالیتهای
ارزش��مند و توسعهای تش��کلهای غیردولتی
حمای��ت و قانون جام��ع را عملیات��ی کنند.
دولت باید سازمانهای مردم نهاد را به عنوان
مشاوران قوی خود بپذیرد.
ش�ما با پرداخت مستمری به معلوالن
موافق هس�تید ؟ آیا این کار را زیر بنایی
میبینید ؟
خی��ر ،مس��تمری ناچیزی که ب��ه معلوالن
پرداخت میش��ود درحدی اس��ت که شخص
معلول اگر بخواهد نان خالی هم بخورد  ،این
مبلغ کفایت نمیکند و از طرفی مستمری را
باید به آن کس��ی داد که ناتوان محض است.
به جای پرداخت مس��تمری به معلوالن بهتر
است بس��تر فرصتهای برابر را برای معلوالن
ایجاد کرده و حق��وق اجتماعی آنها را تحقق
بخشیم .
از نظر ش�ما كارآفرين چه ويژگيهايي
دارد؟
کارآفری��ن بای��د اوض��اع اقتصادی ب��ازار را
بشناس��د ،به دانش مدیریت آش��نا باشد ،آن
وق��ت میتواند بهترین طرحها را پیش��نهاد و
بهترین کارشناسها را استخدام کند.
ب�ه چه دليل به عنوان كارآفرين نمونه
انتخاب شدهايد؟
من تا نیم س��اعت قبل از انتخاب شدنم به
عنوان کارآفرین نمونه ،اطالعی از این موضوع
نداشتم.
روز جهان��ی معلوالن ،از طرف دفتر ریاس��ت
جمه��وری به مراس��می که به این مناس��بت
برگزار ش��ده بود ،دعوت ش��دم .آنجا بود که
اعالم کردند براساس ارزیابی سازمان بهزیستی
تهران ،کارآفرین برتر سال  87شدهام.
در خاتمه نیز به دوستان معلول خود میگویم
که معلولیت را فقط و فقط محدودیت بدانند،
نه اسارت؛ و مطمئن باشند که هر محدودیتی
با نوآوری ،خالقیت و نگاه مثبت ،بهراحتی به
توانایی تبدیل میشود.
ضرری ندارد ،میتوانید امتحان کنید!
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مقدمه
افس��ردگی یک بیماری یا مشکل روانپزشکی
است که به صورت احساس غمگینی ،خستگی
و کاهش انرژی ،کاهش تمرکز ،اختالل خواب
و اشتها و میل جنس��ی ،افکار مکرر ناامیدانه
و از دس��ت دادن عالئ��ق و می��ل به مرگ یا
خودکشی بروز میکند.
شیوع افسردگی
افس��ردگی اساسی با ش��یوع  15تا  25درصد
 ،یکی از ش��ایعترین اختالالت روانپزشکی به
شمار میرود ،یعنی اگر شما هماینک در یک
جمع  10نفره نشسته باشید ،چهار نفر از شما
در زمان��ی از عمر خود یا به این اختالل مبتال
ش��دهاید و یا مبتال خواهید ش��د .افس��ردگی
خفیف از این هم ش��ایعتر و در زنان دو برابر
مردان است.

18

ی

چگونه افسردگی را بشناسیم؟
افس��ردگی ب��ه صورتهای مختلف��ی خود را
نشان میدهد .گاهی اوقات به صورت دردهای
پراکنده و مزمن جس��می ،سردرد و گاهی با
عالئ��م روانپزش��کی مانند غمگینی ش��دید،
ناامیدی و بزرگ دیدن مش��کالت و در نتیجه
میل به م��رگ و یا افکار خودکش��ی ،کاهش
عالئق و انگیزهها ،احس��اس خس��تگی شدید،
کاهش تمرکز به صورت ش��کایت از فراموشی
بروز میکند .برای تش��خیص افسردگی وجود
این عالئم حداقل به مدت دو هفته و در اکثر
س��اعات روز ضروری است .به دلیل ناامیدیی
که در افس��ردگی وجود دارد افراد افس��رده
انگیزه کمی برای مراجعه و درمان خود دارند
و ی��ا به عبارتی با بیماری خود هم با ناامیدی
برخورد میکنند و میگویند کسی نمیتواند
ب��ه من کمک کن��د و یا مگر دکت��ر میتواند
مش��کالت زندگی مرا حل کن��د پس مراجعه
فایدهای ندارد.
در زیر عالئم افس��ردگی ب��ه صورت مفصلتر
مورد بحث قرار میگیرد.
خلق افسرده :فرد احســاس غم سنگینی
در وج��ود خ��ود دارد که در اکث��ر موارد این
احس��اس را با غمهای معمولی که در شرایط

ت
خاص احس��اس میکنند متفاوت میداند .در
صورت شدت افسردگی این احساس غم جای
خود را به یک بیتفاوتی شدید میدهد به این
معن��ی که در این بیتفاوتی فرد برای بهترین
یا بدترین اتفاق زندگیش احساس��ی را تجربه
نمیکند.
احساس خس�تگی :فرد احساس میکند
مثل همیشه نیس��ت .صبحها بهسختی برای
انجام کارهایش از رختخ��واب بیرون میآید؛
زودتر از همیش��ه احس��اس خستگی میکند
و بهتدریجتوانای��ی کارکردنش کم و حتی به
کمک دیگران نیازمند میشود .مث ً
ال یک خانم
خانهدار ممکن اس��ت نتواند مثل همیش��ه به
امور روزمرۀ خانه و خانوادهاش رسیدگی کند،
خستگی و احس��اس ناتوانی در افراد افسرده

امروزه ثابت شده که تغییر
در میـــزان موادی به نام
عصــب – رســانه در مغز،
یکی از علل اصلی زیستـی
افسردگـی است و در واقع
مؤثر بودن داروها در درمان
افسردگـی به دلیل اصالح
این تغییرات است ،همراهی
افسردگـــی با بسیــاری
از بیماریهای طبــی مانند
اختـــــالالت روانتنـی،
بیماریهای غدد متابولیـک
بر زمینههــای فیزیکـــی
افسردگی تأکید دارد.
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سبب میشود که این افراد سرکار خود حاضر
نش��وند و یا در صورت حضور فیزیکی قادر به
انجام امور محوله نباش��ند .گروهی از بیماران
افس��رده از انجام امور بهداشتی شخصی مثل
حمام رفتن و تعویض لباس احس��اس ناتوانی
میکنند .
ازدست دادن عالقه :فرد احساس میکند
هی��چ چیز خوش��حالش نمیکن��د و حوصلۀ
انجام کارهای مورد عالقهاش (مث ً
ال ،تماش��ای
تلویزیون ،قدم زدن در پارک ،بازی با فرزندش
و  )...را نــ��دارد و تمایل خ��ود را برای انجام
کارهایـی که بس��یــار مورد عالقهاش بوده از
دست داده است .
کاهش تمرک�ز :خیلی از مردم در هنگام
افس��ردگی از حواسپرت��ی و ی��ا
فراموشی شکایت میکنند،
ای��ن افراد ب��ه علت
اما در واقع
ق��درت ب��ه
نداش��تن تمرک��ز،
جد ید
خاطر س��پردن اطالعات
را از دس��ت میدهن��د .مث ً
�لا،
فراموش میکنند که وسایلش��ان را کجا
گذاش��تهاند و این ش��کایت با اختالل حافظه
تفاوت دارد چون کس��ی که فراموش��ی دارد
معموالً خود متوجه فراموش��یش نمیش��ود و
اطرافیان او از فراموشی او شکایت میکنند.
احساس بیارزشی و گناه :گاهی در افراد
افس��رده احساساتی مثل ناامیدی ،درماندگی،
بیارزشی و گناه دیده میشود .احساس گناه
در مورد خطاهای گذش��ته خود و یا حتی در
مورد افکار منفی دیده میشود.
افکار خودکش�ی :در افسردگی شدید فرد
ب��ه دلیل از دس��ت دادن عالی��ق و نا امیدی
زندگی را س��یاه دیده و ادام��ه آن را زجرآور
تا ح��دی که مرگ را به ای��ن زندگی ترجیح
میدهد .در این ش��ریط افکار مرگ به صورت
اشتغال ذهنی با افراد متوفی به صورت خواب
دیدن اف��راد متوفی ی��ا زن��ده ،آرزوی مرگ
خود و در نهای��ت افکارجدی مبنی بر خاتمه
دادن ب��ه زندگی خود را تجرب��ه میکند .دو
س��وم افراد افس��رده بــه خودکشـــی فــکر
مــیکنند و 15درصد افراد افس��ـــرده اقدام
به خودکشی میکنند.
تغیی�ر خ�واب و اش�تها :ممک��ن اس��ت
افس��ردگی خواب را کم یا زیاد کند ،اما در هر
دو حال��ت خواب خس��تگی را از بین نمیبرد.
تغییرات اشتها به صورت افزایش یا کاهش
دیده میشود ،بهترین غذاها به دهان فرد مزه
نداده و از خوردن لذت نمیبرد و یا احساس
سیری نداشته و پرخور میشود.
کاه�ش می�ل جنس�ی :کاه��ش تمایل و
ی��ا ناتوانی از فعالیت جنس��ی از جمله عالئم
بیماران افس��رده اس��ت که در م��وارد زیادی
مردم آن را به افس��ردگی نسبت نداده و آن را
علت افسردگی خود میدانند.

شــغلی  ،باعث بروز مشكالتی در محل كار و
زندگی فرد میشــود .مشكالتی كه در صورت
تداوم ،ممكن اســت صدمات جدی به شــغل
و روابــط خانوادگــی وی وارد كنــد .عوارض
مخرب افسردگی و شــيوع باالی آن میتواند
بار زيادی بر زندگی فرد و جامعه تحميل كند.
درمان
درمان افســردگی بر اساس علتی كه برای آن
مطرح مي شود ،متفاوت است .در مواردی كه
علل زيســتی و يا ژنتيكی مطرح است درمان
دارويی بسيار مؤثر است.
اما در مواردی كه مسائل روانشناختی
و اســـترسهـای خانوادگــی
اجتماعـی مطرح اســت
عــالوه بــر درمــــان
دارويـی ،رواندرمانی
بــا رويكردهـــــای
متفــــا و ت
می توانــد

بســـيار كمک كننده باشد.
همانطور كه گفته شــد ،يكــی از درمانهای
اصلی افســردگی ،درمان دارويی است .درمان
بســته به نظر پزشــک میتواند حداقل شش
ماه تا يک ســال پس از برطرف شــدن عاليم
ادامه يابد.در افســردگیهای شــديد كه فرد
دچار اختالل عملكرد جدی اســت و يا افكار
شديد اقدام به خودكشی دارد و همچنين در
بيمارانی كه افسردگيشــان با درمان دارويی
بهبود نيافته اســت ،تشــنجدرمانی (شــوک)
بسيار مفيد و مؤثر است.
عالوه بــر درمانهــای دارويــی ،درمانهای
غيردارويــی مثل انــواع رواندرمانیها نيز به
درمــان افســردگی كمک میكننــد كه برای
دسترســی به آنها میتوانيد به روانپزشكان و
روانشناسان بالينی مراجعه كنيد.
باورهـای غلـط در مـورد داروهـای ضد
افسردگی
اعتيادآور بودن:
بســياری از مردم داروهای ضدافســردگی را
اعتياد آور میدانند اين باور يک باور اشــتباه
است.
در اعتياد مدتی بعد از مصرف ماده ،ماده
مصرفی در مقدار مصرفی بی اثر شده و نياز به
افزايش دوز ديده میشود .اما در مورد
داروهای ضدافسردگی دارو اگر
مؤثر باشـد ايــن اثربخشی ادامه
پيدا میكنــد و بـه مـرور
زمـــــــان
بی ا ثر
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علت شناسی
افراد بــه داليل متفاوتی مبتال به افســردگی
میشــوند ،از جمله عوامل زيســتی ،ژنتيک،
روانشــناختی ،اجتماعی مطرح شــده اســت.
امروزه ثابت شــده كه تغيير در ميزان موادی
به نام عصب – رســانه در مغز ،يكی از علل
اصلی زيستی افسردگی است و در واقع مؤثر
بــودن داروهــا در درمان افســردگی به دليل
اصالح اين تغييرات است ،همراهی افسردگی
با بسياری از بيماریهای طبی مانند اختالالت
روانتنــی ،بيماریهــای غــدد متابوليک بر
زمينههــای فيزيكــی افســردگی تأكيد دارد.
وجــود افســردگی در اقوام درجــه يک و دو
بيماران افســرده حكايت از وجود زمينههای
ژنتيــک ايــن بيمــاری دارد .اســترسهای
زندگی خانوادگی و نابســامانیهای اجتماعی
بســتر مناسبی برای بروز اســتعداد زيستی و
يا ژنتيک افســردگی اســت .وجود مشكل در
روابط با افراد نزديــک مانند والدين ،خواهر ،
برادر ،همســر و فرزندان سبب ايجاد استرس
دائمی و افسردگی میشود .نحوه تفكر و نگاه
فرد به مشــكالت خود يكی از عوامل مؤثر در
بروز يا كنترل افسردگی است.
آيـا هـر کـس کـه احســاس غمگينی
کــــنـد .مبـتـال بــه افســـردگی
شدهاست؟
افســردگـی مجموعـــهای از عالئم
است ،وجود احساس غمگينی
افســرده به تنهايی به
يا خلـــق
افســـــردگی
معنـــی اختالل
يـــک
نيست .احســـــاس غم
واكنــش طبيعی انســانها در
برابــر محروميــت ،ازدســت دادن و يا
ناكامی اســت .افراد غير افســرده در بحرانها
با انجــام كارهای جبرانی و يا تغيير نوع تفكر
و نــگاه خود براين احســاس غلبه میكنند و
آن را التيام میبخشند ،اما افرادی كه افسرده
میشــوند قــادر به ســازگاری خــود با اين
مشكالت نيســتند و در نتيجه خود را ناتوان
ديده و با پذيرش شرايط نامطلوب و احساس
ناتوانی افسردگی را تجربه میكنند.
تشخيﺺ افسردگی اساسی
برای تشــخيص افســردگی اساســی ،وجود
همــۀ ايــن عاليــم الزم نيســت و وجود
چنــد عالمت در حدی كه در روابط بين
فردی و عملكرد اجتماعی و شــغلی فرد
مشــكالتی را به وجود آورد ،كافی است.
مث ً
ال فرد افسرده ممكن است از اجتماع
گريزان شــود و رابطهاش را با اطرافيان
قطع كند يا بــه علت زودرنج بودن
زودتر از گذشته عصبانی شود
و اطرافيانــش را برنجانــد.
چنين حالتهايــی همراه
با اُفت عملكرد اجتماعی و

درمان افسردگی بر اساس
علتی که برای آن مطرح
مي شود ،متفاوت است.
در مواردی که علل زيستی
و يا ژنتيكـی مطـرح است
درمان دارويی بسيار مؤثر
است.
امـا در مـــواردی کـــه
مساﺋـل روانشنـاختی و
استــرسهای خانـوادگی
اجتماعـی مطــرح اسـت
عالوه بر درمــان دارويی،
روان درمانی با رويكردهای
متفـاوت میتواند بسيـار
کمک کننده باشد.
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این اعتقاد همهتوانی
جزء آرزوهــای بــشر
اســت که بتواند همه
کار بکند و همه امور را
در کنتـرل خود درآورد
اما اصوال افراد واقع گرا
بر مبـنای واقعیـتها
زندگی کرده و در صورت
وجـود راه حــل بـرای
رفـع ناتوانایـیهـای
خود از امکانات موجود
استفاده میکنند.
نمیشود .دلیل دیگر این باور این است که در
حدود نیمی از افراد افسرده بعد از قطـع دارو
عالئــــم افسردگی برگشت پیدا میکند،
این امر به دلیل عادت به دارو نیست و به
دلیل ماهیت بیماری و برگشتپذیری آن
است ،مانند بسیاری از بیماریها (دیابت،
فشارخون) که با مصرف دارو بیماری کنترل
میشود و با قطع دارو عالئم عود میکند و به
عبارتی در این موارد بدن فرد نیاز به ادامه
دارو دارد و با درمان فرد احساس بهبودی،
افزایش عملکرد و رضایت دارد.
مصرف دارو نشانه ناتوانی فرد است
ع��دهای اعتق��اد دارند که ب��ا اراده ،یا ورزش،
بای��د خود را بهبود بخش��ند و مصرف دارو به
معنی پذیرش ناتوانی در برابر بیماری اس��ت،
این عقیده مختص بیماریهای روانپزش��کی
نیست و در سایر بیماریهای پزشکی هم این
باور دیده میش��ود عباراتی مثل این که :من
تا کنون یک مس��کن هم نخوردهام ،من دکتر
نمیروم و .....
این اعتقاد همهتوانی جزء آرزوهای بشر است
ک��ه بتواند هم��ه کار بکند و هم��ه امور را در
کنترل خود درآورد اما اصوال افراد واقعگرا بر
مبن��ای واقعیتها زندگی ک��رده و در صورت
وج��ود راه حل برای رفع ناتواناییهای خود از
امکانات موجود استفاده میکنند.
داروها بیش از فایده ضرر دارند
وج��ود ع��وارض داروها بر کس��ی پوش��یده
نیس��ت ،اما واقعیت این اس��ت که آیا غذایی
که ما میخوریم فقط فایده داش��ته و ضرری
ندارد و یا هوایی که استنش��اق میکنیم ضرر
ندارد ،کل زندگی انس��ان تعادل بین هزینه ـ
فایده است و در این مورد هم باید با مشورت
با پزشک عوارض ناخواسته دارو را کاهش داد
و از نتایج درمانی آن بهترین سود را برد.

بررسی راهکارهای ارتقای سالمت بهداشت روان معلوالن

پيشگيري  
از

افسردگي

تنظيم :نیلوفر رمضانی

موض�وع بررس�ي راهكاره�اي ارتق�اي
سلامت روان كارآم�وزان ،عن�وان
میزگ�ردی اس�ت با ش�رکت دکتر مریم
رس�ولیان ،روانپزش�ک؛ خان�م انفرادی،
روانش�ناس بالینی؛ خانم کردی كارآموز
جس�می _ حرکت�ی مجتم�ع رع�د علي
قاس�میان ،پدر يك�ي ازكارآموزان و رضا
سخن س�نج مس�ؤول روابط عمومي كه
در بعدازظهر یک روز گرم تابس�تانی در
مرکز رعد برگزار شد.
در ابتدا حضار خ��ود را چنين معرفي كردند:
دکتر مری��م رس��ولیان ،همکاری خ��ود را با
مجتمع رعد ،از سال  ، 72به صورت عضویت
در هیئت امنا و س��پس در هیئت مدیره آغاز
کرده است .
خانم انفرادی ،از بهمن سال  ،1388در قالب
درمان فردی یا آموزش مهارتهای زندگی با
بچههای رعد کار کرده است.
خانم ُک��ردی ،دیپلم��ه و دارای تواناییهای
بس��یار از قبی��ل نقاش��ی ،زب��ان انگلیس��ی،
موس��یقی ،کامپیوتر و  ...اس��ت .ایشان تجربۀ
مختصر کاری هم داش��تهاند و در حال حاضر
خبرنگار مجلۀاي هستند.
آقای قاس��میان ،کارمند س��ازمان هوا فضا و
فع��ال در حوزۀ آم��وزش و انجمنهای اولیا و
مربیان معلوالن هستند .ایشان  10سال است
که با انجمن اولی��ا ومربیان همکاری دارند و
به س��بب احاطهشان بر مشکالت معلوالن ،به
این میزگرد دعوت شدند.
رس�ولیان :هر ش��مارۀ مجـلۀ توانیاب به
بررسی موضوعی اختصاص دارد .موضوع این
شماره هم «افسردگی معلوالن» است .به این
دلیل و در راس��تای پرداخت��ن به روشهای
پیشگیری از افس��ردگی ،میزگردی با موضوع
«بررس��ی راهکارهای ارتقای سالمت بهداشت
روان معلوالن» برگزار کردیم .
ابتدا بحث رضایتمندی را پیش رو داریم که
یکی از ابعاد آن س�لامت روان اس��ت .ممکن
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اس��ت فرد معلولی ادعا کند که اگر معلولیت
نداشتم ،احس��اس رضایتمندی داشتم ،ولی
ه��زاران نفر هس��تند ک��ه معلولی��ت ندارند،
ام��ا رضایتمندی هم ندارن��د .اگرچه ،وجود
معلولیت به عنوان ی��ک عامل محدود کننده
میتواند به اعتماد به نفس و احساس پذیرش
کمتر در جامعه بینجامد ،که همۀ اینها زمینۀ
بروز افس��ردگی یا دیگر مش��کالت س�لامت
روان را فراه��م میآورد ،ام��ا همینکه به این
مسئله پرداخته شود ،خودآگاهی معلوالن در
این زمینه زیاد میش��ود که این خود یکی از
عوامل ارتقای بهداش��ت روان اس��ت .در واقع
طرح اي��ن موضوع و به چالش کش��یدن آن،
باعث افزایش توجه به آن موضوع میشود.
انفرادی :با تولد یک معلول در خانواده ،از
یک طرف خود ف��رد و از طرف دیگر خانوادۀ
او به یک س��ری چالشها کش��یده میشوند.
مش��کالت اقتص��ادی (مث ً
�لا ،هزینهه��ای
توانبخشی و درمانی) و اجتماعی مثل محدود
شدن فعالیتهای اجتماعی (مث ً
ال ،تفریحات)
از جمله مش��کالتی است که این خانوادهها با
آنها روبهرو میشوند.
آنها انتظار داشتند از موهبت داشتن یک فرزند
سالم برخوردار شوند و حال تفاوت فرزندشان
با یک کودک س��الم باعث میش��ود احساس
خشم و ناکامی کنند که این احساس میتواند
روی رابط��ۀ آنها با فرزندش��ان تأثیر بگذارد .
از ط��رف دیگر ،خود کودک ه��م با نگاههای
متف��اوت جامع��ه روبهرو میش��ود؛ به طوری
که حتی او را با عنوان مش��کل جس��میاش
نامگذاری کرده و معل��ول خطابش میکنند؛
همین موضوع باعث به حاش��یه رانده ش��دن
او میش��ود و آنقدر در حاش��یه قرار میگیرد
که مش��کالتش هم دیده نمیشود و از این رو
جامعه پر از موانع زیرساختی و معماری برای
معلول میش��ود .در حالی ک��ه اگر یک فرد
بدون معلولیت از ابتدا با افراد معلول سروکار
و ارتباط داش��ته باشد ،یاد میگیرد که وقتی
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بزرگ ش��د و صاحب مش��اغلی مثل شهردار،
مهندس معمار یا هر ش��غل دیگری ش��د ،در
تم��ام ابع��اد مربوط ب��ه حیط��هاش همچون
ساخت مترو ،س��اختمانهای دولتی ،سازهها،
وس��ایل نقلیه و  ...به ی��اد رفع موانع معلوالن
نیز باشد و این فقط در صورتی میسر میشود
ک��ه او معلوالن را در کنار خود دیده باش��د تا
فراموش نکند که آنها نیز انساناند و مثل بقیۀ
انس��انها حق دارند زندگی کنند ،پیش��رفت
کنند و از امکانات جامعه بهرهمند شوند.
در حقیقت این ناآگاهی ،مسئلهس��از و باعث
ش��ده ک��ه اف��راد در جایگاهه��ای مختلف از
مش��کالت و موانع معلوالن و راههای رفع آنها
بیخبر باشند.
ُک�ردی :موضوعـ��ی که احتی��اج به توجه
وی��ژه دارد و من نیز عالقهمن��دم آن را طرح
کنم ،موضوع افس��ردگی خانوادههای معلوالن
اس��ت .زیرا این خانوادهها و فعالیتهایش��ان
تحت تأثی��ر معلولیت فرزندانش��ان محدود و
حساس��یت آنها نی��ز به فرزندان معلولش��ان
چند برابر ش��ده اس��ت ،لذا گاهی اوقات این
افس��ردگی و نگرانی را ناخواس��ته به فرزندان
معلول خود منتقل میکنند.
مس��ئلۀ بعدی این اس��ت که چ��ون معلوالن
س��اعات بیش��تری را در انزوا به سر میبرند،
بیش��تر از اف��راد معمول��ی به خودش��ان فکر
میکنند و به گونهای افراطی به ایدهآلگرایی
میرس��ند و حتی گاهی اوقات نمیخواهند
معلولی��ت خ��ود را ب��اور کنند ک��ه همین
موضوع باعث میش��ود زودتر از افراد سالم
صدمه ببینند .
ما معلوالن نس��بت ب��ه مس��ایل عاطفی هم

حساستر هس��تیم و وابستگیمان به خانواده ای��ن آمار در معلوالن دو ت��ا ده برابر جمعیت
و دوس��تانمان خیلی بیش��تر است ؛ همۀ این عمومی اس��ت .مس��ایل عاطفی پ��در و مادر
مس��ایل باعث میشود احتمال مبتال شدن ما و مش��کالت همیش��گی ناش��ی از معلولیت
به افسردگی و آن هم از نوع شدید آن خیلی فرزندش��ان ،احتمال ب��روز افس��ردگی را در
بیش��تر از افراد دیگر باش��د .بیماری یا مرگ معلوالن چند براب��ر میکند و از این نظر من
والدین برای هر فرزندی س��خت اس��ت ،ولی نیز با خانم کردی موافقم.
رسولیان :لطفاً دربارۀ مسئلۀ ایدهآلگرایی
این مسئله برای معلوالن با توجه به وابستگی
شدید عاطفی و جسمیشان به والدین بسیار که مطرح کردید ،کمی بیشتر توضیح دهید.
ک��ردی :ما ب��ه دلیل موانع و مش��ــکالت
دردناکتر و تحملناپذیرتر است  ،زیرا گاهی
اوق��ات بعد از مرگ پدر و مادر حتی برآوردن مختــلفـ��ی کــه در جامعه با آن دس��ت به
نیازهای اولیه و عاطفی آنها ناممکن میشود .گریبانیم ،آیندۀ ش��غلی یا گاهی اوقات حتی
انفرادی :گفته میشود که از هر چهارنفر ،آین��دۀ تحصیلی هم نداری��م .موانعی از قبیل
پلهها که اکثرا ً در تمام اماکن وجود دارند،
باعث خانهنش��ینی ما
میش��ود و ب��ه دنبال
قاسميان...
آن اول ی��ک دوره
در انجمن اولیا و مربیان که بودم به مناسبتهای افسردگی به سراغمان
مختلف مراسم برگزار میکردم ،از بهترین مجریان میآی��د ،بع��د مجبور
میش��ویم ک��ه ب��رای
دع ��وت میک ��ردم و ترتیب ��ی م� �یدادم ت ��ا ازمراس ��م مقابله با افس��ردگی به
فیلمبرداری و از تلویزیون پخش ش ��ود .تمام اینها یک سیس��تم دفاعی به
نام خیالبافی متوس��ل
نه تنها به فرزند من ،بلکه به س ��ایر کودکان معلول
ش��ویم و خ��ود را جور
نی ��ز اعتماد به نفس میداد .خالصه اینکه در جش� �نها ،دیگ��ری تص��ور کنی��م
ت��ا بتوانی��م خودم��ان
عزاداریها و تمام ش ��رایط در کنارش ��ان بودم .البته
را بپذیری��م .م��ن ک��ه
باید اعتراف کنم که انجام این کارها برای خودم هم نمیتوان��م از صب��ح که
از خواب بیدار میشوم،
شیرین و به قدری لذتبخش بود.
دائم ب��ه خودم یادآوری
کنم که معلولم و مشکل
دارم .پس به این میرسم
یک نفر افس��ردگی و اختالل رفتاری دارد ،اما که چیزی که در ذهنم ساختهام ،خود واقعی
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من نیس��ت و این دلیلی بر آس��یبپذیریام
میش��ود .ش��اید دیگران من را همانطور که
هس��تم ببینند ،اما من انتظارات بیش��تری از
خ��ودم دارم و همین ضربهای ب��زرگ به من
میزند.
حال چرا من خودی دیگر از خودم میسازم؟
ع�لاوه بر دلیلی که گفت��م ،دلیل دیگری هم
وج��ود دارد .چون م��ن نمیتوان��م جامعه و
ش��رایطم را تغییر ده��م ،پس برای باال بردن
خ��ودم مجبورم ی��ک خود خیال��ی از خودم
بس��ازم .این تصوی��ر مثب��ت غیرواقعی میان
م��ن و جامع��ه فاصله ایجاد میکن��د و باعث
سرخوردگیام میشود.
انف�رادی :گفت��ی در برخورد با این موانع
افسرده میشویم .به نظرت جز افسرده شدن
چه راه دیگری داریم؟
ُک�ردی :همیش��ه که نمیش��ود با زندگی
جنگی��د .البته ای��ده من این اس��ت که باید
بجنگم و هرطور ش��ده خودم را باال بکشم ،اما
خود این هم باعث افسردگی میشود؛ چرا که
مث ً
ال من خیلی س��عی کردم درس��م را ادامه
دهم ،ولی دیدم هرکاری که میخواهم بکنم،
یک مشکلی پیش رویم سبز میشود یا با یک
سری بنبست و مانع روبهرو میشوم ،طبیعتا
افسردگی به س��راغم میآید .حتی خانوادهام
هم افس��رده میش��وند .مگر چقدر میتوانند
تحمل کنند؟ وقتی آنها از فرزندان سالمشان
حمایت میکنند ،میبینند ک��ه آنها پلههای
ترق��ی را یکی پس از دیگ��ری طی میکنند،
ام��ا من به حمایت دائمی احتیاج دارم .مرتب

موانع��ی پیش میآید که فرصت پیش��رفت را
از من میگی��رد؛ یعن��ی در حقیقت حمایت
آنها بینتیجه میمان��د .تازه خانوادۀ من هیچ
وق��ت نمیتواند به عنوان یک پش��توانه روی
من حس��اب کند ،پس این هم بر دیگر دالیل
افسرده شدن آنها اضافه میشود.
ش��اید حضور من در این جمع ،طرح مسایلم
ودی��دن دیگ��ر معل��والن و مشکالتش��ان که
مشابه مش��ـــکالت من اس��ت ،خودش کار
مثبتی باش��د؛ چون باعث میش��ود من دیگر
در این جمع خود را جدا احساس نکنم .اینجا
مثل محیط بیرون نیس��ت که هر جا میروم
نگاههایی من را تعقیب
کن��د و مش��کالتم را
بگوین��د .ای��ن نگاهها
و حت��ی ترحمها مرا
آزار میده��د؛ ش��اید
این مشکالت به نظر
بیاهمیت بیایند ،ولی
وقتی روی هم جمع
میش��وند واقع��اً آزار
دهندهاند.
رسولیان :گفتـی
هرجــ��ا مـ��یروی،
ســـــدی جلـــوی
راهت اس��ت .آیا فکر
میکنی که همۀ این
موانع ب��ه معلولیت
مرب��وط اس��ت ی��ا
ممکن اس��ت دالیل
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دیگری هم داشته باشد؟
من معلول بدبین هم ش��ده
ُکردی :ش��اید ِ
باش��م ،ولی خیلی از مواقع واقعاً هست .مثالً
اینکه ،خیل��ی وقتها در جایگاه��ی که باید
ق��رار بگیری��م ،پذیرفت��ه نمیش��ویم .خیلی
وقتها افراد دوس��ت دارن��د کمکمان کنند،
ولی اکثرا ً دلس��وزیها طوری اس��ت که انگار
میخواهند خودشان و حس خیرخواهیشان
را ارضاکنن��د ،نه ما را .درحقیق��ت این افراد
ب��ا دادن پیش��نهادهای ترحمبرانگی��ز ،مثل
دادن هزین��ۀ درم��ان و نه پیش��نهادهایی در
جهت اس��تفاده از تواناییه��ای ما مثل دادن
کار ،ب��ه جای اینکه به م��ا عزت نفس بدهند،
م��ا را تحقی��ر میکنند .در زندگی ش��خصی
من افرادی هس��تند ک��ه میتوانند به من هم
مثل دیگران پیش��نهاد کار بدهن��د ،اما تمام
پیشنهادهاش��ان تحقیرآمیز و یادآور معلولیت
من اس��ت .در حالی که اگر به من هم فرصت
کار بدهند ،مرا بیش��تر خوش��ـحال میکنند.
مس��لم است که اگر من در خود توانایی انجام
کاری را نبینم ،خودم را کنار میکش��م ،ولی
آنها حت��ی نمیخواهند فرصت این امتحان را
هم به من بدهند.
قاس�میان :من س��ه فرزند دارم که فرزند
دومم معلول است .البته او از بدو تولد معلول
نبود و بر اثر سینهپهلو و نرسیدن اکسیژن به
مغزش معلول ش��د .پس از ای��ن معلولیت ،او
ابتدا توانایی صحبت کردن و سپس راه رفتن
را از دست داد ،ولی هم اکنون با آموزشهای
الزم ،هم میتواند راه برود و هم صحبت کند.
ام��ا برميگردم ب��ه موضوع؛ ش��ما اگر از یک
خانواده که فرزند معلول دارد ،بپرس��ید کدام
فرزندشان را بیش��تر دوست دارند ،میگویند
فرزند معلولمان را؛ چون آنها نگران او هستند و
که نیاز ب��ه حمایت
میداننــد

رسوليان  ...به نظر من اولین گام برای رفع
مشکالت روانی و افسردگی معلوالن ،حضور آنها
در جامعه است که باعث میشود معلوالن
دیده شوند ،محیط مناسبسازی شود و ضمنا ً
گروههای همسانی از معلوالن (مانند انجمن
بیماریهای خاص) شکل بگیرد .معلوالن و
خانوادههای آنها افرادی را با مشکالت مشابه
میبینند و این خود باعث کاهش افسردگی
آنها میشود.

بیشــــتری دارد .اما آنها باید مواظب باشند
ک��ه این حمایت تبدیل ب��ه تعقیـــــب همه
جانبۀ فعالیتهای فرزندش��ــان نشود که این
کار ب��ه روحیۀ
فرزندش��ــان
ضرب��ه میزند.
آنهـــا هـــم
احتی��اج دارند
کــــه آزادی
را تجربـــ��ه
کنن��د .والدین
میتوانند این
کار را ب��ا ثبت
نام فرزندشان
در م��دارس
ویژۀ کودکان
اس��تثنایی که
دارای تمام��ی
ا مکـــــا نا ت
بهداش��ــتی،
حم��ل و نقل
و آموزش��ـی،
ب��ا توج��ه به
شرایط فرزند
معلو لش��ا ن،
حتی کالسهای دو یا س��ه نفره هم تش��کیل
میدهند ،انجام دهند .بس��یاری از والدین به
دلی��ل توجه وس��واسگونه حاضر نمیش��وند
فرزندان خ��ود را حتی در چنین اماکنی تنها
رها کنند و میترس��ند که به محدودیتهای
فرزندش��ان توج��ه نش��ود ،ام��ا امکاناتی که
دولت از طری��ق این نوع م��دارس در اختیار
دانشآموزان معل��ول قرار میدهد واقعاً خوب
است .والدین با نامنویسی فرزندانشان در این
مدارس ،هم به آنها اس��تقالل میدهند و هم
امکان یادگیریشان را فراهم میآورند .بدین
وسیله فرزندانش��ان میتوانند دانشآموخته
ش��وند و والدین هم تا وقتی فرزندانش��ان در
مدرس��ه هس��تند ،با آرامش بیشتری زندگی
ع��ادی را تجربه کنند .به ای��ن ترتیب هر دو
طرف از لحاظ روانی آرامش بیشتری خواهند
داشت.
انجمن اولیا و مربیان و مش��اوران این مدارس
خیلی به خانوادهها کم��ک میکنند؛ اما پس
از آن چه میش��ود؟ بیشتر دانش��گاهها خود
را کنار کش��یدهاند و هیچ ی��ک روی مباحث
آموزش��ی کار نمیکنند ،در حال��ی که برای
حضور جدیتر معلوالن در جامعه ،ابتدا باید
ش��رایط دانش��گاهها و پس از آن محیطهای
ش��غلی آماده ش��ود .مث ً
ال ،مجتمع رعد که تا
قسمت آموزش دانش��گاهی پیش آمده ،حاال
باید به نهادها و ارگانها مراجعه كند .بسیاری
از ای��ن نهاده��ا و ارگانها چندی��ن قانون و
مصوبه در م��ورد معلوالن دارن��د ،اما خود را

کن��ار میکش��ند؛ و این به این معناس��ت که
معلول تحصیل کردۀ دانش��گاهی هم باید در
خانه بماند ،چون برایش کاری در نظر گرفته

معلوالن بازمیگردد.
نکت��ۀ دیگ��ر ،حف��ظ امنی��ت فرزن��دان این
خانوادههاس��ت که به والدین آنها اطمینان و
آرامش میده��د .خانوادهها میدانند
ک��ه دختر یا پسرش��ان ت��ا زمانی که
در این مؤسس��ات حض��ور دارند ،در
امنیت هس��تند ،اما آنه��ا نمیتوانند
فرزن��دان معلولش��ان را در بازار کار و
حت��ی خیابان تنها رها کنند .بنابراین
مس��ئوالن بای��د روی قس��متهای
مختل��ف مح��ل کار نظارت داش��ته
باش��ند تا خانوادهها با خیال آس��وده
فرزندانش��ان را ب��ه آن محیطه��ا
بفرس��تند .ح��ال ش��ما تص��ور کنید
که س��ه ماه اس��ت حقوق رانندههای
بهزیس��تکار پرداخت نش��ده است و
بچه های معلول خانهنش��ین ش��ده و
نتوانس��تهاند به اماکن آموزش��ی خود
بروند؛ این خود نوعی سلب آرامش از
معلوالن و خانوادههای آنهاست.
رسولیان :لطفاً به عنوان فردی
که به مسایل معلوالن کام ً
ال ا ِشراف
دارید ،دربارۀ مس��یری که ش��خصاً
طی ک��رده و تجاربی ک��ه در این
راه ب��ه دس��ت آوردهای��د ،توضیح
دهید .با اتکا به چه تجاربی توانستید از زاویۀ
دیگری به مسایل شخصی و خانوادگی مرتبط
با فرزند معلولتان نگاه و با آنها برخورد کنید
و عالوه بـ��ر این ،به دیگر کودکان معلول هم
کمـــــک کنید؟ چطــــــــور توانستــید

كردي ...
تلویزیون نقش مهم و سازندهای در فرهنگسازی دارد.
یا فیلمی با حضور معلول ساخته نمیشود یا اگر هم ساخته
شود ،در آن فقط و فقط به بدترین مشکالت معلوالن
پرداخته میشود ...فیلمها با نشان دادن سختترین
مشکالت و معلولیتها  ،باعث میشوند نه تنها
دیگران نتوانند ما را همانند یک عضو جامعه در کنار خود
ببینند ،بلکه خانوادهها هم دچار ترس و وحشت میشوند
و این ترس باعث افسردگی آنها و انتقال این ترس
و افسردگی به فرزندانشان میشود .این فیلم ها یک مشکل
کوچک را بزرگ میکنند و دیگر مشکالت اساسی را نادیده
میگیرند.
نشده است .مدارس و مؤسسات آموزشی مثل
رعد باید کاری کنند که س��ازمانها و نهادها
این دانشآموختگان توانیاب را بشناس��ند و
انتخ��اب کنند و ب��ه کار بگمارن��د .در چنین
ش��رایطی اس��ت که آرامش ب��ه خانوادههای
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قاس�میان :اول اینک��ه هرجا میرفتم،
پس��رم را هم همراه خودم میب��ردم .از اینکه
مجب��ور بودم دس��تش را بگیرم ی��ا از اینکه
پای��ش میلنگید ،خجالت نمیکش��یدم .من
جل��وی مردم کمکش میکردم و او هم با من
همراه میش��د .چیزهای��ی را که در حد توانم
بود برایش تهیه میکردم تا س��ر ذوق و شوق
بیاید و با من همراهی کند و در جامعه حاضر
ش��ود .در انجمن اولیا و مربی��ان که بودم به
مناسبتهای مختلف مراسم برگزار میکردم،
از بهتری��ن مجریان دعوت میکردم و ترتیبی
میدادم تا ازمراسم فیلمبرداری و از تلویزیون
پخش شود.
تمام اینها نه تنها به فرزند من ،بلکه به س��ایر
ک��ودکان معلول نیز اعتماد ب��ه نفس میداد.
خالصه اینکه در جش��نها ،عزاداریها و تمام
شرایط در کنارش��ان بودم .البته باید اعتراف
کنم ک��ه انجام ای��ن کارها ب��رای خودم هم
ش��یرین و به قدری لذتبخش بود ،به طوری
که دیگر دوس��ت نداش��تم به جامعه برگردم،
چون کودکان معل��ول کمک یا توجهی را که
به آنها میکردم واقعاً میفهمیدند و سپاسگزار
بودن��د .به این صورت م��ن اعتماد به نفس را
ب��ه فرزندم بازگرداندم و حت��ی اجازه دادم به
تنهایی به مراکز درمانی برود .من حتی ویلچر
و واکـر را از او گرفتم تا باالخره توانست پس
از زمیـ��ن خوردنهای پیاپی ،ب��ه تنهایی راه
برود .البته باید این نکته را یادآوری کنم که

ندارند.
یکی دیگر از اقدامات من آش��نا کردن فرزندم
با ابعاد مختلف زندگی است .این افراد در یک
محیط بسته هستند و اص ً
ال ارتباطی با جامعۀ
بیرون ندارند ،بنابراین ش��رکت درکالسهای
آموزش مهارتهای زندگ��ی که مجتمع رعد
برایش��ان میگذارد ،در این زمینه بسیار مفید
است.
خبرنگار :شمـا در قسمت اول صحبتتان
ب��ه یک��ی از موانعی اش��اره کردید ک��ه مانع
پیشرفت معلوالن میشود؛ ما میتوانیم این را
به عنوان مثالی از موانعی که خانم کردی هم
مطرح کردند و گفتند مانع پیشرفت معلوالن
و باع��ث س��رخوردگی روحی آنان میش��ود،
طرح کنی��م .منظ��ورم مش��کالت مربوط به
رانندگان بهزیست کار است که بهزیستی باید
به آن رس��یدگی میکرد ،ول��ی نکرد .من در
این زمینه تناقض میبینم .البته این تناقضها
همیش��ه وجود دارد ،اما اینک��ه در یک مجله
مطرح و به آن پرداخته ش��ود ،ممکن اس��ت
باعث ش��ود به گوش مسئوالن هم برسد و به
اوضاع رس��یدگی و بسیاری از این حرفها را
از حد شعار خارج کنند.
در صحبتی که با یکی از مس��ئوالن بهزیستی
داش��تم ،ایشان به مصوبۀ سال  86در رابطه با
افزایش حضور و مش��ارکت مؤثر توانیابان و
کارآفرینان در جامع��ه و همچنین تمهیداتی
ک��ه ب��رای توانیاب��ان و کارآفرین��ان آنها در
نظر گرفته ش��ده ،وامهایی که به کارآفرینان
میدهند و پرداخت میزانی از بیمۀ آنها ،اشاره
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کردن��د و بحث را بس��یار فراتر هم بردند و در
مورد اشتغال معلوالن در قالب اشتغال حمایت
شده ،فرصتهای شغلی برابر یا یارانههای ویژه
صحبت کردند .ام��ا در حال حاضر میبینیم
که کار روی یک موضوع خیلی ساده و پیش
پاافتاده متوقف مانده است .اگر امکان دارد
دربارۀ همان مش��کلی که مط��رح کردید،
توضیح بیش��تری بدهید ،شاید این موضوع
به گوش سازمان بهزیستی و دیگر ارگانها
برسد و پاس��خ دهند که چرا در کنار طرح
آن بحثه��ای کالن ،موضوع��ات جزئی را
نادیده میگیرند.
قاس�میان :م��ن هفت��ۀ گذش��ته ب��ه
بهزیس��تی اس��تان تهران مراجع��ه کردم و
آنها اع�لام کردند که نمیتوانند بیش��تر از
هفتهای یک جلس��ه ،به فرزند من وس��یلۀ
نقلیه اختصاص دهن��د ،در حالی که من از
سازمان بهزیستی ،هیچ تقاضای دیگری جز
ب��ردن فرزندم به مجتمع رع��د ( یک روز در
هفته ) و باش��گاه پی��ام ( دو روز در هفته ) و
آوردن او از ای��ن دو مح��ل ندارم .بیمۀ تأمین
اجتماعی و مکمل و غی��ره را خودم پرداخت
میکنم .بعد از یک هفته دوندگی ،یادداشتی
به من دادند و من با آن یادداشت به بهزیستی
شمیران مراجعه کردم .آنها هم کاغذی دستم
دادن��د و مرا به مرکز مهر ایرانیان فرس��تادند
ک��ه تقاضای اتومبیل س��رویس کنم .من هم
به خیابان ش��ریعتی ،کوچه کوشا ،مرکز مهر
ایرانیان ،مراجعه کردم که با در بس��ته روبهرو
ش��دم .معلوم شد که س��ازمان سه ماه حقوق
و بیمه و بنزین آنها را نداد ه اس��ت و آنها هم
ورشکس��ت و مجبور ش��دهاند آنجا را تعطیل
کنند و از آنجا که تردد معلوالن هزینۀ گزافی
برای خانوادهش��ان دارد ،آنها نتوانس��ته بودند
خود را به کالسها برس��انند ودر نتیجه همۀ
کالسها با مشکل مواجه شده بودند.
وقتی به مرک��ز مراجعه میکنی��م میگویند
فقط 40میلیون تومان به آنها بودجه دادهاند و
با این مقدار به هر خانواده بیش از یک جلسه
در هفته نمیتوان وسیلۀ نقلیه داد .این جوان
معلول چگون��ه باید دنبال پیش��رفت ،درس،
کار و زندگ��یاش ب��رود .به ای��ن ترتیب خود
مس��ئوالن رعد هم با مشکل مواجه میشوند،
چ��ون دیگ��ر دانشآموزانش��ان نمیتوانن��د
به کالسهای��ی که در مرکز رعد دایر ش��ده
اس��ت ،بیایند .درحال��ی که ش��هردار تهران
 700میلیون تومان اتومبیل بدون عوارض در
اختیار معلوالن قرار داده اس��ت ،به مجموعۀ
رعد  10اتومبیل هم ندادهاند .ش��هردار تهران
میگوید ما به ش��ما  10اتومبیل با س��وخت
میدهی��م تا خودتان ش��اگردان کالستان را
جم��ع کنید ،ول��ی ش��هرداریها هیچ کمک
خاص��ی به رعد نمیکنند .مهمترین مش��کل
معلوالن حمل و نقل اس��ت که به همکاری و
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کمک مسئوالن نیاز دارد.
رس�ولیان :پس در واقع شما دارید دربارۀ
ی��ک جزء اجرای��ی ،عمل��ی ،اجتماعی حضور
فعال توانیاب در جامعه و مانعی که روبهروی
او ق��رار دارد ،بحث میکنید .در واقع فرزندان
سالم روند مستقل شدن را به راحتی با حضور
در جامعه طی میکنن��د ،اما فرزندان معلول،
اگ��ر هم��کاری نهادهای جامع��ه ،محیط کار
مناس��ب و تحصیل ،وسایل رفت و آمد و تمام
موارد م��ورد نیاز به ص��ورت هماهنگ وجود
نداش��ته باش��د ،امکان طی کردن کامل این
فرآیند را ندارند .فراهم کردن عوامل استقالل
ف��رد معلول ب��ه طرز چش��مگیری در کاهش
افس��ردگی و س��ایر اختالالت روانی معلوالن
نقش دارد که ب��رای فراهم کردن این عوامل
باید تم��ام موانع اجتماعی از س��ر راه معلول
کنار رود .ای��ن موضوع به قدری حائز اهمیت
است که سازمان بهداشت جهانی سال 2007
را سال «حضور بدون مانع معلوالن در شهر»
نامگذاری کرد .تا جامعه مناسب سازی نشود،
معل��ول در جامعه حضور پی��دا نمیکند و تا
معلول در جامعه حضور پیدا نکند ،نیازهایش
دیده نمیشود که مناسبسازی شود.
وقتی خانوادهها فرزندان معلولش��ان را همراه
با خود ب��ه اجتماع وارد نمیکنند ،کس��ی از
وج��ود آنها و مشکالتش��ان باخبر نمیش��ود.
درس��ت است که این کار با توجه به مشکالت
معلوالن و نگاه ترحمآمی��ز دیگران برای فرد
خیلی س��خت اس��ت ،ام��ا این حض��ور باعث
دیده شدن مش��کالت و تالش برای رفع آنها
میش��ود .پس به نظر من اولین گام برای رفع
مش��کالت روانی و افسردگی معلوالن ،حضور
آنها در جامعه است که باعث میشود معلوالن
دیده شوند ،محیط مناسبسازی شود و ضمناً
گروههای همس��انی از معلوالن (مانند انجمن
بیماریهای خاص) ش��کل بگیرد .معلوالن و
خانوادههای آنها افرادی را با مشکالت مشابه
میبینند و این خود باعث کاهش افس��ردگی
آنها میشود.
خانم کردی در صحبتهایشان به این موضوع
اشاره کردند که یک معلول چندین برابر یک
انس��ان سالم از مرگ پدر و مادر خود ناراحت
میش��ود و احس��اس ناتوان��ی میکند ،چون
حیات خود را در گ��روی وجود آنها میداند،
در حالی ک��ه اگر جامع��ه و نهادهای مربوط
نیازه��ای حیاتی معلول را رف��ع کنند ،او هم
احساس استقالل خواهد کرد .پس معلول باید
با جضور در جامعه و طرح نیازهایش حق خود
را بگی��رد .مث ً
ال ،در چند صحن��ه از یک فیلم
خارجی ،معلوالن بس��یاری در ح��ال عبور از
خیابان یا رفتن به اماکن تفریحی و شهربازی
نشان داده میشدند .این ،یعنی حضور پررنگ
و بدون تفاوت معلوالن در کنار سایرین و دیده
شدن آنها که دلیلش مناسبسازی شدن همۀ

امکانات ،اع��م از حمل و نقل و حتی امکانات
تفریحی برای آنهاست .اما متأسفانه در جامعۀ
ما چنین نیست.
انف�رادی :دقیق��اً همینط��ور اس��ـــت.
ای��ن همه فیل��م در تلویزیون و س��ینمای ما
س��اخته میش��ود ،اما تقریباً در هیچ صحنۀ
آن ،معلولی حضور ندارد یا حتی از جایی هم
عب��ور نمیکند .چرا نباید چند بازیگر ،مجری
یا کارگردان حرفهای معلول داش��ته باش��یم.
اینطور میشودکه معلول به عنوان یک عضو
عادی جامعه با حقوق مساوی در کنار دیگران
دیده نمیشود.
ُکردی :تلویزیون نقش مهم و س��ـازندهای
در فرهنگسازی دارد .فیلمی با حضور معلول
ساخته نمیش��ود یا اگر هم ساخته شود ،در
آن فقط و فقط به بدترین مش��کالت معلوالن
پرداخته میش��ود ، ...ش��اید برای اینکه حس
ترحم دیگران را برانگیزند .در حالی که گاهی
چندین ساعت ما همانند انسانهای عادی در
کنار خان��وادۀ خود زندگ��ی میکنیم و حتی
ی��ادی هم از معلولیتم��ان نمیکنیم .اما این
فیلمها با نش��ان دادن س��ختترین مشکالت
و معلولیتها ،باعث میش��وند نه تنها دیگران
نتوانن��د ما را همانند یک عضو جامعه در کنار
خود ببینند ،بلکه خانوادهها هم دچار ترس و
وحشت میشوند و این ترس باعث افسردگی
آنه��ا و انتق��ال ای��ن ت��رس و افس��ردگی به
فرزندانشان میشود .این فیلم ها یک مشکل
کوچ��ک را بزرگ میکنند و دیگر مش��کالت
اساسی را نادیده میگیرند.

مشکل دیگر این است که چرا فقط باید از یک
نهاد یا س��ازمان توقع داش��ت؟ این هم نوعی
ج��دا کردن ماس��ت .مث ً
ال ،برای رفع مش��کل
حمل و نقل فقط به س��ازمان بهزیستی ارجاع
داده میشویم و این سازمان هم به طور مثال
میگوید تو در صورتی هفتهای س��ه جلس��ه
سرویس خواهی داش��ت که بخواهی آموزش
ببین��ی .حال اگر من نخواه��م آموزش ببینم،
یعنی حق حضور در جامعه را ندارم؟ من االن
ای��ن نگرانی را دارم که اگر مث ً
ال این مرکز مرا
ب��رای ترم بعد در کالس��ی ثبت نام نکنند ،به
من سرویس داده نمیشود و من باید در خانه
بمانم .چرا ب��ا وجود این همه وس��یلۀ نقلیه،
امکان استفادۀ من از هیچ کدام وجود ندارد؟
س�خن س�نج :رس��انههای عمومی نقش
بسیار مهمی در فرهنگسازی و القای مسایل
مختل��ف به جامعه دارند .رس��انههای عمومی
مثل تلویزی��ون ،که یک��ی از پرمخاطبترین
وسایل ارتباط جمعی است ،بهراحتی میتواند
دربارۀ نیازهای معلوالن بحث و آنها را بررسی
و مطرح کند و حتی از مسئوالن تقاضای رفع
آنها را داش��ته باشد ،در حالی که کمکاری در
این زمینه به وضوح دیده میش��ود با توجه به
اینکه .یکی از راههای بس��یار مفید در کاهش
افسردگی معلوالن ،توجه رسانۀ عمومی است،
حاال که آنها به وظیفۀ خود عمل نمیکنند ،آیا
فضای مجازی مثل اینترنت میتواند وسیلهای
برای کاهش افسردگی معلوالن باشد؟
رس�ولیان :البته ای��ن راه هم میتواند در
برق��راری ارتباط میان معلوالن و س��ایر افراد
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اگر به دس��تاورد تحقيقاتي محققان س��ازمان
جهاني بهداش��ت و بانک جهاني و دانش��کده
بهداش��ت دانش��گاه هاروارد که با مش��ارکت
بيش از  100محقق از سراسر جهان به مدت
پنج ســال انجام گرفته و به تدوين مجموعه
جامــع تحت عنــوان بار جهاني بيماريهــا
( )global burden of diseaseانجاميده
است به دقت نگاهي بيندازيم در مييابيم که
جهان در طول سالهاي نه چندان دور شاهد
تغييرهاي عمده در نيازهاي بهداش��تي مردم
خواهد بود.
در مناط��ق در حال توس��عه ک��ه چهار پنجم
جمعيت جهان را شامل ميشود بيماريهاي
غيرواگي��ردار مثل افس��ردگي و بيماريهاي
قلبي به س��رعت جايگزين دش��منان س��نتي
بش��ر ،مانند بيماريهاي عفوني و سوءتغذيه
ميش��ود و در ص��در عوام��ل ايج��اد کننده
ناتوان��ي و مرگهاي زودرس ق��رار ميگيرد.
انتظ��ار ميرود ت��ا س��ال  2020بيماريهاي
غيرواگيردار در کشورهاي رو به توسعه سبب
 7م��رگ از هر  10مرگ باش��د .در حالي که
امروز اين عدد کمتر از نصف اين مقدار است.
اهميت صدمات چه عمدي ،چه غيرعمدي نيز
رو به افزايش اس��ت و تا سال  2020در همه
جهان ب��ه عنوان عامل برهم زننده س�لامت،
رقيب بيماريهاي عفوني خواهد شد.
براساس همين تحقيقات پيش بيني ميشود
توال��ي بار کل��ي بس��ياري از بيماريها تغيير

پــــــــــــــــــــــرونده
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و اما سخن آخر...
قاس�میان :به نظر من مؤسس��ـاتی مانند
رعد میتوانند به کمک معلوالنی که وکیل یا
مشاورند یا هر ش��غل دیگری دارند ،بچههای
معل��ول را با امور حقوقی ،آموزش��ی و س��ایر
مسایل زندگی آشنا و راهنمایی کنند تا آنها با
آگاهی از حقوقش��ان بتوانند استقالل خود را
بهتر حفظ کرده و مشکالتشان را دستکم
در جمع خودشان حل کنند.
ُک�ردی :اگرچ��ه ما در جامع��ه در اقلیت
هس��تیم ،اما تعدادمان زیاد اس��ت ،به همین
دلیل ش��اید اگر حضور ما در جامعه پررنگتر
شود ،ما و مشکالتمان هم بیشتر دیده شود.
انف�رادی :چقدر خوب میش��د اگر ما یاد
میگرفتیم ک��ه حرفهای زندگ��ی کنیم و در
رویارویی با برخی موانع زندگی ،افس��ردگی را
انتخاب نکنیم.

مهارتهاي توانمندسازي
پيشگيري از افسردگي

جامعه و درنتیجه کاهش افسردگی آنها مؤثر
باشد ،اما طبیعتاً نمیتواند جای تأثیر ناشی از
حضور در جامعه و ارتباط مس��تقیم را بگیرد.
در حقیقت فرصت براب��ر ،یعنی اینکه معلول
بتوان��د از تمام امکاناتی ک��ه دیگران دارند ،او
هم استفاده کند.
در کشورهای پیشرفته دنیا تمام اتوبوسهای
معمولی امکان سوار شدن معلول را هم دارند.
اگ��ر ما بخواهیم وس��یلۀ رفت و آمد معلول را
مح��دود کنیم ،خ��ود به خ��ود او هم محدود
میشود.
یک س��ئوال بس��یار ساده این اس��ت که چرا
بسیاری از ایستگاههای مترو آسانسور ندارند؟
پیشنهاد من این است که برای مناسبسازی
فضاهای ش��هری برای معل��والن ،بودجههای
تحقیقاتی در نظر گرفته شود.
انف�رادی :مش��کل ای��ن اس��ت ک��ه چرا
وقت��ی یک ف��رد معلول به دنی��ا میآید یا به
دلیل بیماری یا بروز حادثه معلول میش��ود،
به حاش��یه رانده میش��ود و فقط باید س��راغ
مؤسس��ات یا اش��خاص خاص برود نه س��راغ
آدمهای معمولی!
من از خودم س��ئوال میکنم که چرا من تا به
حال یک دوس��ت معلول نداشتهام ،در حالی
ک��ه آنها در جامعه حضور دارند و ش��بیه من
هستند.
مش��کل این است که آنها را جدا کرده و کنار
میگذارند و به همین دلیل من هیچ شناختی
از آنها ندارم .چه خوب میشود اگر ما تعامالت
بیشتری با هم داشته باشیم.

مييابد .اختالل افس��ردگي از چهارمين علت
ب��ه دومي��ن علت توال��ي بار کل��ي بيماريها
تبديل خواهد شد ،همه ما به شکلي افسردگي
را تجربه کردهايم ي��ا به صورت کوتاه مدت و
ي��ا حتي بعضي از ما اين بيماري را نيز تجربه
کردهايم ،ش��نيدن و يا گفتن کلمه افسرده يا
افس��ردگي متاس��فانه از واژههاي عمومي در
زندگي روزمره ش��ده اس��ت ،اين احساس که
عموما ب��ه دنبال فق��دان و يا ناکام��ي ايجاد
ميش��ود ،در ش��رايط طبيع��ي پ��س از چند
س��اعت و يا چند روز از بين م��يرود ،اما اگر
حالت افس��ردگي استمرار پيدا کند به طوري
که رون��د طبيعي زندگي ف��ردي و اجتماعي
ش��خصي را دچ��ار اختالل کند ،در ش��رايط
مزمن ميتواند براي فرد کش��نده باشد در آن
صورت بايد مداخله درماني صورت گيرد يا به
فرد کمک حرفهاي کرد.
نکت��ه مه��م اين اس��ت که ب��ه هم��ان نحو
ک��ه بيماريهاي واگي��ر و اختالل ناش��ي از
س��وءتغذيه قابل پيش��گيري است ،اختالالت
رواني از قبيل افس��ردگي هم قابل پيشگيري
است ،البته با مکانيسم خاص خود.
تاريخچه افسردگي
اي��ن اختالل از زمان بابليها مورد شناس��ايي
ق��رار گرفته ب��ود .کلم��ه  Depressionيا
افس��ردگي از عبارت التين  Deprmereبه
معناي درهم فش��رده شدن گرفته شده است.

از اين رو افس��ردگي به معناي احساس درهم
فش��رده ش��دن روح ،غم و يا بيارزشي است.
در اواخر قرون وس��طي ،رهبران مذهبي اروپا
بر اين عقيده بودند که افس��ردگي به واسطه
نفوذ و تسلط ارواح شيطاني بر انسان به وجود
ميآيد.
مارتي��ن لوتر ،اص�لاح طلب مذهب��ي آلماني
نوش��ت « :تمامي س��نگيني روح و ماليخوليا
از ش��يطان سرچش��مه ميگي��رد ».در واقع
همين اص�لاح ماليخوليا يا مالنکوليا ،به افراد
افسرده اشاره داشت و چنين افرادي جنزده،
شيطاني ،ماليخوليايي و يا مالنکوليک خوانده
ميشدند.
ب��ه همين دلي��ل س��اليان دراز ،افس��ردگي،
ب��ا روشهايي مثل ش�لاقزدن (ب��راي خارج
س��اختن ارواح ش��يطاني و ج��ن) ،حجامت،
جنگيري و س��الهاي اخير ب��ا دوشگرفتن
آرامبخش تحت درمان قرار ميگرفت.
درنهايت با کش��ف داروهاي ضدافسردگي در
دهه  60ميالدي و تسکين افسردگي با تجويز
اين داروها ،کم کم روشهاي خرافي برچيده
شد.
افسردگي چيست؟
در زب��ان روزم��ره اصطالح افس��ردگي براي
اشاره به يک حالت احساسي ،واکنش به يک
موقعيت و س��بک رفتار مختص به فرد به کار
ميرود.
افس��ردگي اغتشاش��ي در خلق اس��ت که با
درج��ات متف��اوت غمگيني ،ي��اس ،تنهايي،
نااميدي ،ش��ک در مورد خويشتن و احساس
گن��اه مش��خص ميش��ود .بنابراي��ن ب��ا اين
توضيحات بايس��تي احساس افس��ردگي را از
اختالل افسردگي تفکيک نمود.
هم��ه م��ا گاه��ي احس��اس دلتنگ��ي و غم
ميکنيم .اين احساسها جزء طبيعي موجود
انساني است و بنابراين در مقاطعي کوتاه فرد
را تحت تاثير قرار ميدهند.
ول��ي افس��ردگي به عن��وان ي��ک اختالل در
دورهه��اي زماني طوالنيتري ت��داوم مييابد
و شکل ناس��ازگارانهاي از افسردگي است که
اث��رات پايداري ب��ر روي عملکرد ف��رد باقي
ميگذارد.

در زبان روزمره اصطالح
افسردگــي بــراي اشاره
به يک حالت احســاسي،
واکنش به يک موقــعيت
و سبــک رفتـار مختص
به فــرد به کار مــيرود.
افسردگي اغتــشاشي در
خلـق اســت که با درجات
متفــاوت غمگيني ،ياس،
تنهايــي ،نااميدي،
شک در مورد خويشتن و
احسـاس گناه مشخص
ميشود.

عالئم و نشانههاي افسردگي
افس��ردگي ممکن اس��ت ب��ه صورتهاي زير
زندگي آدمي را تحت تاثير قرار دهد:
تغييرات در احساسات و ادراکات :
 گريهه��اي مک��رر و ي��ا فقدان پاس��خدهيعاطفي
 ناتواني از لذت بردن از هر چيزي احساس نااميدي و يا بيارزشي احساس افراطي گناه و يا خود سرزنشي فق��دان صميمي��ت نس��بت به خان��واده ودوستان
 بدبيني نسبت به آينده احساس درماندگي افکار خودکشي غمگيني ،اضطراب ،خش��م و ديگر عواطفناخوشايند
تغييرات در رفتار و نگرش:
 فقدان عالقه نس��بت به فعاليتهاي قبلي وکنارهگيري از ديگران
 غفل��ت از مس��ئوليتها و توج��ه نکردن بهظاهر شخصي
 تحريکپذيري و به آساني دستخوش خشمشدن
 فقدان انگيزه به منظور پيگيري اهداف نارضايتي کلي از زندگي کاه��ش توان حافظ��ه ،ناتوان��ي در تمرکز،بالتصميمي و آشفتگي (تغييرات شناختي)
 کاهش توانايي رويارويي با مسائل روزمرهتغييرات جسماني و شکايات بدني:
 خستگي مزمن و فقدان انرژي فقدان کامل اشتها و يا خوردن اجباري بيخواب��ي ،بيداري زود هنگام صبحگاهي ويا خواب بيش از حد
 س��ر دردها ،پشت دردها و س��اير شکاياتمشابه بدون دليل
 مش��کالت گوارشي شامل درد معده ،تهوع،اش��کال در هض��م و تغيي��ر در کارکرده��اي
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انواع افسردگي
همان طور که گفته شد افسردگي درجاتي از
يک حالت احساس��ي زودگذر تا يک اختالل
شديد را در بر ميگيرد.
براي فهم بهتر اين نکته ،الزم اس��ت اشارهاي
به انواع افسردگي داشته باشيم.
احس�اس افس�ردگي :که معموالً به عنوان
اندوه ش��ناخته ميش��ود و ممکن اس��ت در
اث��ر تغيي��رات موقعيت��ي و ش��رايط جديد يا
برخوردهاي مقطعي ايجاد شود .اين احساس

معموالً بعد از برطرف شدن موقعيت و سازگار
شدن شخص با شرايط تازه ،به سرعت از بين
ميرود.
داغديدگي يا واکنش س��وگ ،غمي اس��ت که
در اث��ر فوت نزديکان به وج��ود ميآيد .وقتي
رابطه مهمي پايان مييابد ،بيشتر بازماندگان
حالت��ي را تجربه ميکنند که معموال س��وگ
ناميده ميش��ود .اين حالت ني��ز کامال عادي
اس��ت؛ مگر آنکه واکنشهاي سوگ به صورت
طوالني باقي بماند.
اختالل سازگاري با خلق افسرده :مواجهه
فرد با يک موقعيت قابل توجه گاهي منجر به
اين حالت ميشود در چنين وضعيتي ،انتظار
م��يرود با کاهش تاثي��ر موقعيت ،حالتهاي
بيمارگونه نيز از بين برود.
اختالل افسردگي عمده و افسردهخويي:
زماني که شدت عالئم افسردگي به حدي باشد
که کليه عملکردهاي آدمي را تحتالشعاع قرار
دهد و باعث تغييرات عمده در عواطف ،رفتار،
تفک��ر و روابط اجتماعي گردد ،در صورتي که
ش��دت عالئم افس��ردگي به اندازهاي باشد که
عملکردها کمتر آسيب ببيند ،اختالل افسرده
خويي وجود دارد.
اختالل دوقطبي و ادواري خويي :نوسانات
خلقي ش��ديدي ک��ه بين دورههاي ش��يدايي
(ش��ادي و خوش��ي افراطي که به نشئه تعبير
ميشود) و افس��ردگي به وجود ميآيد ،نشان
دهنده و شاخص اصلي اين اختالل است.
در صورتي که اين نوس��انات خفيف باش��د و
کمتر ب��ر عملکرد آدمي تاثي��ر بگذارد ،به آن
اختالل خلق��ي ادواري يا ادواري خويي گفته

ميشود.
اختالل دلبستگي واکنشي :وابستگيهاي
بيمارگون��ه دوران کودکي که از آن به عنوان
افس��ردگيهاي دوران کودکي ياد ميش��ود،
تحت اين گروه طبقه بندي ميشوند.
اختالل خلقي يا افس�ردگي فصلي :نوعي
يا دورهاي از افس��ردگي اس��ت که معموالً در
پايي��ز و زمس��تان تجربه ميش��ود و يکي از
عوام��ل مهم آن ن��ور ناکافي اس��ت .احتماال
نور ناکافي تغييرات معنيداري را در س��طوح
برخ��ي از هورمونها به وي��ژه مالتونين ايجاد
ميکن��د و از طرفي تغييرات دما و نور موجب
به همخوردن ساعت دروني بدن که الگوهاي
خواب و بي��داري را کنترل ميکند ،ميگردد
و مجموع��ه اين تغييرات منجر ب��ه بروز اين
اختالل ميشود.
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رودهاي مثل يبوست
 چرخههاي نامنظم قاعدگي کاهش و يا افزايش غير متعارف وزن فقدان و يا کاهش تدريجي ميل جنسيتوجه به اين نکته ضروري اس��ت که با توجه
به عالئم و انواع افس��ردگي گفته شده ،وجود
برخ��ي از عالئم در افراد ،دلي��ل بر بيماري و
اختالل نيس��ت ،بلکه هدف صرفا شناس��ايي
انواع افسردگي است و تشخيص بايستي صرفا
توسط افراد متخصص صورت گيرد.
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علل افسردگي
موارد متعدد و پرش��ماري به عن��وان علل يا
عوامل به وجود آورنده افس��ردگي ( که برخي
ش��ايد عوارض آن نيز محسوب شوند) مطرح
شدهاند که در اينجا به برخي از مهمترين آنها
اشاره مختصري ميشود.
 اتفاق��ات ناگ��وار و اس��ترسهاي در ه��مش��کننده ،مثل از دس��ت دادن دارايي در اثر
سيل ،زلزله و شرايط بحران
 از دست دادن افراد مورد عالقه خاط��رات ناراحت کنن��ده دوران کودکي ونوجواني مثل مورد سوءاستفاده واقع شدن ،يا
تعامالت غلط کودک و والدين
 جداي��ي از خانواده ک��ه از آن به عنوان غمغربت تعبير ميشود و در صورت عدم مداخله
ميتواند به افسردگي منجر شود.
 طرد شدن از طرف اجتماع ترس از شکست ضعف جسماني و خود پنداره در مورد بدن،لهجه ،پوشش و ...
 افکار آرماني يا کمال گرايي مفرط نگراني بيش از حد در مورد آينده مصرف الکل و مواد مخدر شکست شغلي و ورشکستگي مورد تمس��خر قرار گرفت��ن و يا تفکر خودانتقادي
 وراث��ت ،وج��ود والدين بيمار ،افس��رده و يامبتال به اختالالت رواني ديگر
 تحريفهاي شناختي و ديدگاه منفي نسبتب��ه خود کارآمدي مثل همه ي��ا هيچ ،تعميم
دادن غلط و ...
 درماندگي آموخته شده و بروز اين تفکر کههرگونه تالش��ي براي حل مسائل ،به شکست
يا بن بست منتهي ميشود.
سن بروز و شيوع افسردگي
اين اختالل تقريبا تمامي گروه هاي س��ني را
درگير ميکند و س��ن خاصي را براي ش��روع
اختالل نميتوان ذکر کرد.
عل��ت اين امر ،آس��يبپذيري روان��ي افراد به
دالي��ل و عل��ل مختلف ياد ش��ده ،در تمامي
مراحل زندگي است.
همان طور که قبال گفته ش��د ،از اين اختالل

در مرحله کودکي ،به اختالل افسردگي دوران
کودکي و يا اختالل دلبس��تگي واکنش��ي ياد
ميش��ود .افس��ردگيهاي دوران نوجوان��ي و
جوان��ي ،اغلب ب��ا رفتارهاي ناس��ازگار و افت
عملکرد تحصيلي مش��خص ميشود و شامل
اختالل سازگاري با خلق افسرده ميگردد .در
دوران ميانسالي نيز انواع ديگر افسردگي قابل
تشخيص است.
در مقايس��ه ب��ا مش��کالت رواني ديگ��ر ،اين
اختالل همراه با اخت�لاالت اضطرابي ،درصد
زي��ادي از مردم را مبت�لا ميکند و به عبارت
ديگر يک��ي از ش��ايعترين اخت�لاالت رواني
محسوب ميگردد.
افس��ردگي معموالً در زنان ش��ايعتر از مردان
است.
برخ�ي از راهه�اي مقابل�هاي در ان�واع
افسردگي
سوگ يا غم فقدان
 براي يادآوري ش��خص مورد عالقه از دسترفت��ه ،راههايي ايجاد کنيد .فعاليتهايي مثل
خاطره نويسي براي تجديد خاطرات.
 از نظ��ر روحي خ��ود را در مرکز توجه قراردهيد و سعي کنيد شيوههايي را که شخص از
دست رفته براي موفقيت شما در نظر داشت،
به ياد آوريد و بر روي آنها کار کنيد.
 آيندهاي پراميد را براي خود مجس��م کنيد،افکار و احساس��ات خود را به ديگران بگوييد
و اجازه دهيد ديگران در اين مقطع حس��اس
زندگي با شما همراه باشند.
 س��عي کنيد از نظر جس��مي فعال مانده وب��ه زيباييهاي اطراف زندگي خود حس��اس
باشيد.
 به هنگام سوگواري به ديگران کمک کنيد،به صحبتهاي شخص سوگوار گوش دهيد و
در مورد فقدان با او صحبت کنيد.
 از قضاوت در مورد احساس��ات ش��خص بههنگام سوگواري خودداري کنيد و سعي کنيد
احساس��ات آنها را بپذيريد و با آنان همدلي و
همدردي کنيد.
 به ش��خص س��وگوار اجازه دهيد تا مطمئنش��ود در دسترس او هستيد و اهميت ارتباط
حمايتي با او را مورد توجه قرار دهيد.
 خود را براي اين موضوع که شخص سوگوارس��واالت دش��واري در مورد زندگ��ي و مرگ
خواهد داشت ،آماده کنيد.
غم غربت يا افس�ردگي ناشي از دوري از
خانواده
 بپذيري��د که به آن دچاري��د .واقع بينانه باآن روبرو شويد و بدانيد که غم غربت پاسخي
طبيعي به اين احساس فقدان است.
 با خواهر و برادر خود يا دوس��تي که او هماز خانه دور است ،در اين باره صحبت کنيد.
 -چن��د وس��يله آش��نا و مانوس خ��ود را از
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خانهتان به محل جديد بياوريد تا حس تداوم
به شما بدهند.
 س��عي کنيد در اطراف محي��ط جديد قدمبزنيد و با آن بيش��تر آشنا شويد .بدين ترتيب
بهت��ر ميتوانيد بر احساس��ات خود مس��لط
شويد.
 از ديگران بخواهيد شما را در کشف محيطتازه همراهي کنند .دوست يابي قدمي بزرگ
در تخفيف غم غربت است.
 با اعضاي خانوادهتان در تماس باش��يد ،اماتلفنهاي خود را محدود کنيد.
 س��عي کنيد انتظ��ارات خ��ود را منطقي وواقع بينانه کنيد .ش��ما ب��ا تنظيم يک هدف
کمالگرايانه ،خود را به دردسر مياندازيد.
 کاري کنيد .منتظر نشويد تا غم غربت ،خودبرطرف شود .سرگرميهايي براي خود دست
و پا کنيد.
اختالالت خلقي فصلي
 نشانههاي خود را با متخصص بهداشتروانيدر مي��ان بگذاريد .داروهاي ضد افس��ردگي،
اغلب ميتواند موثر باشد.
 به منظور به دس��ت آوردن حمايت و توجهخانواده و دوس��تان نزديک ،خودتان و آنها را
در مورد ماهيت اين اختالل آموزش دهيد.
 در فصل زمس��تان تا آنجا که ممکن اس��تاز نور اس��تفاده کنيد و از حضور در مکانهاي
تاريک ا جتناب نماييد.
 وقتي دما مناس��ب اس��ت ،اجازه دهيد نورطبيع��ي از پنج��ره بتابد .ديواره��ا را با رنگ
روش��ن نقاش��ي کني��د ،پردهه��اي ضخيم را
برداريد.
 براي خودتان سرگرميهايي پيدا کنيد و تاپايان موقعيت فشارزا انرژي و توجه خود را به
آن معطوف نماييد.
 عبادت ميتواند تاثيري آرامبخش بر بدنتانداشته باشد.
 اس��تفاده از روشه��اي آرامبخش��ي ب��رايکاه��ش تنشه��ا ،ميتواند کم��ک زيادي در
اداره کردن فشار رواني بنمايد.
روش آرامس��ازي عضالني يا ت��ن آرامي را به
طور روزانه تمرين کنيد.
راحت بنشينيد ،چش��مانتان را ببنديد ،تمام
عض�لات خود را به ص��ورت عميق آرام و رها
نماييد و حالت آرامش را حفظ کنيد .از طريق
بيني نفس بکشيد.
به موازات بيرون دادن نفس در مورد کيفيت
تنفس خ��ود فکر کني��د و واژهاي (مثال عدد
ي��ک) را به طور آرام براي خود تکرار کنيد .از
طريق تمرکز بر تکرار واژه ،جلوي حواسپرتي
توس��ط افکار پراکن��ده را بگيريد .اين عمل را
 10تا  20دقيقه ادام��ه دهيد .بعد از تمرين،
س��ريع و ناگهاني بلند نشويد و با چشمان باز
چند دقيقه بنشينيد.

هﻤـــه مــا گاهــــﻲ
اﺣﺴــاﺱ دﻟتنﮕــﻲ
و غــــﻢ مﻲﻛنﻴــﻢ.
ایﻦ اﺣﺴاﺱها ﺟزء
ﻃبﻴعــــﻲ موﺟــود
انﺴانﻲ است.

چگون�ه ميت�وان به
ی�ک ف�رد افس�رده
کمک نمود؟
 مهمتری��ن عامل درکم��ک ب��ه ی��ک فرد
افس��رده ،حمای����ت
کنن��ده بودن اس��ت.
ش��کیب����ایي ف��رد
حمایتکننده بسی�ار
مهم است.
 بس��یار مهم استک��ه ب��ه ش��خص
فرص��ت دهی��د تا
دریاب��د ک��ه نگران
او هس�������تید و
ميخواهی���د به او
کمک کنید.
 سرزن�������شش��خص به خاطر
ا فس��ر د گي ،
کوش��ش در جه��ت ت��رک
س��ریع افسردگي و سایر روشهاي مداخلهاي
غیراصولي وضع را بدتر ميکند.
 به فرد افس��رده نگویی��د که ميدانید او چهاحساس��ي دارد ،زیرا ممکن است این امر او را
نسبت به شما خشمگین کند.
 در هن��گام برخ��ورد ب��ا ش��خص افس��ردهميتوانید از گ��وش دادن به صحبتهاي وي
تا تش��ویق او ب��راي دنبال ک��ردن کمکهاي
حرفهاي کمک کنید.
اطالعاتي در مورد دارو درماني افسردگي:
 با مصرف دارو ،به هنگام احس��اس بهبوديتمای��ل به قطع درمان وجود دارد ،در صورتي
که دارو ،درمان کوتاه مدت به وجود نميآورد
و ب��راي  8تا  12ماه و حتي بیش��تر و با نظر
پزشک مصرف دارو باید ادامه یابد.
 داروي ضد افس��ردگي اعتیارآور نیس��ت وچنانچه دقیقا بر اساس تجویز پزشک مصرف
شود ،قطعاً اثر درماني موثري دارد.
 همانط��ور که انتخ��اب یک لب��اس نیاز به«پرو» کردن و بررسي تناسب آن با بدن دارد،
در م��ورد داروهاي ضد افس��ردگي نیز ممکن
اس��ت با تجویز مقدماتي ،بیم��ار نتیجه مورد
انتظ��ار خود را نگیرد و نیاز به تغییر و تعدیل
داروها باشد.
ای��ن ام��ر نباید امید بیمار را نس��بت به دارو
درمان��ي از بین ببرد و او را از مراجعه مجدد و
پیگیري درمان ،بازدارد.
 اگر دوره درمان افسردگي به طور کامل طينشود و در میانه راه مصرف داروها قطع شود،

ا حتم��ا ل
عود مجدد افسردگي به مراتب بیشتر
از زماني است که دوره کامل شود.
داروهاي ضد افس��ردگي مانند بس��یاري ازداروهاي دیگر ممکن اس��ت ع��وارض جانبي
خفیف و گذرایي داشته باشند.
ای��ن عوارض قاب��ل کنترل بوده و با گذش��ت
زمان ناپدید ميشوند.
نکته مهم:
توجه داشته باش��ید که بر اساس بررسيهاي
انجام شده ترکیب دارو درماني با رواندرماني،
موثرترین شیوه درمان است.
اگر چه داروها به بهبود نش��انههاي افسردگي
کمک ميکنند ،ولي نميتوانند حوادث ،افکار
یا رفتارهایي را که موجب مشکالتي براي شما
شدهاند ،تغییر دهند.
روان درمان��ي ب��ه ش��ما کم��ک ميکن��د تا
نگرانيه��اي خ��ود را کش��ف و ح��ل و فصل
نمایید.
براي بهبود احساس ارزشمندي ،مهارتهاي
ارتباطي و راهبردهاي کنترل حوادث فش��ارزا
ممکن اس��ت روان درماني ف��ردي ،گروهي یا
خانواده درماني به شما پیشنهاد شود .بنابراین
روند درمان خود را جدي بگیرید.
برگرفته از روزنامه رسالت

پــــــــــــــــــــــرونده

شماره  35و  36بهار و تابستان 1389

راهه�اي مقابل�هاي در مواجهه ب�ا انواع
افسردگيها
 علت افس��ردگي خود را مورد بررس��ي قراردهی��د و در صورت امکان ب��ه منظور برطرف
نم��ودن عامل ،از حمایت خانواده و دوس��تان
بهرهمند شوید.
 افکار منفي خود را شناخته و آنها را با افکارمثبت تعویض کنی��د و بر تجارب مثبت خود
تمرکز نمایید.
 فهرستي از تکالیف مثبت هفتگي تهیه و برروي آن کار کنید.
 از نظر اجتماعي فعال باشید. سعي کنید براي خود اهداف واقع گرایانهايا نتخ��اب کنید و از تمرکز بر روي اهداف بلند
م��دت یا دور از دس��ترس و آرمان��ي اجتناب
نمایید.
 تنهای��ي (فیزیکي و روان��ي) و بیکاري ،هردو عامل هجوم افکار منفي هس��تند .س��عي
کنید ب��راي رفع این دو موقعی��ت براي خود
برنامهریزيهایي داشته باشید.
 بپذیرید که هر کس توانایيهاي خاص خودرا دارد و ب��ه ویژگيه��ا و اعم��ال مثبت خود
توجه کنید.
 س��عي کنید نقاط قوت خود را ش��ناخته وتوسعه دهید.
 به هنگام بیان خشم ،جرﺃت داشته باشید. ب��راي کاهش تنش ،بهبود وضعیت گوارش،ایج��اد آرام��ش و احیانا بهبود خ��واب خود،
ورزش کنی��د به وی��ژه ورزشهاي پرتحرک و
مفرح مثل شنا.
 از موقعیته��اي فش��ارزاي قاب��ل اجتناب،دوري کنید.
 ب��ا انتخ��اب اهداف کوچک روزانه و س��عيدر عمل به آنها ،به برنامه روزمره خود ش��کل
دهید.
 به خود اجازه تجربه کردن احساس��ات خودرا بدهی��د .اگر به گریه کردن نیاز دارید ،گریه
کنید.
 کاغذي بردارید و چگونگي احساس و تفکرخ��ود را یادداش��ت نمایید .ای��ن روش راهي
مطمئن براي تجربه احساسات خودتان است.
 از نگهداري احساس��ات خ��ود در درونتانخودداري کنید .س��عي کنید با افراد دلسوز و
مورد اعتماد و باتجربه درد دل کنید.
 ی��ک تی��م از افراد حمایت کنن��ده یاريگربراي خود فراهم کنید ،ش��امل هر کس��ي که
ميتوان��د حمای��ت کننده ،تش��ویق کننده و
متعادلکننده باشد.
 با هر گونه خودگویي منفي که ممکن استبه خودتان داشته باشید ،مبارزه کنید.
 از نتیج��ه گیريه��ا و فرضیه س��ازيهايشتابزده خودداري نمایید.
 اگر عالیم افس��ردگي ادام��ه یافت ،حتما ازکمکهاي حرف��هاي و تخصص��ي (دارویي و

مش��اورهاي) اس���تفاده
کنید.
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رضا سخن سنج
جش��نواره رنگها عبارتي بود كه از نيمههاي
بهار تا تابستان ورد زبان اغلب دستاندركاران
رعد بود هر كس در آن ايام س��ري به مجتمع
رعد ميزد ،محال بود مطلبي از اين مراس��م
نشنيده باشد.
دومي��ن تجربه جش��نواره ميهمان��ي رنگها
مراس��مي فرهنگي و هنري ب��ود كه به مدت
 2ش��ب در نيم��ه تابس��تان برگزار ش��د .در
اين مراس��م كه ماهها ت��دارك و برگزاري آن
حجم وس��يعي از كار و ت�لاش گروه همياري
جوان��ان و كاركنان رع��د را به خود اختصاص
داد ،بس��ياري از هنرمندان در مراحل مختلف
آمادهسازي و برگزاري مراسم همكاري كردند.
هم��كاري انجمنه��اي تخصص��ي طراحي و
گرافي��ك كه با پذيرش مش��اركت در فرآيند
آماده سازي مراس��م آغاز شد تا پايان مراسم
ادام��ه يافت از آن جمل��ه ميتوان به خدمات
ش��بكه طراحان گرافيك ايران اشاره كرد كه
مس��ؤوليت تهيه و چاپ اغل��ب اقالم تبليغات
اين مراسم را به صورت رايگان بر عهده گرفت

و در برگزاري مسابقه فراخوان اينترنتي ارسال
طرحهاي قابل چاپ روي تيشرت با همكاري
وب سايت تخصصي ريتون ،يكي از برنامههاي
جانبي جشنواره ميهماني رنگها اجرا كردند
كه در مدت يك ماه فرصت ارسال آثار160 ،
هنرمند طراح و گرافيس��ت به اس��تقبال آن
شتافتند.
از آنجا كه داوري اين مسابقه به شبكه طراحان
گرافيك ايران واگذار ش��ده بود اين شبكه 3
نفر از استادان رشته گرافيك به نامهاي استاد
مه��دي محمدي ،اس��تاد نجمالدين فرخيار و
اس��تاد هيوا پاشايي را به عنوان اعضاي هيأت
داوران انتخاب و معرفي كرد .هيأت داوران از
ميان  52اثر راه يافت��ه به مرحله داوري ،آثار
برگزي��ده و برتر را از جهات ،توجه به فرهنگ
مل��ي و ايران��ي ،قابليت اج��را ،ايدهپردازي و
خالقيت ،انتخاب و معرفي كردند.
برندگان اين مسابقه در شب پاياني جشنواره
مورد تش��ويق و قدرداني مسؤول مجتمع رعد
قرار گرفتند و جوايز نفيس��ي به برندگان اهدا
شد.
جش��نواره ميهمان��ي رنگها دلي��ل محكمي
بود تا يك برنام��ه فرهنگي و هنري با حضور

گـــــــــــــــــــــزارش

هنرمن��دان مزين ش��ود از اين رو مس��ؤوالن
مجتمع رعد ،با ارسال دعوتنامه ،اطالعرساني
عموم��ي و تبليغ��ات محيط��ي از هنرمندان
نقاش��ي و گرافيك و كارآم��وزان كالسهاي
نقاشي و حتي شهروندان عادي كه هيچ سابقه
و تجربه هنري در زمينه نقاش��ي نداش��تند،
دعوت كردند ،در اين مراسم شركتكنند و با
تهيه تيش��رت و رنگهاي مخصوص ،طرحها
و نقشهاي مورد نظرشان را بر روي لباسها
خلقكنند به راس��تي آنچه در اين جشنواره
مش��اهده شد ريشه ذوق و هنر ايران و ايراني
داشت.
در اين  2شب از هر سن و گروهي در جشنواره
حضور داش��تند هر چند حضور جوانان بيشتر
به چشم ميآمد اما طرحها و تصاوير نامنظمي
هم كه ك��ودكان و نوجوانان ميكش��يدند يا
دق��ت و حوصلهاي كه كهنس��االن در رس��م
نقاشيهايش��ان به خرج ميدادن��د بر اجراي
يك برنامه فراگير و موفق داللت داشت.
اوج مراس��م در اين حضور گسترده و مردمي
زماني بود كه مجري مراس��م مزايده را برگزار
ميك��رد اغلب كس��اني كه ب��ا پرداخت وجه،
لباس��ي خريداري كرده و با صرف وقت آن را
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نقاشي كرده بودند به صورت داوطلبانه
و راي��گان ب��ه برگزار كنن��دگان اهدا
ميكردند و مجري با تسلط كافي آن
لباس را ب��ه باالترين قيمت و با نيت
كمك نيكوكارانه فروش ميرس��اند و
تمام درآمد حاصل از فروش لباسها
به امر آموزش و توانبخشي معلوالن
جسمي – حركتي اهدا مي شد.
در بخش��ي از مزايده همين جشنواره
بود كه طرح « س��ر اس��ب» مهرداد
معظم��ي كارآم��وز كارگاه نقاش��ي
مجتم��ع رع��د ك��ه مدتهاس��ت به
بيم��اري فل��ج مغزي ش��ديد ()CP
مبتال اس��ت ،باالتري��ن قيمت فروش
جشنواره را به خود اختصاص داد.
از ديگ��ر مناظر جال��ب توجه حضور
مهن��دس ميام��ي و همسرش��ان بود
كه اي��ن دو عزيز با وجود آنكه س��ن
و س��الي را پش��ت سرگذاشته بودند،
بس��يار ج��دي و با حوصله س��رگرم
رس��م تخي�لات ذهن��ي خوي��ش
بودن��د به گون��هاي كه توج��ه ديگر
شركتكنندگان و بازديدكنندگان را
به خود جلب كرده بود.
در نهاي��ت  2ش��ب ت�لاش بيوقفه
دهها نفر از داوطلبان و پرس��نل رعد
لحظات تكرار نشدني و خاطرهانگيزي
را براي شهروندان نيكوكار پديد آورد.
از
نظرس��نجي
يافتهه��اي
بازديدكنندگان بيانگر آن اس��ت كه
 96درصد بازديدكنندگان از موضوع
جش��نواره رضايت دارند و  90درصد
كيفي��ت برگزاري جش��نواره را تأييد
كردن��د .همچني��ن  93درصد زمان
برگزاري را مناسب مناسب تشخيص
دادند و حدود  95درصد نوع مديريت
و رفت��ار برگزاركنن��دگان جش��نواره
رضايتبخش اعالم كردند.
برگ��زاري اي��ن جش��نواره ب��ا تمام
تنگناهاي اجراي��ي ،تجارب ارزندهاي
را ب��راي برگزاركنن��دگان ب��ه همراه
آورد و كيفيت مديريت برنامههاي پر
مخاطب با استقبال گسترده را ارتقاء
بخشيد.
دوستداران مجتمع رعد با برنامهريزي
دقيقتر و تدارك مناس��بتر س��عي
ميكنن��د س��ومين جش��نواره را به
مراتب شايس��تهتر از آنچه در دومين
جش��نواره برگزار ش��ده ارايه دهند.
بديهي اس��ت منتظر مالقات تك تك
شهروندان نيكوكارانه در برنامه بعدي
هستيم.
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فاطمه بهمني و سپيده نظري توانيابان مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد ،به ترتيب مقام اول و سوم
رقابتهاي ورزشي دانشآموزان نابينا و معلوالن جسمي حركتي سراسر كشور در رشته شطرنج را كسب
كردند.
به گزارش روابط عمومي مجتمع رعد ،فاطمه بهمني و سپيده نظري از توانيابان اين مجتمع موفق شدند در
دوازدهمين دوره رقابتهاي ورزشي دانشآموزان نابينا و معلوالن جسمي حركتي كشور در رشته شطرنج،
مقام اول و سوم را كسب كنند .در اين دوره از رقابتهاي ورزشي كه از تاريخ  17تا  21تير  1389در مجتمع
تربيت بدني نصيبه تهران برگزار شد ،تيمهاي ورزشي سراسر كشور در  6رشته بوچيا ،شودان ،دو و ميداني،
پينگ پنگ ،گلبال و شطرنج به رقابت پرداختند.
تيمهاي استان اصفهان ،تهران و همدان به ترتيب مقام اول تا سوم اين مسابقات را كسب كردند .همچنين
به محمد رضا كاري ،نفر سوم مسابقات آسيايي بوچيا و نفر اول اين دوره از مسابقات بدليل اهداء مدل خود
به برگزاركنندگان ،به رسم يادبود هزينه سفر حج عمره تقديم شد .نشريه توانياب مجتمع رعد در شماره
قبل خود مصاحبه مفصلي با اين مليپوش كشورمان انجام داده بود.
شايان ذكر است ،دوازدهمين دوره از رقابتهاي ورزشي دانش آموزان سراسر كشور ،به ميزباني اداره آموزش
و پرورش استثنائي شهر تهران برگزار شد.

نﺨسﺘين
دﻭرﻩ
مسابﻘات
ﻭرزشﻲ
مجﺘﻤﻊرﻋد
با نام
ﺟامرمﻀان
برﮔﺰار
شد
ورزش

کسﺐ مقام
قهرماني
کارآموزان رعد
در رقابتهاي
ورزشي
دانشآموزان
کشور

به دنبال آغاز فعاليتهاي ورزشي  -آموزشی مجتمع رعد در رشتههاي بوچيا و پينگپنگ،
نخستين دوره مسابقات ورزشي ويژه كارآموزان توانياب برگزار شد.به گزارش روابط
عمومي مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد به منظور تقويت روحيه و انگيزه كارآموزان رعد،
نخستين دوره مسابقات ورزشي اين مجتمع با عنوان جام رمضان برگزار شد.
در اين دوره از مسابقات كه  12نفر از كارآموزان در دو بخش ايستاده و نشسته شركت
كرده بودند در قالب دو گروه  6نفره بهصورت دورهاي به رقابت پرداختند و پس از انجام
مرحله مقدماتي ،بازيها بهصورت حذفي ادامه پيدا كرد.
در پايان اين رقابتها ،نفرات برتر به ترتيب زير معرفي شدند:
آقاي اميد محمدي نفر اول
آقاي اميد تبريزي نفر دوم
آقاي اميد حاجي آقايي و خانم سميرا حسينينيا مشتركاً مقام سوم
را كسب كردند .در پايان اين مسابقات جوايز ،مدالها و كاپ مسابقات
توسط آقايان مهندس لواساني عضو هيأت مديره و
مهندس هاشمي قائم مقام
مديرعامل به نفرات برتر
اهدا شد.

 34ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﻨﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ
پاریس :ش�ناگر کمتوان جس�مي اهل فرانسه موفق شد
بدون داش�تن دس�ت و پاي طبیعي طول کانال مانش را
با شنا طي کند!
فیلی��پ کری��زون  42س��اله پس از ش��نا کردن مس��افت 34
کیلومتري کانال مانش در مدت  14س��اعت به شمال فرانسه
رس��ید .این ش��ناگر  16س��ال پیش هنگام کار روي پشت بام
دچار برق گرفتگي ش��د و پزش��کان مجبور ش��دند دستها و
پاهاي او را قطع کنند.
فیلی��پ کریزون تص��ور ميکرد ،طي کردن کان��ال مانش 24
س��اعت طول ميکش��د و ب��ه همی��ن خاطر اکنون بس��یاري
ش��ناي این مس��افت در  14س��اعت را یک رکوردشکني براي
کمتوانهاي جسمي ميدانند.
این شناگر فرانسوي براي این رکوردشکني هفتهاي  35ساعت
تمرین داشته است.
کانال مانش ،قس��متي از اقیانوس اطلس اس��ت که در شمال
فرانسه و جنوب انگلیس قرار دارد.
برگرفته از روزنامه همشهري

در مجتمع آموزشي نیکوکاري رعد آغاز شد

اولین دوره آموزﺵ ورزﺵ بوچیا

ورزش
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اولين كالس آموزشــي ورزش بوچيا (ويژه توانيابان) با مربيگري مهدي خزايي ،مدرس رسمي ورزش بوچيا
در مجتمع رعد برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومي مجتمع آموزشــي نيكوكاري رعد؛ در اين كالس آموزشــي كه بــا حضور  4نفر از
توانيابان روز يكشــنبه  13تير در مجتمع برگزار شــد ،مهدي خزايي ضمن معرفي اين رشــته ورزشي ،شيوه
كلي بازي بوچــيا را تشريح كرد.
ايشــان ورزش بوچيــا را بدليل باالبــردن تمركز فردي و تعادل رواني ،تقويت هماهنگي بيشــتر ميان حواس،
تقويت مهارتهاي حركتي و افزايش مشاركت اجتماعي در معلوالن و جانبازان بسيار سودمند برشمرد و افزود:
اين كالسها از بهترين كالسهاي ورزشي براي توانيابان محسوب ميشود.
مربي باشــگاه پيام ،با اشاره به استقبال خوب توانيابان مجتمع رعد در اولين دوره از برگزاري آموزش ورزش
بوچيا ،اظهار اميدواري كرد توانيابان اين مجتمع نيز بتوانند با شركت در اين كالس آموزشي ،روزي آمادگي
الزم براي حضور در مسابقات كشوري و جهاني را كسب كنند.
خزايي ضمن تأكيد بر برگزاري منظم جلســات تمرين هفتگي ،ميافزايد :بسته به هدف
ورزشــكاران تعداد جلســات تمرين تعيين ميشود .براي كســاني كه ميخواهند اين
ورزش را در سطح قهرماني و ملي دنبال كنند شركت در  3جلسه تمرين صبح و عصر
الزم و ضروري است اما براي افرادي كه ميخواهند از اثرات يک فعاليت ورزشي لذت
ببرند هفتهاي  2جلسه مناسب به نظر ميرسد.
وي با ابراز خرســندي از آغاز آموزش اين ورزش در مجتمع آموزشــي نيكوكاري رعد،
اظهار داشت :بعد از باشگاه پيام ،آسايشگاه كهريزک و آموزشگاه پسرانه سروش ،مجتمع
آموزشــي نيكوكاري رعد چهارمين مركزي اســت كه اين رشــته ورزشي را به توانيابان
جســمي حركتي آموزش ميدهد و از آنجايي كه ميبايســتي قبل از آموزش و تمرين،
ورزشــكاران سطحبندي و كالسبندي شــوند از اين فرصت استفاده ميكنم و از تمام
كارآمــوزان و عالقهمنــدان دعوت ميكنم بــا ثبت نام در اين كالسها ،ســرزندگي و
و
نشاط ورزشي را تجربه كنند.
شــايان ذكر اســت مســؤوالن مجتمع آموزشــي نيكوكاري رعد در ادامه بازنگري در
كا ر
محتــواي فعاليتهاي آموزشــي ،توجه جدي به امر ورزش توانيابان را در دســتور
ا يــن
خود قرار دادند و آموزش ورزش بوچيا نخســتين گام در مســير اجرايي شــدن
تصميمات بهحساب ميآيد.
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دکتر آناهیتا خدابخشیکوالیی:

دانشجویان در این مؤسسات با
فرآیند مددکاری آشنا شوند
مصاحبه :سميه براتزاده

بازدی�د گروه�ی از دانش�جویان رش�تۀ
مش�اورۀ دانش�گاه عل�وم بهزیس�تی و
توانبخش�ی ،فرصت�ی فراه�م آورد ت�ا
ب�ا دکت�ر آناهیت�ا خدابخش�یکوالیی،
مسئول این گروه دانشجویی
گفتوگ�و کنی�م .ایش�ان
اس�تادیار دانش�گاه عل�وم
بهزیستی و توانبخشی و در
ضمن مش�اور خانواده و زوج
درمانگر هستند.
دکتر خدابخشی عضو انجمن
بینالمللی خانواده درمـانی
( )IFINنیز هست .آنچه در
ادام�ه میخوانید حاصل این
مصاحبه است.
بازدی��د از مؤسس��ات خیریه
چه نقش��ی در ارتق��ای کیفیت
آموزش دانشجویان دارد؟
ای��ن کار باع��ث میش��ــود
بین دانش��جویان تعام��ل برقرار
ش��ود ،ضم��ن اینکه ب��ا فرآیند
کار نیز آش��نا میشوند .چنانچه
مؤسس��ات خیری��ه ،بخشهای
آموزش��ی یا کارورزی هم داشته
باش��ند ،میتوانن��د از نیروهای
دانش��جو برای اینکار اس��تفاده
کنند که قطعاً برای هر دو طرف مفید است.
آیا مشاورههای روانشناسی ،در پیشگیری
از معلولیته��ای م��ادرزادی میتوانن��د مؤثر
باشند؟
بله ،ولی بیشتر از آن اطالعرسانی بهموقع
دربارۀ مشکالت بیماریهای مادرزادی اهمیت
دارد ،یعنی انتقال یکسری اطالعات از طریق
رس��انهها و کالسهای آموزشی به جامعه ،در
مورد اینکه اختالالت مادرزادی در بزرگسالی

چه مشکالتی برای بچهها ایجاد میکند .البته
چیزی که بیش��تر میتواند نقش داشته باشد،
مشاورههای ژنتیک است .مث ً
ال ،اختالل اُتیسم
بخش عمدۀ مش��کالت مادرزادی را تش��کیل
میده��د؛ در حال��ی ک��ه بیش��تر خانوادهها

اختی��ار آنها ق��رار دهند و از نتایج پژوهش��ی
آنها اس��تفاده کنند ،کمک زی��ادی به جامعۀ
معلوالن کردهاند.
در کش��ور ما موضوع معلولیته��ا زیاد مورد
توجه ق��رار نمیگی��رد ،چون اکثر رس��انهها
مخصوصاً تلویزیون و رادیو کمتر
به مسایل معلوالن پرداختهاند.
بیشتر تمایل این است که افراد
را با حالت عادی و طبیعی نشان
بدهن��د ،به همی��ن دلیل مردم
وقت��ی یک معلول میبینند ،جا
میخورند ،زی��را در این زمینه
فرهنگسازی نشده است .برای
ای��ن کار تعامل هرچه بیش��تر
دانشگاهها و مراکزی مثل مراکز
نیکوکاری رعد که در واقع یک
س��ری خدمات ارائه میدهند،
مفید است .این مراکز میتوانند
مس��ائل جامعۀ معل��والن خود
را در اختیار پژوهش��گران قرار
دهند و پژوهش��گران نیز نتایج
پژوهشش��ان را ب��ه آنها عرضه
کنند ت��ا بر اس��اس آن بتوانند
خدمات بهتری ارائه دهند.
ما بیش��تر از چهار یا پنج سایت
مشخص برای جامعۀ توانیابان
یا معلوالن نداریم و سایتهای
دیگر ،با این س��ایتها مرتبط هس��تند ،تازه
هیچک��دام از آنها هم به معلوالن جس��می –
حرکتی ارتباط ندارد؛ مث ً
ال بیماران س��رطانی
جزو این افراد محسوب نمیشوند ،درحالیکه
میتوانی��م هم��ۀ آنه��ا را ج��زو اف��راد دارای
معلولیت( )disabilityقرار دهیم.
جامع��ۀ معلوالن م��ا حدود س��ه میلیون نفر
اس��ت ،ولی خدماتی که ارائه میش��ود ،برای
یک جامعۀ س��ه یا چهار هزار نفری مناس��ب
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اگر مراکز نیکـوکاری بتوانند
پایاننامــــههای دانشجویان
کارشناســـی ارشد یا دکتــــرا
یا حتی دورههای کارورزی را برای
دانشجویــان دورۀ لیسانـــس
تعریف کنند و بودجۀ علمی یا
پژوهشی در اختیار آنها قرار
دهند و از نتایج پژوهشی آنها
استفاده کنند ،کمک زیادی به
جامعۀ معلوالن کردهاند.

گفتوگو

نمیدانند که با یک مشاورۀ ژنتیک میتوانند
از بروز این بیماری پیشگيری کنند.
تعامل مراکز نیکوکاری و علمی چه تأثیری
بر بهبود ارائۀ خدمات به معلوالن دارد؟
تأثی��ر بس��یار زی��ادی دارد؛ اگ��ر مراک��ز
نیکوکاری بتوانند پایاننامههای دانش��جویان
کارشناسیارش��د یا دکترا ی��ا حتی دورههای
کارورزی را برای دانش��جویان دورۀ لیس��انس
تعری��ف کنند و بودجۀ علمی یا پژوهش��ی در

گفتوگو
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اس��ت و هیچ تناسبی با جامعهای با این حجم
ندارد.
آی��ا برگ��زاری دورههــ��ای کارورزی در
مجتمعهای نیکوکاری رعد ،در افزایش سطح
مهارتهای دانشجویان مؤثر است؟
اگر منظورتان این است که دانشجویان ما
یا دانشجویان سایر دانشگاهها ،دورۀ کارورزی
خود را در این مراکز بگذرانند ،بله ،حتماً.
مث ً
ال ،میشود در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
آزاد ش��رایطی ب��رای کارورزی دانش��جویان
فراه��م کرد که ب��رای مراکز نیک��وکاری هم
درآمدزا باشد.
در مرک��ز پزش��کی رازی ته��ران ،مرک��ز
روانپزشکی روزبه و مرکز دانشگاه آزاد واحد
رودهن و واحد عل��وم تحقیقات واحد جنوب
یک بودجه برای کارورزی دانشجویان در نظر
گرفته شده که به حساب این مؤسسات واریز
میش��ود تا دانشجویان همراه با مربیان ،دورۀ
کارورزی خود را در رش��تههای روانشناسی،
روانشناسیبالینی یا مشاوره بگذرانند.
ما در دانش��گاه علوم بهزیس��تی ،رشتهای به
نام مشاورۀ توانبخشی داریم ،اما دانشجویان
برای گذراندن دورۀ کارورزی مشکل دارند.
اساساً ،رش��تۀ مشاورۀ توانبخشی
یعنی چه؟
مش��اورۀ توانبخش��ی پلی است
بی��ن مش��اوره و توانبخش��ی ک��ه
بیش��تر خدم��ات آن نی��ز ب��ه افراد
معلول اختص��اص دارد .مجتمعهای
نیکوکاری میتوانند با دانش��گاههای
دولت��ی ی��ا غیردولت��ی ق��رارداد یا
تفاهمنام��های امضا کنن��د ،مبنی بر
اینک��ه این دانش��گاهها دانش��جویان
خ��ود را برای گذراندن دورۀکارورزی
ب��ه ای��ن مراک��ز بفرس��تند .ببینید،
دانش��جوی کارشناسی ارشد مشاورۀ
توانبخش��ی بع��د از فارغالتحصی��ل
شدن از دانشگاه بهزیستی ،برای کار
در رش��تۀ خود ب��ا مراجعان معمولی
ارتب��اط دارد ،البته مراجعان معمولی
هم در حوزۀ کار آنها میگنجند ،ولی
دانش��جو فارغالتحصیل توانبخش��ی
اس��ت و مراجعه کننده او باید معلول
باشد؛ این دانشجو باید با مشکالت و
مسایل معلوالن ،احس��اس و افکار و
نگاه��ی که آنها به خود و افکارش��ان
دارند ،آشنا شود.
امروز وقتی تعدادی از دانشجویان ما
وارد کالس نقاشی ش��دند ،چند نفر
از بچههای معلول خوششان نیامد و
گفتند ما دوس��ت نداریم کسی از ما
بازدید کند.
حق با آنهاس��ت ،ولی اگر دانشجویان
بیش��تر رف��ت و آمد کنن��د و روابط

بیش��تر داش��ته باش��ند و خدمات آنها باعث
نگاه مثبت معلوالن به خود و خودپنداریشان
ش��ود ،دیگر چنین مشکالتی ایجاد نمیشود.
از طرف دیگر ،دانش��جویی که کارورزی خود
را در این مؤسسات میگذراند ،بعدها خودش
مبلّ��غ مراکز نیک��وکاری خواهد ش��د .مراکز
نیک��وکاری پیون��د بین اجتماع و مؤسس��ات
ونهادهای تخصصی و دولتی هستند.
چرا این مؤسس��ه را ب��رای بازدید انتخاب
کردید؟
مؤسس��ـۀ رعد نس��بت به مؤسسات دیگر
معروفتر اس��ت .من شخصاً از طریق اینترنت
با این مرکز آش��نا ش��دم .قب ً
ال هم جزوهها و
بروشورهایی از اینجا دریافت کرده بودم.
س��ال گذش��ته ،برای اولین بار دانش��جویان
دانشگاه تربیت معلم ،برای گذراندن بازپروری
حرفهای و توانبخش��ی ،از ای��ن مرکز بازدید
کردند و گزارش��ی ک��ه به من دادند ،نش��ان
م��یداد که از این بازدید خیلی رضایت دارند؛
ای��ن بازخورد باعث ش��د که ای��ن مرکز برای
بازدید مجدد مورد توجه قرار بگیرد .به همین
علت برای درس مددکاری هم مراجعه کردیم

و قرارش��د دانش��جویان در این مؤسس��ات با
فرآیند مددکاری آشنا شوند.
اطالعرس��انی و معرف��ی رع��د از مراکز دیگر
خیلی بهتر اس��ت ،ضمن اینکه دانش��گاهیها
این روزها بیش��تراز طریق سایتها با یکدیگر
و این مراکز آش��نا میشوند .گستردگی رعد و
وجود ش��عبات مختلف نیز باعث ش��د که من
این مرکز را انتخاب کنم.
نظر شما در مورد سایت رعد چیست؟
قس��مت پژوهش��ی اطالعات س��ایت قوی
نیس��ت و اطالع��ات مرب��وط ب��ه کتابهای
مختل��ف در زمینۀ معلولیت موجود نیس��ت.
من به عنوان یک بازدیدکنندۀ س��ایت ،انتظار
اطالعات بیشتری داش��تم؛ مهمتر اینکه این
اطالعات به روز هم نیست.
پیش��نهاد من این اس��ت که در ای��ن زمینه
فراخوانی داده شود ،مبنی بر اینکه کسانی که
کتاب یا جزوهای نوش��ته و یا پژوهشی در این
زمینه کردهاند ،گزارش��ش را به سایت معرفی
کنند.
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رضا سخن سنج

ضمـن معرفـي اجمالـي کاشـانه مهر
کاشـان تاريخچه مختصري از چگونگي
تاسيس اين مرکز بيان فرماﺋيد؟
موسســۀ نيكوكاري كاشــانه مهر كاشــان
موسســه خيريهاي است كه از  27آذر 1387
با همت و تالش تعدادي از مسؤوالن موسسۀ
توسعه كاشان كه از همشهريان كاشاني مقيم
تهران هســتند و بــا الگوبــرداري از خدمات
موسســۀ نيكوكاري رعد تهــران و همراهي و
حمايت مســؤوالن موسســۀ نيكوكاري رعد
الغدير تأسيس شد هدف اين موسسۀ آموزش
و توانبخشي معلوالن جسمي حركتي ( دختر
و پســر ) باالي سن  14سال با رويكرد كمک
به اشتغال توانيابان است.
در کاشانه مهر کاشان چه نوع خدماتي
به کارآموزان و مددجويان اراﺋه ميشود؟
اين موسســۀ خدمات آموزشــي خود را در
ســه گــروه آموزشهاي فني و حرفــهاي ( با
مجوز ســازمان فني حرفهاي و اعزام مربي از
طريق آن مركز ) و آموزشهاي فوق برنامه و
سوادآموزي معلوالن بيسواد ارائه ميدهد .
آموزشهاي فنــي حرفهاي اين موسســه در
حال حاضر شامل دورههاي مختلف كامپيوتر،
خياطي و عروسکدوزي است.
تا كنون سه دوره  windowsمقدماتي ،يک
دوره  word ،power point ،excelو دو
دوره نــازکدوزي و راســتهدوزي خياطي را
برگزار كرده است و توانيابان اين مركز شش
دوره آموزش را با موفقيت به پايان رساندهاند.
آمــوزش ســوادآموزي ايــن موسســۀ نيز با
همكاري يكي از آمــوزگاران خدوم آموزش و
پرورش كاشان و با حضور سه توانياب معلول
بيســواد و در مقاطع ســني متفــاوت انجام
ميگيرد اين آموزش در فصل تابســتان همه
روزه و در فصــول ديگر  15روز در ماه برگزار
ميشود.
تـا کنون چه تعداد کارآموز از خدمات

ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ
ﺗﻮﺍﻥﻳﺎﺑﺎﻥ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺲ
ﺗﺮﺣﻢ ﺑﻲﻣﻮﺭﺩ
ﺑﺎﺷﺪ.
علﻲ ﭘهلوان مديرعامﻞ مؤسسه كاشانه مهركاشانه
)كمﻚ(
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روزي کـه فرزندان مرحـوم حاﺝ محمد
فرزانـه منـزل پـدر مرحومشـان را که
ساختماني به سبک معماري قديم است،
بـه صـورت موقـت در اختيار مؤسسـه
کاشانه مهرکاشـان قرار ميدادند ،شايد
تصور نميکردند اين بناي  600مترمربعي
با  10اتاقي که در خود جاي داده به زودي
براي آمـوزش معلوالن جسـميحرکتي
کوچک به نظر برسـد و از اين رو بود که
مسـؤوالن را به فكر ساخت بناي ديگري
افتادند .اواخر سال گذشته بود که کلنگ
احـداﺙ سـاختمان جديد مؤسسـه در
قطعه زمين به مسـاحت  8500متر مربع
به زمين زدهشد.
توجه شـما را به مصاحبه مديرعامل اين
موسسه جلب میکنيم.

ا يـــن
مــــرکـز
بهرهمنـد شدهاند؟
تا كنـــون
حــــدود
70
توان يــاب
در ايــــــن
موسســۀ ثبت نام
شــدهاند كه در حـال
حاضــر حــدود  50نفــر
از آنهــا (دختر و پســر) و در
ســنين مختلف  14تا  40سال از
خدمات اين موسســۀ به صورتهاي
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مختلف بهرهمند ميشوند.
ســرويسدهي بــه عزيــزان معلــول به
صورت  100درصد رايگان و از ســاعت
 8تــا  14/30و در يــک شــيفت انجام
ميشود.
فعاليتهاي فوق برنامه يا جانبي
آن مرکـز در چه محورهايـي اراﺋه
ميشود؟
آموزشهاي فوق برنامه اين موسســۀ
عبارت از  :زبان انگليسي ،روان شناسي،
نقاشــي ،تغذيــه و بهداشــت ،هنرهاي
دســتي شامل :جعبه ســازي(كادويي)،
روبــان دوزي و طراحــي روي پارچــه
مهارتهاي فردي ،فن بيان ،يوگا ،تئاتر
و نمايش ،كتابخواني و كاردرماني است.
كه در حال حاضــر  7كالس مربوط به
آموزش زبان انگليســي ،روان شناسي،
نقاشــي ،تغذيه و بهداشــت و طراحي و
روبــان دوزي به مــدت دو روز در هفته
و در فواصــل زماني مناســب تشــكيل
ميشود.كليه آموزشهـاي فوق برنامـه
اين موسسۀ با كمک تعدادي از مربيان
مجــرب و به صــورت افتخـــاري ارايه
ميشود.
..در زمـينه
آمـــوزش
خا نــو ا د ه
توانيابـان
هم فعاليت
داشتهايد؟
در زمينــه
آمــوزش خانـواده
تــوانيابــان و بــراي
اطالعرســـاني بيـشــتر
در زمينــه حل مســائل و
مشــكالت آنهـــا تاكنون
دو جلســه اوليــاء و
مربيــان و بــا حضور
كارشناسان متخصص
ر و ا ن شنا ســي
تشــكيل شـــده و ضمناً
چندين جلسه مشاوره خصوصي
نيز با حضور روانشــناس در
موسســه براي توانيابان و
اولياء آنها برگزار شده
است.
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 .آيا با نهادهاي اجتماعي در زمينه حل
مش�كالت مددجويان تعام�ل و همكاري
داريد؟
اي��ن موسس��ه تا كنون ب��ا رايزني با برخي
نهاده��ا و موسس��ات و مراك��ز درماني كه ب ه
طريقي ق��ادر به حل مش��كالت توانيابان يا
خانواده آنان بودهان��د  ،اقداماتي انجام داده و
خود را ملزم به ادامه انجام اين روند در جهت
ايجاد آرامش و آسايش بيشتر آنها و پيشگيري
از تشديد معلوليت توانيابان كه بالطبع انجام
اين امور در ارتقاء سطح آموزش آنها نيز موثر
اس��ت ،ميداند .از جمله اين اقدامات  ،ارجاع
توانيابان به آزمايشگاههاي معتبر در سطح
ش��هر و معرفي آنها به پزشكان و متخصصان
چشم پزشكي ،دندان پزش��كي ،روانشناسي
و انجام معاين��ات دورهاي توانيابان توس��ط
پزشكان در محل موسسه بوده است.
مزيتهاي نسبي موسسه كاشانه مهر
كاش�ان چيست و براي فراگير شدن آنها
چه توصيهاي براي ديگر مراكز داريد؟
مزيت اين موسس��ه و يا موسس��اتي از اين
قبي��ل در حقيقت كاري فراتر از موسس��ات
دولتي در جهت ارتقاء سطح آموزش حرفهاي
توانيابان و هموار نمودن زمينه اش��تغال آنها
با كمك و حماي��ت خيرين و با بهرهمندي از
كليه خدمات مراكز دستاندركار است.
در زمين�ه اش�تغال مددجوي�ان چه

عملكردي داشتهايد؟
اين موسس��ه با توج��ه به نوپا بودن و عدم
گذراندن آموزشهاي فني حرفهاي ( كامپيوتر
و )...و بعد از برگزاري دو دوره كامل خياطي
نازكدوزي و راس��ته دوزي ب��ا مجهز كردن
كار گاه خياطي خ��ود اولين قدم را در جهت
تش��كيل كارگاه خياط��ي توليدي براي تهيه
انواع البس��ه كارگاهي ،بيمارس��تاني ،و 000
برداشته است .
با توجه به تجارب شما ،يك مددجوي
توانياب چه انتظارات�ي از مراكزي نظير
رعد بايد داشته باشد؟
توانيابان��ي كه ب��ا محدوديتهاي حركتي
متفاوت و با مشكالت عديده در اينگونه مراكز
پذيرفت��ه ميش��وند از مراك��زي از اين قبيل
انتظار فراهم كردن محيطي امن و مناس��ب
براي شناسايي استعدادها و توانائيهاي خود
و شناس��ايي بازار كار و آموزشهاي مورد نياز
در جامعه ،متناسب با معلوليتهاي حركتي و
متعاقب آن ارائه آموزشهاي حرفهاي كامل و
همراهي تا رسيدن به مرحله استقالل شغلي
و خود كفايي را دارند .زيرا اينگونه مراكز فارغ
از برخي قوانين و مقررات دست و پا گير اداري
و بوروكراس��ي و با ني��ت خيرخواهانه و عزم
جزم نيكوكاران و موسسان خود قدم در راهي
نهادهاند كه انشاا ...نتيجهاي جز توانبخشي و
استقالل معلوالن نخواهد داشت.

به عنوان يك كارشناس چه توصيهاي
ب�ه اف�راد ع�ادي در برق�راری ارتباط با
توانيابان داريد؟
نوع ارتباط با توانيابا ن ضمن درك مسائل
و مشكالت آنها بايد ارتباطي منطقي و عادي
و ب��دون ه��ر گونه ح��س ترحم و دلس��وزي
بيمورد و افراطي باش��د ت��ا توانيابان عزيز
ضمن خ��ود باوري و ايجاد ح��س اعتماد به
نفس در محيطي مناسب نسبت به شكوفايي
استعدادهاي خود با همت و تالش بيشتر عمل
كنن��د .در واقع با پذي��رش و قبول وضعيت
آنان و واگذاري مسئوليتهاي مختلف و در
حد توان ،توانيابان را افرادي مس��تقل ،توانا،
متعهد و مفيد در جامعه تربيت كنيم.
اين مؤسس�ه ب�راي معرفي فعاليتها
و خدم�ات خود به مردم چه فعاليتهايي
انجام ميدهد؟
اين موسسه براي معرفي خود و توانائيهاي
توان يابان و به منظور اطالع رساني و آگاهي
دادن به ش��هر ون��دان كاش��اني ،دو بازارچه
نيك��وكاري و نمايش��گاه هنره��اي دس��تي
توان ياب��ان را در اس��فندماه  88-87برگزار
كرده اس��ت .كه اولين نمايشگاه به مدت يك
هفته در موسس��ه و نمايشگاه بصري دو روز
در دانش��گاه كاش��ان برپا بود اين نمايشگاهها
با اس��تقبال گرم همش��هريان و مسؤوالن و
خانواده توانيابان مواجه شده است.
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زهرا عسگری نایب رئیس انجمن معلوالن جسمی حرکتی کاشان:

مشکل مشترک همه معلوالن؛
اشتغـال ،ایاب و ذهاب و عدممناسبسازی
اماکن عمومی اسـت

مصاحبه :مهدیه رستگار
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این بار گذرمان به شهر گل و گالب افتاد،
شهر شور و شعر  ،شهر سهراب ...
صدها دانه یاقوت س�رخ نام این ش�هر را
در ذهن تداعی میکند و این ش�عر برایم
زیباترین س�روده میش�ود؛ چش�مها را
باید شس�ت ،ج�ور دیگر باید دی�د ،و با
این جور دیگر دیدن ،به س�راغ عزیزانی
میروی�م که تالش ميكنند نگاه و بینش
اف�راد را تغيير دهند؛ تالش�ی برای جور
دیگر دی�دن خود در دنی�ای معلولیت و
تالش�ی برای ج�ور دیگر ن�گاه کردن به
اف�راد معلول .انجمن معلوالن جس�می-
حرکتی کاش�ان در سال  1387به منظور
حمایت از معلوالن جس�می -حرکتی در
برخوداری از امکانات جامعه بطور مساوی
و تالش جهت شناساندن تواناییها و حل
مسائل و مشکالت و همچنین ارتقا بیش
از پی�ش فرصتهای مادی و معنوی برای
معلوالن در س�ال  87تش�کیل شد .این
انجمن فعالیت خود را حدود س�ه س�ال
اس�ت که ش�روع کرده و با مجوز رسمی
از فرمانداری کاش�ان رسما فعالیتهای
خود را ادامه میدهد.
ب�رای آش�نایی بیش�تر ب�ا ای�ن انجمن
مصاحبهای با خانم زهرا عس�گری انجام
دادیم .
در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید.
ب��ا عرض س�لام خدمت ش��ما .اينجانب زهرا
عسگری ،نائب رئيس انجمن معلوالن جسمي
حركتي كاشان هس��تم ،بعد از ديپلم رياضي
تحصيالت تكميلي خود را در رشته كامپيوتر
در دانشكده ش��ريعتي تهران گذراندهام و در
حال حاضر کارمند اداره آموزش و پرورش نیز
هستم.
از انجم�ن معل�والن جس�می حرکت�ی

کاشان برای ما بگوئید.
این انجمن بس��یار نوپاست اما دارای اهداف
بلن��دی اس��ت ،از مهمتری��ن اه��داف ای��ن
انجم��ن میتوانم به دف��اع از حقوق معلوالن،
فرهنگس��ازي و تغيير نگرش مردم نسبت به
معل��والن ،حمايت از معل��والن در زمينههاي
مختل��ف ،تالش ب��راي حض��ور پررنگتر در
جامعه ،شناس��ايي توانايي و اس��تعداد اعضاء
بهمنظ��ور معرفي به ارگانها و س��ازمانها به
منظ��ور ايجاد زمينه اش��تغال ،تش��ويق اعضا
براي ش��ركت در برنامههاي آموزشي ،هنري،
مذهبي و فراهمآوردن امكانات ورزش��ي براي
معلوالن اشاره کنم.
شرایط ثبت نام و پذیرش در انجمن به
چه شکل است؟
همه آنهایی که با ما آش��نا میشوند میتوانند
عضو این انجمن ش��وند چ��ه آن عزیزانی که
معلولیت دارند و چه دوس��تانی که غیرمعلول
هستند.
انجمن چه تعداد عضو دارد؟ همه اعضا
معلولیت دارند؟
ح��دود  100عضو دارد و به جز چند نفر عضو
افتخاري همه معلوليت دارند.
فک�ر میکنید همه معلولین کاش�ان از
وجود چنین انجمنی آگاهی دارند؟
حدود  70درصد اطالع دارند.
فک�ر میکنید عضوی�ت در این انجمن
چه تاثیری بر رون�د زندگی افراد معلول
داشته باشد؟
من فکر میکنم کمترین تاثیر این باش��د که
با افراد همنوع آش��نا میشوند و مهمتر اینکه
نسبت به حقوق خود در جامعه آگاه میشوند.
آی�ا انجم�ن به اف�راد کم�ک مالی هم
میکند؟
حقیقتا توان مالی انجمن در این حد نیس��ت
اما مس��ئوالن انجم��ن تالش میکنن��د تا با
معرفی اعضا به ارگانها زمینه اش��تغال آنها را
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فراهم سازند و نهایتا انجمن رابطی است بین
اعضا نیازمند و خیرین.
از فعالیته�ای ورزش�ی ،هنری و غیره
اعضا برایمان بگویید.
خوش��بختانه اعضاء در مس��ابقات ورزشي از
جمل��ه مس��ابقات اس��تاني واليبال نشس��ته،
وزنهبرداري ،مسابقات كشوري پرتاب ديسك
و نيزه حضوری فعال و چش��مگیر داش��تهاند؛
برای مثال كس��ب مقام اول كش��وري توسط
مهس��ا هدايي عضو انجم��ن همچنین حضور
خ��وب اعضا در مس��ابقات قرآني ك��ه نتيجه
آن كس��ب مقام دوم كشوري در رشته ترتيل
توس��ط مطهره عس��كري عض��و انجمن بوده
است.
عمدهترین مشکل معلوالن در شهرستان
کاشان ،چه مشکلی است؟
مشکل مش��ترک همه معلوالن؛ اشتغال ،ایاب
و ذهاب و عدم مناس��ب سازی اماکن عمومی
است.
و ش�ما ب�رای رف�ع ای�ن مش�کل چه
کردهاید؟
انجم��ن در اين زمينه تالشهاي زيادي كرده
از جمله درخواس��ت از س��ازمان اتوبوسراني،
براي در نظر گرفتن وس��يله مناس��ب اياب و
ذهاب معلوالن كه البته تاكنون به درخواست
ما جواب مثبتي ندادهاند.
همچنی��ن انجمن برای مناسبس��ازی معابر
رايزنيه��اي مختلفي با ش��هرداري ،بانكها،
موسس��ات و اماكن مذهبي و غیره انجام داده
است.
از معل�والن موف�ق کاش�انی برایم�ان
بگویید و ما را با آنها آشنا کنید.
حتما اما ترجی��ح میدهیم در وبالگمان این
کار را انجام دهیم !!

www.goldonehkashan.blogfa.com

از توانمندیها و استعدادهای اعضایتان
چگونه بهرهمند میشوید؟

يكي از هدفهاي اصلي انجمن اس��تفاده از تواناييها ي معلوالن اس��ت به عنوان
مثال در برنامه ویژه روز جهانی معلوالن کلیه برنامههاي اين روز را خود معلوالن
اداره كردند.
آی�ا انجمنه�ا ی�ا گروههای دیگری ه�م در حوزه معلوالن در کاش�ان
فعالیت دارند؟ با انجمنهای دیگر هم ارتباط و همکاری دارید؟
بله برای مثال؛ جامعه نابينايان كاشان كه سابقه زيادي هم دارد و انجمن كاشانه
مهر كاش��ان كه تازه فعاليت خود را شروع كرده ،انجمن معلوالن جسمي حركتي
سوره صبح آران و بيدگل.
هدفتان از این ارتباط چیست؟
راس��تش فکر میکنم هر چقدر بیش��تر همدیگر را بشناس��یم بهتر میتوانیم به
همدیگر كمك کنیم و برای رسیدن به اهدافمان موفقتر باشیم.
از ش�یرینترین خاط�رهای که از اردوه�ا و گردشهای انجمن در ذهن
دارید ،برایمان سخن میگوئید؟
در اولين برنامه كوهگشت كه به مناسبت آزادي خرمشهر برگزار شد بچهها خيلي
از اين برنامه اس��تقبال كردند و از بودن در کنار هم لذت بردند در آن روز شادی
و نش��اط در چهره بچهها موج میزد ،دی��دن آن چهرهها که برای لحظاتی غم را
فراموش کرده بودند ،برای من بهترین خاطره بود.
س�خن ،در د دل و انتظار خود را با مس�ئوالن محترم کاش�ان در میان
گذارید .چه کمکی از دست این عزیزان برمیآید؟
م��ا در اجراي تمامي برنامههاي خود با مش��كل بودجه روبرو هس��تيم انجمن ما
از حمايت خاص گروهي و يا س��ازماني برخوردار نيس��ت.براي انجام كوچكترين
برنامه كلي وقت و انرژي خود را بايد صرف تامين بودجه كنيم .البته ناگفته نماند
كه بعضي از س��ازمانها حمايتهايي كردهاند ولي كافي نيست .یکی از مهمترین
مش��کالت حال حاضر این اس��ت که دفتر انجمن از لحاظ موقعيت در مركز شهر
نيست و اين خود مشكلي مضاعف در اياب و ذهاب بچهها است .
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نظام
آموزشی
کشور
سوئد

آم��وزش عالی در کش��ور س��وئد ب��ه مقاطع
کارشناس��ی و کارشناس��ی ارش��د تقس��یم
ميش��ود .دورههای کارشناسی ،آموزشهای
ضم��ن خدم��ت و آم��وزش تکمیل��ی را نیز
پوش��ش میدهند .س��ال دانش��گاهی کشور
س��وئد ش��امل 40هفتۀ آموزش��ی اس��ت که
ب��ه دو ترم تحصیل��ی پاییزه و بهاره تقس��یم
ميش��ود .دورههای آموزش عالی و مطالعات
و تحقیقات آموزش تکمیلی در  13دانش��گاه
و  23دانش��کده برگزار ميش��ود .مس��ئولیت
رسیدگی به دانش��گاههای کشور و نظارت بر
آنها بر عهدۀ نهادهای آموزش��ی ایالتی است.
س��ه مؤسس��ۀ غیررسمی آموزش��ي دانشکدۀ
علوم اقتصاد استکهلم(واقع در شهر استکهلم)
مجوز اعط��ای مدرک آموزش عال��ی دارند و
بیش از  20مؤسس��ۀ آموزش��ی عالی کشور،
از امتي��از اعط��ای م��درک علم��ی در مقطع
کارشناسی برخوردارند.
در کش��ور س��وئد هیئت اعضای علمی مراکز
آم��وزش عالی که مس��تقل از دولت و س��ایر
مؤسس��ات فعالی��ت مینمای��د به ارزش��یابی
عملکرد مراکز آموزش عالی مبادرت مینماید.
برنامه ارزش��یابی هیئت مذک��ور در خصوص
برنامههای آموزش��ی به منظور ارتقاء کیفیت
مدنظر قرار
آموزش��ی مراکز آم��وزش عال��ی ّ
میگیرد.

برگردان :مژده عبادیفر
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اهداف آموزشی
• ارائ��ه دورهه��ای تخصصی تئ��وری و عملی
اجرای فعالیتهای تحقیقاتی در جهت توسعه
نظام آموزش عالی کشور
• اج��رای فعالیته��ای تحقیقات��ی در جهت
توسعه نظام آموزش عالی کشور
• به مش��ارکت فع��ال دانش��جویان در جهت
توسعه هرچه بیشتر آموزش عالی اشاره نمود.
• تروی��ج سیاس��ت برقراری حقوق مس��اوی
برای کلیه دانشجویان سوئدی بدون توجه به
جنس��یت ،نژاد قومی و عدم توانایی جسمانی
و ذهنی
• از جمل��ه مهمترین اه��داف مقطع آموزش
کارشناسی در کش��ور سوئد میتوان به موارد
ذیل اشاره نمود:
-1پرورش توانایی ارزیابیتحصیلی دانشجویان
-2تب��ادل دان��ش ب��ا اف��راد برخ��وردار از
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مهارتهای تخصصی
برنامههای آموزشی
کلی��ه رش��تههای تحصیلی مقط��ع آموزش
کارشناسی در نظام آموزشی عالی از سیالبس
تخصصی رشتهها و برنامههای عمومی آموزنده
برخ��وردار اس��ت .عالوه بر این در س��یالبس
رشتههای آموزشی ش��رایط پذیرش ،ارزیابی
نم��رات تحصیلی و زیرش��اخههای آموزش��ی
عنوان میش��ود .برنامههای آموزش��ی مقطع
کارشناس��ی در قالب دورههای آموزشی تمام
وقت ارائه میش��ود مسئولیت تعیین و تدوین
برنامهه��ای آموزش��ی در قالب س��مینارهای
آموزش��ی با تعداد  30دانش��جو اس��ت .زبان
آموزش��ی در غالب موارد زبان سوئدی است و
این در حالیست که بخش عمدهای از ادبیات
رش��ته انگلیس��ی نیز مورد نقد و ارزیابی قرار
میگی��رد .از این روی برخورداری از تس��لط
کافی بر زبانهای س��وئدی و انگلیس��ی برای
کلیه دانش��جویان ضروری است .گفتنی است
ک��ه حضور در دورههای آموزش��ی تئوریک و
عملی و حضور در سمینارهای آموزشی برای
کلیه دانشجویان الزامی است.
نهادهای مرکزی مقطع آموزش عالی
در کنار دانشگاهها و دانشکدههای دولتی تعداد
محدودی از مؤسسات آموزش عالی خصوصی
نی��ز فعالی��ت دارند .برق��راری ارتب��اط میان
دانش��کدههای دولتی و مستقل که به اعطای
مدارک آموزش عالی مبادرت مینمایند .طبق
توافقات به عمل آم��ده ،اعطای مجوز مدرک
کارآزمودگی به اجرای قوانین آموزش عالی و
شرایط خاص اعالم شده توسط دولت بستگی
دارد .مؤسس��ات خصوص��ی ممکن اس��ت از
بودجه دولتی برخوردار ش��وند .اگر مؤسسات
آموزش��ی خصوصی از مج��وز اعطای مدرک
کارآزمودگ��ی برخوردار باش��ند ،دانشآموزان
نی��ز از حمایته��ای مال��ی آموزش��ی دولت
برخوردار میشوند.
مشارکت آموزشی مقطع آموزش عالی

عالوه بر ارائ��ه آموزشها ،تحقیقات اجرایی و
تحقیقات آموزشی ،دانشگاهها و دانشکدههای
طبق قوانین آموزش عالی آن کش��ور ،ملزم به
برق��راری همکاری با حوزه صنایع و س��طوح
مختلف جامعه است.
از جمل��ه چنین هماهنگیهای��ی میتوان به
تعیین ط��رح آموزش و چگونگ��ی اجرای آن
در اماکن آموزش��ی ،بازدید از مراکز آموزشی
و برق��راری هماهنگ��ی می��ان فعالیته��ای
تحقیقات��ی و انتش��ار نتایج آن اش��اره نمود.
والدین دانش��جویان نیز به عنوان بخش��ی از
سطوح اجتماع در نقش مشاورین آموزشی در
طرحهای آموزش عالی مش��ارکت نموده و با
اعضای هیئتهای علمی دانش��گاههای حوزه
صنایع و شهرداریها همکاری مینمایند.
ساختار کلی نظام آموزشی
نخس��تین مرحله نظام آموزشی کشور سوئد
مقطع آموزش��ی پیشدبس��تانی وی��ژه نظام
آموزش کودکان ردههای س��نی زیر  6س��ال
اس��ت .س��اختار کلی نظام آموزشی مدارس
عموم��ی ک��ودکان و نوجوان��ان ،م��دارس
پیشدبستانی ،مدارس پایه ،مدارس استثنایی
و مدارس ویژه فرهنگ سامی را شامل میشود.
دورههای آموزش آزاد بزرگس��االن نیز توسط
مدارس عال��ی مردمی و همچنی��ن نهادهای
آموزش بزرگس��االن برگزار میگ��ردد .عالوه
بر این کلیه برنامههای آموزش��ی حول هشت
هس��ته موضوعی اعم از آموزش زبان سوئدی
به عنوان زبان دوم ،زبان انگلیس��ی ،مطالعات
اجتماعی ،مطالعات مذهبی ،ریاضیات ،علوم،
ورزش ،بهداش��ت و فعالیته��ای هنری ارائه
ميشود.
دورههای آموزش��ی آزاد بزرگساالن ،از طریق
دبیرس��تانهای مردمی و نهاده��ای آموزش
بزرگس��االن و همچنی��ن برخ��ی از مدارس
تکمیلی آموزش بزرگس��االن برگزار میگردد.
بخش عمدهای از آموزش عالی کش��ور سوئد
در جهت آم��وزش عالی بزرگس��االن هدایت
شده است.
امتیازات آموزشی

مؤسسات آموزش بزرگساالن
نظ��ام آموزش بزرگس��االن کش��ور س��وئد از
دورهه��ای آموزش بزرگس��االن تحت نظارت
ش��هرداریها آم��وزش تکمیل��ی متوس��طه،
آموزش اس��تثنایی ویژه بزرگساالن و آموزش
زبان س��وئدی به مهاجرین و اف��راد غیربومی
متش��کل میگ��ردد .الزم ب��ه ذکر اس��ت که
مس��ئولیت برگزاری ،نظ��ارت و تأمین بودجه
کلی��ه دورههای آموزش ویژه افراد بزرگس��ال
برعه��ده ش��هرداریهای مناط��ق مختل��ف
کش��ور اس��ت .دورهه��ای آم��وزش تکمیلی
ش��غلی بزرگس��االن نیز در اش��کال مختلف
آم��وزش ش��غلی پیش��رفته ( )kyو آموزش
ب��ازار کار ب��ه افراد بزرگس��ال س��وئدی ارائه
میگردد .دورههای آموزش پیش��رفته شغلی
بزرگس��االن در کشور سوئد توسط دانشگاهها
و دانشکدههای ایالتی ،شهرداریها ،شوراهای
اس��تانی و س��ازمان دهندگان آموزش فردی
برگزار میشود.
از جمله دیگر دورههای آموزش بزرگساالن در
کشور سوئد میتوان به آموزش آزاد سالمندان
( )folkbidningتح��ت نظارت انجمنهای
آموزش��ی بزرگساالن و دبیرستانهای مردمی
( )folchogiscdorاشاره نمود .الزم به ذکر
است که بودجه آموزش آزاد بزرگساالن توسط
ش��وراهای ایالت��ی و ش��هرداریهای مناطق
مختلف کش��ور تأمی��ن میش��ود .دورههای
آم��وزش تکمیلی ش��غلی بزرگس��االن نیز در
اشکال مختلف آموزش شغلی پیشرفته ()ky
و آم��وزش ب��ازار کار به افراد بزرگس��ال ارائه
میگردد .دورههای آموزش پیش��رفته شغلی
بزرگس��االن در کشور سوئد توسط دانشگاهها
و دانشکدههای ایالتی ،شهرداریها ،شوراهای
اس��تان و س��ازماندهندگان آم��وزش فردی
برگ��زار میگ��ردد .دورهه��ای آم��وزش بازار
کار در کلی��ه ش��هرداریهای مناطق مختلف
کش��ور برگزار میگ��ردد .انجمنهای آموزش
بزرگس��االن و دبیرس��تانهای مردمی از پایه
ق��وی در اتحادیههای تجاری برخوردار بوده و
با اجتماعات مذهبی ،احزاب سیاسی و برخی

سیاستهای آموزش بزرگساالن
دورههای آموزش بزرگس��االن در سوئد تحت
نظ��ارت ش��هرداریها ( )komnvnبرگ��زار
میگ��ردد ،آم��وزش مقدمات��ی بزرگس��االن
( )kamskapslyptآموزش ویژه بزرگساالن
فاق��د توانایی یادگی��ری ( ،)sanranآموزش
س��وئدی وی��ژه مهاجری��ن ( )sfiو آم��وزش
تکمیلی شغلی بزرگساالن را شامل می گردد.
ع�لاوه بر این دو رههای آموزش کار ویژه افراد
فاقد ش��غل و نیازمند آموزش مجدد نیز ارائه
میگردد .هدف از برگزاری دورههای آموزش
بزرگس��االن فراهم نم��ودن فرصتهای ویژه
برای بزرگس��االن بر پایه آرزوهای فردی و در
جهت تکمیل آموزش و تقویت وضعیت فردی،
حی��ات اجتماعی و کاری آنان اس��ت .مطابق
بیانیه دولت در خصوص آموزش بزرگس��االن
و توس��عه برنامههای آموزش��ی بزرگس��االن
در س��ال  ،2001اس��تراتژیهای ویژهای در
جهت ش��کلدهی آموزش س��المندان همگام
با آموزش عالی طراحی گردیده اس��ت .طبق
چنین اس��تراتژیهایی ،آموزش پای��ه ،نهایتاً
به کلیه افراد بزرگس��ال ارائه میگردد .چنین
آموزشهای��ی از آم��وزش بزرگس��االن تحت
نظارت شهرداریها ،آموزش بزرگساالن ویژه
افراد فاقد توانایی یادگیری و آموزش سوئدی
ویژه مهاجرین که توسط آژانس ملّی آموزش
و انجمنه��ای آم��وزش بزرگس��االن برگزار
میگردد ،متشکل گردیده است.
آموزش بازار کار
آموزش بازار کار شکلی از آموزش بزرگساالن
است که در آن اولویت به زمینههای سیاست
بازار کار و مبارزه با بیکاری معطوف میشود.
ب��ه عب��ارت دیگ��ر آموزشهای فوق ش��کلی
از بازآموزی افرادی اس��ت ک��ه به روز نمودن
دان��ش و مهارتهای پایه خ��ود جهت ادامه
کار در حوزهه��ای تخصص��ی نیاز داش��ته و
ی��ا نیازمند آموزش مش��اغل جدید هس��تند.
تصمیم��ات پیرامون آموزش بازار کار توس��ط
آژانس ملی استخدام سوئد اتخاذ میگردد .در
طول دوره آموزش بازار کار ،شرکتکنندگان
از حمایتهایی به صورت کمکهای بالعوض
آموزش��ی برخوردار میگردن��د .هدف اصلی
دورههای آموزش بازار کار تس��هیل در فرایند
یافتن ش��غل مناس��ب برای افراد بزرگس��ال
اس��ت .ای��ن در حالیس��ت ک��ه آموزشهای
ف��وق همچنین به عن��وان وس��یلهای جهت
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مطابق قوانین کش��ور س��وئد ،کلی��ه کودکان
و نوجوانان س��وئدی میبایس��تی به امکانات
آم��وزش پیشدبس��تانی و مراقبتهای ویژه
ک��ودکان بدون توج��ه به مح��ل اقامت خود
دسترسی داشته باشند.
عالوه بر این کلیه کودکان و نوجوانان سوئدی
میبایس��ت به صورت یکسان به نظام آموزش
دولتی دسترس��ی داش��ته و کلیه مدارس نیز
میبای��د ب��دون توجه به مح��ل اقامت دانش
آموزان ب��ه ارائه خدمات آموزش��ی یکس��ان

مبادرت نمایند.
دولت سوئد همچنین به تأمین نیازمندیهای
م��دارس س��وئدی مس��تقر در کش��ورهای
خارج��ی با تع��داد متع��ددی از ش��هروندان
س��وئدی مبادرت نموده و بودجههای خاصی
ب��ه اجرای چنین اهداف��ی تخصیص میدهد.
از جمله مهمترین سیاس��تهای دولت سوئد
در جه��ت نیل به چنین اهداف��ی میتوان به
افزای��ش برگزاری دورههای آموزش از راه دور
(برنامههای آموزش��ی غیرمتمرکز) در جهت
گس��ترش دامنه جغرافیایی برگ��زاری و ارائه
دورههای آموزش عالی اشاره نمود.

جنبشه��ای مردم��ی هم��کاری مینمایند.
گفتنی است که دورههای آموزش بزرگساالن
توسط ش��هرداریها و دبیرستانهای مردمی
تأمین اعتبار میگردد.
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برخ��ورداری از آموزشه��ای بیش��تر و تحت
پوشش قرار دادن دامنه وسیعی از زمینههای
ش��غلی و برآورده نمودن نیازهای بازار کار ،به
افراد بزرگسال ارائه میشود.

سراسر کشور سوئد احداث گردیده است .الزم
به ذکر اس��ت که دوره آموزش��ی فوق معموالً
ظ��رف مدت  2س��ال معادل ب��ا آموزشهای
تمام وقت  80هفتهای به افراد بزرگسال ارائه
گردیده و دیپلم آموزش پیش��رفته ش��غلی به
آنان اعطا میگردد.

آموزشپایه اس��تثنایی مدت زمان  10س��ال
به طو ل انجامیده و گذراندن  10س��ال برای
دانشآموزان اس��تثنایی اختیاری است .الزم
به ذکر اس��ت که مدارس پایه استثنایی تنها
موظف به ثبت نام از دانشآموزان برخوردار از
حداکثر رده سنی  20سال هستند.

اج��رای طرح جامع آموزش پایه بزرگس��االن
( )kunskapostyfletاز س��ال  1997آغاز
گردیده و تا س��ال  2002به ط��ول انجامید.
آموزش پایه بزرگساالن نوع خاصی از آموزش
نبوده بلکه بخشی از آموزش بزرگساالن است.
ه��دف برگ��زاری چنین دورههای آموزش��ی،
تحت پوش��ش قرار دادن افراد فاقد ش��غل و
کارکنان اس��ت که از صالحیت آموزش عالی
 3ساله برخوردار نيستند .همچنین دورههای
مذک��ور نیازهای کارکنان ب��ا آموزش محدود
و فراهمنم��ودن فرصته��ای آموزش��ی افراد
جه��ت ارتق��اء صالحی��ت ب��ازار کار متمرکز
اس��ت .دولت سوئد س��االنه  3/4میلیون sek
جهت احداث  100هزار مرکز آموزشی تحت
نظارت شهرداریها سرمایهگذاری مینمایند،
گفتنی است که مسئولیت نظارت و رسیدگی
بر عملکرد مراکز آموزش بزرگساالن از سوی
دول��ت به ش��ورای ملی آموزش بزرگس��االن
سوئدی تفویض گردیده است.
طی س��الهای اخیر به واسطه بهبود وضعیت
بازار کار و روند نزولی متقاضیان ،تعداد مراكز
ارائه کنن��ده آموزشه��ای پایه بزرگس��االن
کاه��ش یافته اس��ت .ش��هرداریها از درجه
باالی��ی از آزادی در تصمیمگیری در خصوص
آموزش بزرگس��االن برخوردار هستند .تغییر
نیازه��ای بازار کار و تعیین اولویتهای خاص
در جه��ت توزیع وج��وه دولتی می��ان مراکز
آموزش بزرگساالن توسط کمیسیون آموزش
بزرگساالن سوئد صورت میگیرد.

اعتبار بخشی به آموزش بزرگساالن

ساختار آموزش کودکان استثنائی

از آنجایک��ه اعتب��ار بخش��ی ب��ه دانش��ی که
اف��راد بزرگس��ال در کار و زندگ��ی اجتماعی
خود کس��ب نمودهان��د زمینه مهم توس��عه
آموزش بزگس��االن محسوب میگردد ،بر این
اساس دولت س��وئد به اعتبار بخشی آموزش
بزرگس��االن از طریق ارزیابی ساختاری شامل
ارزیاب��ی و بررس��ی صالحیت آموزش��ی افراد
در داخل و خارج سیس��تم آموزش��ی رسمی
مبادرت نموده است.
اجرای قوانین اعتباربخشی همچنین به تأیید
صالحیت شغلی و کاری افراد منجر میگردد.
مطاب��ق قوانین اعتباربخش��ی ،از مهاجرین و
س��ایر اش��خاصی که از تحصی�لات و تجارت
آموزشی در خارج از کشور و از دانش شغلی و
تجارب کاری برخوردار هستند به بهترین نحو
بهرهبرداری میگردد.

طبق تمهیدات مندرج در «قوانین آموزشی»
و آئیننامهه��ای مقط��ع تکمیل��ی آم��وزش
م نمودن امکانات
متوس��طه مس��ئولیت فراه 
آموزش ویژه دانشآموزانی که نیازمند کمک
و حمایت هستند برعهده مدارس کشور است.
حمایتهای مذک��ور از دانشآموزان مواجه با
نواقص جس��مانی و بینایی به عمل آمده و از
طریق ارائه آموزشهای خاص توسط معلمان
آموزش یافته و برگزاری آموزشهای مداوم به
آنان ارائه میش��ود .دولت معین نمیکند که
این حمایتها به چه ش��کلی باید باشند ،بلکه
تنها فراهمآوری این حمایتها را الزم میداند.
مدیران مدارس نیز مسئولیت اطمینان یافتن
از سازماندهی صحیح آموزش و رفاه در جهت
برخورداری دانشآموزان از حمایتهای مورد
نیاز را عهدهدار هستند.
این در حالی اس��ت که مس��ئولیت ترس��یم
خط��وط کل��ی آموزش ک��ودکان اس��تثنائی
و اج��رای سیاس��تهای حمایت��ی در قب��ال
آن برعه��ده ش��هرداریهای مناطق مختلف
کشور اس��ت .مراکز آموزش پیشدبستانی از
مس��ئولیت خاصی در قبال کودکان استثنائی
برخوردار هس��تند .طب��ق قوانین آموزش��ی
کش��ور ،کودکان اس��تثنایی از حق حضور در
مدارس پیشدبستانی و مشارکت و مشاوره با
کودکان عادی برخوردار هستند.
از جمله مهمترین وظایف شهرداریها در قبال
کودکان اس��تثنائی میتوان ب��ه حمایتهایی
چون فراه��مآوردن امکان مش��اوره کودکان
اس��تثنایی با روانشناسان ،تشکیل کالسهای
گفتاردرمانی ،تش��کیل کالسهای آموزش��ی
خاص ،نظارت آموزش��ی و تش��کیل دورههای
آموزشی ضمن خدمت اشاره نمود.
ش��هرداریها همچنی��ن مس��ئولیت تضمین
برخ��ورداری ک��ودکان اس��تثنایی از امکانات
مش��ابه مراکز عادی آموزش پیشدبستانی و
مراک��ز تفریحی را برعهده دارند .مطابق قانون
حمایت از افراد معلول ( )LLSکودکان مواجه
ب��ا معلولیت از حق برخورداری از دس��تیاران
خصوص��ی برخ��وردار هس��تند .کانونه��ای
مراقبت��ی ک��ودکان متش��کل از پرس��تاران
کودکی اس��ت که از کودکان ردههای س��نی
 1-12س��ال مراقبت مینمایند .از آنجائی که
کانونه��ای مراقبتی ک��ودکان تحت مقررات
مهدهای کودک م��ورد نظارت و ارزیابی واقع
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آموزش شغلی پیشرفته
از اول ژانویه  2002آموزش ش��غلی پیشرفته
افراد بزرگسال ( )KYبه عنوان شکل منظمی
از آموزش عالی در کش��ور سوئد سازماندهی
گردی��د .این در حالی اس��ت که طرح ()KY
قب ً
ال به عنوان یک طرح راهنما از پاییز س��ال
 1996ب��ه اج��را د ر آمده ب��ود .هدف ()KY
برآورده نمودن نیازهای بازار کار کارگران ماهر
برخوردار از صالحیت کاف��ی در توليد كاال و
خدمات تکنولوژی مدرن است .گفتنیست که
آموزشهای فوق در کارگاههای صنعتی  2در
قالب  270برنامه آموزشی که عمده صنایع را
تحت پوشش قرار میدهد ،به دانشجویان ارائه
میگردد.از پاییز سال  1999در جهت اجرای
برنام��ه فوق تعداد  120ه��زار مرکز ،با هدف
تمرکز بر زمینههای شغلی افراد بزرگسال در

برنامهریزی آموزشی آموزش بزرگساالن
در اغلب ش��هرداریهای آموزش بزرگس��االن
( )Komvuxدر فواص��ل زمان��ی غی��ر از
ترمهای معمول (ماههای تابس��تان) نیز ارائه
میش��ود .گفتنی اس��ت که چگونگی تقسیم
فعالی��ت روزانه توس��ط هری��ک از مدارس و
به صورت کام� ً
لا انحصاری تعیین میش��ود.
در مراکز آموزش عالی بزرگس��االن ،س��اعات
آموزش��ی مندرج در جداول زمانی برحس��ب
ترمهای آموزشی متفاوت است.
آموزش کودکان استثنائی
تاریخچه آموزش کودکان استثنایی در کشور
سوئد به قرن  19میالدی باز میگردد .امروزه
برخی از ک��ودکان مواجه ب��ا نواقص فیزیکی
در م��دارس پای��ه ع��ادی آم��وزش میبینند
و این در حالی اس��ت که ک��ودکان مواجه با
مش��کالت یادگیری تحت آموزشهای خاص
دانشآموزان استثنایی قرار میگیرند.
سطوح و گروههای سنی
م��دارس پای��ه وی��ژه دانشآم��وزان مواجه با
اخت�لاالت یادگی��ری ب��ه آموزش ک��ودکان
ردهه��ای س��نی  7-16س��ال مب��ادرت می
ورزن��د .گفتنی اس��ت که آم��وزش در مراکز
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آموزش ویژه دانشآموزان مواجه با نقص
کاربردی
در ح��ال حاض��ر م��دارس ویژه ک��ودکان و
نوجوان��ان مواجه با نقایص ش��نوائی و افرادی
که از حضور در مدارس عادی محروم هستند،
فعالیت دارند در کش��ور س��وئد مراکز خاصی
ب��رای دانشآم��وزان مواجه با نق��ص بینایی،
دانشآموزان ناش��نوا یا مواجه با نقص شنوائی
و ناتوانائیهای یادگیری ،دانشآموزانی که از
بدو تولد ناش��نوا و نابینا بوده و دانشآموزانی
که از نقائص گفتاری رنج میبرند دایر اس��ت.
در حال حاضر تعداد  5مدرس��ه ویژه کودکان
ناشنوا یا مواجه با نقص شنوائی و یک مدرسه
مل��ی ویژه دانش آموزان ناش��نوا ی��ا مواجه با
نقص شنوائی و نقص شناختی و دانشآموزان
کور مادرزاد در کشور سوئد فعالیت دارند .این
مدارس در س��طح ایالتی ب��رای دانشآموزان
مواجه با نقص شنوائی طراحی گردیدهاند.
م��دارس پایه وی��ژه دانش آموزان اس��تثنائی
(سارس کودکان)
مدارس مذکور مختص ک��ودکان و نوجوانان
مواجه با اختالالت یادگیری است .آموزش در
مدارس مذک��ور تا حد ممکن ب��ا آموزش در
مدارس پایه و تکمیلی متوسطه عادی یکسان
بوده و دانشآموزان از آموزش��ی متناس��ب با
محیط آموزش��ی برخوردار میگردند .طبیعتاً
در هر حال ،تف��اوت در محتوی ،خصوصیات
و سطوح آموزشی غیرقابل اجتناب است .این
در حالی اس��ت ک��ه در اکثر م��وارد ،این نوع
آموزش از نظر اداری و س��اختاری با مدارس
پایه عادی مش��ترک بوده و اغلب از مدیریت
آموزشی یکس��ان برخوردار است .گفتنیست
ک��ه دانش آم��وزان ممکن اس��ت ب��ه عنوان
عضوی از مدارس پایه بوده و در عین حال به
گذراندن سیالبسهای آموزشی دانشآموزان
مواج��ه با اخت�لاالت یادگیری نی��ز مبادرت
نماین��د .آموزش ویژه دانشآم��وزان مواجه با
اختالالت یادگیری به دو دس��ته مدارس پایه
و تربیتی تقس��یم میگردد .مدارس نخس��ت
ویژه آن دس��ته از دانشآموزانی اس��ت که از
قدرت خواندن و نوش��تن برخ��وردار بوده و با
بهرهگیری از مهارتهای مذکور به کسب علم
مب��ادرت نمينمایند ،مدارس تربیتی نیز ویژه
آن دس��ته از دانشآموزانی است که از توانایی
یادگیری دروس پایه مدارس عادی برخوردار
نب��وده و در م��دارس اس��تثنایی تحصی��ل
مینمایند .آن دس��ته از دانشآموزانی که در
مدارس پای��ه ویژه افراد مواج��ه با اختالالت
یادگی��ری ثبت ن��ام مینمایند ب��ه گذراندن
دوره آموزش��ی اجباری  9س��اله با گذراندن
آم��وزش اختیاری طی س��ال ده��م مبادرت
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نمیگردند ،در نتیج��ه برنامه مهدهایکودک
در خص��وص آنها صادق نيس��ت .ام��ا با این
حال ق��ادر ب��ه فراه��مآوری زمینههای الزم
ب��رای فعالیت کودکان هس��تند .خطوط کلی
فعاليت کانونهای مذکور توس��ط آژانس ملی
آموزش اعالم میگردد .در اکثر ش��هرداریها،
مراک��ز مراقبتی کودکان از هماهنگی نزدیکی
با فعالیتهای مراكز پیشدبس��تانی برخوردار
هستند.
ط��ی دهههای اخی��ر ،مراکز پیشدبس��تانی
آزاد برای آن دس��ته از کودکانی که در س��ایر
اشکال فعالیتهای پیشدبس��تاني مشارکت
نمینماین��د ،ایج��اد گردی��د .در کانونهای
مذک��ور مش��ارکت در فعالیتهای آموزش��ی
فردی و گروهی ،اغل��ب تحت نظر یک مربی
پیشدبس��تانی به ک��ودکان ارائ��ه میگردد.
اه��داف مراکز پیشدبس��تانی آزاد ب��ا مراکز
دولتی متفاوت ب��وده و به عنوان زمینهای در
جه��ت دهی به ش��خصیت اجتماعی کودکان
نگریس��ته میش��ود .طی دهههای  80و 90
تع��داد ک��ودکان مهاج��ر در مراک��ز آموزش
پیشدبستانی به سرعت افزایش یافته و سهم
عمدهای از ش��هرداریها نیز به ارائه خدمات
آموزش��ی زبان مادری به ک��ودکان غیربومی
مب��ادرت میكنند .در ح��ال حاضر نیز هدف
اصلی مراکز پیشدبس��تانی تقویت دو زبانگی
و شخصیت فرهنگی دوگانه کودکان غیربومی
س��اکن کشور س��وئد اس��ت .گفتنیست که
مدارس پیشدبس��تانی دانمارکی و اسلونیایی
نیز در کشور سوئد فعالیت دارند.
آموزش ویژه دانشآموزان مواجه با مش��کالت
یادگیری آموزش کودکان مواجه با مش��کالت
یادگیری طی سال  1860آغاز گردید .گفتنی
است که مدارس مذکور با دخالت هیئتهای
ایالتی اداره میگردید .در آغاز ،مدارس مذکور
به صورت ش��بانهروزی اداره ش��ده و امکاناتی
جهت ایاب و ذهاب کودکان از خانه به مدرسه
و بالعکس وجود نداشت .مدارس شبانهروزی
تا اواس��ط قرن بیست در کشور سوئد فعالیت
داشتند.
در سال  1950مجلس ملّی تصمیم به اجرای
برنامه راهنما تحت دورهآموزی جامع  9ساله
م��دارس (مقطع تکمیلی متوس��طه امروزی)
گرفت .طی س��ال  1967قان��ون فراهمآوری
مقدم��ات آم��وزش عقبمان��دگان ذهنی به
تصوی��ب رس��یده و تحصیل ب��رای کودکان
مواجه با عقبماندگی ذهنی ش��دید اجباری
گردی��د .اجباری بودن آم��وزش ،در خصوص
اف��راد ردههای س��نی  21-23س��ال مصداق
نمییافت .در اواسط دهه  80مقطع آموزشی
پایه به  10س��ال تغییر یافته تا از این طریق
دانشآموزان تحت تعلیم دوره  4ساله آموزش
مهارت حرفهای که امروزه از آن تحت عنوان
(مقط��ع تکمیل��ی متوس��ط اس��تثنائی) یاد

ميشود ،قرار گیرند.

مینمایند .پس از گذراندن دوره آموزش��ی 9
س��اله در مدارس پایه ،دانشآموزان مواجه با
اختالالت یادگیری از مج��وز حضور در دوره
چهارساله آموزش تکمیلی متوسطه برخوردار
ميش��وند .هدف عمده مدارس پایه استثنائی
فراه��مآوردن زمین��ه تحصیل��ی ک��ودکان و
نوجوان��ان مواجه ب��ا اخت�لاالت یادگیری با
توجه به ش��رایط فردی آنهاس��ت .با توجه به
متدهای آموزشی مدارس مذکور فرصتهای
مناسب جهت نیل به این هدف به وجود آمده
که از آن جمله میت��وان به تنظیم دورههای
آموزش��ی متناس��ب ب��ا توانائیه��ای فردی
دانشآموزان ،تعیین محتوای س��یالبسهای
آموزش��ی و اتخاذ روشهای تدریس مناسب
اشاره كرد .از جمله مهمترین وظایف مدارس
مذک��ور فراهمنمودن زمینه متناس��ب جهت
پرداختن به زندگی فعال اجتماعی و آمادگی
دانشآموزان در دوره بزرگسالی است ،مجلس
ملّی سوئد (ریدستاک) به طراحی برنامههای
درسی مش��ترک ویژه مدارس پایه و مدارس
متوسطه تکمیلی استثنایی مبادرت مینماید.
در برنامههای درس��ی جدی��د تعیین و تبیین
اهداف کل��ی و اصول عمومی نظ��ام آموزش
اس��تثنایی لح��اظ گردیده اس��ت .برنامههای
درس��ی ،جداول زمانبندی و س��یالبسهای
آموزشی به طور کامل توسط مجلس ملّی ارائه
میگ��ردد .در برنامهها و ج��داول زمانبندی
مذکور ،حداقل ساعت درسی مدارس مختلف
مشخص گردیده است .معلمان ،دانشآموزان
و والدین سوئدی از آزادی عمل بسیار زیادی
جه��ت انتخ��اب روشه��ا و دروس آم��وزش
مناسب برخوردار هستند .برنامههای آموزشی
مقطع تکمیلی متوس��طه وی��ژه دانشآموزان
مواجه ب��ا اخت�لاالت یادگیری ب��ر  8برنامه
ملّ��ی اعم از عل��وم هنری ،مکانی��ک خودرو،
تج��ارت ،مدیریت ،صنایع دس��تی ،هتلداری،
صنای��ع ،رس��انههای گروه��ی ،علوم زیس��ت
محیطی مشتمل میگردد .این در حالی است
ک��ه برخ��ی از موضوعات هس��تهای در کلیه
برنامههای آموزشی مشترک هستند که از آن
جمله میتوان به زبان سوئدی ،زبان انگلیسی،
ریاضیات ،علوم اجتماع��ی ،علوم دینی ،علوم
طبیعی ،ورزش و علوم هنری اشاره نمود.
آن دس��ته از دانشآموزان��ی ک��ه از عالی��ق
خاص��ی غی��راز برنامهه��ای ملی برخ��وردار
باش��ند ،برنامههای خاص آموزش آنان توسط
انجمن ملّی آموزش طراحی میگردد .گفتنی
اس��ت که این برنامه مشتمل بر دروس اصلی
برنامه ملی به ع�لاوه آموزشهای حرفهای و
ترکیبی از دروس و برنامههای محلی اس��ت.
ارائ��ه برنامهه��ای ف��ردی در جه��ت هدایت
دانشآموزان به برنامه ملی ،به تحت پوش��ش
ق��رار دادن نیازهای آموزش��ی و ش��غلی آنان
منتهی میگردد.
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مدارس استثنائی
آن دس��ته از ک��ودکان و نوجوانان��ی ک��ه به
واس��طه مواجهه با اختالالت یادگیری از ثبت
نام در مدارس پای��ه عادی محروم میگردند،
ب��ه مدارس اس��تثنائي وی��ژه اف��راد مواجه با
اختالالت یادگی��ری معرف��ی میگردند .این
مطالب ش��امل افراد مواجه با نقائص حرکتی
دائمی نیز میگردد.
ادارهکنن��دگان م��دارس پای��ه اس��تثنائی به
اتخ��اذ تصمیمات��ی در خص��وص پذیرش یا
عدم پذی��رش ک��ودکان جه��ت تحصیل در
مدارس استثنایی مبادرت مینمایند .اکثریت
دانشآم��وزان مواج��ه ب��ا نوع��ی اخت�لاالت
کارب��ردی به گراند اس��کوالیا (م��دارس پایه
اس��تثنایی) رفت��ه و از حمایته��ای الزم��ه
برخ��وردار میگردن��د .مدارس وی��ژه تاجای
ممکن به ارائ��ه برنامههای آموزش��ی معادل
مدارس پایه عادی (س��ارس اسکوال) مبادرت
مینمایند .آن دس��ته از دانشآموزانی که در
مدارس اس��تثنائی آموزش میبینند ملزم به
گذران��دن دوره آموزش��ی  10س��اله آموزش
م��دارس پایه هس��تند .دولت س��وئد ملزم به
تأمین کلی��ه هزینههای دانشآموزان مدارس
اس��تثنائی ش��امل مخارج اقامت شبانهروزی،
امکانات آموزش��ی ،هزینه س��فرهای آموزشی
و ایاب و ذهاب اس��ت .ش��هرداریهای محلی
نیز مل��زم به پرداخت مالیاته��ای معینی به
دولت در جهت ثبت نام دانشآموزان هستند.
تعداد دانش آموزان مدارس اس��تثنائی سوئد
بر  800نفر بالغ میگ��ردد .اکثریت قریب به
اتفاق دانش آموزان ناش��نوا بوده و یا از نقص
ش��نوائی رنج میبردند .تع��داد معلمان (کادر
تمام وق��ت) نیز بر  340نف��ر بالغ میگردد.
گفتنی اس��ت که  85درصد معلمان مدارس
اس��تثنائی از گواهینامه آموزش��ی و  6نفر از
ه��ر  10نفر معل��م از گواهینامه ویژه آموزش
استثنائی برخوردار هستند.
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مقطع تکمیلی متوسطه استثنائی
اهداف م��دارس عادی تکمیلی متوس��طه در
خصوص مدارس متوسطه استثنائی نیز صادق
است.
ب��ا این تفاوت که در عوض ارائه دروس عادی
زبان س��وئدی و انگلیس��ی ،به افراد ناشنوا یا
مواجه با نقص شنوائی متدهای خاصی اعمال
میگردد .مدارس مذک��ور وظیفه تضمین دو
زبانگ��ی دانش آموزان پس از اتمام تحصیالت
را عهدهدار اس��ت .به عب��ارت دیگر به تقویت
توانائی درک زبان اشاره سوئدی و خواندن آن
و توانائی بیان افکار و عقاید به زبان اش��اره و
زبان نوشتار انگلیسی در دانشآموزان منتهی

میگردد.
متدهای آموزشی

دانشآم��وزان مواجه با اخت�لاالت یادگیری
به دریافت مدارک علمی مش��خص متناسب
ب��ا ن��وع برنامههای آموزش��ی نائ��ل میآیند.
دانشآموزان همچنین در صورت درخواس��ت
والدین ،مورد ارزیابی تحصیلی قرار میگیرند.
به دانشآم��وزان مدارس پایه اس��تثنائی نیز
در صورت درخواس��ت والدی��ن نمراتی تعلق
میگی��رد .از سیس��تم ارزیاب��ی تحصیل��ی 2
نم��رهای با عناوین قبولی عادی ( )Gو قبولي
متوس��طه ( )VGجهت ارزیابی دانشآموزان
مقاط��ع پایه و تکمیلی متوس��طه اس��تثنائی
اس��تفاده میشود .گفتنیس��ت که آن دسته
از دانشآم��وزای که به اخذ نمره قبولی عادی
( )Gنائ��ل نیایند تنه��ا مدرکی دال بر حضور
آنان در دوره و رش��ته آموزشی مربوطه اعطا
میگ��ردد .دانشآموزان مدارس اس��تثنائی از
سیس��تم ارزیابی تحصیلی مش��ابهی همچون
مدارس پایه عادی برخوردار بوده و از سیستم
 3نمرهای با عناوین قبولی عادی ( ،)Gقبولی
متوس��ط ( )V Gو قبولی ممت��از ()MVC
بهره میبرند.

متدهای آموزش��ی مدارس پایه اس��تثنائی به
ط��ور جداگانهای تعیی��ن و طراحی میگردد.
ابعاد کالسها بس��یار کوچکتر بوده اما تعداد
معلم��ان و دس��تیاران از م��دارس پایه عادی
یا مدارس تکمیلی متوس��طه بیش��تر اس��ت.
در برنامههای آموزش��ی هر س��یالبس درسی
اه��داف آموزش��ی دانشآم��وزان مواج��ه با
اختالالت یادگیری مش��خص گردیده اس��ت
و ای��ن در حالی اس��ت که از ش��یوه تدریس
س��خنی به می��ان نیامده اس��ت .از این روی
مدی��ران م��دارس ،معلم��ان ،دانشآموزان و
والدی��ن از آزادی عمل بس��یار زیادی جهت
طراحی دروس و انتخاب متدها و مواد درسی
برخوردار هس��تند اغلب آموزشها به صورت
فردی به دانش آموزان ارائه میگردد.
برنامهه��ای آموزش��ی ،ج��داول زمان��ی و
سیالبسهای آموزشی انواع مختلف مدارس و
اهداف برنامههای آموزشی ویژه دانشآموزان
مواجه ب��ا اختالالت یادگیری ب��ه طور کامل
طراحی گردیده اس��ت .دولت سوئد به تعیین
برنامه زمانبندی ش��دهای برای مدارس پایه
و تکمیلی متوس��طه استثنائی مبادرت نموده
اس��ت .آژانس ملی آموزش مسئولیت طراحی
سیالبسهای آموزش اس��تثنایی اعم از زبان
خارجی دوم و س��وم ،زبان انگلیس��ی ،رقص،
نمایش��نامه ،زبان س��وئدی و زبان اشاره ویژه
دانشآموزان ناش��نوا را عهدهدار اس��ت .سایر
دروس و س��یالبسهای آموزشی مدارس پایه
توس��ط دولت تعیین میگ��ردد .آژانس ملی
آموزش همچنین به طراحی سیالبس آموزش
ویژه مدارس پایه استثنائی مبادرت مینماید.

قوانی��ن مدارس پای��ه در خص��وص مدارس
اس��تثنائی نیز مص��داق مییابد .مس��ئولیت
اتخ��اذ تصمیم در خص��وص ارتقای تحصیلی
دانشآموزان مدارس پایه به کالسهای باالتر
بر عهده هیئت امنای مدارس اس��ت .مدیران
مدارس نیز از مس��ئولیت سازماندهی دروس
و فعالیتهای حرفهای به دانشآموزان و ارائه
خدمات مش��اوره و راهنمای��ی جهت انتخاب
از میان گزینههای مختلف ارائه ش��ده توسط
مدارس برخوردار هستند.

نهادهای برنامهریز مدارس استثنائی

اعطاء مدارک آموزشی

آژان��س ملی آم��وزش به طراحی س��یالبس
آموزش��ی ویژه مدارس اس��تثنائی که از هیچ
همانندی در سیستم آموزشی کشور برخوردار
نيس��ت ،مبادرت نموده اس��ت .زبان اشاره در
ای��ن مدارس از سیالبس��ی خ��اص برخوردار
است .هر ساله دولت سوئد به مشخص نمودن
جداول زمانبندی مدارس استثنائی مبادرت
مینماید .ج��داول زمانبندی که س��الهای
تحصیل��ی 1تا 10را ش��امل میگ��ردد از نظر
ش��کلی نظیر جداول زمانبندی مدارس پایه
است .تعیین تعداد س��اعات مشخص درسی،
ام��کان انتخابهای ف��ردی دانشآم��وزان و
انتخاب م��دارس تکمیلی برعهده آژانس ملی
آموزش سوئد است.

آن دس��ته از دانشآموزانی که به تحصیل در
مدارس پایه اس��تثنائی مب��ادرت مینمایند،
در پای��ان ب��ه دریاف��ت گواهینامه آموزش��ی
نائل میآیند .عالوه بر این ،نمرات ارزش��یابی
تحصیل نیز ب��ه آنان ارائه میگ��ردد .گفتنی
اس��ت که دانشآموزان مدارس استثنائی نیز
از سیستم نمرهدهی مشترک با مدارس عادی
برخوردار هستند.

ارزیابی تحصیلی

تجــارب سودمنـــــــد

ارتقاء تحصیلی

نهادهای مرکزی آموزش استثنائی
مس��ئولیت اتخ��اذ تصمیم مبنی ب��ر پذیرش
ی��ا ع��دم پذیرش ک��ودکان در م��دارس پایه
اس��تثنائی بر عهده هیئت امن��اء مدارس پایه
اس��تثنائی س��وئد اس��ت .ش��کایات وارده بر
تصمیمات هیئت مذکور تنها از سوی والدین

مشاوره آموزشی

پذیرش و هدایت تحصیلی
ادارهکنندگان م��دارس پایه و انجمن مدارس
اس��تثنائی ب��ه اتخاذ تصمیم��ات در خصوص
پذیرش یا عدم پذی��رش کودکان در مدارس
استثنائی مبادرت مینمایند.
برگرفته از :اينترنت

تجــارب سودمنـــــــد
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و یا قیم کودکان به انجمن ش��کایات آموزشی
تسلیم میگردد.
هیئت مدیره دانش��گاهها و دانشکدهای ایالتی
کشور س��وئد پاس��خگوی نیازهای خاص آن
دس��ته از دانش��جویانی اس��ت که به واسطه
اختالالت جس��مانی یا سایر مشکالت از روند
طبیع��ی تحصیالت خ��ود بازماندهان��د .بنابر
مصوب��ات آم��وزش عالی ،هیئته��ای مدیره
مراکز آموزش عالی ملزم به تخصیص حداقل
 15درصد از بودجه آموزش��ی به دانشجویان
با اخت�لاالت جس��مانی اس��ت .الزم به ذکر
اس��ت چنانچه بودجه  15درصدی اختصاص
یافته به این امر کافی نباش��د ،دانش��گاه ملی
اس��تکهلم عهدهدار مس��ئولیت تأمین بودجه
مازاد میگردد.
طی س��ال  2001بالغ بر  2200دانش��جوی
س��وئدی با اختالالت کارکردی مواجه بودند
که از این تعداد 1500 ،دانشجو از کمکهای
مالی آموزشی برخوردار گردیدند.
از پايان سال  1999آزمون استعداد تحصیلی
دانش��جویان اس��تثنایی جهت ورود به مقطع
آم��وزش لیس��انس در قالب دو آزم��ون ویژه
دانشآم��وزان مواجه با اخت�لاالت بینایی از
طریق خ��ط بری��ل ( )Brailleو آزمون ویژه
دانش آموزان ناش��نوا به واس��طه نوار کاست
برگزار میگردد.

اکثری��ت دانشآم��وزان کالسه��ای  9و 10
م��دارس پایه اس��تثنائی از خدمات مش��اوره
آموزشی و شغلی در جهت آمادگی برای ورود
به مراکز تکمیلی متوسطه و آشنایی با زندگی
اجتماعی بهرهمند میگردند .مشاوران شغلی
مدارس اس��تثنائی ب��ه نمایندگ��ی از آژانس
استخدامی از وظایف مشخصی برخوردار بوده
و به همین منظور آموزش میبینند .از جمله
مهمترین وظایف مش��اورین میتوان به یافتن
مکان��ی جهت آموزش زندگ��ی کاری و ایجاد
اش��تغال از طریق ارائه آموزشهای خاص به
دانشآموزان سال آخر آموزش اشاره نمود .آن
دسته از دانشآموزان استثنایی که به تحصیل
در مدارس پایه یا مدارس اس��تثنائی مبادرت
مینماین��د ،توس��ط هیئت امناء م��دارس از
مج��وز ادامه تحصیالت خ��ود هر طریقی غیر
از آنچه که در قوانین آموزش��ی لحاظ گردیده
برخوردار میگردند که از آن جمله میتوان به
آموزش درخانه اشاره نمود.
گفتنی اس��ت که تحت چنین شرایطی روند
پیش��رفت تحصیلی دانشآموزان مورد نظارت
قرار میگیرد.
الزم به ذکر اس��ت اگر چنانچه شرایط مذکور
وجود نداشته و یا شرایطی که تحت آن اجازه
صادر گردیده برقرار نباش��د ،مجوز مذکور در
هر زمان ابطال میگردد.
اکثر کالسهای آموزش��ی کودکان استثنایی
در س��اختمان مدارس پای��ه و مراكز تکمیلی

متوس��طه ع��ادی تش��کیل میگ��ردد .عالوه
بر ای��ن ،تع��دادی از دانشآم��وزان مواجه با
اختالالت یادگیری نیز در کالسهای مدارس
پایه و مراکز تکمیلی متوس��طه عادی آموزش
میبینند .از این روی غیرمعمول نیس��ت که
معلمان مدارس عادی پایه و تکمیلی متوسطه
به تدریس موضوع��ات هنری به دانشآموزان
م��دارس اس��تثنایی نیزمب��ادرت مینمای��د.
دانشآم��وزان مواج��ه با نواق��ص حرکتی در
م��دارس پای��ه عادی حاض��ر ش��ده و تنها از
کمکهای وی��ژهای برخ��وردار میگردند .در
سطوح محلی و ملی ،مراکز مددیاری مختلفی
در جه��ت ارتقاء پیش��رفت تحصیلی کودکان
و نوجوانان ناش��نوا ،نابینا و یا مواجه با لکنت
زبان برپا است .فعالیت عمده مراکز مذکور بر
انجام تحقیقات آموزشی و تربیتی در خصوص
دانشآم��وزان مواجه با اختالالت یادگیری در
سیستم آموزش دولتی متمرکز گردیده است.
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افسردگي چيست؟
ما در زبان روزمره از كلمه افسردگي جهت توصيف تركيبي از احساسات
غمگيني ،ناكامي ،نااميدي و  ...استفاده ميكنيم.
در كتاب مقابله با افسردگي و شيوههاي درمان آن نوشتهي ايوي.ام.بالک
برن به ترجمه گيتي شمس ابتدا به تعريف افسردگي و طبقهبندي آن به
خلق ،تفكر ،جسماني ،شدت آن و اينكه چه كساني به افسردگي دچار
ميشوند و علل آن پرداخته شده است.
نويسنده كتاب ،افسردگي را به چند دسته طبقهبندي كرده كه شامل:
توارﺙ ،هرمونها ،ناقلهاي عصبي فعاليت الكتريكي و نقش آن را در
به وجود آمدن بيماري افسردگي توصيف نموده است.
در قسمتي ديگر از اين كتاب ،روشهاي درمان افسردگي را مورد بررسي
قرار ميگيرد كه شامل انواع داروهاي ضد افسردگي است و در مقابل به اثرات
جانبي اين داروها پرداخته ميشود .در بخشي ديگر از كتاب مقابله با افسردگي و
شيوههاي درمان آن مورد توجه نويسنده كتاب قرار گرفته است وي در مورد
شيوهاي جديد در درمان افسردگي نوشته كه در اين شيوه ،شناخت راه درمان
در درمان افسردگي بسيار مؤثر است.
ارائه روشهاي گام به گام ،آوردن مثالهاي فراوان باليني و نمونههايي از
مسائل واقعي ،مطالب كتاب را بسيار مفيد ساخته است محتواي اين كتاب از
دو نظر قابل توجه است --1 :در عين حال كه مطالب ساده و روشن است از
پشتوانه محكم علمي و تجربي برخوردار است  --2رويكرد چالشگرايانه در
آن ،چشم به سوي اميدواري ،راه گشايي در درمان و برنامهريزي و تدبير
درماني سوق ميدهد.
در واقع ميتوان گفت هدف نويسنده از نوشتن اين كتاب نشان دادن
راهكارهايي است كه انسانها بتوانند افكار بيمارگونه و منفي خود را شناسايي
و بر آن غلبه كنند.
اين كتاب در  12فصل و  187صفحه درباره موضاعتي از
قبيل :افسردگي چيست؟ علل افسردگي كدامند؟ درمان
افسردگي ،چگونه افسردگي را بينيم ،شيوهاي جديد
در درمان افسردگي ،چگونگي ارتباط افكار با احساسات
افسردگيزا ،چگونه بر كمک تحركي غلبه كنيم ،مشكالت
خاص ،نگرشهاي كه شما را افسرده ميسازند و چگونه سالمتي
بدست آورده خود را حفظ كنيد سخن به ميان آورده است.
كتاب مقابله با افسردگي با قيمت  15,000ريال توسط انتشارات
رشد به چاپ رسيده است عالقمندان براي مطالعه اين كتاب ميتوانند
به كتابخانه مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد مراجعه كنند.

معرﻓﻲ ﻛتـــــــــــــاب

زمزمهاي با معبودم
اي مهربانترين،
هر روز دلم بيش��تر ميلغزد ،بيش��تر ميخواهد و بيش��تر از تو دور ميشود .از رحمتت پلي به قلب خستهام بزن و به من بيآموز كه در هر تنهايي
و ترس ،در هر بيكسي و اضطراب ،فقط ياد تو مايۀ آرامش است.
الهي،
مرا با دست خالي از خوان نعمتت برمگردان كه تنها تو ميتواني ميهمان ناسپاست را پذيرا باشي.
الهي،
مرا به آنچه در تقديرم نگاشتهاي ،راضي كن تا بتوانم چشم بر ظواهر ببندم و دل از آنچه مرا از تو دور ميكند ،بكنم.
به قدر قطرهاي از درياي رحمتت به من بچشان ،كه گمكردۀ راهم و گمكردۀ آشيان .
جز تو كس��ي را ندارم تا دلتنگيهايم را مرهم باش��د .قفل از دل خس��تهام بگشا و اجابت كن خواستهام را .باشد كه غرق در اقيانوس مهربانيات
شوم و مست از جام حقيقت.
چه شب عجيبي بود ،در اوج آرامش ،شور و نشاط در آسمان موج ميزد.
آن غار كوچك ،آن شب ميزبان تمامي فرشتگان آسمان بود .
شب ابالغ پيامدار آسمان بود ،به عزيزترين بنده.
او ذكر ميگفت و فرشتگان هلهله ميكردند .
گفتند  « :بخوان به نام پروردگارت» .
او خواند و زمين به لرزه درآمد از عظمت گفتارش.
گفتند « :همانا ،خدا مهربانترين بندهاش را مايۀ رحمت براي عالميان قرار داد ».
اوصادقانه دعا كرد و فرشتگان آمين گفتند .او در پيشگاه معبود سر به خاك ساييد و خاك باليد به خود ،از اين همه شكوه.
آن شب ،شب بعثت بود.
شب رحمت بود و شب مغفرت.
او قدم برداشت تا آغاز كند ،تالش خستگي ناپذير بيست و سه سالهاش را.
او قدم برداشت تا نخستين دعوت را از آشيانهاش آغاز كند.
و لبيك گفت ،بانوي بيمثالش.
و اين گونه بود كه رسول عشق شد و صداقت؛ اسوۀ تالش گرديد و عشق؛ مظهر مهر شد و صبر؛ و چه بر حق دورد مالئك از ازل تا ابد بر اوست.
تقديم به پيشگاه مواليم وليعصر (عج)
موالي من،
از تو نوشتن چقدر سخت است.
امروز كه در مرداب خودخواهي و خودبيني گرفتاريم ،نياز به حضورت چقدر احساس ميشود.
آقاي من،
دلهامان را زنگار غرور گرفته و چشمهامان را جز بر پليديها نتوانيم گشود.
موالي من،
بيا و با آمدنت آرامش را دوباره معنا كن.
موالي من،
بيا ،تا با آمدنت ،نيلي آسمان دوباره رنگ صداقت بگيرد و آبي دريا رنگ حقيقت.
بيا و قدمهاي خستهمان را جاني دوباره ببخش ،شايد در اين وادي غريب خود را بيابيم.
مریم حامتی
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داستان فید

نویسنده :سعیده اکبری

در دور دس���تها و در می���ان گندمزارهای طالیی رنگ دهکدهای زیبا وجود داش���ت و موجودی در آن
زندگی میکرد با یک پا به نام فید ،فید از همان زمانی که متولد شد در همین دهکده زندگی میکرد.
والدی���ن وی نی���ز در همینجا متولد ش���ده و از دنیا رفته بودند و اکنون فید ب���ه تنهایی ،در کلبهای زیبا
زندگی میکرد .فید ،تمام لذت زندگی را در گندمزار و با پرش به اینسو و آنسو درک میکرد و هر
ِ
«دوست من» صدا میکرد و شبها با ماه که
زرین خورش���ید س�ل�ام میداد و او را
روز صبح به قرص ّ
او را هم راز خود میدانس���ت از اتفاقاتی که در طی روز رخ داده صحبت میکرد .ش���کل ظاهری فید
عبارت بود از یک سر و یک نیم تنه با پایی بلند و فقط یک چشم داشت:

یک ش���ب که فید غرق در خواب و رؤیاهایش بود در خواب
دو خ���ط موازی را دید که در پ���ی هم میرفتند ،گاهی حرکت
این دو خط کند و گاهی به حالت دویدن در میآمد .فید در
ای���ن لحظه خودش را میدید به ش���کل ی���ک خط موازی که
در گوش���های ایس���تاده و با یگانه چشمش به حرکت و پیچ و
ت���اب خوردنهای این موجود دو پا مینگ���رد .ناگهان فید از
خ���واب پرید و چش���مش بر روی یک خ���ط باریک که همانا
پای بلندش بود ثابت ماند .احساس���ی آمیخته با حسرت و
ناراحتی در او بوجود آمد و برای اولین بار به سبب مقایسه
پای خود با پای آن موجود دچار یأس و ناامیدی گشت .چرا
ک���ه فید با تنها پای خود نه میتوانس���ت ب���دود و نه برقصد،
بلک���ه تنها میتوانس���ت بپ���رد .فید در این مقایس���ه خود را
اینگونه میدید:
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دیگ���ر ن���ه ب���ه گن���دم زار میرف���ت و نه ب���ر قرص خورش���ید
مینگریس���ت .رؤیای دوپا ش���دن به اندازهای در او اثر کرده
بود که اغلب خود را اینگونه تصور میکرد:
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روزه���ا از پی هم آمدن���د و رفتند و فید
دیگر همان فید س���ابق نب���ود که هر روز
ش���اد و خ���رم در گن���دم زار میپری���د و
میجنبید و دنی���ا را زیبا میدید ،او حتی
در بیداری هم چش���مش را میبست و
در عال���م رؤیا خود را به ش���کل موجودی
دوپا میدی���د که م���یدود و میچرخد و
غرق در این لذت ناگاه چشم میگشود
و با چهرهای غمگی���ن به پای بلند خود
مینگریست .اکنون فید به این شکل
شده بود:

ی���ک روز صب���ح که فید از خواب بیدار ش���د فکری به س���رش زد و آن
فک���ر این بود که تخته چوبی ب���ردارد و آن را در کنار پایش قرار داده و
با ریس���مانی ببندد .به دنبال این فکر به بی���رون رفت و تکهای باریک
از چوب یک درخت را پیدا کرد و با کمک ریسمانی آن را اینگونه به
پایش بست:

چند لحظهای خود را نگریست و ارزیابی نمود و سپس سعی کرد همانند آنچه در رؤیا دیده بود خود را به حرکت در آورد
و حرکت چوب را با پایش هماهنگ سازد اما نتیجهای نمیگرفت .ناگهان در اثر ناهماهنگی پایش با تکه چوب تعادل
خود را از دست داد و بر زمین غلتید .فید بعد از لحظه ای سکوت شروع به گریستن کرد و گله از اینکه چرا از ابتدا به
شکل  2پا به دنیا نیامده است .فید در این حالت اسفبار به این شکل شده بود:

در روزهای بعد از این اتفاق ،فید دیگر به موجود دو پا نمیاندیش���ید و تنها غمگین و افس���رده در گوش���های مینشس���ت و
اش���ک میریخت تا اینکه یک ش���ب آن موجود باز هم به خوابش آمد .فید در خواب میدید که همچون گذشته در گندمزار
میجهد و به اینسو و آنسو میپرد و از آفتاب لذت میبرد .در این هنگام آن موجود دوپا هم سعی میکرد همچون فید
بپرد ،بنابراین ش���روع کرد به طور پی در پی و نامرتب پریدن اما بیش از س���ه یا چهار بار بطور متوالی نتوانس���ت بپرد .فید
همچنان در خواب بود و غرق در شادی و تعجب از اینکه چرا آن موجود نمیتواند همچون او بپرد .در همین حال از خواب
بیدار ش���د و نگاهش به س���رعت بر روی پای خود ثابت ماند .فید لحظهای این خواب را با خوابی که چندی پیش دیده بود
مقایس���ه کرد .در خواب قبلی فید اص ً
ال وجود خود را حس نمیکرد و فقط به آن موجود دو پا نگاه می کرد اما در خوابی که
ً
هم اکنون از آن برخاس���ت وجود خویش را کامال حس میکرد و دریافت آنچه را که او به راحتی انجام میدهد ،آن موجود
دو پا از عهدهاش بر نمیآمد .حاال دیگر فید دریافته بود که برای هر موجودی توانایی ویژهای در نظر گرفته ش���ده اس���ت که
میتواند با آن شادی زندگی را دریابد .اکنون فید سرحال و حتی شادتر از گذشته صبحها از خواب برمیخاست و به خورشید
سالم میداد و در گندمزار با شادی میجهید.
او اکنون خود را در کنار موجود خیالی اینگونه تصور میکرد:
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توازن یا تعادل
« مگر نه آنکه ،خانۀ تن راه فرسودگی میپیماید تا خانۀ روح آباد شود! »
شهید آوینی
دوستان من،
قانون دنیا میگوید ،همه چیز باید متعادل باشد.
هر آنچه را که به آن میاندیشی ،
در این قانون خداوند جای میگیرد.
اما آنچه امروز من و تو میبینیم،
عدم تعادل است.
جابهجایی است.
من و تو اگر جسممان ناقص است،
کفۀ دیگر ترازویمان که همانا روحمان است،
سنگین است از عشق به خدا.
چرا که قانون خدا بر تعادل و انصاف است،
نه بر بی انصافی.
اگرخدا ،چیزی از وجودت را برداشت و کم کرد،
با عشق خدایی خود که ما از درک آن عاجزیم ،
هزاران چیز دیگر در جبران این نامتعادلی در ما قرار داده است.
اکنون زمان آن است که عظمت روح خویش را دریابیم.
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انتخابات گروه همیاری بانوان برگزار شد
نشست گروه همیاری بانوان رعد با دستور کار انتخابات اعضای هیأت مدیره این گروه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در این جلسه پس از تالوت چند آیه سوره بقره از کالما...
مجید که به پاداش کارهای خیر و حسنه نزد خداوند اشاره داشت از خدمات و زحمات خانم صدیقه اکبری مدیرعامل
مجتمع رعد که همزمان مسؤولیت گروه همیاری بانوان را هم برعهده داشت قدردانی و تشکر شد و در ادامه نامزدهای
عضویت در هیأت مدیره گروه بانوان هر یک مختصری از تجارب و سوابق فعالیتهای خود را برای آگاهی حضار بیان
کردند .در ادامه مراسم رایگیری برای تعیین هیأت مدیره گروه همیاری بانوان به ترتیب  5عضو اصلی و  2عضو
البدل آغاز شد.
در مجموع  38نفر از اعضای گرو ه همیاری بانوان در این انتخابات شرکت کردند که حائزین باالترین آرا به ترتیب
عبارتاند از :الهه مصداقی 32رای ،مهیندخت پروین  26رای ،فرزانه توحیدی 25رای عفت رحیمپور  24رای ،ثریا
امیراحمدی 20رای ،اکرم خرازچی  17رای و فاطمه کوچک یزدی  14رای.
شایان ذکر است اعضاي انتخاب شده در نشستي كه در تاريخ دوشنبه  13تير با حضور مدیرعامل مجتمع رعد برگزار
شد اعضای هیأت مدیره را به شرح زیر انتخاب کردند الهه مصداقی به سمت مدیر گروه بانوان ،ثریا امیراحمدی به
سمت معاون گروه بانوان و عفت رحیمپور به سمت دبیر گروه بانوان.

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد اعالم کرد
جدول زمانی ویزیت رایگان معلوالن جسمیحرکتی
به منظور رفاه حال معلوالن جسمیحرکتی ،گروهی از پزشکان نیکوکار جدول ویزیت رایگان توانیابان را اعالم کردند.
به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزشی نیکوکاری ،رعد؛ به همت واحد مددکاری گروهی از پزشکان نیکوکار در یک
اقدام انسان دوستانه جدول حضور و مالقات توانیابان جسمیحرکتی را تنظیم و ارایه کردند.
بر این اساس روزهای سهشنبه هر هفته از ساعت  12:30دقیقه تا ساعت  14پزشک متخصص اعصاب و روان این
گروه از بیماران را ویزیت خواهد کرد همچنین سهشنبههای اول هر ماه پزشک عمومی از ساعت  10تا  12خدمات
مورد نياز را میدهد.
پزشک متخصص چشم هم از ساعت  9تا  12پنجشنبههای اول و سوم هر ماه آماده پذیرش بیماران بخش چشم
خواهد بود و پزشک متخصص گوش و حلق و بینی هم پنجشنبه آخر هر ماه از ساعت  13:30دقیقه مراجعه کنندگان
را ویزیت خواهد کرد متخصص کنترل درمان درد یکی دیگر از پزشکانی است که بیماران را از ساعت  8تا  10صبح
آخرین چهارشنبه هر ماه مالقات میکند.
شایان ذکر است عزیزان معلول برای استفاده از تسهیالت و خدمات درمانی مجتمع آموزشی رعد میبایست یک روز
پیش از زمان مالقات ضمن تماس با شماره  88082266در واحد مددکاری مجتمع ثبت نام به عمل آورند.

رعد در پنجاهمين كنگره دندانپزشكي شركت كرد

اخبـــــــــــــــــــــــار
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به دعوت مسؤوالن برگزاري پنجاهمين كنگره انجمن دندانپزشكي ايران ،مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد در جمع
مؤسسات و نهادهاي خيريه اين گردهمايي علمي شركت كرد.
به گزارش روابط عمومي مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد؛ به همت انجمن دندانپزشكي ايران پنجاهمين كنگره
دندانپزشكي از تاريخ  21تا  24ارديبهشت ماه در محل برج ميالد برگزار شد.
در اين نشست چهار روزه كه اكثر مؤسسات و مراكز علمي تخصص حضور داشتند .اغلب شركت هاي داخلي و خارجي
مرتبط ،محصوالت و لوازم دندانپزشكي و آخرين توليدات خود را ارايه كرده بودند.
در اين كنگره چهار مؤسسه خيريه حضور داشتند كه يكي از آنها مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد بود .مجتمع رعد در
اين مراسم ضمن برپايي غرفه ،فعاليت و خدماتي را که به صورت رايگان ارايه ميدهد براي شركت كنندگان تشريح
كرد.
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برگزاري اردو تفريحي آموزشي باغ فيض
اردوي يكروزه تفريحي آموزشي مجتمع نيكوكاري رعد ،روز سهشنبه  15تير در منطقه باغ فيض تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد ،اين اردو با حضور كارآموزان ترم تابستاني اين مجتمع با مشاركت
كاركنان مجتمع برگزار شد.
در اين مراسم ضمن اجراي زنده موسيقي توسط محمد خجسته و غالمرضا عبدي  2نفر از مربيان موسيقي رعد ،مسابقات
پينگ پنگ هم برگزار شد .همچنين به  21نفر از برندگان مسابقه معلومات عمومي كه به صورت حضوري در فواصل زماني
مختلف اين مراسم برگزار شد ،جوايزي اهداء شد.
شايان ذكر است ،برگزاري اردوهاي تفريحي آموزشي ،از برنامههاي ساليانه مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد است ،كه تأثير
مثبتي در روحيه و نشاط جمعي توانيابان دارد.
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بازديد كارآموزان رعد از
خزانه جواهرات ملي
گروه��ي از كارآموزان مجتمع آموزش��ي نيك��وكاري رعد از
خزان��ه جواهرات ملي بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران
بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد؛ بر
اس��اس هماهنگيهاي به عمل آمده از سوي واحد مددكاري
مجتمع رعد  50نفر از كارآموزان اين مجتمع در  2نوبت از
موزه جواهرات ملي بانك مركزي بازديد كردند.
بر اس��اس اين گ��زارش در اين بازديد كه جمعي از پرس��نل
مجتم��ع رع��د ه��م كارآم��وزان را همراه��ي ميكردن��د،
بازديدكنن��دگان از نزديك گنجينه منحصر به فراد جواهرات
ملي را مش��اهده كردند .در اين بازديد كه قريب به  2ساعت
به طول انجاميد حاظران با بخش��ی از تاريخ كشور عزيزمان
ايران آشنا شدند.
ش��ايان ذكر اس��ت اغلب اين جواه��رات از دوران قاجاريه و
پهلوي باقي مانده است.
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بازدید از مجتمع نیکوکاری رعد طالقان
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جمعی از گروه همیاری بانوان مجتمع
آموزشی نیکوکاری رعد به اتفاق معاون
آموزشی و مسؤول واحد مددکاری از مجتمع
رعد طالقان بازدید کردند به گزارش روابط
عمومی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد ،به
منظور آشنایی با فعالیتها و عملکرد مجتمع
آموزشی نیکوکاری رعد طالقانی چند تن از
اعضای گروه همیاری بانوان همراه مسؤوالن
.آموزشی از مرکز طالقان بازدید کردند
بنا به اظهارات خانم صادقپور یکی از اعضای
فعال گروه همیاری بانوان در این بازدید ضمن
آشنایی با عملکرد و فعالیتهای رعد طالقان،
گروه از ابتکار ارزنده این مرکز در زمینه
راهاندازی فروشگاه «حسن نیت» بازدید
کردند ،وی افزود :این اقدام رعد طالقان
بسیار جالب بود به نحوی که در نظر داریم
با راه اندازی فروشگاههای زنجیرهای حسن
نیت در اکثر شهرهای کشور زمینه آشنایی
مردم با توانمندیها خالقیتهای کارآموزان
رعد را فراهم آوریم شایان ذکر است مرکز
رعد طالقان از جمله مراکز جدیدالتأسیس
است که با تالش نیکوکاران آن دیار توفیقات
.ارزشمندی کسب کردند

اعضاي انجمن اولياء و مربيان مجتمع آموزشي
نيكوكاري رعد انتخاب شدند

با حضور جمعي از اولياي كارآموزان ،انتخابات انجمن اولياء و مربيان مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اين مجتمع ،جلسه انتخابات انجمن اولياء و مربيان مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد
پنجشنبه  24مرداد  89با حضور جمعي از اولياي كارآموزان در سالن همايش اين مجتمع برگزار شد.
در ابتداي اين مراسم ،نسرين صانعي معاون آموزشي مجتمع با تشكر از والدين بدليل حضورشان در اين جلسه،
خواستار مشاركت و تعامل بيشتر آنها با مربيان مجتمع شد  .وي افزود حضور اولياء در كنار مربيان و مجتمع رعد
ميتواند راهنماي مسير حركت ما در برنامهريزيهاي آتي مجتمع بهمنظور ارائه خدمات بهتر به كارآموزان باشد.
پس از اعالم اسامي و معرفي نامزدهاي انجمن اولياء و مربيان ،حاضران به اتفاق آراء به نفرات معرفي شده راي دادند.
نفرات برگزيده عبارتاند از :محمود كتابچي ،اصغر بيات ،قاسم ضرغامي ،علي قاسميان ،معصومه محمودي ،ملوك
شاهويسي و حسين زارع بعنوان نمايندگان اولياء انتخاب شدند .همچنين نسرين صانعي و طيبه آقاحسيني از طرف
اولياء بعنوان نماينده مربيان مجتمع انتخاب شدند.
در خاتمه ،اولين جلسه انجمن اولياء و مربيان بهمنظور انتخاب مسؤوالن انجمن در مجتمع برگزار شد و نفرات زير،
به ترتيب به سمتهاي مذكور انتخاب شدند:
 نسرين صانعي به سمت رئيس انجمن علي قاسميان به سمت نايب رئيس قاسم ضرغامي به سمت خزانهدار معصومه محمودي به سمت منشيبرگزاري مراسم معارفه با مديرعامل و هيئت مديره مجتمع و تقسيم وظايف ميان اعضاي انجمن به جلسه آتي اين
انجمن موكول شد.
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گروهي از دانشجويان رشته مشاوره دانشگاه شهيد بهشتي
از مجتمع آموزشي نيكوكار رعد بازديد كردند

در پ��ي تقاض��اي
دانشگاه شهيد بهشتي
و موافق��ت مس��ؤوالن
مجتم��ع آموزش��ي
نيك��وكاري رع��د،
گروهي از دانشجويان
رشته مشاوره دانشگاه
ش��هيد بهش��تي ب��ه
هم��راه دكت��ر آناهيتا
خدابخش��ي كواليي از
اي��ن مجتم��ع بازديد
كردند.
ب��ه گ��زارش رواب��ط
عموم��ي مجتم��ع
آموزش��ي نيك��وكاري
رع��د؛ اين گ��روه 20
نفره ضم��ن بازديد از
كالسها و كارگاههاي
آموزش��ي از نزديك با

شيوههاي آموزشي مورد استفاده مربيان آشنا شدند و با چندتن از كارآموزان گفت وگو كردند.
در ادام��ه اي��ن بازديد ضم��ن حضور در واحد آموزش مجتمع ،مس��ؤوالن آموزش از رون��د مراجعه و ثبتنام كارآم��وزان توانياب و
پيش��رفتهاي آنها در طول دوره آموزش��ي گزارش ارايه كردند .بازديد كنندگان در ادامه از مركز توانبخشي مجتمع بازديد كردند و
ضمن مشاهده فعاليتهاي درماني اين كيلينيك به توضيحاتي كه كتايون حقيقي مسؤول اين مركز ارايه كرد گوش فرا دادند .بازديد
از واحد مددكاري آخرين واحد بود كه توس��ط اين گروه انجام ش��د و در اين واحد معرفي كوتاهي از مجتمع توس��ط نسرين صانعي
مسؤول واحد آموزش عالي ارايه شد.
در حاش��يه اين بازديد مصاحبهاي از دكتر خدابخش��ي گرفته ش��د كه عالقهمندان ميتوان مش��روح اين مصاحبه را درهمین شماره
نشريه توانياب مطالعه كنند.

54

شماره  35و  36بهار و تابستان 1389

نخستين مجمع عمومي مديران جوان انجمن صنفي
با حضور نمايندگان رعد برگزار شد
انجمن صنفي شركتهاي پيمانكاري تاسيسات و تجهيزات صنعتي ايران با هدف تقويت توان اجرايي و عملياتي اين انجمن ،نخستين
مجمع عمومي مديران جوان اين تشكل را برگزار كرد.
به گزارش روابط عمومي مجتمع آموزشينيكوكاري رعد؛ در اين گردهمايي كه با حضور جمعي از مديران جوان صنف شركتهاي
پيمانكاري تاسيسات و تجهيزات صنعتي ايران ،اعضاي هيأت مديره انجمن و نمايندگان رعد برگزار شد ابتدا مهندس اقبالي دبير
انجمن از حضور پرشور جوانان ابراز خوشحالي كرد و اين روز را يكي از مهمترين روزهاي زندگي خود قلمداد كرد .وي افزود :حضور
مديران جوان اين اميدواري را به هيأت مديره و اعضاي انجمن ميدهد كه در آينده اين گروه پرتوانتر و موفقتر از گذشته اهداف
تعيين شده را پيگيري خواهد كرد.
در ادامه اين نشست رئيس هيأت مديره انجمن و يكي ديگر از اعضاي هيأت مديره در بيانات كوتاهي براي مديران جوان انجمن آرزوي
موفقيت كردند و ورود آنها را به جمع مسؤوالن انجمن تبريك گفتند.
در قسمتي از اين مراسم روابط عمومي مجتمع رعد ضمن معرفي اجمالي اين مجموعه در خصوص تاريخچه آن مطالبي عرضه كرد.
همچنين پارهاي توضيحات در خصوص منشور رعد ،خدمات رايگاني كه به توانيابان عرضه ميشود ،دورههاي آموزشي و فعاليتهاي
فوق برنامه كارآموزان ،برنامههاي عمومي شامل :بازارچهها و جشنوارهها ،عملكرد جذب ،آموزش و صدور گواهينامه آموزشي كارآموزان،
نحوه همكاري با مجتمع و راههاي اهداء كمكهاي نقدي ،تشريح شد.
در ادامه بستههاي اطالعرساني مجتمع رعد شامل :لوح فشرده تصويري ،بروشورهاي معرفي مجتمع و  ...تقديم حضار در جلسه شد
و براي همكاري نزديك اين دو مجموعه ،درخواست شد با پذيرش عضويت رعد ،زمينه اجراي همكاري نزديك و هدفمند مشترك را
فراهم آوريم.
اين نشست با انتخاب اعضاي مسؤوالن گروه مديران جوان انجمن به كار خود خاتمه داد.
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society, roles of rehabilitations such as Ra’ad,
changing the way the disabled think, confidence and self belief.

«The skill of Prohibiting Depression» is an article written by Dr. Seyyed Samad Aghamiri,
Dr.Reza Habibi Saravi, Dr.Soheila Sajedi and
Fatemeh Ramezani. According to this article,
4/5 of the world’s population have non infectious diseases such as depression and heart
disease which are quickly replacing infectious
diseases globally.
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Depression is a common mental disorder that
presents with depressed mood, loss of interest or pleasure, feelings of guilt or low selfworth, disturbed sleep or appetite, low energy,
and poor concentration. These problems can
become chronic or recurrent and lead to substantial impairments in an individual›s ability to
take care of his or her everyday responsibilities.

English Index

Ra’ads second color festival successfully
brought not only benefactors but also creative
artists together where they worked hand in
hand to raise funds for the rehabilitation.

Dr.Anahita Khodabakhshi Koolayi who is the
assistance professor of The Social Welfare
and Rehabitation Science University, stated
that if charities could provide funding for students to complete their PhD or Masters degrees, and provided them enough financial
support to have scientific research laboratories, they would be of significant help to the
disabled society.

The report created by Kashaneh Mehr (Komak) and the physically disabled society in
Kashan shows that high efforts are made to
support the physically disabled in this community. This society can set an excellent example
for other communities.It states that there are
currently five schools for deaf children. These
schools are organized closely to the normal
Iranian schooling system.

Alireza Atashak, the Director of Ra›ad Alghadir
charity institute remarks that Ra’ad Alghadir’s
main aim is to create supportive workshops
that hold technical and professional trainings
for physically disabled pupil. With these vocational courses 80% of Ra’ads pupil have been
employed after graduation. This important link
has been created through training and creating employment for the physically disabled.
These workshops include support, tailoring,
handcrafting, frame making, locksmith-manship, IT services and filtering.

The administrator of Public Relations at Ra’ad
Alghadir charity institute who was nominated
as the provinces’ outstanding entrepreneur
last year states that every year around 120
of its physically disabled pupil don’t turn up to
the workshops due to difficulties with commuting. However in order to increase the number
of students, Ra’ad has not only targeted the
physically disabled but also the blind and the
semi-blind.

ing the occupational issue for the disabled is
to maintain four principles – one is to give supportive services, two is to teach the disabled
in a rightful manner, three is to providing job
opportunities and four is to support the their
independence.
Seyed Mohammad Moosavi who is the Manager Director of Firooz Health Company and
was nominated as an outstanding employee
states that developing vacancies can resolve
Economic necessities and thus give opportunities to the disabled to be presence in our
society, hence, many workshops such as child
garment making, packaging, blanket weaving,
electric boards have been created of which
70% of employees included in these industries
are the physically disabled. Currently, the biggest problem for the physically challenged is
vocational.
Careers give social presence to the physically
disabled and allow them to compensate for
their own lives thus permitting them to not only
support themselves by their families.
The second specialized topic of this issue is
focused on depression. Dr. Mariam Rassoulian
has written the first case on this matter under
“what is depression” where she states that depression is a psychological illness characterized by a pessimistic sense of inadequacy and
a despondent lack of activity. In order to prevent the physically paralyzed from reaching
depression, Dr. Mariam Rassoulian (Psychologist), Ali Ghassemian (Parent of one of the
students at Ra’ad), Mahdieh Kordi (A student
at Ra’ad and a postgraduate of Psychology)
assessed the reasons behind the outbreak of
depression through families role, exposure in
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Mr. Hamidreza Esmaeel who is one of the administrators of welfare highlighted the process
of job making for the physically disabled in an
interview, he stated that the solution for solv-
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