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قا ر
آموزش فراگیر یا انسجام یافته

جهت دستیابی به توسعه ی آموختن، براي زیست بهتر، نظام آموزشـی باید برای تمامی افراد 
ازجمله دانـش آمـوزان داراي نیازهاي ویژه برنامه ریزی بهینه  و فراگیر داشته باشد.

انسان ها با تفاوت های زیادی به دنیا آمده و در سیر رشد و تحول خود تفاوت های بیشتری پیدا 
می کنند، تفاوت هایی مانند جنسیت، نژاد، جغرافیا، رنگ پوست تفاوت هایی هستند که از بدو تولد با ما 
همراه هستند و تفاوت های دانشی، مهارتی و اجتماعی اقتصادی تفاوت هایی هستند که در طول رشد و 
شرایط زندگی اجتماعی با آن ها روبرو می شویم. به میزانی که تعامالت اجتماعی و بین فردی افراد بیشتر 
باشد، و با پدیده  های بیشتری در زندگی روبرو شوند، وجود تفاوت ها طبیعی تر جلوه گر خواهد شد که 
نتیجه آن پذیرش تفاوت هاست. هر انسانی که متولد می شود، همراه با حق زنده بودن که با تولدش به 
دست می اورد، حق حضور در اجتماع و به ِفعلیت رساندن استعدادهایش را دارد. نظام آموزش و پرورش 
وظیفه دارد که بستر این حق طبیعی را برای افراد با توانایی های مختلف فراهم کند. از همین رو فراهم 
کردن زمینه آموزش افرادی با شرایط ویژه از اهداف و وظایف مهم آموزشی است. حضور در مدرسه عالوه 
بر درس هایی که معلم می دهد، تجربه انواع مهارت های زندگی و ارتباطی است، افراد دارای معلولیت 
جسمی حرکتی یا حسی هر یک به نحوی به دلیل محدودیت های ابزاری حضور کمتری در جامعه دارند؛ 
و این کم حضوری خود منجر به کمتر شدن امکانات حضور شده و چرخه معیوب محدودیت امکانات، 

محدودیت حضور، عدم رشد امکانات ادامه پیدا می کند.
در جامعه پویا و زنده ارتباط بین گروه های مختلف روان و حمایت گرانه است، تنوع وجود گروه های 
مختلف اجتماعی در جامعه باال است و هر گروه رابطه ی رقابتی مثبتی با دیگر گروه ها دارد. اکثر گروه ها 
باور دارند که رشد دیگری به رشد آنان کمک می کند و رابطه بین گروه ها رابطه حذفی نیست و هر یک 
در فکر رشد دیگری است. برای دسترسی به چنین شرایطی حضور همه گروه ها در جامعه ضروری است. 
اکنون که نزدیک به یک قرن از شروع فعالیت های جبار باغچه بان، جهت آموزش کودکان با ناتوانایی های 
ویژه می گذرد، نقد و بررسی روش های سنتی و تغییر نظام آموزشی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. 
جامعه ادغام یافته و یک پارچه نیاز به آموزش یک پارچه دارد، جداسازی کودکان دارای معلولیت از کودکان 
سالم، منجر به عدم درک متقابل آنان از یکدیگر شده و بخشی از جامعه به دلیل حضور کمرنگ در جامعه 

دیده نشده  و در برنامه ریزی های شهری مورد غفلت واقع خواهند شد.
پذیرش تفاوت های ذهنی، جسمی و درک افراد، در کنار این اصل که وجود اختالل کالمی، حسی، 
یا جسمی دلیلی بر کم توانی ذهنی نیست، اصل اول موضوع آموزش فراگیر است. با پیشرفت تکنولوژی 
و گسترش نفوذ آن، زندگی روزمره بدون وجود این تکنولوژی ها سخت و یا تقریبا ناممکن شده است، 
امکاناتی که تکنولوژی برای انسان فراهم کرده، برقراری ساده تر ارتباط و یا گسترش ارتباط، تعامل بیشتر 
افراد و حذف مرزهای جغرافیایی و فاصله ها بین انسان هاست، و این شرایط حضور گروه های مختلف را در 
جامعه تسهیل کرده و ذهن ها را برای شناخت پدیده های گوناگون پذیرا می کند، فراهم کردن بستر حضور 
افراد با توانایی های مختلف در محیط های آموزشی، عالوه بر فرصتی که برای همه گروه های جامعه فراهم 
می کند تا از کودکی تفاوت ها را درک کرده و یکدیگر را بهتر بشناسند، زمینه شکوفایی استعدادهای 

نهفته ۱۰٪  از افراد جامعه را نیز مهیا می سازد. 
سردبیر
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ــرای  ــی ب ــیس مدارس ــر، تاس ــای دکت آق
ناشــنوایان یــا نابینایــان توســط مرحــوم 
دوره  در  خزایلــی  دکتــر  و  باغچه بــان 
خــودش کاری بســیار بــزرگ بــود و از این 
طریــق افــراد ناشــنوا و نابینا توانســتند از 
خانــه بیــرون بیایند، وارد مدرســه شــوند 
و از آموزش هــای عمومــی بهــره بگیرنــد. 
گذشته اســت  دهه هــا  دوران  آن  از 
و عمــوم جامعــه پذیــرای افــراد بــا 
ــه  ــی در جامع ــمی و ذهن ــای جس نقص ه
ــن دوره  ــما در ای ــر ش ــه نظ ــتند. ب هس
ــه  ــه جداســازی کــودکان ب ــاز ب هنــوز نی
ــدارس  ــری در م ــای ظاه ــل تفاوت ه دلی
ــه  ــورد تاریخچ ــا در م ــوددارد؟ لطف وج
ــت  ــراد دارای معلولی ــی اف ــوزش تلفیق آم

ــد؟ ــح دهی ــا توضی در دنی
 اگــر بــه لحــاظ تاریخــی نــگاه کنیــم بایــد 
بگویــم کــه در دوره ای افــراد دارای معلولیت 
اصــال حــق حیــات نداشــتند و آنــان را 
میبردنــد.  بیــن  از  و  می کردنــد  قربانــی 

پــس از ظهــور ادیــان بــود کــه گفتــه شــد 
ایــن افــراد را نبایــد کشــت، ولــی بــرای ایــن 
ــد در  ــند، بای ــه نباش ــم بقی ــو چش ــه جل ک
پناهــگاه و نوانخانــه و آسایشــگاه نگهــداری 
شــوند. پــس از جنگ جهانــی دوم و در اوایل 
قــرن بیســتم بــود کــه بحــث توانبخشــی از 
ــی  ــی، کاردرمان ــق رشــته های فیزیوتراپ طری
و گفتــار درمانــی مطــرح شــد و باعــث شــد 

محیط هــای  بــه  را  جنــگ  بازمانــدگان 
ویــژه ببرنــد تــا بعــد از توانبخشــی، بتواننــد 
ــان  ــد. در آن زم ــه برگردن ــه جامع ــاره ب دوب
دانشــگاه گالــودت در آمریکا روی ناشــنوایان 
ــرادی  ــور اف ــا حض ــام داد. ب ــی انج کارهای
ــر  ــر تغیی ــن کل ــل و هل ــس بری ــل لویی مث
نگرشــی برپدیــده معلولیــت و افــراد مبتــال 
بــه آن ایجادشــد. درهمــان سال هاســت 
کــه آمــوزش و پــرورش کــودکان اســتثنایی 
دارای  کــودکان  پــرورش  و  آمــوزش  یــا 
نیازهــای ویــژه، جایگاهــی بــرای خــود 
پیــدا کــرد و تصمیــم گرفتــه شــد کودکانــی 
ــرورش عــادی  کــه در سیســتم آمــوزش و پ
ویــژه،  مــدارس  در  نمی گیرنــد  قــرار 
ببیننــد.  خــاص  خدمــات  و  آموزش هــا 
روانشناســان  و  دانشــمندان  اســاتید، 
ــه  ــد و ب ــه کار کردن ــن زمین ــیاری در ای بس
ــوزش  ــدل آم ــه م ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ای
ایــن افــراد متفــاوت اســت. ایــن شــد 
ــل  ــس بری ــی توســط لوئی ــه خــط نابینای ک

ــکده  ــتاد دانش ــی اس ــد کمال ــر محم دکت
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــوم توانبخشــی دانش عل
ایــران است.اولیســانس فیزیوتراپــی دارد و 
ــرای خــود را در رشــته  ــوق لیســانس و دکت ف
ــن  ــت . مهم تری ــت گرفته اس ــوزش بهداش آم
عالقمنــدی ایشــان تدریــس و تحقیــق اســت.
ــی و تفکیــک  ــای تلفیق ــا او در موردآموزش ه ب
ــر اســاس تفاوت هــای  ــوزان ب نکــردن دانش آم
جســمانی گفتگویــی داشــتیم کــه می خوانیــد.

 همه دانش آموزان با هر نوع تفاوت، باید بتوانند در 
کنار هم درس بخوانند

 محمد کمالی، استاد دانشکده علوم توانبخشی

در بیانیه ساالمانکا،آموزش برای 
همه مطرح شد و اعتقادش بر این 
بود که همه بچه هاباهر نوع تفاوت 

باید در مدارس عادی درس بخوانند 
و مدارس باید آمادگی پذیرش 
دانش آموزان دارای معلولیت و 

غیرمعلول رادر کنار هم داشته باشند
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ــراد  ــود. اف ــراع می ش ــان اخت ــرای نابینای ب
ــد را در  ــاوت بودن ــه متف بزرگســالی هــم ک
آسایشــگاه ها و نوانخانه هــا نگهــداری کــرده 
ــس  ــد. پ ــدا می کردن ــه ج ــه جامع و از بقی
طبیعــی بــود کــه بچه هــای دارای معلولیت 
را هــم در یــک ســری مــدارس خــاص جای 
ــا  ــال های ۱۹۶۵ ت ــه از س ــا این ک ــد. ت دهن
ــه  ــا شــکل گرفــت ب ــی در اروپ ۱۹۸۰ نهضت
ــراد  ــک ســری از اف ــادی ســازی۱. ی ــام ع ن
ایــن  در  مبــارز  و  آگاه  معلولیــت  دارای 
ــزده ســال مســایلی را مطــرح کردنــد از  پان
جملــه ایــن کــه چــرا افــراد دارای معلولیــت 
ــتار  ــند و خواس ــدا باش ــران ج ــد از دیگ بای
حضــور در شــهرها و برخــورداری از حقــوق 
ــر  ــرف دیگ ــدند. از ط ــود ش ــهروندی خ ش
در حــوزه روانشناســی کــودکان اســتثنایی 
ــن کــودکان  هــم مطــرح شــد کــه چــرا ای
نبایــد در مــدارس عــادی درس بخواننــد و 
چــرا نبایــد در متــن جامعــه خــود حضــور 
ــث  ــا باع ــن صحبت ه ــند؟ و ای داشته باش
شــدکه در ســال ۱۹۸۰ توانبخشــی مبتنــی 
ــی۲  ــا هــدف تداخــل اجتماع ــه و ب برجامع
مثــل  ســازمان هایی  و  شــود  مطــرح 
ــرورش  ــوزش و پ ــکو و آم ــف و یونس یونیس
ــای  ــه بچه ه ــن موضــوع ک ــی روی ای جهان
کــودکان  ماننــد  هــم  معلولیــت  دارای 
فرصت هــای  و  آمــوزش  از  بایــد  عــادی 
ــر در مــدارس عــادی اســتفاده کننــد،  براب
ــوع در  ــن موض ــرح ای ــا ط ــد. ب ــد ش تاکی
جامعــه جهانــی، یک ســری از کشــورها 
در ایــن حــوزه پیش قــدم شــده و بــه 
ــج  ــه تدری ــد و ب ــت کردن ــو حرک ــن س ای
ــرای خــود  ــی جایگاهــی ب تداخــل اجتماع
ــل  ــازمان مل ــود س ــه ن ــرد. در ده ــدا ک پی
قوانیــن و اســتانداردهایی تصویــب می کنــد 
ــراد  ــور اف ــوه حض ــاس آن، نح ــر اس ــه ب ک
ــدارس  ــه و در م ــت در جامع دارای معلولی
آمــوزش  به تدریــج  می شــود.  مشــخص 
می شــود  مطــرح  مــدارس  در  فراگیــر 
وگفتــه می شــود کــودکان دارای معلولیــت 
ــور  ــا حض ــادی ب ــدارس ع ــد در م می توانن
ــد. بعضــی  ــژه درس بخوانن ــم وی ــک معل ی
ــن  ــه ای ــر ب ــر و بعضــی دیرت ــورها زودت کش
در  نهایــت  در  کردنــد.  حرکــت  ســمت 
ــه  ــرای هم ــوزش ب ــاالمانکا، آم ــه س بیانی
ــود  ــن ب ــر ای ــادش ب مطــرح شــد کــه اعتق
ــاوت  ــوع تف ــر ن ــا ه ــا ب ــه بچه ه ــه هم ک
بایــد در مــدارس عــادی درس بخواننــد 
ــرش  ــی پذی ــد آمادگ ــادی بای ــدارس ع و م
دانش آمــوزان دارای معلولیــت و غیرمعلــول 

ــند.  ــته باش را داش

 

در ایران چه اتفاقی افتاد؟ نگاه به آموزش 
فراگیر در ایران چگونه بوجود آمد؟

ــت  ــراد دارای معلولی ــوزش اف ــه آم ــگاه ب  ن
ــدارس اســتثنایی  ــا تاســیس م ــران ب در ای
مــدارس  اول  یعنــی  شــدند.  شــروع 
نابینایــان و ناشــنوایان بوجــود آمدنــد و پس 
ــتثنایی،  ــرورش اس ــوزش وپ ــکیل آم از تش
ــش،  ــال پی ــت س ــدود بیس ــج از ح به تدری
آمــوزش تلفیقــی مطــرح شــد. البتــه حضور 
مــدارس  در  معلولیــت  دارای  بچه هــای 
عــادی خیلــی گســترده نبــود تــا ایــن کــه 
در ســال های اخیــر ایــن موضــوع رواج 
بیشــتری پیــدا کــرد و بچه هــای بــا نیازهای 
ویــژه توانســتند بــه همــراه یــک معلــم رابط 
در مــدارس عــادی تحصیــل کنند. مشــکلی 
کــه از ابتــدا خــودش را نشــان داد ایــن بــود 
کــه آمــوزش فراگیــر۳ از اول توســط آمــوزش 
ــن  ــد. ای ــرح ش ــتثنایی مط ــرورش اس و پ
ســازمان بــا همــکاری ســازمان بهزیســتی و 
یونســکو دراســتان های گیــالن وسیســتان 
دو  در  را  فراگیــر  آمــوزش  بلوچســتان  و 
ــرا  ــه اج ــی ب ــورت آزمایش ــه ص ــه ب مدرس
درآوردنــد. بــه اعتقــاد مــن شــروع آمــوزش 
ــتثنایی،  ــرورش اس ــوزش و پ ــر از آم فراگی
بایــد  فراگیــر  آمــوزش  بــود.  اشــتباه 
توســط کارشناســان آمــوزش و پــرورش 
ــوزش و  ــر آم ــط وزی ــی و توس ــادی بررس ع
دنیــا  در  می شــد.  برنامه ریــزی  پــرورش 
مســئول  عمومــی،  وپــرورش  آمــوزش 
االن  اســت.  برنامه ریزی هایــی  چنیــن 
نابینایــان، ناشــنوایان و معلــوالن جســمی 
ــژه ای  ــات وی ــچ امکان ــدون هی ــی، ب حرکت
ــد و  ــه تحصیلن ــغول ب ــگاه ها مش در دانش
ــا فــوق لیســانس می خواننــد،  دکتــری و ی
پــس چــرا در دبیرســتان بایــد در یــک 

بخواننــد؟  درس  تفکیک شــده  محیــط 
چــون آمــوزش وپــرورش عــادی بــه دنبــال 
ــوزش و  ــی آم ــت ول ــر نیس ــوزش فراگی آم
پــرورش اســتثنایی چــون مســئله اش بــود، 
ایــن موضــوع را مطــرح کــرد ولی نتوانســت 
ادامــه دهــد. بــه همیــن دلیــل بعــد 
ــتان های  ــی آن در اس ــان دوره آزمایش ازپای
سیســتان و بلوچســتان و گیــالن، آمــوزش 

ــرد.  ــدا نک ــه پی ــر ادام فراگی

 پــس مــا یــک دوره تاریخــی را طــی 
ــای دارای  ــه بچه ه ــی ک ــم؛ از زمان کرده ای
معلولیــت نمی توانســتند درس بخواننــد 
و  نداشــتند  مــدارس  در  جایگاهــی  و 
ــژه  ــتثنایی و وی ــدارس اس ــه م ــه ب ــد ک بع
فرســتاده شــدند و بــه  تدریــج کــه وارد 
مــدارس تلفیقــی شــدند تــا بتواننــد درکنار 
مدرســه  بخواننــد.  درس  ســالم  افــراد 
فراگیــر مدرســه ای اســت کــه همــه ی 
دانش آمــوزان بتواننــد در آن درس  بخوانند. 
ــئوالن  ــه مس ــت ک ــکل اینجاس ــی مش ول
ــر  ــه فک ــا ب ــادی م ــرورش ع ــوزش و پ آم
ــاوت  ــوع تف ــر ن ــا ه ــوزان ب ــه دانش آم هم
نیســتند و مخالــف حضــور آنهــا در مــدارس 
ــد از  ــه بع ــور ک ــتند. همان ط ــادی هس ع
ســی ســال کارشناســان حــوزه اجتماعــی 
بهزیســتی هنــوز قائــل بــه ایــن نیســتند که 
ــه  ــد ب ــت می توانن ــودکان دارای معلولی ک
ــد!  ــول برون ــای غیرمعل ــودک بچه ه مهدک
ــر  ــی و غی ــر علم ــورد، غی ــوع برخ ــن ن ای
ــک  ــر ی ــه اگ ــت. در صورتی ک ــانی اس انس
کــودک ناشــنوا وارد مهدکــودک عــادی 
می گیرنــد  یــاد  دیگــر  بچه هــای  شــود 
ــی  ــنود ول ــه نمی ش ــت ک ــی هس ــه کس ک
می تواننــد بــا او دوســت شــوند و بــا او 
ــودک  ــی مهدک ــد. مرب ــرار کنن ــل برق تعام
ــن  ــا ای ــه ب ــه چگون ــرد ک ــاد می گی ــم ی ه
بچــه ارتبــاط برقــرار کنــد. برخــالف آنچــه 
ــودک  ــک ک ــور ی ــه حض ــود ک ــه می ش گفت
دارای معلولیــت باعــث تخریــب روحیــه 
ســایرین می شــود، تجربــه نشــان داده کــه 
ــودکان  ــن ک ــور ای ــالم از حض ــودکان س ک
ــی  ــد. یک ــتقبال می کنن ــود اس ــار خ در کن
ــا  ــری ب ــه دارای دخت ــن ک ــتان م از دوس
ــوال  ــن س ــود، ازم ــزی ب ــج مغ ــکل فل مش
کــرد کــه آیا دختــرش را بــه دبســتان عادی 
بفرســتد، یــا بــه دبســتان اســتثنایی؟ مــن 
تاکیــد کــردم کــه حتمــا بــه مدرســه عــادی 
بــرود و ایــن بچــه درمدرســه عــادی و البته 

طبق آمار یونسکو باید ده درصد 
دانش آموزان مدارس عادی از 
بچه های استثنایی؛چه از نظر 

تیزهوشی وچه کم توان ذهنی و 
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ــم  ــه مه ــام شــد. نکت غیرانتفاعــی ثبــت ن
ــه کالس دوم  ــن دخترب ــی ای ــه وقت ــن ک ای
رفتــه بــود، همــه بچه هــای کالس اول 
می خواســتند کــه بــه همــان کالســی 
برونــد کــه ایــن دختربچــه رفتــه بــود. ایــن 
ــا  ــن بچه ه ــه حضــور ای ــد ک نشــان می ده
در کالس، باعــث تخریــب روحیــه دیگــران 
ــل  ــن تعام ــاد ای ــس ایج ــود و برعک نمی ش
باعــث تقویــت روحیــه دو طــرف می شــود. 

 چــرا ســازمان آمــوزش و پــرورش، 
ــا در  ــن بچه ه ــرش ای ــه پذی ــبت ب نس

ــتند؟  ــه نیس ــادی توجی ــدارس ع م
ــه  ــا ب ــرورش م ــوزش و پ ــه آم ــت اینک  عل
آمــوزش فراگیــر تمایلــی ندارنــد، این اســت 
کــه کارشناســان آمــوزش وپــرورش عــادی 
مــا بــا مســئله معلولیــت بیگانــه هســتند. 
ــن  ــا ای ــبق ب ــرورش اس ــوزش و پ ــر آم وزی
اســتدالل کــه حضــور معلــم دارای معلولیت 
دانش آمــوزان  روحیــه  تخریــب  باعــث 
می شــود، از اســتخدام هــزار و دویســت 
در  کــرد!  جلوگیــری  توانیــاب  معلــم 
حالی کــه وقتــی دانش آمــوزی می بینــد 
کــه معلمــش بــا وجــود نوعــی ازمعلولیــت 
و  بخوانــد  درس  کنــد،  رشــد  توانســته 
دوچنــدان  روحیــه اش  شــود،  معلــم 
ــت  ــراد دارای معلولی ــور اف ــود. حض می ش
ــوز،  ــه دانش آم ــم و چ ــش معل ــه در نق چ
آشــنا  تفاوت هــا  انــواع  بــا  را  ســایرین 
ــرورش  ــوزش و پ ــان آم ــد. کارشناس می کن
ــن خصــوص یــک  ــد کــه در ای ــد بپذیرن بای
ــه  ــون ب ــده و اکن ــی ش ــی ط ــیر تاریخ س
اســت  الزم  کــه  رســیده ایم  مرحلــه ای 
آموزش هــای فراگیــر و تلفیقــی در مــدارس 
آمــوزش  کارشناســان  داشته باشــیم. 
ــر  ــه اگ ــد ک ــد بپذیرن ــم بای ــتثنایی ه اس
ــم  ــتثنایی ک ــدارس اس ــای م تعدادکالس ه
شــده بــه ایــن معنــی نیســت کــه بچه هــای 
دارای معلولیــت، مدرســه نمی رونــد، بلکــه 
ــا وارد  ــن بچه ه ــه ای ــن معناســت ک ــه ای ب
مــدارس عــادی شــده اند. طبــق آمــار 
یونســکو بایــد ده درصــد دانش آمــوزان 
مــدارس عــادی از بچه هــای اســتثنایی 
چــه از نظــر تیزهوشــی وچــه کم تــوان 
ذهنــی و جســمی باشــند. در حــال حاضــر 
ــه  ــم ک ــوز داری ــون دانش آم ــارده میلی چه
ده درصــد آنهــا می شــود یــک میلیــون 
ــک  ــر ی ــی اگ ــر. حت ــزار نف ــد ه وچهارص
ــم،  ــر بگیری ــداد را در نظ ــن تع ــارم ای چه
هــزار  پنجــاه  و  ســیصد  بایــد  یعنــی 
ــیم  ــتثنایی داشته باش ــوز اس ــش آم نفردان

ــدارس  ــوزان م ــداد دانش آم ــه تع درحالی ک
هزارنفراســت،  صــدوده  مــا  اســتثنایی 
یعنــی یــک فاصلــه بیــش از دویســت هــزار 
ــرورش  ــوزش وپ ــه آم ــه ن ــم ک ــری داری نف
عــادی توانســته آنهــا را جــذب کنــد و نــه 
ــوز  ــس هن ــتثنایی! پ ــرورش اس ــوزش پ آم
ــت در  ــا پش ــن بچه ه ــادی از ای ــداد زی تع
مــدارس هســتند. طبــق بررســی کــه ســال 
گذشــته در مــورد تعــداد کــودکان بازمانــده 
از تحصیــل در وزارت کار و رفــاه اجتماعــی 
انجــام شــد، مشــخص شــد کــه رقــم قابــل 
مالحظــه ای از کــودکان مدرســه نمی رونــد 
بچه هایــی  آنهــا،  از  زیــادی  تعــداد  و 
ــری  ــد. بهره گی ــت دارن ــه معلولی ــد ک بودن
ــودکان  از آمــوزش عمومــی، حــق همــه ک
اســت و هــر عاملــی کــه مانــع از تحصیــل 
ایــن افــراد شــود بــه نوعــی از رشــد و 
حضورآنــان در جامعــه جلوگیــری می کنــد. 
ــاز  ــوارد خــاص نی ــه در م ــم ک ــد بپذیری بای
ــرورش خــاص وجــود دارد  ــه آمــوزش و پ ب
ــدر وســیع اســت  ــوزش فراگیرآن ق ــی آم ول
ــودش  ــه خ ــت ک ــر اس ــدر انعطاف پذی وآنق
ــًال  ــد. مث ــق می ده ــراد تطبی ــن اف ــا ای را ب
آمــوزش ویــژه بــرای نابینایــان، فقــط بریــل 
خوانــی وآمــوزش جهت یابــی اســت، ســایر 
ــدارد.  ــا دیگــران ن آموزش هایشــان فرقــی ب

ــت  ــی الزم اس ــوزش تلفیق ــس در آم پ
یــک تبعیــض روا یــا مثبــت بــرای افــراد 
ــود؟ ــه ش ــر گرفت ــت در نظ دارای معلولی
 ایــن تبعیــض نیســت بلکــه توجــه خــاص 
اســت. مثــال در حمــل ونقــل شــهری هــم 
ــل و  ــا حم ــول ب ــراد غیرمعل ــیاری از اف بس
ــن  ــی ای ــد، ول ــکل دارن ــی مش ــل کنون نق
ــا مبلــغ ناچیــزی از  امــکان را دارنــد کــه ب
متــرو و اتوبــوس اســتفاده کننــد. ولــی یک 

فــرد دارای معلولیــت بــرای هــر رفــت و آمد 
در شــهر بایــد حداقــل ده تــا پانــزده هــزار 
تومــان بــرای ســرویس حمــل و نقــل ویــژه 
معلــوالن هزینــه کنــد. ایــن توجــه خــاص 
اســت و نبایــد بــه نوعــی تبعیــض دانســته 
ــه  شــود. شــرکت واحــد موظــف اســت ک
بــه همــه شــهروندان خدمــات دهــد، یــک 
ــات  ــدل خدم ــهروندان م ــن ش ــده از ای ع
رسانی شــان متفــاوت اســت، چــون صندلی 
چــرخ دار یــا عصــا نابینایــی دارنــد و بایــد از 
ســرویس ویــژه اســتفاده کننــد. در آمــوزش 
و پــرورش اســتثنایی، تئــوری و عملکــردی 
داریــم کــه بــه آن برنامــه آمــوزش انفــرادی 
می گوینــد. یعنــی اگــر شــش نفــر در کالس 
هســتند معلــم بایــد درس را بــه همــه 
آنهــا بدهــد ولــی توجــه داشــته باشــد کــه 
ــری اســت،  ــر از دیگ ــه کندت ــک بچ ــر ی اگ
بــرای او برنامــه خــاص خــودش را داشــته 
باشــد. ایــن انعطاف پذیــری در مــدارس 
عــادی هــم وجــود دارد و معلــم آنقــدر 
بایــد انعطاف پذیرباشــد کــه بــه راحتــی 
ــوزان  ــام دانش آم ــواع و اقس ــا ان ــد ب بتوان
بــا هــر نــوع توانایــی کنــار بیایــد. در 
ــان  ــه خــاص، هم ــرورش توج ــوزش و پ آم
یعنــی  اســت.  معلــم  انعطاف پذیــری 
مدرســه عــادی آن قــدر انعطاف پذیــر باشــد 
ــا،  ــه هــم بچــه ســالم، هــم بچــه نابین ک
هــم بچــه ناشــنوا و هــم بچــه دارای 
ــار  ــد کن ــی بتوانن ــمی حرکت ــکل جس مش
دو  االن  بنشــینند.  درس  کالس  در  هــم 
مدرســه در ســطح شــهر تهــران وجــود دارد 
ــی از کل  ــوزان جســمی حرکت ــه دانش آم ک
ــن مــدارس جمــع می شــوند.  ــران در ای ته
چــرا یــک کــودک دارای معلولیــت جســمی 
نبایــد در مدرســه نزدیک به خانــه اش درس 
بخوانــد؟ نبایــد یــک فــرد دارای معلولیــت 
احســاس کنــد کــه بایــد حتمــا بــه مدرســه 
اســتثنایی بــرود، در حالــی کــه آنهــا همــان 
ــد کــه دانش آمــوزان در  ــی را می خوانن کتاب
ــدارس  ــد. در م ــادی می خوانن ــدارس ع م
آمــوزش و پــرورش اســتثنایی، فقــط کتــاب 
ــه  ــا بقی ــه ب ــی اســت ک ــوزان ذهن دانش آم
هــم  آن  کــه  دارد  فــرق  دانش آمــوزان 

ــت. ــر اس ــل تغیی ــج قاب به تدری

در  تلفیقــی  آموزش هــای  رواج  آیــا   
ــوزان  ــور دانش ام ــادی و حض ــدارس ع م
ــث  ــد باع ــی می توان ــوع ویژگ ــر ن ــا ه ب
ــون  ــود؟ چ ــه ش ــرش جامع ــر نگ تغیی
بچه هــای دارای معلولیــت فقــط بــه 
شــهری  مناسب ســازی  خاطرعــدم 
ــد،  ــرون نمی آین ــه بی ــه از خان نیســت ک

حضور افراد دارای معلولیت 
چه در نقش معلم و 

چه دانش آموز، سایرین را 
با انواع تفاوت ها 

آشنا می کند
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یکــی از عوامــل، نــگاه نادرســت مــردم 
ــت. ــه آنهاس ب

 وقتــی ایــن بچه ها از اول در مــدارس عادی 
حضــور داشــته باشــند، ایــن مشــکالت حل 
می شــود. وقتــی آنهــا در تعامــل بــا معلمان 
ــگاه  ــن ن ــوزان ســالم باشــند، ای و دانش آم
ــی  ــیاری ازدانش آموزان ــد. بس ــر می کن تغیی
ــا  ــد ب ــنوا دارن ــا ناش ــا ی ــه دوســت نابین ک
ــتی  ــن دوس ــه چنی ــد ک ــار می گوین افتخ
دارنــد. متاســفانه مــا جامعــه را از معلولیت 
کــه  دیــده ام  را  کســانی  ترســانده ایم، 
ــری  ــت مس ــالن معلولی ــا ف ــند آی می پرس
اســت؟ ایــن نگرانــی بــه دلیــل عــدم 
شــناخت مــردم از پدیــده معلولیــت اســت 
و تــا وقتــی کــه افــراد دارای معلولیــت بــه 
ــود. در  ــل نمی ش ــد، ح ــه ورود نکنن جامع
آمــوزش فراگیــر و آمــوزش پــرورش عــادی 
ــه  ــرورش توجی ــر آمــوزش وپ ــی وزی ــا وقت ت
ــدارس  ــد م ــل ده درص ــه حداق ــود ک نش
عــادی بایــد آمادگــی پذیــرش افــراد دارای 
معلولیــت را داشــته باشــند، این مشــکالت 
ادامــه پیــدا می کنــد. کارشناســان آمــوزش 
اســتثنایی هــم نبایــد نگــران کاهــش 
ــن اســت  ــم ای ــند، مه ــان باش متقاضیانش
کــه کــودک دارای معلولیــت بتوانــد در 
ــور  ــد، همانط ــادی درس بخوان ــه ع مدرس
ــد. ــادی درس می خوان ــگاه ع ــه در دانش ک

ــی در  ــر نگرش ــود تغیی ــه می ش  چگون
مســئولین آمــوزش و پــرورش نســبت بــه 
وظیفــه ای کــه در آمــوزش غیــر تبعیــض 
آمیــز بــر دوش دارنــد، ایجــاد کــرد؟ آیــا 
ــه  ــت ب ــی هیچ وق ــکده توانبخش دانش
فکــر ایجــاد چنیــن تعاملــی بــا آمــوزش 

ــت؟ ــرورش بوده اس و پ
ــاد  ــردم ایج ــاس می ک ــن احس ــی م  زمان
ــت  ــرورش کار دول ــوزش و پ ــا آم ــل ب تعام
ــد،  ــما گفتی ــه ش ــور ک ــا همانط ــت وی اس
یــا  بهزیســتی  ســازمان  یــا  دانشــگاه 
ــن  ــد چنی ــتثنایی بای ــرورش اس ــوزش پ آم
ــه موفــق  ــی تجرب کاری را انجــام دهــد. ول
راه انــدازی  طریــق  از  کــه  ارزنــده ای  و 
کمپیــن پیگیــری الیحــه حقــوق معلــوالن 
ــه  ــتانش ب ــی و دوس ــروز مروت ــط به توس
دســت آمــد، نشــان داد کــه ســمن ها 
بهتریــن ابــزار را در پیگیــری مطالبــات 
ــال  ــد. از س ــت را دارن ــراد دارای معلولی اف
۷۱ در بهزیســتی، توســعه ســمن ها را در 
دســتور کار قــرار دادم، چــون معتقــد بــوده 
و هســتم کارهــای زیــادی توســط ســمن ها 
ــا همــت خــود  ــر اســت. االن ب انجــام پذی
ســمن های  و  معلولیــت  دارای  افــراد 

ــادی مناسب ســازی  ــا حــدود زی مرتبــط، ت
معابــر دنبــال می شــود. مانــی رضــوی 
نــرم  بــاور  انجمــن  حمایــت  بــا  زاده 
افــزاری درســت کــرد بــه نــام بــام( بانــک 
نقشــه  کــه  مناسب ســازی)  اطالعــات 
تهــران را دارد و هــر کســی کــه دنبــال یــک 
ــد و مراکــز تفریحــی  رســتوران، مرکــز خری
ــد از  ــد، می توان ــده باش ــازی ش مناسب س
ایــن طریــق آنهــا را پیــدا کنــد. ایــن امــکان 
ــتفاده از  ــه اس ــل ب ــه مای ــرادی ک ــرای اف ب
چنیــن امکاناتــی هســتند، مثل ســالمندان 
هــم قابــل اســتفاده اســت. بــه نظــر مــن 
حتــی اگــر یــک نفــر هــم آگاه شــود، مهــم 
ــازمان هایی  ــه س ــت ک ــت اس ــت. درس اس
مثــل بهزیســتی و وزارت بهداشــت وظیفــه 
آگاه ســازی را برعهــده دارنــد وکارهایــی 
ــد، ولــی  هــم در ایــن حــوزه انجــام داده ان
ایــن مجموعه هــا ســازمان های عریــض 
ــان  ــدل کاریش ــه م ــتند ک ــی هس و طویل
ــائل  ــار مس ــدر گرفت ــت و آنق ــاوت اس متف
مختلــف هســتند، کــه بســیاری از وظایــف 
ــازی را  ــگیری و آگاه س ــل پیش ــی مث اصل
همــه  اســت.  داده  قــرار  تحت الشــعاع 
کســانی کــه بــه نوعــی درگیــر قصــه 
معلولیــت و افــراد دارای معلولیت هســتند، 
چــه در دانشــگاه، چــه در بهزیســتی و 
ــد  ــه دارن ــه وظیف ــمن ها، هم ــه در س چ
ــا  ــش ایف ــه نق ــازی جامع ــث آگاه س دربح
ــاور تشــکیل  ــی کــه انجمــن ب ــد. زمان کنن
شــد، چنــد فــرد دارای معلولیــت، در کنــار 
افــراد ســالم بــا هــدف کار فرهنگــی و آگاه 
ســازی جامعــه دور هــم جمــع شــدند دور 
ــه ســراغ افــراد  هــم جمــع شــدند. آنهــا ب
فرهیختــه وتحصیــل کــرده ای که بــرای آگاه 
ــل می شــدند،  ــه اهمیــت قائ ســازی جامع
رفتنــد وکارهــای خیلــی خوبــی هــم انجــام 
ــورای  ــه ش ــم ک ــهرداری ه ــد. در ش دادن

راهبــردی معلــوالن تشــکیل می شــود، 
ــه  ــم ک مــن از دوســتان درخواســت می کن
نظــارت برتصمیماتــی کــه در شــورا گرفتــه 

می شــود را بــه ســمن ها بســپارند. 

ــی  ــن امکان ــر چنی ــال حاض ــا در ح  آی
ــت  ــودک دارای معلولی ــن ک ــرای والدی ب
وجــود دارد کــه از مدرســه ای کــه نزدیک 
ــد آنهــا را ثبــت  ــه اســت ولــی فرزن خان

ــد ؟ ــکایت کنن ــد ش ــام نمی کن ن
 حتمــا می تواننــد ایــن کار را بکننــد. طبــق 
ــون وقتــی همــه نهادهــا وســازمان ها و  قان
ــل  ــه مح ــده اند ک ــف ش ــا موظ وزارتخانه ه
ارائــه خدمــات خــود رامناســب ســازی 
ــد  ــم می توانن ــا ه ــس خانواده ه ــد، پ کنن
ــر شــکایت خــود در مــورد بی توجهــی  پیگی
دارای  فرزنــد  خواســته  بــه  مــدارس 
معلولیتشــان باشــند. پــدران و مادرانــی کــه 
خواســتار تحصیــل فرزندان خــود در مدارس 
عــادی هســتند، بایــد بداننــد کــه قانــون از 
ــی در  ــد. االن قوانین ــت می کن ــا حمای آنه
ایــن مــورد وجــود دارد و اگــر ایــن والدیــن 
بــه آمــوزش وپــرورش اعتــراض کننــد و کار 
ــه نفــع  ــه دادگاه کشــیده شــود، حتمــا ب ب
آنهــا رای داده خواهــد شــد. همان طــور 
کــه طبــق قانــون هــر کــودک ســالمی بایــد 
در مدرســه نزدیــک محــل زندگــی اش ثبــت 
ــت  ــودک دارای معلولی ــک ک ــود، ی ــام ش ن
جســمی هــم بایــد بتوانــد درمدرســه نزدیک 

بــه منزلــش ثبــت نــام کننــد. 

ــه نظــر شــما در مــورد اهمیــت   پــس ب
تحصیــل کــودکان دارای معلولیــت در 
ــد  ــمن ها می توانن ــادی ، س ــدارس ع م

ــند؟ ــاز باش کارس
 بــه نظــر مــن بیشــترین کمــک را ســمن ها 
ــه  ــا هــم ب می تواننــد انجــام دهنــد. دردنی
همیــن صــورت اســت. زمانــی کــه انجمــن 
زندگــی مســتقل، توســط گروهــی از افــراد 
دارای معلولیــت در امریــکا راه انــدازی شــد 
و مبارزاتشــان را شــروع کردنــد، توانســتند 
ــادی  ــرات زی ــی تاثی ــازی عموم ــا آگاه س ب
در جامعــه داشته باشــند. در کشــور مــا 
وزارت بهداشــت، وزارت آمــوزش و پرورش، 
ســازمان آمــوزش وپــرورش اســتثنایی و 
ــی  ــد، ول ــود دارن ــتی وج ــازمان بهزیس س
ایــن نهادهــا به طــور محــدودی می  تواننــد 
کــه  نقشــی  ولــی  باشــند  تاثیرگــذار 
ــی  ــد خیل ــازی کنن ــد ب ــمن ها می توانن س

ــر اســت. بیشــتر و موثرت

مشکل اینجاست که مسئوالن 
آموزش و پرورش ما به فکر همه 

دانش آموزانی با ویژگی های متفاوت 
نیستند و مخالف حضور آنها در 

مدارس عادی هستند

6

شماره 70،   زمستان 1397

آموزش فراگیر و ادغام یافته



ــه دریــک  موسســه رعــد سال هاســت ک
فعالیــت حســاب شــده و موفــق، افــراد 
ــا  ــد ت ــوزش می ده ــت را آم دارای معلولی
ــازار کار شــوند. ولــی  آمــاده حضــور در ب
ــه نظــر میآیــد کــه جــای افــرادی کــه  ب
معلولیــت ندارنــد در ایــن کالس هــا خالی 
ــا  ــد، همنشــینی ب ــر بودن ــه اگ باشــد ک
ــرای توانیابــان در  آنهــا تجربــه مفیــدی ب
ــه  ــه جامع ــرای ورود ب کســب  آمادگــی ب
ــه  ــکان وجــود دارد ک ــن ام ــا ای ــود. آی ب
ــورت  ــه ص ــا ب ــن آموزش ه ــده  ای در آین
ــراد  ــوند و اف ــه ش ــد ارائ ــی در رع تلفیق
تندرســت هــم در کنــار افــراد دارای 

ــد؟ ــوزش ببینن ــت آم معلولی
بــرای ایــن کــه بــه ایــن مطلــب پاســخ دهم  
الزم اســت دو موضــوع را از هــم جــدا کنیم. 
یکــی ایــن کــه اول ببینیــم تعریــف آمــوزش 
تلفیقــی چیســت و دیگــر ایــن کــه ببینیــم 
ــا کنــون  هــدف رعــد از ابتــدای تاســیس ت
ــه اســت؟  ــه یافت ــه ادام ــوده و چگون چــه ب
منظــور از آمــوزش تلفیقــی ایــن اســت کــه 

امــکان حضــور افــراد دارای معلولیــت را در 
ــوزش  ــرای آم ــه ب ــراد جامع ــایر اف ــار س کن
ــد کــه بســیار ارزشــمند اســت،   فراهــم کن
ــه  ــرای هم ــر را ب ــت براب ــک فرص ــون ی چ
ــی  ــد. از طرف ــاد می کن ــه ایج ــراد  جامع اف
ــراد دارای  ــت رعــد توانمندســازی اف ماموری
معلولیــت بــرای حضــور در جامعــه اســت که 
وقتــی بــه الیه هــای زیریــن آن نــگاه کنیــم،  

ــرای  ــر ب ــه همــان ایجــاد فرصت هــای براب ب
زندگــی اشــاره دارد. یعنــی فرصت هایــی کــه 
جامعــه از افــراد دارای معلولیــت دریــغ کرده 
ــا  ــا آنه ــد ت ــران می کن ــی جب ــه طریق را ب
بتواننــد در یــک ســطح  برابــر  با ســایر افراد 
جامعــه، مهــارت پیــدا کننــد، توانمنــد 
شــده و وارد جامعــه شــوند. . اشــکالی کــه 
در جوامــع جهــان ســومی و از جملــه ایــران 
وجــود دارد ایــن اســت کــه شــرایط فیزیکــی 
شــهر بــرای  ایــن افــراد مناســب نیســت  و 
ــی   ــای عموم ــد از محیط ه ــا  نمی توانن آنه
ــد.    ــتفاده کنن ــایرین اس ــد س ــه مانن جامع
بــه عبارتــی محیــط جامعــه مناسب ســازی 
شــده نیســت و امکانــات موجــود بــرای ایــن 
مجتمــع  نیســتند.  دســترس پذیر  افــراد 
ــا   ــن محدودیت ه ــران ای ــرای جب ــد،  ب رع
آغــاز بــه فعالیــت کــرد تــا محیطــی را بــرای 
افــراد دارای معلولیــت ایجــاد کنــد کــه هــم 
مناســب ســازی شــده  باشــد  و هــم انــواع 
و اقســام امکانــات   برایشــان دســترس پذیر 

ــا هــدف  ــدو تاســیس، ب موسســه رعــد از ب
اشــتغال افــراد دارای معلولیــت،  بــه ارائــه 
ــادی  ــداد زی ــه ای  روی آورد. تع ــای حرف آموزش ه
از کارآمــوزان  رعــد بــا گذرانــدن دوره هــای  
ــا  ــوند. ب ــازار کار ش ــتند وارد ب ــی،  توانس آموزش
نرگــس اللــه، مســئول آمــوزش در موسســه رعــد  
در مــورد جــای خالــی آموزشــهای فراگیــر  در ایــن 
ــر  ــا ه ــان ب ــوع از متقاضی ــه ن ــه هم موسســه ک
نــوع تفــاوت جســمانی بتواننــد در  آنهــا شــرکت 

ــد.  ــه می خوانی ــم ک ــو کردی ــد،  گفت وگ کنن

هدف رعد، ایجاد فرصت های برابر است
نرگس الله، مدیر دفتر اشتغال 

  شاید در رعد  آموزش ها  تلفیقی 
نباشند، ولی  توانسته با پیاده کردن 

رویکرد اشتغال حمایت شده،  به 
طرف   اشتغال تلفیقی حرکت کند                                                               
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ــط  ــک محی ــراد  در ی ــن اف ــا ای ــد  ت باش
ــد،   ــوزش ببینن ــده آم ــازی ش ــب س مناس
ــه  ــت وارد جامع ــوند و در نهای ــد ش توانمن

شــوند.

ایــن چیــزی اســت کــه بایــد در تمامــی 
ــاد   ــاق می افت ــدارس و دانشــگاهها اتف م
ــن  ــرای ای ــر ب ــوزش براب ــرایط آم و ش
افــراد ایجــاد می شــد ولــی  ایــن اتفــاق 

ــاده اســت. نیفت
ــی  ــدف نهای ــور اســت. ه ــن ط ــه، همی بل
ــه  ــت ک ــی اس ــی تلفیق ــان زندگ ــد هم رع
ــوزش و بخشــی از آن   ــه آم بخشــی از آن ب
بــه اشــتغال برمی گــردد. ولــی  هــدف 
رعــد از ابتــدا ایــن نبــوده کــه افــراد دارای 
ــدا  ــه ج ــراد جامع ــایر اف ــت را از س معلولی
کنــد  مجتمــع رعــد می توانســت از اول 
ایــن فضــا را بــاز کنــد و بگویــد همــه افــراد 
ــه  ــی  ب ــد ، ول ــوزش ببینن ــم آم ــار ه کن
خاطرکمبــود منابــع، کمبــود فضــا و کمبود 
ــا را  ــن فض ــص ای ــانی متخص ــروی انس نی
فقــط بــه افــراد دارای معلولیــت اختصــاص 
داد. ایــن رویکــرد قابــل دفــاع  اســت 
ــه  ــده ک ــث ش ــک باع ــن تفکی ــون همی چ
ــی  ــی تلفیق ــه  زندگ ــت ب ــان در نهای توانیاب
ــای  ــا کارگاه ه ــت ب ــد هیچوق ــند. رع برس
حمایتــی کــه افــراد در یــک محیــط مجــزا  
ــه  ــوده  و همیش ــق نب ــد،  مواف کار می کنن
ــان،   ــتغال توانیاب ــرای اش ــرده ب ــعی ک س
ــه  ــا  ب ــه آنه ــا ب ــد ت ــر کن ــه  را درگی جامع
عنــوان یــک فــرد عــادی  نــگاه شــود.  در 
ــن  ــرای ای ــزاری  اســت ب ــوزش اب ــع آم واق
کــه ایــن افــراد بتواننــد  بــه یــک اشــتغال 
ــند.  ــه برس ــر در جامع ــور براب ــر و حض براب
ــا  ــد،  ب اگــر ایــن آموزش هــا  تلفیقــی بودن
کمبــود  منابــع موجــود،  بــاز هــم نســبت 
ــا  ــه  ب ــان می رســید ک ــه توانیاب ــری ب کمت
اهــداف اولیــه رعــد در مغایــرت قــرار 
می گرفــت. مــا بــه کســانی کــه بــرای 
ثبــت نــام بــه رعــد می آینــد، رعــد را 
اینگونــه معرفــی می کنیــم کــه رعــد؛ 
ــه  محیطــی   مناسب ســازی شده اســت  ک
آموزشــهای مهارتــی و حرفــه ای را  مشــابه 
حرفــه ای  فنــی  آموزشــگاه های  ســایر 
و دیگــر آموزشــگاه های خــارج از رعــد، 
بــه توانیابــان ارائــه می دهــد. در واقــع 
ــه ای،    ــای حرف ــا  آموزش ه ــم ب ــد داری قص
ــه  ــم  ک ــت کنی ــه ای تربی ــان های حرف انس
ــند.  ــا  نداشته باش ــی ب ــط کار فرق در محی
ــده در  ــه ش ــای ارائ ــاوت آموزش ه ــا تف تنه
رعــد بــا ســایر آموزشــگاه ها ایــن اســت کــه  
ــت   ــازی شده  اس ــد  مناسب س ــط رع محی

ــا  ــر،  عص ــا ویلچ ــد ب ــان می توانن وتوانیاب
و  هــر وســیله کمــک حرکتــی دیگــر در آن 
ــد.  ــات بگیرن ــد و خدم ــد کنن ــت و آم رف

علمــی  دانشــگاه  حاضــر  حــال  در 
ــی  ــردی رعــد یــک دانشــگاه تلفیق کارب
ــراد دارای  ــن دانشــگاه   اف اســت. در ای
ــار  ــت  در کن ــراد تندرس ــت و اف معلولی
هــم  درس می خواننــد.   حــاال کــه 
رعــد نمی توانــد پذیــرای افــراد تندرســت 
ــد،   ــود باش ــی خ ــای آموزش در کالس ه
ایــن امــکان وجــود دارد کــه تعــدادی از 
توانیابــان را، بــه محیط هــای آموزشــی در 
بیــرون رعــد بفرســتد تــا فاصلــه میــان 
ــل از  ــت قب ــراد تندرس ــا اف ــان ب توانیاب
ورود بــه محیــط کار کاهــش یابــد.  ایــن 

ــود دارد؟   ــد وج ــرد در رع رویک
ــود  ــی وج ــوزش تلفیق ــرای آم ــگاه ب دو ن
دارد.  یکــی ایــن کــه افــراد دارای معلولیــت 
را بــرای آمــوزش بیــرون بفرســتیم یــا ایــن 
کــه افــراد تندرســت  را در رعــد بپذیریــم. 
مــا هــر دو نــگاه را  دنبــال می کنیــم.  
ــرای  ــم ب ــالش می کنی ــرای بخــش اول ت ب
ســطوح  کــه  تخصصــی  آموزش هــای 
مقدماتــی آن در رعــد برگــزار می شــود، 
ــوان  ــه عن ــد ب ــارج رع ــگاه های خ از آموزش
همــکار اســتفاده کنیــم.  مــا بــا ایــن 
ــه  ــرده و تفاهم نام ــی ک ــگاه ها رایزن آموزش
امضــا می کنیــم  و کارآمــوزان را بــرای 
آموزش هــای تکمیلــی  بــه ایــن مراکــز 
ــا جهــاد دانشــگاهی   می فرســتیم.  مثــال ب
همــکاری خیلــی خوبــی داریــم  و  در زمینه 
ــه   ــی ک ــی بچه های ــان انگلیس ــوزش زب آم
ــد،  ــی  را گذرانده ان ــطوح میان ــد س در رع
چنانچــه کالس هــای پیشــرفته مــا بــه 
حــد نصــاب نرســند، آنهــا را بــه کالســهای 
ــه  ــتیم.   البت ــگاهی می فرس ــاد دانش جه

متاســفانه بــرای بســیاری از دوره هــای مورد 
ــازی  ــگاه های مناسب س ــان،   آموزش نیازم
شــده و دارای شــرایط مطلــوب  پیــدا 
نمی کنیــم. شــاید زمــان زیــادی طــول 
بکشــد کــه محیــط جامعــه مناسب ســازی 
شــود تــا توانیابــان بتواننــد همــه آمــوزش-
ــد.  ــت کنن ــد دریاف ــارج از رع ــا را در خ ه
ــاز  ــه نی ــی ک ــا زمان ــم ت ــن مجبوری بنابرای
ــت،   ــط هس ــازی  درمحی ــرای مناسب س ب
داشــته  رعــد  در  را  آموزش هــا  ایــن 
ــا افــراد دارای معلولیــت بتواننــد  باشــیم ت
ــرای  ــه  ب ــد. البت ــوزش ببینن ــا  آم در اینج
ایــن کــه آمــوزش تفکیکــی موجــود را 
ــم  ــم ه ــی ببری ــوزش تلفیق ــمت آم ــه س ب
ــم  ــت.  تصمی ــه شده اس ــی گرفت تصمیمات
داریــم یــک ســری دوره هایــی را بــه صــورت 
پودمان هــای آموزشــی برگــزار کنیــم و ثبــت 
ــم.   ــام دهی ــام  آن را  به صــورت آزاد  انج ن
ــورت  ــه ص ــی دو دوره را ب ــت یک ــرار اس ق
آزمایشــی در زمســتان امســال برگــزار کنیم 
کــه اگــر خروجــی و نتیجــه خوبــی داشــت، 

ــم.  ــه دهی ــده آن را ادام در آین

می شــود در ایــن مــورد بیشــتر توضیــح 
؟   هید د

ــاه  ــه دوره هــای کوت ــن  اســت ک ــه ای برنام
مــدت ســه ماهــه  را تعریــف کنیــم و   بــرای 
ــراد کــه از خــارج از  ــام از  ســایر اف ثبــت ن
ــت  ــه ای  دریاف ــوند، هزین ــد وارد می ش رع
ــرای افــراد دارای معلولیــت  هــم  کنیــم. ب
ــد   ــه بتوانن ــود ک ــف می ش ــرایطی تعری ش
همچنــان از خدمــات رایــگان رعد اســتفاده 
ــن  ــا گرفت ــد ب ــا رع ــن دورهه ــد. در ای کنن
هزینــه از افــراد شــرکت کننــده،  هــم 
ــم  ــد و ه ــاد می کن ــی ایج ــوزش تلفیق آم
ــه  ثبــات و  از نظــر کارآفرینــی اجتماعــی ب
پایــداری بیشــتری می رســد. در پنــج شــش 
ــمینارها و  ــری س ــک س ــته ی ــال گذش س
ــه  ــده ک ــزار ش ــد برگ ــی در رع همایش های
بــرای افــراد دارای معلولیــت و ســایر افــراد 
ــمینارآینده  ــل س ــت. مث ــترک بوده اس مش
بهتریــا ســمیناری بــه نــام شــبکه بافــی که 
توســط دکترســلیمی از امریــکا برگــزار شــد 
و شــرایطی ایجــاد شــد کــه همــه درکنارهم 

ــد. ــد آمــوزش ببینن بتوانن

قــرار برایــن اســت  کــه چنــد دوره بــا ایــن 
روش برگــزار شــود و چنانچــه  نتایــج خوبی 
حاصــل شــد،  بــه ســمت برنامه ریــزی 
بــرای آینــده در رعــد برویــم.  مــا به تدریــج 
در ایــن مســیر حرکــت می کنیــم  کــه 
تلفیقــی  را  آموزش هایمــان   از   بخشــی 

 رعد  با کارگاه¬های حمایتی که 
توانیابان در یک محیط مجزا  کار 
می کنند،  موافق نبوده  و همیشه 

سعی کرده برای اشتغال توانیابان، کل 
جامعه  را درگیر کند تا به  این افراد  به 

عنوان یک فرد عادی  نگاه شود
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برگــزار کنیــم.  بــه نظــر مــن درآینــده ایــن 
ــه  ــون جامع ــد، چ ــد  می افت ــاق در رع اتف
ــد.  در  ــا می خواهن ــن را از م ــان  ای توانیاب
نظرســنجی کــه انجــام شــد معلــوم شــد که 
بچه هــای رعــد عــالوه برایــن کــه دوســت 
خودشــان   بــه  متعلــق  فضایــی  دارنــد 
داشــته باشــند، دوســت دارنــد کــه بتوانند 
وارد جامعــه هــم بشــوند.  . بــه نوعــی رعــد 
ــن در  ــد. بنابرای ــان می دانن ــق خودش را ح
می شــود  انجــام  کــه  برنامه ریزی هایــی 
ممکــن اســت یــک  ســری مقاومــت ،  
ایجــاد شــود و تغییــرات حــس خوبــی بــه 
جامعــه هــدف مــا کــه توانیابــان هســتند، 
ــرای خیریــن مجموعــه  ندهــد. از طرفــی ب
ــت  ــن اس ــم ممک ــب ه ــای داوطل وگروه ه
ســواالتی پیــش آیــد. بایــد در نظــر گرفــت 
ــراد  ــان،  اف ــای هــدف و ذینفع ــه گروه ه ک
ــا  ــه  آنه ــد هم ــه بای ــتند ک ــی هس مختلف
ــای  ــن در برنامه ریزی ه ــده شــوند بنابرای دی
ــی و  ــر روانشناس ــد از نظ ــی،  بای اینچنین
جامعــه شناســی هــم  بررســی هایی انجــام 

شــود.

 بنابرایــن بــاز هــم لــزوم  فرهنگ ســازی  
ــم  ــه ه ــد  ک ــان می ده ــودش را نش خ
ــران را  ــه  دیگ ــد ک ــاد بگیرن ــا ی بچه ه
ــه،  ــراد جامع ــایر اف ــم س ــد و ه بپذیرن

ــد. ــان را بپذیرن توانیاب
ــه باعــث شــده  ــی ک ــر  از موانع ــی دیگ یک
بحــث آمــوزش تلفیقــی در رعــد پیــش نرود  
ایــن اســت کــه  افــراد  دارای معلولیــت هم 
خودشــان را  از دیگــران تفکیــک میکننــد. 
بــه عبارتــی  آنهــا مایلنــد کــه بــا اختصــاص 
خدمــات رعــد بــه خودشــان،  یــک امتیــاز 
ــاید  ــند.  ش ــل باش ــود قائ ــرای خ ــژه  ب وی
الزم باشــد کــه رعــد در دو یــا ســه مرحلــه 
ــه   ــد. البت ــاد کن ــی را ایج ــوزش تلفیق آم
بایــد بررســی های الزم صــورت بگیــرد و 
نمی شــود یکبــاره تصمیــم بگیریــم کــه 
کالس هــا را  تلفیقــی برگــزار کنیــم.  شــاید 
درصــد زیــادی از توانیابان مشــکلی برای در 

یــک کالس نشســتن با  ســایرافراد  نداشــته 
ــی درصــد کمــی هــم هســتند  باشــند  ول
کــه اعتمــاد بــه نفــس الزم را در خــود 
ــرار  ــی ق ــن فضای ــه در چنی ــد ک نمی بینن
ــن  ــه در ای ــتند ک ــر هس ــد و راحت ت بگیرن
فضــای امــن کــه مخصوص خوشــان اســت 

قــرار بگیرنــد.

ــا ازســنین   ــه بچه ه ــن ک ــه ای ــا توجــه ب  ب
پانــزده، شــانزده ســالگی وارد فضــای رعــد 
می شــوند، بــه نظــر می رســد ایــن موضــوع 
ــادی درس  ــدارس ع ــل از آن در م ــه قب ک
خوانــده باشــند ویــا در مــدارس اســتثایی، 
تــا حــدی در پذیــرش آموزش هــای تلفیقــی 

ــد. ــر می باش ــد موث در رع

ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــن قضی ــد ای ــک بع ی
افــرادی  کــه  در مــدارس اســتثنایی درس 
آموزش هــای  پذیــرش  انــد،   خوانــده 
تلفیقــی در محیــط رعــد برایشــان ســخت تر 
اســت. ولــی بعــد دیگــر،  نیازهــای دیگــری 
ــذ پاســخ داده می شــود.  ــه در رع اســت ک
ــد  ــی رع ــدف اصل ــه ه ــت ک ــت اس درس
ــت   ــتغال اس ــه اش ــر ب ــای منج آموزش ه
ولــی رعــد،  خیلــی از نیازهــای دیگــر ایــن 
افــراد را  هــم پاســخ می دهــد. رعــد  نیــاز 

بــه معاشــرت، نیــاز بــه اجتماعــی شــدن، 
نیــاز بــه دوســت یابــی و همچنین بســیاری 
برطــرف  را  آنهــا  پزشــکی  نیازهــای  از 
ــا  ــه بچه ه ــده ک ــث ش ــد باع ــد. رع می کن
بــا جامعــه  واقعــی هــم  ارتبــاط بگیرنــد و 
اطالعاتشــان را  رد و بــدل کننــد. کســی که 
ــان  ــن جری ــود، وارد ای ــد می ش ــل رع داخ
ظرفیت هــای  و  می شــود  اطالعاتــی 
شــخصیش ارتقــا پیــدا می کنــد. بایــد 
بررســی کــرد  کــه اگــر  رعــد یــک محیــط 
ــن  ــه ای ــاز هــم هم ــا ب ــی باشــد،  آی تلفیق

نیازهــا پاســخ داده می شــوند

آیــا در اساســنامه رعــد آموزش هــای 
تلفیقــی دیــده شده اســت؟

ــت  ــن ســمت حرک ــه ای ــا ب ــی م ــر. ول خی
می کنیــم  کــه بچه هــای توانیــاب  وارد 
ــوزش و  ــه آم ــه درزمین ــوند، چ ــه ش جامع
چــه در زمینــه اشــتغال و ســعی مــا برایــن 
ــد  ــرون رع ــه بی ــا را ب ــه آموزش ه اســت ک

ــم.  ببری

ــک  ــده  ی ــام ش ــای انج ــه ریزی ه در برنام
گــروه از توانیابــان و همــکاران بــه مــدارس 
دبســتان، راهنمایــی و دبیرســتانها  می روند 
ــرد  ــوزان متوجــه شــوند کــه ف ــا دانش آم ت
تفاوتــی  ســایرین  بــا  معلولیــت  دارای 
نــدارد و بایــد در کنــار هــم باشــند. در 
رویــداد تــوان تــک هــم بــا شــعار دســترس 
پذیــری اســتارت آپ هــا بــرای افــراد دارای 
معلولیــت وارد شــدیم کــه هــدف ایــن 
ــی  ــد فضای ــم بای ــا  بگویی ــه آنه ــه ب ــود ک ب
فراهــم کنیــد کــه افــراد دارای فعالیــت هم 
مثــل  افــراد دیگــر جامعــه در اســتارت آپ 
ــد  از  ــا بتوانن ــوند و ی ــتخدام ش ــما اس ش
خدمــات شــما اســتفاده کننــد. مــن قکــر 
ــد  ــه رع ــی ک ــن کارهای ــه ای ــم هم می کن
انجــام می دهــد  نشــان از رویکــرد زندگــی 
تلفیقــی اش دارد کــه آمــوزش تلفیقــی هــم 

ــت. ــی از آن اس بخش

 تالش می¬کنیم برای آموزش¬های 
تخصصی تر که سطوح مقدماتی آن در 
رعد برگزار می¬شود،  اگر اجرای آن 

به حدنصاب نرسید، از آموزشگاه-
های خارج رعد به عنوان همکار 

استفاده کنیم
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تاریخچـه  مـورد  در  لطفـا  دکتـر،  آقـای 
پـرورش  و  آمـوزش  مـدارس  تاسـیس 
دهیـد: توضیـح  کشـور  در  اسـتثنایی 
ودانش آمـوزان  کـودکان  آمـوزش  تاریخچـه 
سـال  از  قبـل  بـه  مـا  درکشـور  اسـتثنایی 
اولیـن  باغچه بـان  جبـار  آقـای  کـه   ۱۳۴۲
افتتـاح  درایـران  را  ناشـنوایان  مدرسـه 
کـرد، بـر می گـردد. درهمیـن سـال ها، بـا 
تاسـیس دفترآمـوزش و پـرورش کـودکان و 
آمـوزش  دروزارت  اسـتثنایی  دانش آمـوزان 
و پـرورش سـاختار ایـن نهـاد شـکل گرفت. 
درآن سـال ها گـروه دانش آمـوزان اسـتعداد 
درخشـان هـم جـزء ایـن دفتـر بودنـد. از 
شـورای  مجلـس  مصوبـه  بـا   ۱۳۶۹ سـال 
پـرورش  و  آمـوزش  سـازمان  اسـالمی، 
سـازمان  ایـن  و  شـد  تاسـیس  اسـتثنایی 
وظیفـه آموزش پـرورش و توانبخشـی هفت 
گـروه از کـودکان و دانش آمـوزان اسـتثنایی 
را بـر عهـده گرفـت. ایـن هفت گروه شـامل 
آسـیب  دارای  ودانش آمـوزان  کـودکان 
دارای  دانش آمـوزان  و  کـودکان  شـنوایی، 
ودانش آمـوزان  کـودکان  بینایـی،  آسـیب 
کـودکان  حرکتـی،  جسـمی  معلولیـت  بـا 
یادگیـری،  مشـکالت  بـا  دانش آمـوزان  و 

کم تـوان  دانش آمـوزان  و  کـودکان 
و  معلولیتـی  چنـد  دانش آمـوزان  ذهنـی، 
و  هیجانـی  اختـالالت  دارای  دانش آمـوزان 
رفتـاری می شـود. درهمـان سـال سـازمان 
ملـی اسـتعدادهای درخشـان نیـز تاسـیس 
شـد و دانش آمـوزان بـا اسـتعدادهای برتـر 
را پوشـش داد واالن هـم بـه همیـن منوال 
فعالیـت می کند. امروز ما درسراسـر کشـور 

بیـش از یک هزاروپانصـد مدرسـه ویژه به نام 
مـدارس اسـتثنایی داریـم کـه ایـن مدارس 
توانبخشـی  و  پـرورش  آمـوزش  وظیفـه 
ایـن  دارنـد.  برعهـده  دانش آمـوزان  ایـن 
چهـار  و  بیسـت  حـدود  توسـط  خدمـات 
هزارنفرکادرآموزشـی، پرورشـی، توانبخشی، 
بهداشـتی، تربیـت بدنـی و اداری در سـطح 
سـازمان  سیاسـت  می شـود.  کشـورارائه 
آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی رعایـت حقوق 
کـه  معلولیـت  دارای  افـراد  بـرای  اساسـی 
بهره منـدی از آموزش درسـطح کشوراسـت، 
در  آمـوزش  نـوع  ایـن  امـروزه  می باشـد. 
می شـود،  ارائـه  شـیوه  دو  بـه  کشـورما 
ایـن آموزش هـا یـا در مـدارس ویـژه ارائـه 
می شـوند و یـا به صـورت آمـوزش تلفیقـی، 
در مـدارس پذیـرا یـا همـان مـدارس عادی 

اسـت. 

پـرورش  و  آمـوزش  کلـی  سیاسـت  آیـا 
شـدن  پررنگ تـر  جهـت  در  اسـتثنایی 
می کنـد؟  حرکـت  تلفیقـی  آموزش هـای 
همانطـور کـه می دانیـد، آمـوزش فراگیـر یا 
فراگیرسـازی آموزش و پرورش، یک فلسـفه 

ــت  ــان، معاون ــن غفوری ــر محس دکت
توانبخشــی  و  آموزشــی  برنامه ریــزی 
ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی 
ــان در  ــا ایش ــده دارد. ب ــر عه ــور را ب کش
مــورد علــت وجــود مــدارس اســتثنایی در 
ــوزان  ــازی دانش آم ــت جداس ــور  و عل کش
ــوال  ــا را س ــه بچه ه ــت از بقی دارای معلولی

کردیــم کــه می خوانیــد.

 سیاست سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی فراگیرسازی آموزش و 
پرورش است. به این معنی که 

هردانش آموزی با هر شرایطی بتواند 
در نزدیک ترین مکان آموزشی به 
محل سکونت خود تحصیل کند 

سیاست سازمان، به سوی فراگیرسازی آموزش و 
پرورش است

محسن غفوریان، معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 
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و نگـرش اسـت واین فلسـفه و نگرش یعنی 
پذیرفتـن این که افراد بـا هرنوع محدودیت 
و نیازهـای ویـژه، باید از امکانات و شـرایط 
آمـوزش  ازحـق  و  بگیرنـد  بهـره  موجـود 
متناسـب بـا نیـاز و توانایـی خـود بهره مند 
شـوند. سیاسـت سـازمان آموزش و پرورش 
اسـتثنایی، فراگیرسـازی آمـوزش و پرورش 
اسـت. بـه این معنـی کـه هردانش آموزی با 
هـر شـرایطی بتوانـد در نزدیک تریـن مکان 
آموزشـی بـه محـل سـکونت خـود تحصیل 
کنـد. تغییر این نگرش کار بسـیار دشـواری 
اسـت. به طـور طبیعی بـرای فراگیرسـازی 
فرصت هـای  از  افـراد  ایـن  بهره منـدی  و 
و  آمـوزش  وزارت  سـطح  در  برابرآموزشـی 
از  اسـت.  بسترسـازی  بـه  نیـاز  پـرورش، 
گرفتـه  سـخت افزاری  و  فیزیکـی  نیازهـای 
تـا آمـوزش معلمـان، مدیـران، برنامه ریزان 
عـادی  مـدارس  در  کـه  دانش آموزانـی  و 
تحصیـل می کننـد و حتی آمـوزش والدین. 
ایجـاد تغییر نگـرش در جهت فراگیرسـازی 
در چنیـن گسـتره ای، کار بسـیار سـخت و 
زمان بـری اسـت. راه ابتدایـی رسـیدن بـه 
فراگیرسـازی، اسـتفاده از سیسـتم آموزش 
معلمـان  فراگیرسـازی  در  اسـت.  تلفیقـی 
وجـود  بـا  بتواننـد  بایـد  عـادی  مـدارس 
هرتفاوتـی در دانش آمـوزان خود بـا آن کنار 
بیاینـد و خدماتشـان را متناسـب باشـرایط 
سـال  از  دهنـد.  ارائـه  خدمت گیرنـدگان 
۱۳۷۱- ۱۳۷۲ موضـوع آمـوزش تلفیقـی را 
درسراسـر کشـور مطرح کردیم و با استفاده 
از خدمـات پشـتیبانی مدارس اسـتثنایی و 
اعـزام معلـم رابـط و مناسب سـازی کتـب 
درسـی، کار خدمت رسـانی را به آن دسـته 
معلولیـت  دارای  کـه  دانش آموزانـی  از 
خفیـف تـا متوسـط هسـتند را درمـدارس 
عـادی شـروع کردیـم. آمـار بیـش ازهفتاد 
هزارنفـری کـه ارائـه شـد، دانـش آموزانـی 
هسـتند کـه در حـال حاضـر در مـدارس 
عادی در سـطوح ابتدایی و متوسـطه اول و 
متوسـطه دوم درگروه هـای دانش آمـوزان با 
معلولیت جسـمی حرکتی وآسـیب شـنوایی 
هیجانـی  اختـالالت  و  بینایـی  آسـیب  و 
پشـتیبانی  خدمـات  می کننـد.  تحصیـل 
از طریـق هشـتصد مدرسـه پشـتیبان، در 
سراسـر کشـوربه ایـن مـدارس پذیـرا ارائـه 
دچارآسـیب  کـه  افـرادی  بـرای  می شـود. 
بینایـی هسـتند، خدماتـی در قالب ارسـال 
کتـب بریـل و کتـب صوتـی و درس افزارها 
ارائـه  آنهـا  بـه  متناسـب،  نرم افزارهـای  و 
سـایردانش آموزان  مـورد  در  می شـود. 
هم، موضـوع اسـتفاده ازخدمـات حمایتی 
بـرای  پرداخت هایـی  درزمینـه  سـازمان 

سـمعک،  تهیـه  بیمارسـتانی،  هزینه هـای 
در  مـوارد  سـایر  و  ویلچـر  عینـک،  تهیـه 
دسـتورالعمل خدمـات حمایتی قـرار دارد. 
همچنیـن از معلمـان رابـط ، بـه عنـوان 
مناسب سـازی  بتواننـد  کـه  تسـهیل گرانی 
بهتـری، هم درسیسـتم های آموزشـی وهم 
آمـوزش معلمان، آمـوزش والدین و آموزش 
ایـن  مناسـب  بهره گیـری  و  دانش آمـوزان 
دانش آمـوزان از خدمات توانبخشـی در این 
مـدارس ایجـاد کننـد، اسـتفاده می شـود. 

آیـا ایـن سیاسـت در آمـوزش و پـرورش 
اسـتثنایی وجـود دارد کـه بچه هـای این 
مـدارس را بـرای حضور در مـدارس عادی 

کنند؟  آمـاده 
دهنـده  نشـان  دادم،  ارائـه  کـه  آمـاری 
هفتـاد  آن  می توانسـتند  کـه  اسـت  ایـن 
هـزار نفـری کـه در مـدارس عـادی درس 
اسـتثنایی  درمـدارس  هـم  می خواننـد 
باشـند. مـا بیـش از صـدو پنجـاه هزارنفـر 
دانش آمـوز دارای معلولیـت داریـم. وقتـی 
در  نفـر  هـزار  هشـت  و  هفتـاد  می گویـم 
مـدارس  در  ومابقـی  اسـتثنایی  مـدارس 
عـادی هسـتند، نشـان دهنـده این اسـت 
کـه رویکرد سـازمان به سـوی فراگیرسـازی 
آمـوزش اسـت. ولـی این کـه بگوییـم همه 
عـادی  مـدارس  وارد  اسـتثنایی  بچه هـای 
شـوند، شـدنی نیسـت. در هیچ کجای دنیا 
هـم چنیـن اتفاقـی نیافتاده اسـت. وقتـی 
درمـورد حضـور دانش آمـوزان بـا نیازهـای 
آن  شـدید  تـا  متوسـط  درسـطوح  ویـژه 
صحبـت می کنیـم، بـه دنبال این هسـتیم 
کـه بـرای حضور ایـن بچه ها شـرایط خاص 
وانطباق هـای آموزشـی، درسـی و فیزیکـی 
در مـدارس عمومـی ایجاد شـود. به عنوان 
مثال وجود سـطوح شـیبدار وسرویس های 
معلمـان،  آمـوزش  متناسـب،  بهداشـتی 
آمـوزش کادرمدرسـه و همـه کسـانی کـه 

قـرار اسـت بـا ایـن دانش آمـوزان کار کنند 
وقتـی  درسـی.  برنامـه  تنظیـم  البتـه  و 
درمـورد برنامـه درسـی صحبـت می کنیـم 
تـا  پذیـرا  مـدارس  در  ارزشـیابی  نظـام  از 
وسـایل کمـک آموزشـی، کتـب درسـی و 
روش هـای تدریـس معلـم در گردونه تنظیم 
برنامـه درسـی قرارمی گیرنـد. ایـن مـوارد 
هـم مثـل شـرایط فیزیکی مدرسـه نیـاز به 
وقتـی  تـا  دارد.  مناسب سـازی  و  انطبـاق 
ایـن اتفاق هـا نیفتـد، اگر ایـن دانش آموزان 
بـدون خدمـات و پشـتیبانی مناسـب بـه 
مـدارس عـادی هدایت شـوند، خاطرات بد 
وتجربیـات تلخـی بـرای آنهـا و والدینشـان 
ایجـاد می شـود. پـس قبـل از ایـن کـه این 
حضـور  پذیـرا  مـدارس  در  دانش آمـوزان 
پیـدا کنند، بایـد زمینه هـای انطباقی مهیا 
شـده باشـد. ادعـا نداریـم کـه بـرای همـه 
ایـن هفتـاد هزارنفـر ایـن شـرایط را ایجـاد 
کرده ایـم ولی برای اکثرآنها مناسـب سـازی 

ایجـاد شـده اسـت.

چنیـن اقداماتـی شـروع شـده اسـت که 
حـاال منتظـر بهره بـرداری از آن باشـیم؟ 
بله شروع شده است. ازسال ۱۳۷۴ آموزش 
قرار  سازمان  کار  دردستور  را  پذیرا  معلمان 
به صورت  آموزش ها  ازاین  بخشی  دادیم. 
در  شرکت  با  و  حضوری  آموزش های 
کالس های آموزشی انجام می شود و بخشی 
می گیرد.  صورت  غیرحضوری  به صورت  هم 
کارگاه   ۳۲ استان،   ۳۲ در   ۱۳۹۶ درسال 
برنامه ریزان،  برای  فراگیرسازی  آموزشی 
پرورش  و  درآموزش  که  وکسانی  مدیران 
کردیم.  برگزار  می کنند،  فعالیت  استان ها 
در سطح کشور برای هر استان، بیش ازدو 
مدرس متخصص درحوزه فراگیرسازی تربیت 
کردیم که این آموزش ها از طریق این افراد 
به مدارس پذیرا و ادارات آموزش و پرورش 
هم  غیرحضوری  طریق  از  می شود.  منتقل 
بسته هایی را برای چهارگروه از دانش آموزان 
که فعال پذیرفته می شوند، یعنی دانش آموزان 
آسیب  با  دانش آموزان  شنوایی،  آسیب  با 
معلولیت های  دارای  دانش آموزان  و  بینایی 
دارای  دانش آموزان  و  حرکتی  جسمی 
اختالالت هیجانی از خفیف تا متوسط آماده 
کرده ایم. این برنامه ها در حال اجرا هستند. 
دارای  دانش آموزان  از  دیگری  گروه  برای 
معلولیت هم که در مدارس عادی تحصیل 
درقالب  را  آموزشی  خدمات  می کنند، 
فراگیرارائه  تلفیقی  آموزش  دستو العمل 
ازدانش آموزانی  دسته  آن  برای  کرده ایم. 
هستند،  یادگیری  ویژه  مشکالت  دارای  که 

 در حال حاضر از ۱۵۱ هزارنفر 
دانش آموزان با نیازهای ویژه هفتاد و 
هشت هزار نفر در مدارس استثنایی 
و مابقی در مدارس عادی به تحصیل 

اشتغال دارند و این، نشان دهنده این 
است که سیاست سازمان، به سوی 

فراگیرسازی آموزش است 
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ذهنی  توانایی  داشتن  علی رغم  یعنی 
محدودیت های  نداشتن  و  باال  به  متوسط 
مثل  زمینه  دو  یا  یک  در  حرکتی،  حسی 
دچار  کردن  وحساب  نوشتن  و  خواندن 
مشکل هستند، در بیش از ۶۰۰ مرکزآموزش 
توانبخشی مشکالت ویژه یادگیری درکشور 
هم خدمات می دهیم. این آموزش ها از بروز 
جلوگیری  عادی  درمدارس  تحصیلی  افت 
می کند. به طورمثال دانش آموزی درمدرسه 
درمهارت  ولی  می کند  تحصیل  عادی 
است،  مشکل  دچار  نوشتن  یا  خواندن 
می تواند به صورت کلینیکی به مراکز آموزشی 
توانبخشی مشکالت ویژه یادگیری، مراجعه 
بیشتر  یا  جلسه  بیست  حدود  وبا  نموده 
تحت آموزش های ترمیمی قرار گیرد و بعد 
دهد.  تحصیل  ادامه  خود  مدرسه  درهمان 
این اقدامات از اینکه این دانش آموزان پس 
از سه سال مردودی، به مدارس استثنایی 
این  می کند.  جلوگیری  شوند،  داده  ارجاع 
مجموعه کارهایی است که در بحث آموزش 
برنامه های  داریم.  اقدام  دردست  فراگیر، 
می شوند.  پی گیری  سازمان  در  هم  دیگری 
آموزش های  پوشش  سطح  که  این  اول 
به  و  کشور  سراسر  در  را  فراگیر  تلفیقی 
محروم  و  روستایی  درمناطق  خصوص 
افزایش دهیم و دوم با جلساتی که با سازمان 
می گذاریم،  کشور  تجهیزمدارس  و  نوسازی 
که  آموزشی  فضاهای  مناسب سازی  روی 
تاکید  کنیم  هستند،  شدن  ساخته  درحال 
انطباق سازی  پذیرا،  مدارس  در  خصوصا  تا 
حوزه  داریم  قصد  همچنین  گیرد.  صورت 
از  هرکدام  که  پشتیبان  مدارس  فعالیت 
پوشش  تحت  را  پذیرا  مدرسه  چند  آنها، 
قرار می دهد، توسعه دهیم. می خواهیم هم 
کیفیت خدمات مدارس پشتیبانی کننده را 
با ارائه تجهیزات و امکانات الزم باال ببریم 
برای  را  خود  حمایتی  خدمات  طرح  هم  و 
درسیستم  تحصیل  به  شاغل  دانش آموزان 

آموزش تلفیقی فراگیر، توسعه دهیم. 

چـه  بـا  تصمیمـات  ایـن  اجـرای  در 
چالش هایـی مواجـه هسـتید، چـون بـه 
نظـر می رسـد اهداف بلنـدی داریـد اما با 
عملـی شـدن فاصله زیـادی وجـود دارد؟ 
بلـه . متاسـفانه دراجـرا بـا محدودیت هـا 
بزرگ تریـن  هسـتیم.  روبـه رو  مشـکالتی  و 
انسـانی  نیـروی  کمبـود  مـا،  چالـش 
همـه  این کـه  بـرای  اسـت.  متخصـص 
معلمـان را آمـوزش دهیـم، نیاز بـه نیروی 
متخصـص داریـم. بـرای این کـه بـه تمامی 
خدمـات  ویـژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـوزان 

رابـط  معلمـان  بـه  نیـاز  دهیـم،  ارائـه 
داریـم و بـرای پشـتیبانی هایی کـه صـورت 
نیازبـه اعتبـارات کافـی درایـن  می گیـرد، 
زمینه احسـاس می شـود. البتـه کاردیگری 
کـه سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی 
سـرفصل های  ایجـاد  داده اسـت،  انجـام 
و  فرهنگیـان  دانشـگاه  در  جدیـد  درسـی 
تربیـت معلـم اسـت کـه همـه کسـانی کـه 
دررشـته های  آمـوزگاری  دررشـته های 
آمـوزش ابتدایـی و تربیـت بدنـی تحصیـل 
می کننـد، درس آمـوزش تلفیقـی فراگیـر را 

بگذراننـد. هـم 

فصـول  جـزو  درس  ایـن  زمانـی  چـه  از 
درسـی این دانشـجویان قرارگرفته اسـت؟

درحـال  کـه  حاضردانشـجویانی  حـال  در 
را  درسـی  واحـد  ایـن  هسـتند،  تحصیـل 
می گذراننـد. از سـال ۱۳۹۵ این کار شـروع 
شـد و از سـال ۱۳۹۶ جـزو سـرفصل های 
دانشـگاه فرهنگیـان قرارگرفـت. فایـده این 
واحـد درسـی ایـن اسـت کـه دانشـجویان 
بـا کلیـه معلولیت هـا و گروه هـای مختلـف 
آشـنا  ویـژه،  نیازهـای  بـا  دانش آمـوزان 
مقدمـه ای  می توانـد  همیـن  و  شـده 
بـه  مناسـب  خدمـات  ارائـه  بـرای  باشـد 

نـدگان. خدمت گیر

چنانچـه والدینـی بخواهنـد فرزنـد دارای 
معلولیـت خـود را درمدرسـه نزدیک محل 
سـکونت ثبت نـام کنند و با عـدم پذیرش 
از طرف مدرسـه روبه رو شـوند، آیا آموزش 
و پـرورش اسـتثنایی می توانـد مدرسـه را 

ملـزم بـه پذیـرش این کـودک کند؟
ایـن کـه دانش آمـوز بـا معلولیـت خفیـف 
تـا متوسـط بتوانـد درمرکزآموزشـی نزدیک 
بـه محـل سـکونت خود حضـور پیـدا کند، 
بـه  نیـاز  حضـور  ایـن  امـا  اسـت  ایـده آل 
الزاماتـی دارد کـه به آنها اشـاره کـردم. اگر 

جسـمی  معلولیـت  دارای  دانش آمـوز  یـک 
شـدید بخواهـد درمدرسـه عـادی حضـور 
پیـدا کنـد، بایـد مسـیرراه برایـش همـوار 
باشـد، سیسـتم بهداشتی مدرسـه مناسب 
باشـد، اگـرکالس یـا مدرسـه در طبقـات 
وجـود  باالبـر  یـا  آسانسـور  حتمـا  باشـد 
داشـته باشـد و کال محیـط مدرسـه بایـد 
مناسب سـازی  عزیـزان  ایـن  حضـور  بـرای 
وجـود  بـدون  اگربخواهـد  گرنـه  و  شـود 
و  کنـد  پیـدا  حضـور  آمادگی هـا  ایـن 
شـاهد رفتارهـای نامناسـب برخـی افـراد 
قـرار بگیـرد حتمـا ضربـه خواهـد خـورد. 
اسـتثنایی  پـرورش  و  آمـوزش  ادارات  بـه 
اسـتان ها اعـالم کرده ایـم کـه درایـن گونه 
مـوارد آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی بایـد 
وارد عمـل شـده و آموزش هـای الزم را بـه 
کادر مدرسـه بدهد وشـرایط حضـور چنین 

کنـد. فراهـم  را  دانش آمـوزی 

بچه هـای دارای معلولیتـی کـه از اول بـا 
بچه هـای عـادی در مـدارس عـادی درس 
می خواننـد خیلـی بهتـر رشـد می کننـد 
و راحت تـر می تواننـد وارد جامعـه شـده 
و از طـرف جامعـه هـم پذیرفتـه  شـوند. 
در صورتـی کـه بچه هایـی کـه در مراکـز 
اسـتثنایی وجدا ازبقیه آمـوزش می بینند، 
مشـکالت  بـا  درجامعـه  حضـور  بـرای 
شـما  نظـر  می شـوند.  روبـه رو  بیشـتری 

چیسـت؟
را  آمـوزش  ویـژه،  درمـدارس  مـا  البتـه 
امسـال  همیـن  نکرده ایـم.  ایزولـه  خیلـی 
درکنکـور سراسـری حـدود چهارصـد نفراز 
دانش آمـوزان دارای معلولیـت قبول شـدند 
و در بیـن ایـن بچه هـا رتبه هـای دورقمـی 
و سـه رقمـی داریـم. درمسـابقات ورزشـی 
و  آمـوزش  وزارت  توسـط  کـه  پرورشـی  و 
درالمپیاد هایـی  و  برگزارمی شـود  پـرورش 
هـم که درمـدارس عـادی برگزارمی شـوند، 
درکنـار  ویـژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـوزان 
می دهنـد.  مسـابقه  سـایردانش آموزان 
نگـرش مـا ایـن اسـت کـه قرارگرفتـن این 
را  خوبـی  آینـده  درکنارسـایرین،  بچه هـا 
اسـت  جالـب  زد.  خواهـد  رقـم  برایشـان 
عزیـزان  کـه  پذیـرا  درمـدارس  بدانیـد 
تحصیـل  تلفیقـی  آمـوزش  به صـورت  مـا 
می کننـد، دانـش آموزانی به عنـوان یاوران 
افـراد  ایـن  کـه  دارد  وجـود  بچه هـا  ایـن 
تبدیـل بـه دوسـتانی شـده اند کـه بعدهـا 
مـا  می دهنـد.  ادامـه  را  ارتباطشـان  هـم 
درایـن موضـوع با شـما هم عقیده هسـتیم 
و شـکی درایـن مـورد نداریـم ولـی تـا آنجا 
کـه بشـود سـعی می کنیـم کارغیرعلمـی و 

چنانچه دانش آموزان دارای معلولیت 
بدون خدمات و پشتیبانی مناسب 
به مدارس عادی هدایت شوند، 

خاطرات بد وتجربیات تلخی برای 
آنها و والدین شان ایجاد می شود 
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احساسـی انجام ندهیم. چون تجربه نشـان 
مـدارس  از  دانش آمـوزان  برگشـت  داده 
عـادی بـه مـدارس ویـژه اگربرگشـت تلخی 
باشـد، کارمـا را خیلـی سـخت تر می کنـد. 
همان طـور که گفتم ما از سـال ۹۳ از سـی 
و پنـج هزاردانش آموز شـروع کردیم و امروز 
تعـداد این دانش آمـوزان در مـدارس عادی 
بیش ازهفتاد هزارنفر هسـتند و این نشـان 
می دهـد کـه جهت گیری مـا فرا گیرسـازی 
اسـت. چه بسـا آمـار دانش آمـوزان مدارس 
اسـتثنایی مـا سـال بـه سـال کمترشـود و 
تفکرمـا این اسـت کـه روزی مـدارس ویژه، 
افـراد  تخصصـی  پشـتیبانی کننده  مـدارس 
شـوند  عـادی  درمـدارس  معلولیـت  دارای 
.ایـن نـگاه ما اسـت و بـه آن اعتقـاد داریم 
ولی مسـلما فراگیرسـازی، فقـط کارآموزش 
و پـرورش نیسـت. مـا جنبه هـای آموزشـی 
و مناسب سـازی برنامـه درسـی را برعهـده 
تغییـر  یـک  فراگیرسـازی،  ولـی  داریـم، 
همـه  و  اسـت  جامعـه  کل  در  نگـرش 
ارکان کشـور بایـد نسـبت بـه آن حسـاس 
درسـازمان  دسـتورکارخود  در  باشـند. 
آمـوزش  اسـتثنایی،  پـرورش  و  آمـوزش 
کار  دردسـتور  هـم  را  دسـتگاه ها  دیگـر 
داریـم. اخیـرا آمـوزش زبـان اشـاره را برای 
اجـرا  کالنتری هـا  در  پلیـس  نیروهـای 
کرده ایـم. نهضـت آمـوزش خـط بریـل را با 
ایـن هـدف که تمـام معلمـان با خـط بریل 
دادیـم.  دردسـتورکارقرار  را  شـوند  آشـنا 
پذیـرا  درمـدارس  اداری  نیروهـای  تمامـی 
نابینایـان  بـرای  حرکـت  و  جهت یابـی  بـا 
آشـنا می شـوند تـا شـیوه ارجـاع و هدایت 
افـراد نابینـا را بتوانیـم در جامعـه توسـعه 
و آمـوزش دهیـم. این هـا الزاماتی هسـتند 
کـه بـرای فراگیرسـازی الزم اسـت. حتی با 
اصحاب رسـانه هم وارد گفت و گو شـده ایم 
کـه آنهـا را بـا آمـوزش و پرورش کـودکان و 
دانش آمـوزان بـا نیازهای ویژه آشـنا کنیم. 
کارهـای  هـم  والدیـن  آمـوزش  درزمینـه 
بزرگـی درکشـور انجـام داده ایـم. در سـال 
گذشـته، صدوچهل هزارنفرسـاعت آموزش 
والدیـن را داشـتیم کـه بیـش از سـی وپنج 
هزارنفـر ایـن افراد پـدران بودنـد. تالش ما 
در باالبـردن کیفیـت و کمیـت کار اسـت و 
همان طـور کـه گفتم مشـکالتی هـم داریم 

کـه بایـد حل شـود.

نگـرش آمـوزش و پـرورش عادی نسـبت 
بـه آمـوزش اسـتثنایی وآمـوزش تلفیقـی 
چگونـه اسـت؟ آیا نگـرش مثبتی بـه این 

موضـوع وجـود دارد؟

همیـن کـه االن بیـش ازهفتـاد هزارنفـراز 
دانش آمـوزان بـا نیاز ویژه درمـدارس عادی 
همکاری هـا  یعنـی  می کننـد،  تحصیـل 
زمینـه  ایـن  در  مثبتـی  نگرش هـای  و 
وجـود دارد. بـه عنـوان مثـال در تدویـن 
دسـتورالعمل امتحانات، جلسـات متعددی 
را بـا مرکزسـنجش وزارت آموزش و پرورش 
انعطاف هایـی  موجـب  کـه  کردیـم  برقـرار 
تغییـر  شـد.  امتحانـات  دردسـتور العمل 
ولـی  نیسـت  سـاده ای  کار  نگـرش، 
خوشـبختانه با وزارت آمـوزش و پرورش در 
ارتبـاط کامل هسـتیم تـا بتوانیـم در ایجاد 
تغییـر نگـرش در آنهـا موثـر باشـیم. هنـوز 
صـد درصـد نتیجـه نگرفته ایـم ولـی ازایـن 
در  برنامـه  دراجـرای  کـه  هسـتیم  راضـی 
خصـوص دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه، 

همـراه مـا هسـتند.

براسـاس قانـون جامـع حمایـت از حقوق 
معلـوالن، سـه درصـد اسـتخدام ها باید 
در  آیـا  باشـد.  معلولیـت  دارای  افـراد  از 
اسـتثنایی  پـرورش  و  آمـوزش  سـازمان 
چنیـن چیـزی وجـود دارد کـه معلمـان 
می شـوند؟ به کارگرفتـه  معلولیـت  دارای 

از  یکـی  اسـتثنایی  پـرورش  و  آمـوزش 
دسـتگاه هایی اسـت کـه ایـن درصـد را بـه 
خوبـی رعایـت کـرده ولـی آیـا یـک معلـم 
مـدارس  در  بایـد  فقـط  معلولیـت  دارای 
اسـتثنایی مشـغول بـه کار باشـد؟ دربیـن 
کارشناسـی  دردوره هـای  فارغ التحصیـالن 
وکارشناسـی ارشـد ودکتـری دررشـته های 
مختلـف، تعـدادی زیـادی از افـراد دارای 
معلولیـت وجـود دارنـد ولـی اینکـه این هـا 
فقـط بایـد در مـدارس اسـتثنایی مشـغول 
حـق  افـراد  ایـن  نیسـت.  درسـت  باشـند 
اشـتغال دارنـد و بایـد ازحضورشـان دراین 
مجموعـه نهایت اسـتفاده شـود. ولـی باید 
بیـن نـوع تـوان و کاری کـه به آنهـا محول 
می شـود، تناسـب برقـرار شـود. بـه عنوان 

مثـال اگر یک فرد ناشـنوا کـه دارای مدرک 
تحصیلـی دکتری می باشـد را در پایه پیش 
دبسـتانی اول بـه عنـوان معلـم بگذاریـم، 
چـون  کنـد،  کار  خـوب  نمی توانـد  قطعـا 
مهارت هـای کالمـی کاملـی ندارد ومسـلما 
مشـکالتی در زبـان آموزی ایجاد می شـود. 
درصورتـی کـه ایـن فـرد دردوره متوسـطه 
یـا دربخـش هـای فنـی و هنـری می توانـد 
بسـیار کارآمـد باشـد. یا فـرد ناشـنوایی که 
شـده،  فارغ التحصیـل  گرافیـک  دررشـته 
می توانـد از نظـر مهارتـی یـک دبیـر خـوب 
کـه  افـرادی  باشـد.  عـادی  درمـدارس 
معلولیـت جسـمی دارنـد می توانـد در همه 
مـدارس ودرهـردوره ای تدریـس کنند. پس 
صـرف ایـن کـه بگوییم ایـن افـراد را حتما 
بایـد در مدارس اسـتثنایی اسـتخدام کنیم 
جـای تامـل دارد. بنابرایـن ضمـن ایـن که 
مـا اشـتغال بـرای ایـن افـراد را حـق آنهـا 
می دانیـم و همه تـالش خود را درسـازمان 
و وزارت آمـوزش و پـرورش بـر اجـرای ایـن 
مهم داریم که دراسـتخدام ها سـهمیه سـه 
درصـد رعایت شـود، ولـی فارغ التحصیالن 
دارای معلولیـت، بایـد بتواننـد درجاهـای 
دیگـر هـم مشـغول بـه کار شـوند و بتوانند 
کاری را متناسـب با توانایی هایشان برعهده 
بگیرنـد. بـا ایـن حـال از افتخـارات ما این 
اسـت کـه درآمـوزش و پـرورش اسـتثنایی 
وهمـکاران  ازمعلمـان  بی شـماری  تعـداد 
مـا دارای معلولیـت هسـتند. افتخارما این 
اسـت کـه ایـن افـراد دانش آمـوزان همیـن 
دارای  همـکاران  ایـن  و  بوده انـد  سیسـتم 
تحصیـالت عالیـه و متخصـص هسـتند. با 
افتخـار می گویـم کـه همـکاران نابینای ما 
درسـازمان آموزش و پرورش اسـتثنایی، در 
خصـوص آماده سـازی و چاپ کتب درسـی 
نابینایـان مسـئولیت های اصلـی را برعهده 

دارند. 

و سخن آخر؟
آمـوزش  سـازمان  سیاسـت های  از  یکـی 
و  مشـارکت  جلـب  اسـتثنایی  پـرورش  و 
اسـت.  غیردولتـی  تشـکل های  همـکاری 
از  هـم  کـه  داریـم  را  آمادگـی  ایـن  مـا 
ازظرفیت هـای  هـم  و  خـود  ظرفیت هـای 
تشـکل های غیردولتی، بـرای ارائه خدمات 
بـا  ودانش آمـوزان  کـودکان  بـه  مناسـب تر 

نیـاز ویـژه بهـره  بگیریـم.

از وقتـی کـه در اختیـار مـا قـرار دادید، 
سپاسـگزاریم.

ما جنبه های آموزشی و مناسب سازی 
برنامه درسی را برعهده داریم، ولی 

فراگیرسازی، تغییر نگرش در کل 
جامعه است و همه ارکان کشور باید 

نسبت به آن حساس باشند
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یونسـکو در بحـث آمـوزش توان یابـان چه 
فعالیت هـا و برنامه هایـی را در دسـت اجرا 

دارد؟
 توان یابـان در یونسـکو یکـی از گروه هـای 
در اولویـت هسـتند و یونسـکو در ارتبـاط با 
آن هـا یـک رویکرد بیـن بخشـی در طراحی 
و اجـرای برنامه هـای خـود دارد. در چنـد 
سـال اخیـر تاکیـد یونسـکو بر گسـترش هر 
چـه بیشـتر مشـارکت ایـن افـراد در جامعه 
اسـت. یونسـکو در برنامه آمـوزش، با تاکید 
بـر آمـوزش فراگیـر، توجـه سیاسـتمداران 
برنامه ریـزی  اهمیـت  بـه  را  برنامه ریـزان  و 
در  می کنـد.  جلـب  توان یابـان  بـرای  ویـژه 
برنامـه علـوم اجتماعـی، تاکیـد یونسـکو بر 
توان یابـان  بـرای  اجتماعـی  ظرفیت سـازی 
اطالعـات،  و  ارتباطـات  برنامـه  در  اسـت. 
اسـتفاده از ICT بـرای کمـک به مشـارکت 
خصوصـا  اسـت.  توان یابـان  اجتماعـی 
ویـژه  طـور  بـه  کـه  امـدادی  فناوری هـای 

شـده اند.  طراحـی  توان یابـان  بـرای 
درایـران،  داریـد،  اطـالع  کـه  همان گونـه   
و  کودکـی  دوران  در  توانیابـان  آمـوزش 
و  آمـوزش  سـازمان  برعهـده  نوجوانـی، 
پرورش اسـتثنایی است. سـازمان بهزیستی 

را  معلولیـت  دارای  بزرگسـاالن  کشـورهم 
پوشـش می دهـد. در واقـع هـدف یونسـکو 
اجتماعـی  بستر سـازی  بـا  کـه  اسـت  ایـن 
محرومیـت  توان یابـان،  بـرای  آموزشـی  و 

دهـد.  کاهـش  را  آنهـا  اجتماعـی 
پایـش  و  نظـارت  یونسـکو،  آمـار  موسسـه 
جهانـی در ارتبـاط بـا توان یابـان را انجـام 
از  جدیـد  گـزارش  یـک  اخیـرا  می دهـد. 
موسسـه آمـار یونسـکو بـا عنـوان : آموزش 
و معلولیت، منتشـر شـده اسـت کـه اولین 

اسـاس  بـر  را  موضـوع  از  دقیـق  تحلیـل 
داده هـای معتبـری کـه از ۴۹ کشـور جمـع 
ایـن  می دهـد.  ارائـه  را  شده اسـت  آوری 
گـزارش تاییـد می کند که اشـخاص کم توان 
کمتر در مدرسـه حضور دارنـد یا هیچ گاه در 
مدرسـه حضـور ندارند و در مقایسـه با افراد 
عـادی بیشـتر خـارج از مدرسـه هسـتند و 
بهره منـد  آمـوزش  از  را  کمتـری  سـال های 
می شـوند. آنهـا کمتـر دوره آمـوزش ابتدائی 
یـا متوسـطه را بـه اتمـام می رسـانند و بـه 

می یابنـد. تسـلط  پایـه،  مهارت هـای 
گـزارش مذکـور همچنیـن توصیه هایی را در 
زمینـه بهبـود کیفیـت آمـوزش و کم توانـی 

ارائـه می دهـد کـه عبارتنـد از :
افزایـش اعتبـار داده هـای قابل مقایسـه • 

بین المللـی در زمینـه آمـوزش و کم توانـی
ایجـاد یک بانـک اطالعاتـی از داده های • 

موجود
افزایـش تکرار جمـع آوری اطالعات برای • 

پایش دقیـق اطالعات
تقویـت ظرفیـت آمـاری کشـورها بـرای • 

سـنجش کم توانـی از جملـه جمـع آوری 
داده هـای آمـاری

بهبـود هماهنگـی بیـن آژانس هـای ملی • 

رویکرد اصلی یونسکو، ترویج 
مشارکت اجتماعی توانیابان در تمام 
عرصه های زندگی است؛ در بحث 
حفاظت از محیط زیست و میراث 

فرهنگی، در بحث آموزش سالمت 
و بهداشت توانیابان، در بحث 

آموزش های مهارتی به توان یابان 
و همچنین دربحث استفاده از 

فن آوری های جدید در ارتقای وضعیت 
افراد دارای معلولیت 

را  خود  لیسانس  فوق  و  لیسانس  حسینی،  محب  محدثه 
در رشته انسان شناسی اجتماعی از دانشگاه تهران دریافت کرده و 
دکتری انسان شناسی اجتماعی فرهنگی را در پاریس گرفته است. او 
از سال ۱۳۳۷۰ عضو کادر علمی و پژوهشی کمیسیون ملی یونسکو 
بوده و بعد از برگشتن به کشور، مدیریت بخش اموزش کمیسیون 
ملی را بر عهده گرفت و به عنوان استادیار مدعو در دانشگاه تهران 
مشغول به تدریس شد. دکتر محب حسینی، سیزده سال به عنوان 
وی  کرد.  فعالیت  یونسکو  ملی  کمیسیون  آموزش  بخش  ریاست 
اکنون به عنوان محقق و پژوهشگر با مرکز همکاری های علمی و 
بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همکاری می کند. دکتر 
محب حسینی کارهای مطالعاتی بسیاری انجام داده وکتاب هایی هم 
درحوزه تخصصی اش نوشته وترجمه کرده است. به گفته او، موضوع 
معلولیت حوزه بسیار مهمی است که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد. 

با او به گفت وگو نشستیم.

هدف یونسکو افزایش مشارکت اجتماعی توانیابان از 
طریق آموزش فراگیر است

متخصص برنامه آموزش یونسکو؛
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و بین المللـی در زمینـه آمارهای مربوط 
کم توانی بـه 

افزایـش تامیـن اعتبار اهـدا کنندگان و • 
بنیادهـای بین المللـی بـرای جمع آوری 

و تحلیـل داده هـا در مـورد کم توانی
جابر االحمـد  نـام  بـا  جایـزه ای  یونسـکو   
الصبـاح در زمینـه توانمندسـازی دیجیتالـی 
توان یابـان دارد کـه بـر ایـن اسـاس از تمـام 
فعالیت هـای علمی، آموزشـی و پژوهشـی در 
زمینـه توانمندسـازی دیجیتالی افـراد دارای 
معلولیـت در جهـان انجام شده اسـت، تقدیر 
می کنـد. همچنین کتـب راهنمایـی را برای 
آمـوزش  زمینـه  در  معلمـان  توانمندسـازی 
کـودکان با نیازهای ویژه منتشـر کرده اسـت. 

 سال هاسـت کـه بیشـتر بچه هـای دارای 
درس  اسـتثنایی  مـدارس  در  معلولیـت 
می خواننـد. آیا به نظر شـما نیازاسـت که 
هنـوز ایـن بچه هـا را در مـدارس جداگانه 
آمـوزش داد و یـا می شـود بـا گسـترش 
آمـوزش فراگیـر، آنهـا درمـدارس عـادی 

بخواننـد؟ درس 
 بسـیاری از افـراد متخصـص در امرآموزش 
عقیـده دارنـد که تفکیک بچه هـای توانیاب 
درسـتی  کار  درمـدارس  بچه هـا  سـایر  از 
نیسـت. البتـه کـودکان توان یاب، بـا توجه 
کـه  معلولیتـی  و  محدودیـت  درجـات  بـه 
دارنـد، توانایی هـای متفاوتـی دارند. شـاید 
اگـر بچـه ای با معلولیت شـدید جسـمی به 
مدرسـه عادی بـرود از لحـاظ روانی صدمه 
ببینـد. ولـی یک سـری از ایـن افـراد، مثل 
بچه هـای اوتیسـم کـه بیش فعـال هسـتند 
ولی از نظرظرفیت و ضریب هوشـی مشکلی 
ندارنـد، می توانند در مدارس عـادی، البته 
بـا حضـور معلمـان ویژه کـه بتواننـد آنها را 
پشـتیبانی کنند حضـور داشته باشـند. این 
بحـث درمورد تیزهوشـان هم وجـود دارد. 
بچه هـای  کـه  بـود  برایـن  عقیـده  مدتـی 
نخبـه و تیزهـوش را از سـایر دانش آمـوزان 
جـدا کننـد. ایـن کار هـم درسـت نبـود و 
باعـث شـد کـه مـدارس یک دسـت شـوند 
و بچه هـا، عالقـه ای بـه رشـد و پیشـرفت 
دارای  بچه هـای  ندهنـد.  نشـان  خـود  از 
معلولیـت را هـم باید بـا توجه به شـرایط و 
توانایی هایـی که دارند سـنجید و نمی شـود 
بـرای همـه یـک قاعـده کلـی صـادر کـرد. 
و  ظرفیت سـازی  خصـوص،  ایـن  در 
فرهنگ سـازی اجتماعی بسـیارمهم اسـت. 
خصوصـا فرهنگ سـازی خانواده هـا اهمیت 
ویژه دارد. درسـت اسـت که یکی از وظایف 
اسـت  فرهنگ سـازی  پـرورش،  و  آمـوزش 
اهمیـت  بـه  هـم  غیردولتـی  نهادهـای  و 

فرهنگ سـازی تکیـه دارنـد، ولـی منبـع و 
اسـت  خانـواده  در  فرهنگ سـازی  منشـاء 
کـه بیشـترین تاثیـر را دارد. خانـواده بایـد 
آمـوزش ببینـد تـا بتوانـد فرزنـدش را برای 
رفتـن بـه مدرسـه آمـاده کنـد. ایـن کـه 
بچه هـا بتوانند در مدرسـه با افـرادی مانند 
خـود یـا افـرادی که بـا آنهـا تفـاوت دارند، 
ارتبـاط گفتـاری و اجتماعـی پیـدا کننـد، 

خیلـی مهم اسـت. 
 البتـه در ارتبـاط بـا ایـن موضوعـات هنوز 
کار موثـری انجـام نشـده اسـت. بـه عنوان 
مثـال خدمتتـان عـرض می کنم کـه اپراتور 
کمیسـیون ملـی یونسـکو، خانـم نابینایـی 
اسـت کـه بسـیار فعـال و باهـوش اسـت. 
این خانـم لیسـانس برنامه ریزی آموزشـی از 
دانشـگاه پیـام نـور دارد و به تنهایـی زندگی 
می کنـد. من هـر وقـت پیگیـری کارهایم را 
به ایشـان سـپرده ام، نتیجه بهتـری گرفته ام 
تـا وقتـی که بـه کارشـناس دیگـری داده ام. 
بایـد بـرای ایـن افـراد فرصـت فراهـم کـرد 
تـا قابلیت هـای خودشـان را نشـان دهنـد. 
چنیـن افـرادی تنهـا در شـهرها نیسـتند، 
عده زیادی در روسـتاها و حاشـیه شـهرها و 
در مناطـق دور افتـاده زندگـی می کننـد که 
دیـده نمی شـوند و از جامعـه طرد شـده اند. 
در ایـن صـورت عـالوه برمعلولیت جسـمی، 
محرومیـت اجتماعی هم پیـدا می کنند. در 
حالی کـه کـه اگـر در جامعه پذیرفته شـوند، 
می تواننـد رشـد کنند و توانایی هـای دیگری 

کـه دارنـد را بـروز دهند. 

نـگاه یونسـکو نسـبت بـه توان یابـان و 
آمـوزش آنهـا چیسـت؟ 

 هـدف یونسـکو تقویـت مشـارکت و حضور 
اجتماعـی ایـن افـراد اسـت. سـازمان ملل 
متحـد پیمان نامـه ای را مربـوط بـه حقـوق 
افـراد دارای معلولیـت تدویـن کـرده، کـه 

مبنای کار یونسـکو اسـت. منتهی یونسـکو 
ازمنظرهـای متفـاوت بـه این موضـوع نگاه 
می کنـد. مثـال در بحـث آمـوزش کـودکان 
اسـتثنایی و برنامه هـای درسـی آنهـا، بـر 
ایـن نکتـه تاکید شـده کـه این بچه هـا باید 
معلمـان ویـژه ای داشته باشـند کـه بداننـد 
چگونـه بـا آنهـا رفتـار کنند. دربحـث علوم 
اجتماعـی  ظرفیت سـازی  بـه  اجتماعـی، 
جامعـه  بایـد  چگونـه  کـه  می کنـد  توجـه 
بـرای  کـرد.  افـراد  ایـن  پذیـرش  آمـاده  را 
توانیابـان در بحـث ارتباطـات، بحث منابع 
آموزشـی باز و به خصوص ICT مطرح است 
کـه ایـن افـراد بتواننـد از طریـق لب تـاپ 
ارتبـاط  دیگـران  بـا  فون هـا  اسـتارت  و 
برقرارکننـد تـا مشـارکت های اجتماعی آنها 
فـن آوری  از  امـروزه  کنـد.  پیـدا  گسـترش 
تلفـن همـراه، بـرای آمـوزش زبـان اشـاره 
طریـق  از  ناشـنوایان  می شـود.  اسـتفاده 
ارتبـاط تصویری در موبایل با دوسـتان خود 
بـه زبـان اشـاره صحبـت می کننـد. پـس 
فن آوری هـای جدید مانند موبایـل و تبلت، 
می تواننـد مشـارکت اجتماعی ایـن افراد را 
گسـترش دهنـد. شـاید یونسـکو تاکنون به 
ایـن ابزارهـا توجـه کافـی نکرده باشـد ولی 
چنیـن برنامه هایـی درجریـان اسـت. البته 
اطالع رسـانی در سـطح افکارعمومی خیلی 
مهم اسـت. نگرشـی که من و شـما نسـبت 
وجـود  جامعـه  در  داریـم،  توانیابـان  بـه 
نـدارد. در صورتـی که بسـیاری از آنها افراد 
بسـیار باهـوش و بـا انگیـزه ای هسـتند و 
ظرفیـت وضریب هوشـی آن ها در بسـیاری 
از مـوارد از افـراد غیرمعلـول باالتـر اسـت. 
در ارتباطاتـی کـه بـا ایـن افـراد داشـته ام، 
بـه ایـن نتیجه رسـیده ام که باید بـرای این 
افـراد فرصت هـای حضـور اجتماعـی ایجاد 
کـرد کـه بتوانند خودشـان را نشـان دهند. 
موسسـه رعد، کـه موسسـه ای عام المنفعه 
ایـن  در  مفیـدی  بسـیار  کارهـای  اسـت، 

زمینـه انجـام می دهـد. 
ایجـاد  بـرای  دولت هـا  بـه  یونسـکو   
افـراد  بـرای  اجتماعـی  برابـر  فرصت هـای 
دارای معلولیـت، خط مشـی ارائـه می دهـد 
و  سیاسـت ها  بتواننـد  دولت هـا  تـا 
برنامه هـای اجرائـی الزم را در این خصوص 
مختلـف  دپارتمان هـای  کننـد.  تدویـن 
کمیسـیون ملی یونسـکو در ایران مطابق با 
حـوزه فعالیت خود برنامه هایی را در کشـور 
برگـزار کرده اند. مـا در ایران بیـش از یازده 
درصـد جمعیـت توانیاب داریـم، گروهی در 
اثر سـوانح و جنـگ دچارمعلولیت شـده اند 
و عـده دیگـری مـادرزادی بـا ایـن شـرایط 
درجـات  در  افـراد  ایـن  آمده انـد.  به دنیـا 

بسیاری از افراد متخصص 
درامرآموزش عقیده دارند که تفکیک 

بچه های توانیاب از سایربچه ها 
درمدارس کار درستی نیست. زیرا 

انگیزه رقابت را در بین دانش آموزان 
از بین می برد این که بچه ها بتوانند 
در مدرسه با افرادی که با آنها تفاوت 
دارند، ارتباط گفتاری واجتماعی پیدا 

کنند، خیلی مهم است
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مختلـف معلولیت و در سـنین مختلف و در 
قشـرهای مختلـف هسـتند که هر گـروه از 
آنهـا بـه برنامه ریزی خاص خود نیـاز دارند. 
حتـی دو جنـس مختلف (زن و مـرد)، هم 
بـه برنامه ریـزی متفاوتـی نیـاز دارنـد. باید 
مسـائل  ایـن  بـه  نسـبت  را  افکارعمومـی 
آمـاده کـرد. الزم اسـت کـه صدا وسـیما و 
رسـانه های اجتماعـی نقش درسـتی در این 
مـورد ایفـا کننـد. بایـد دوره های آموزشـی 
بـرای کسـانی کـه بـا توانیابـان در تمـاس 
هسـتند برگـزار شـود. ایـن کارهـا نیـاز به 

دارد.  برنامه ریـزی  و  سیاسـت گذاری 

 به ایـن منظوریونسـکو چـه برنامه های را 
درایـران اجـرا می کند؟

 کمیسـیون ملـی یونسـکو در ایـران پنـج 
شـامل؛  کـه  دارد  تخصصـی  دپارتمـان 
آمـوزش، علـوم طبیعـی، علـوم اجتماعـی 
و انسـانی، فرهنـگ، ارتباطـات و اطالعات 
توصیه هـای  ملـی  کمیسـیون  می باشـد. 
کشـور  ملـی  نهادهـای  بـه  را  بین المللـی 
منتقـل می کنـد و به صـورت مشـارکتی در 
زمینـه اجرای آنهـا همـکاری می کند. مثال 
اگـر کتابـی درمـورد آمـوزش افـراد دارای 
معلولیـت نوشـته شده باشـد، آن را ترجمـه 
می کنیـم  برگـزار  کارگاه هایـی  می کنیـم، 
و  وزارتخانه هـا  از  کارشناسـانی  بـه  و 
سـازمان ها و مربیـان و معلمانـی کـه با این 
افراد درتماس هسـتند، آمـوزش می دهیم. 
اگراجالسـی بین المللـی در مـورد توانیابان 
باشـد، از نهادهـای مرتبـط، چـه دولتـی و 
چـه غیردولتـی دعوت می کنیـم و نتایج آن 
اجـالس و توصیه هایـش را در سـطح ملـی 
بـه اطـالع نهادهـای مربوطـه می رسـانیم. 
مـا حـدود سـیزده کمیتـه تخصصـی داریم 
کـه متناسـب بـا زمینه هـای کاری هر کدام 
از آنهـا، برنامه هایی را در سـطح ملی برگزار 
می کنیـم. همانطـور کـه بخـش ارتباطـات 
موسسـه  بـا  یونسـکو  ملـی  کمیسـیون 
رعـد برنامـه ای را درمـورد منابـع آموزشـی 
دپارتمان هـای  بقیـه  کردنـد،  برگـزار  بـاز 
کمیسـیون ملی یونسـکو هم با دانشـگاه ها 
و نهادهـای آموزشـی و پژوهشـی در حـوزه 
فعالیـت خـود همـکاری می کننـد. رویکرد 
اصلـی یونسـکو، مقابلـه بـا هـر گونـه طرد 
و محرومیـت اجتماعـی بـه ویـژه در ارتباط 
بـا اقشـار آسـیب پذیـر از جملـه توان یابـان 
مختلـف  نهادهـای  بـا  یونسـکو  اسـت. 
دولت هـا  بـه  را  کار  نتایـج  و  می کنـد  کار 
منتقـل می کنـد. دولت هـا هـم بـرای ایـن 
از  شـوند،  عملیاتـی  تصمیمـات  ایـن  کـه 
طریـق کمیسـیون های ملـی، بـا نهادهـای 

ملـی خـود ارتبـاط برقـرار می کننـد که این 
توصیه هـا در سـطح ملـی اجـرا شـود.

 یونسـکو با آمـوزش و پرورش هـم ارتباط 
دارد؟

در  دارد.  وجــود  ارتبــاط  ایــن  بلــه،   
کمیســیون ملــی یونســکو، ۱۳ کمیتــه 
ــی از  ــه یک ــود دارد ک ــی وج ــی تخصص مل
آنهــا کمیتــه ملــی آمــوزش اســت در ایــن 
ــرورش  ــوزش و پ ــن وزیرآم ــه معاونی کمیت
شــرکت دارنــد. بــا ســازمان آمــوزش 
ارتبــاط  در  هــم  اســتثنایی  وپــرورش 
هســتیم. شــهریورماه امســال نشســتی 
بامعاونــان آمــوزش اســتثنایی درمــورد 
ــودکان اوتیســمی داشــتیم و  اوتیســم و ک
کارگاهــی برگــزار کردیــم کــه دو متخصــص 
ــوزش  ــد و آم ــدا کردن ــور پی ــی حض خارج
"اســتفاده  کارگاه  همچنیــن  دادنــد. 
بــا  توانیابــان  بــرای   ICT از  خالقانــه 
ــاه  ــان م ــاز" آب ــی ب ــع آموزش ــه برمناب تکی
ــد.  ــزار ش ــد برگ ــه رع ــال در موسس امس
بــه هرحــال مــدل کاری مــا بــه ایــن 
ــی  ــه توصیه های ــه چنانچ ــت ک ــکل اس ش
ــه  ــد، ب ــان بیای ــورد توانیاب از یونســکو درم
نهادهــای ملــی کشــور مثــل شــورای عالــی 
ــای  ــس و نهاده ــرورش، مجل ــوزش وپ آم
اگــر  و  می دهیــم  ارائــه  قانون گــذار 
بودجــه الزم را داشته باشــیم، کارگاه هــای 
ــزار  ــمینار برگ ــس و س ــی و کنفران آموزش
نقــش  نظرمــن  بــه  البتــه  می کنیــم. 
اصلــی را نهادهــای غیردولتــی مثــل رعــد 
ــی  ــای دولت ــد، چــون نهاده ــده دارن برعه

ــا  ــرورش اســتثنایی، تنه مثــل آمــوزش وپ
ــی  ــل بچه های ــان را مث ــدادی از توانیاب تع
کــه در ســن آمــوزش و تحصیــل هســتند 
شــده اند  شناســایی  کــه  آنهایــی  یــا  و 
صورتی کــه  در  می دهنــد.  پوشــش  را 
ــت  ــال ثب ــراد اص ــن اف ــادی از ای ــده زی ع
نشــده اند. دربحــث معلولیــت یــک ســری 
وجــود دارد،  هــم  اجتماعــی  تابوهــای 
به طوری کــه خیلــی از خانواده هــا ایــن 
درایــن  می کننــد.  مخفــی  را  بچه هــا 
ــک  ــی و ی ــت جمع ــک حرک ــه ی ــورد ب م
حرکــت کالن ملــی نیــاز داریــم. مثــال 
روزی را اعــالم کنیــم کــه درتمــام شــهرها 
ــان در  ــود و توانیاب ــزار ش ــنواره ای برگ جش
آن شــرکت کــرده و احســاس مشــارکت 
ــه  ــاز ب ــا نی ــن کاره ــد. ای ــی کنن اجتماع
نهادهــای  بــا  گفت وگــو  و  برنامه ریــزی 
و  متخصصیــن  شناســایی  و  مختلــف 
دارد  پژوهــش  و  مطالعــه  و  نمونه گیــری 
ــه  ــا را ب ــن پژوهش ه ــج ای والزم اســت نتای
ارگان هــای سیاســت گذار منتقــل کــرد. 
بایــد امــکان ســنجی کــرد تــا ببینیــم کــه 
ــرای  ــت اج ــدازه ظرفی ــه ان ــا چ ــه ت جامع
پــروژه هــای مربــوط بــه توان یابــان را دارد.

 آیـا بـه مناسـبت روز جهانـی معلـوالن، 
سـیزده آذر، یونسـکو پیامـی دارد؟

کـه   ۱۹۹۲ سـال  از  معلـوالن  جهانـی  روز 
ملـل  سـازمان  عمومـی  مجمـع  سـوی  از 
متحـد اعـالم شـد، هـر سـاله در۱۲ آذر یـا 
هـدف  می شـود.  برگـزار  دسـامبر  سـوم 
از تعییـن ایـن روز، ارتقـای آگاهـی افـکار 
عمومـی دربـاره جنبه های مختلـف مربوط 
بـه توان یابـان و بسـیج جامعـه بین المللـی 
زمینه هـای  فراهم سـازی  بـا  ارتبـاط  در 
مشـارکت اجتماعـی افـراد دارای معلولیت 

در جامعـه اسـت.
آنتونیـو گوتـرش، دبیـر کل سـازمان ملـل 
متحـد به مناسـبت روز جهانـی افراد دارای 
معلولیـت پیامـی صادر کرده اسـت. وی در 
ایـن پیام خاطر نشـان کرده اسـت : جامعه 
پیشـرفت  اخیـر  سـال های  در  بین المللـی 
چشـمگیری در پیشـبرد حقوق یک میلیارد 
داشته اسـت،  معلولیـت  دارای  انسـان 
از  افـراد،  ایـن  بیشـتر  هـم  هنـوز  امـا 
اجـرای سیاسـت ها و برنامه هـای موثـر در 
زندگی شـان محـروم هسـتند و معمـوال در 
دسترسـی به بـازار کار و آمـوزش با تبعیض 
ایـن  بـر  شـدن  چیـره  بـرای  مواجه انـد. 
چالـش باید مسـیر فراگیری و دسترسـی به 
امکانـات، فناوری هـا، خدمـات و تولیـدات 
بـرای افـراد دارای معلولیت تضمین شـود. 

برای توانیابان در بحث ارتباطات، 
به خصوص ICT این موضوع مطرح 

است که این افراد بتوانند از طریق لب 
تاپ و استارت فون ها با دیگران ارتباط 
برقرارکنند تا مشارکت های اجتماعی 
آنها گسترش پیدا کند. اکنون توجه 

یونسکو به استفاده از منابع آموزشی 
باز برای توان یابان معطوف شده 

است، زیرا فضایی را برای توان یابان 
فراهم می آورد که بتوانند اطالعات 

خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و 
از طریق یادگیری مشارکتی، داتش و 
اطالعات خود را گسترش بخشند
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در بیش از ۱۰ ماده از مواد کنوانسیون بین المللی حقوق افراد 
در  که  است  شده  پرداخته  موضوع «آموزش»  به  معلولیت  دارای 
معلولیت  دارای  افراد  با  مرتبط  افراد  آموزش  اصل  بر  مواد  برخی 
افراد  خود  آموزش  مستقیم  طور  به  مواد  برخی  در  و  شده  تاکید 
دارای معلولیت، ویژگی ها و چگونگی آن و وظایف دولت ها بیان 

شده است.
۱۳(حق  ماده  (دسترسی)؛   ۹ ماده  سازی(؛  (آگاه   ۸ ماده  در 
دادخواهی)؛ ماده ۱۶ (آزادی از استثمار، خشونت و سوء استفاده)؛ 
ماده ۲۰ (تحرک شخصی)؛ ماده ۲۳ (احترام به خانه و خانواده)؛ 
ماده  بازپروری)؛  و  (توانبخشی   ۲۶ ماده  (بهداشت)؛   ۲۵ ماده 
۲۷( کار و اشتغال)؛ ماده ۲۸ (معیار کافی برای زندگی و حمایت 
اجتماعی)؛ ماده ۳۲ (همکاری های بین المللی) پیشنهادهایی برای 
آموزش در حوزه معلولیت  مطرح شده است اما ماده ۲۴ با عنوان 
آموزش بخش اصلی مربوط به آموزش افراد دارای معلولیت است که 

به صراحت وظایف جامعه، دولت را یادآوری می کند.

ماده ۲۴)  آموزش: 
1 دولت های عضو، حق آموزش را برای افراد دارای معلولیت به     
رسمیت می شناسند. دولت های عضو از نظر تحقق این حق، 
بدون تبعیض و بر مبنای فرصت برابر، نظام آموزشی فراگیری 
را در تمامی سطوح و به صورت آموزش مادام العمر در موارد 

زیر تضمین خواهند نمود: 
   الف) توسعه کامل توانایی های انسانی و حس منزلت و خود 
ارزشی و تحکیم احترام به حقوق بشر، آزادیهای بنیادین و تنوع 

انسانی؛ 
   ب) توسعه شخصیت، استعداد و خالقیت توأم با تواناییهای 

جسمی و ذهنی افراد دارای معلولیت تا نهایت توانمندیهای آنها؛ 
   پ) توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت مشارکت مؤثر 

آنان در جامعه آزاد.
2 در تحقق این حق، دولت های عضو تضمین خواهند نمود که:

الف) افراد دارای معلولیت از نظام آموزش همگانی بر مبنای 

معلولیت مستثنی نمی گردند، و این که کودکان دارای معلولیت نیز 
از آموزش اجباری و رایگان ابتدایی یا متوسطه بر مبنای معلولیت 

مستثنی نمی گردند؛ 
و  ابتدایی  آموزش  به  توانند  می  معلولیت  دارای  افراد  ب) 
در  سایرین  با  برابر  مبنای   بر  فراگیر  و  کیفیت  با  رایگان  متوسطه 

جوامعی که در آن زندگی می نمایند، دسترسی داشته باشند؛ 
ارائه  فردی  نیازهای  مورد  در  متعارف  سازی  همسان  پ) 

می گردد؛ 
ت) افراد دارای معلولیت حمایت الزم در حوزه نظام آموزش 
همگانی را به منظور تسهیل در آموزش مؤثر آنها دریافت می نمایند؛ 
ث) تدابیر حمایتی فردی مؤثر در محیط هایی ارائه می گردد 
که حداکثر توسعه اجتماعی و دانشگاهی متناسب با اهداف حضور 

کامل را سبب گردد.
3 دولت های عضو، افراد دارای معلولیت را قادر خواهند ساخت 
که مهارت های توسعه اجتماعی و زندگی جهت تسهیل در 
مشارکت کامل و برابر آن ها در امر آموزش را به عنوان اعضای 
جامعه فرا گیرند. بدین منظور دولت های عضو تدابیر مناسبی 

را از جمله در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:
الف) تسهیل آموزش خط بریل و خط های جایگزین، شیوه های 
مهارت های  و  ارتباطاتی  قالب های  و  جایگزین،  روش ها  و  تقویتی 

ترددی و جهت یابی، و تسهیل حمایت و راهنمایی همسان؛ 
ب) تسهیل در یادگیری زبان ایما و اشاره و ارتقاء هویت زبانی 

جامعه ناشنوایان؛ 
پ) تضمین ارائه آموزش به افراد و بویژه کودکانی که نابینا، 
ناشنوانا یا نابینا- ناشنوا هستند به مناسب ترین زبان ها، شیوه ها و 
روش های ارتباطاتی برای افراد و در محیط هایی که توسعه اجتماعی 

و دانشگاهی را به باالترین میزان افزایش می دهد. 
4 دولت های عضو به منظور کمک به تضمین تحقق این حق، 
جمله  از  معلمین،  استخدام  منظور  به  را  مناسبی  تدابیر 
معلمین دارای معلولیت که از شایستگی در زبان ایما و اشاره 
و یا خط بریل برخوردارند و آموزش افراد حرفه ای و کارکنانی 
خواهند  اتخاذ  می کنند  کار  آموزشی  سطوح  تمامی  در  که 
و  معلولیت  از  آگاهی  بر  مشتمل  آموزش هایی  چنین  نمود. 
استفاده از شیوه های جایگزین و تقویتی و روش ها و قالب های 
ارتباطاتی، فنون آموزشی و مواد مورد نیاز جهت حمایت از 
افراد دارای معلولیت خواهد بود. ۵- دولت های عضو تضمین 
خواهند نمود که افراد دارای معلولیت قادر هستند به آموزش 
های عالی عمومی، آموزشهای فنی و حرفه ای،  آموزش ویژه 
بر  و  تبعیض  بدون  العمر  مادام  های  آموزش  و  بزرگساالن 
مبنای برابر با سایرین دسترسی پیدا نمایند. بدین منظور، 
دولت های عضو، تأمین همسان سازی متعارف برای افراد 

دارای معلولیت را تضمین خواهند نمود.

محمد رضا دشتی، کارشناس روابط عمومی رعد  

نگاهی به کنوانسیون بین المللی 
حقــوق افراد دارای معلولیت در مورد آموزش

موضوع این شماره فصلنامه توان یاب به آموزش افراد 
دارای معلولیت با تاکید بر آموزش تلفیقی اختصاص یافته 
است؛ با توجه به این که آموزش نقشی اساسی و کلیدی 
در توانمندسازی فردی و اجتماعی افراد دارای معلولیت 
دارد و می تواند ضامن استقالل فردی این گروه از اعضای 
حقوق  المللی  بین  کنوانسیون  پنجره  از  باشد؛  جامعه 
افراد دارای معلولیت به «آموزش» در حوزه معلولیت نگاه 

می کنیم و نگاهی اجمالی به آن خواهیم داشت.
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گیتا موللی، استاد یار گروه روانشناسی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

امـروزه لـزوم تلفیـق کـودکان عـادی و اسـتثنایی در کالس هـای درس بر همه آشـکار اسـت و بـه تصویب قانون هم رسـیده 
اسـت. امـا اگـر بـدون زمینه سـازی مناسـب این اتفـاق بیفتد، کالس هـای درس سـنتی و معمولـی را با چالش هایـی روبه رو 
می کنـد. در ایـن مقالـه از آمـوزش خالقیـت به کـودکان دارای معلولیت، به بررسـی نظریـات مونته سـوری در تلفیق کودکان 

اسـتثنایی بـا عادی خواهیـم پرداخت.
معلم هـای عـادی بـرای اداره ی کالس هـای تلفیقـی بـه آمـوزش نیاز دارنـد. دانش آمـوزان عادی هـم باید بـرای ایفای نقش 
خـود در روش تلفیقـی آمـاده شـوند. سیسـتم تلفیقی مزایای بسـیاری نسـبت بـه کالس هـای درس عادی و اسـتثنایی دارد 
و تئوری هـا و روش هایـی بـرای حمایـت از ایـن رونـد ایجـاد شـده اند. کـودکان اسـتثنایی به این طریـق در محیطی شـادتر، 

آموزه هـای بهتـر و نتیجه هـای موفقیت آمیزتـری را به دسـت می آورنـد.

تلفیق کودکان عادی و استثنایی در روش مونته سوری
روش مونته سـوری ابتـدا بـرای آمـوزش کـودکان اسـتثنایی و با هـدف آمـوزش زود هنگام خردسـاالن پدید آمـد. دکتر ماریا 
مونته سـوری در اوایـل قـرن بیسـتم بـرای نخسـتین بـار ایـن روش را معرفـی کـرد. کار او بـه عنـوان دسـتیار در کلینیـک 
روان پزشـکی کـودکان، سـبب شـد بـه کار بـا کـودکان کم تـوان عالقه منـد شـود. او دریافـت تعـداد زیـادی از کـودکان بـا 
مشـکالت ذهنـی را، در بیمارسـتان های روان پزشـکی جـای داده انـد. در آن زمـان بر این عقیـده بودند که فلج هـای مغزی و 
بیماری هایـی از ایـن دسـت، جنبـه پزشـکی دارنـد. ولی از نظر مونته سـوری مشـکالت ذهنی، قبـل از هر چیز یک مسـاله ی 

آموزشـی اسـت، نه پزشکی.
برخـورد پیروزمندانـه ی ماریـا مونته سـوری بـا کـودکان دارای معلولیـت، بـرای او فرصتـی ایجـاد کـرد تـا بـه تربیـت مربـی 
آمـوزش کـودکان اسـتثنایی بپـردازد. او پـس از آن، کار خـود را با کـودکان خیابانی که در محله های بسـیار فقیرنشـین و در 

خرابه هـای شـهر رم زندگـی می کردنـد آغـاز کـرد و بـه کار بـر اسـاس روش و فلسـفه ی خـود در ایـن مراکز ادامـه داد.
پیروزی هـای او سـبب جلـب نظـر جهـان و شـهرتش در آمـوزش و پـرورش آن زمان شـد و توانسـت جایزه ی صلـح نوبل را به 

خود اختصـاص دهد.
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دکتر ماریا مونته سوری بر چند اصل تاکید داشت:
؛              

آگاهی از روند رشد کودک و این که کودک بسیار دقیق و حساس 
مشاهده شود؛

توجه به این نکنه که بازی، کار کودک است. (به این دلیل فعالیت ها 
نامیده  «کار»  مونته سوری،  کالس های  در  موجود  آموزشی  مواد  و 

می شدند)
او باور داشت که آشنایی مربیان با اصول مطرح شده، سبب می شود 
تا خود کودکان هم، به شکل فعال و مسئول وارد کار شوند. نگرش 
مونته سوری در تضاد کامل با روش هایی بود که کودک را به سوی 
فعالیت های از پیش تعیین شده وادار می کرد. او عقیده داشت که 

فعالیت های کودک باید با توجه به میل و سلیقه او باشد، نه مربی.
ماریا مونته سوری پی برد که نیازهای کودکان ویژه با کودکان عادی 
متفاوت است. هر چند از نظر او همه ی کودکان نیازهای بسیاری 

دارند که در محیط آموزشی تلفیقی، قابل دست یابی است.
او روش کل نگر را مطرح کرد که به تفاوت های فردی هر کودک بسیار 
اهمیت می داد. مونته سوری در کار با کودکان دریافت که هر کودک با 
روش و سرعت خاص خود می آموزد. بنابراین فعالیت های مختلف بر 
اساس رشد شناختی، فیزیکی، اجتماعی و ... باید با در نظر گرفتن 

نقاط قوت و مراحل رشد هرکودک تنظیم شود.
دکتر ماریا مونته سوری مشاهده کرد کودکان مراحل حسی متفاوتی 
را می گذرانند که در طی آن مراحل، آمادگی بسیاری برای دریافت 
این  توسعه ی  اهمیت  او  می کنند.  پیدا  یادگیری  ویژه  مهارت های 
سال ها  این  در  کرد.  نشان  خاطر  سالگی   ۶-۲ سنین  در  را  حس ها 
کودک تمایل دارد از حس خود استفاده کرده و آنها را کامل کند. از 
این رو مواد آموزشی کودکان به گونه ای طراحی می شوند که کودک 
به وسیله ی آنها، دیدن، لمس کردن، حس کردن، شنیدن و حرکت 
را بیاموزد. در محیط آموزشی مونته سوری، کودکان نیازهای خود را 
به وسیله ی فعالیت های انفرادی و خود به خودی برآورده می کنند. 
تعیین  را  آنها  انتخاب های  تمایالتشان،  و  کودکان  حساسیت های 
می کند. در این نظریه برای آموزش تمرکز و انضباط به کودکان در 
کنار یادگیری سایر مهارت ها، مواد آموزشی که اندیشه مندانه انتخاب 

شده اند در اختیارشان گذاشته می شود.
خودش  کودک،  و  انفعالی  نه  دارد،  فعال  روندی  کودکان  آموزش 
می آموزد. در محیط آموزشی مونته سوری، مربی، مواد آموزشی مورد 
انجام  را  خود  کار  بتواند  تا  گذارد  می  او  اختیار  در  را  کودک  نیاز 
دهد. این مواد آموزشی به صورت انفرادی و یا در گروه های کوچک 
به کودکان داده می شود. هنگامی که درسی مطرح می شود، انتخاب 
فعالیت ها با کودک است و کودک بر حسب نیاز می تواند بارها و بارها 

آن را تکرار کند.
پرورش،  و  آموزش  به  تازه  نظام  این  معرفی  بود  معتقد  مونته سوری 
کوششی است برای پیوند خانه و مدرسه. او فعالیت های مدرسه اش 
آموزشی  روش  در  کرد.  طرح ریزی  خانه  فعالیت های  اساس  بر  را 
مونته سوری، خودآموزی اصل مهمی است. در این روش فعالیت ها 
که  بود  شده  طرح ریزی  و  داده  سازمان  به گونه ای  آموزشی  مواد  و 

کودکان زیر نظارت آموزگار، به خود آموزش می دادند.
در این روش، خودآموزی با وسیله های کمک آموزشی انجام می شود 
و وسایل کمک آموزشی شامل بیست و شش قطعه است که امکانات 
فراهم  را  بویایی  و  چشایی  جز  به  حواس  همه ی  تربیت  برای  الزم 
استوانه های  کودک  به  بینایی،  توانایی های  آموزش  برای  می کند. 
تخته ی  یک  در  که  سوراخ هایی  در  را  آن ها  تا  می شود  داده  چوبی 
سخت چوبی تعبیه شده اند، جای دهد. بعد از درک اندازه ها و ًبعدها 

که نیاز به حرکت و تالش عضالنی شدیدتری دارد، آموزش با اشیای 
بزرگ تر انجام می شود. مواد الزم برای این منظور، مکعب، پله های 
حس  تربیت  برای  است.  این  مانند  اشیایی  و  بزرگ  پله های  بلند، 
گرمی و سردی، دست های کودک، در آب سرد، نیم گرم و سپس 
متناوب  لمس  شامل  المسه  تمرینات  می شود.  گذاشته  داغ  آب  در 

نوارهای کاغذی صاف و سمباده است.
نزدیک  رنگ های  تشخیص  و  رنگ ها  تشخیص  حس  تقویت  برای 
یک  که  ترتیب  بدین  می شود.  استفاده  رنگی  قرص های  از  هم،  به 
سری شصت و چهار عددی قرقره که در هشت رنگ و هر رنگ نیز 
گذاشته  کودک  اختیار  در  شده،  تهیه  دیگر  فرعی  رنگ  هشت  در 
می شود. برای تقویت حس شنوایی از جعبه های کوچک شن و ریگ 
استفاده می شود تا به کودک کمک شود صداهای مختلف را از هم 
خاموش  و  ساکت  بازی  تعدادی  مونته سوری  روش  دهد.  تشخیص 
را نیز به کار می برد. در این بازی ها، سکوتی عمیق در کالس به 
وجود می آید و از کودکان خواسته می شود به صدای وزوز مگس ها و 
خش خش برگ درخت ها گوش کنند. پس از آن از صداهایی که با هم 
متفاوت هستند و به تدریج شبیه هم می شوند، استفاده می شود. اما 
مونته سوری از این روش کمتر استفاده کرد، زیرا کودکان نمی توانند 
تمرین  را  خود  شنوایی  حس  فعالیت ها  این  با  حواس  سایر  مانند 
بدهند. وسیله هایی که روش مونته سوری برای تربیت حس تشخیص 
وزن، به کار می برد عبارت  بودند از ؛ قرص های چوبی هم اندازه ای 
که از انواع چوب ها ساخته شده اند، اما وزن های متفاوتی دارند. برای 
آموزش در تشخیص شکل ها، که برای آن از حس المسه و عضالت با 
هم استفاده می شود، اشیایی به کار می رود که شکل های متفاوتی 

دارند.
چوبی،  میله ی  تاب،  مانند  لوازمی  بر  افزون  مونته سوری  روش  در 
سکوی چوبی برای پرش های طولی و نردبان طنابی، از ژیمناستیک 
لوازم  بدون  آزاد  بازی های  و  شده  هدایت  تمرین های  قالب  در  نیز 
هم  و  کودکان  برای  هم  مونته سوری  کالس های  می شود.  استفاده 
گیاهان،  از  پر  و  گرم  و  روشن  کالس های  است.  جذاب  والدین 
حیوانات، لوازم هنری، موسیقی، کتاب و در بخشی از کالسی لوازم 
عنوان های  با  قسمت ها  این  خورد.  می  چشم  به  جذابی  آموزشی 
فرهنگ  و  جغرافی  زبان،  ریاضی،  حسی،  آموزش  عملی،  زندگی 
خودش  کودک  که  هستند  گونه ای  به  لوازم  این  شده اند.  مشخص 
اشتباهش را اصالح می کند. این وسیله ها به کودک کمک می کند 
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برای خود کار کند و از طریق رقابت، اعتماد به 
نفسش تقویت شود.

بر  مونته سوری  ی  شیوه  که  جایی  آن  از 
از  کودکان  بنابراین  است،  استوار  مشاهده 
و  تحقیق  روند  و  مستقیم  تجربیات  طریق 
این  در  می گیرند.  یاد  وجه  بهترین  به  کشف، 
روش، تقسیم موضوع و روند کار به دوره های 
زمانی مشخص، معنا ندارد بلکه معلم ها زمانی 
که کودکان آماده باشند آنها را انفرادی یا در 
و  کرده  جمع  هم  دور  به  کوچک  گروه های 
موضوع های آموزشی را مطرح می کنند. افزون 
بر آن، حضور گروه های سنی گوناگون در یک 
کالس، سبب ایجاد حس همکاری و یاری به 
موقعیت هایی  روش،  این  در  می شود.  یکدیگر 
برای آزادی انتخاب، حرکت و ایجاد ارتباط با 
یکدیگر، نظم درونی کودکان را تقویت می کند. 
سبب  فعالیت،  یک  تکرار  برای  کودک  آزادی 
خاص  موضوع  یک  روی  بر  کودک  می شود 

تمرکز کند. اصلی که مونته سوری آن را تنها اصل درست در آموزش 
می داند.

فعالیت مونته سوری در سراسر جهان عالقه و توجه خاص نسبت به 
آموزش و پرورش کودکان قبل از مدرسه را برانگیخت. مونته سوری 
در  و  رفت  آمریکا  کشور  به  سخنرانی  برای  مختلف  برنامه های  در 
با  کرد.  سخنرانی  عادی  و  ویژه  کودکان  پرورش  و  آموزش  زمینه 
توجه به ویژگی های مطرح شده در روش مونته سوری این شیوه برای 
آموزش کودکان استثنایی، شیوه ای مناسب و جالب است. اما روش 
مونته سوری در درون خود، روشی تلفیقی است. در ادامه به جوانبی 
از کار مونته سوری که ارتباط مستقیمی با آموزش و پرورش کودکان 

ویژه دارد، می پردازیم.
کار در کالس مونته سوری بر اساس آمادگی فردی کودکان است، نه 
متوسط سن تقویمی همکالسی های آنان. زمانی که کودک کم توان 
بر روی یک مهارت فعالیت می کند، تنها نمی ماند و به نظر نمی آید 

او کاری غیر معمول و متفاوت با سایر همکالسی ها انجام می دهد.

       
سال،   ۶-۳) سنی  گروه های  همه ی  شامل  مونته سوری  کالس های 
۶-۱۲ سال، ۱۲-۱۵ سال) است. این تفاوت سنی سبب ایجاد حس 
یکدیگر  به  روش  این  در  کودکان  می شود.  گروه  و  اجتماع  به  تعلق 
را  بزرگ تر  کودکان  کوچک،  کودکان  حال  عین  در  می کنند.  کمک 
الگوی خود کرده و از تجربیات آنان استفاده می کنند. دانش آموزان 
بزرگ هم خود را مسوول و رهبر می بینند. دانش آموزان از یکدیگر 
می آموزند. هر عضو به دلیل کمکی که به گروه می کند، ارزش ویژه ای 
نصیبش می شود. کودکان دارای نیازهای ویژه، از این طریق فرصت 
تعامل با افراد زیادی را به دست می آورند. بنابراین انگیزه آنها تقویت 
کودکان  این  از  گاهی  می دهند.  توسعه  را  خود  مهارت های  و  شده 

انتظار می رود تا نقش مربی دوستان خود را بازی کنند.
با  و  معلم  یک  با  و  کالس  یک  در  سال ها  است  ممکن  کودکان 
رشدی  سطح  می یابد  فرصت  مربی  نتیجه  در  بمانند.  خود  دوستان 
آنها، شیوه ی یادگیری شان و سیستم های حمایتی خانواده های شان 

را از نزدیک بشناسد. 
هم چنین در گروه های با سنین متفاوت، لوازم آموزشی بسیار متفاوتی 
در هر کالس نیاز است. این منابع و لوازم به منظور استفاده ی همه ی 

کودکان.  نیازهای  میانگین  نه  است،  کودکان 
استفاده  موادی  از  کم توان  کودکان  نتیجه  در 
می کنند که نه تنها قابل استفاده ی آنهاست، 
بهره  مواد  آن  از  نیز  گروه  اعضای  دیگر  بلکه 

می گیرند.

     ،     
  

جزء  والدین  مونته سوری،  آموزشی  فلسفه  در 
طبیعی  بخش  و  کودکان  آموزش  در  مکمل 
می روند.  شمار  به  روزمره  کالسی  زندگی  از 
هم چنین آموزش گروهی از موضوعات اساسی 
مربیان  است.  مونته سوری  کالس های  در 
با  را  خود  اطالعات  و  می کنند  کار  یکدیگر  با 
هم  مسئولیت ها  در  و  می کنند  بدل  و  رد  هم 
مونته سوری،  رشته ای  بین  روش  سهیم اند. 
که  است  تلفیقی  سیستم  از  نوعی  حقیقت  در 
در آن، در صورت لزوم متخصص ها و مربی ها 
برای بهبود وضعیت کودکان کالس، مسوولیت ها را با یکدیگر تقسیم 

می کنند تا همه ی کودکان بتوانند از کالس بهترین بهره را ببرند.

         
برنامه های آموزشی انفرادی در کالس مونته سوری به نیازهای فردی 
کودکان کم توان بسیار توجه دارد. هر کودک با سرعت خاص خود 
از  بعضی  حال  عین  در  می کند.  استفاده  آموزشی  مواد  و  برنامه  از 
درس ها در گروه های کوچک یا بزرگ گذرانده می شوند. این محیط 
با  کودکان  جمله  از  دانش آموزان  همه ی  انفرادی  آموزش  به  منجر 
نیازهای ویژه می شود. در این محیط کودکان آزادند تا فعالیت های 
و  تصمیم گیری  به  رو  این  از  کنند.  انتخاب  را  خود  ی  عالقه  مورد 

ابتکار عمل و خودکفایی تشویق می شوند.
کودکان بیشترین اوقات روز خود را در مدرسه به زندگی اجتماعی 
می پردازند و این امر سبب ایجاد موقعیت های ارزشمندی می شود تا 
کودکان کم توان بتوانند از دیگر کودکان عادی الگو بگیرند و رفتارهای 
منفی آنها کاهش یابد. این حالت برای کودکان دارای نیازهای ویژه 
که مهارت های اجتماعی ضعیف و رفتارهای غیر مستقل تری دارند، 

بسیار سودمند است.

           
در روش آموزش های مفاهیم انتزاعی یا روش های عینی و ملموس، 
استفاده از مواد آموزشی ملموس برای کودکان کم توان بسیار اهمیت 

دارد.
اختیار  در  آموزش  برای  را  وسیعی  امکانات  مونته سوری  کالس های 
گروه   ۲۰  -۱۰ از  اعداد  آموزش  برای  مثال  برای  می گذارد.  کودکان 
وجود  تکی  مهره های   ۱-۹ نمایش  برای  و  ده تایی  طالیی  مهره های 
یک  و  ۱۰تایی  طالیی  ی  مهره  یک  با  را   ۱۱ عدد  ترتیب  بدین  دارد. 
مهره ی ۱ نشان می دهند. این روش برای بسیاری از کودکان کم توان 

ذهنی و دچار اختالالت رشدی می تواند مفید باشد.

          
حس  آن  تربیت  روی  بر  حس  هر  حوزه ی  در  آموزشی  مواد  طراحی 
تأکید دارد. برای مثال برج صورتی تشکیل شده از ده مکعب صورتی 
با سایزهای بزرگ همه به یک شکل و یک رنگند و تنها تفاوت آنها 

کالس های مونته سوری امکانات 
وسیعی را برای آموزش در اختیار 
کودکان می گذارد. برای مثال برای 

آموزش اعداد از ۱۰- ۲۰ گروه 
مهره های طالیی ده تایی و برای 

نمایش ۹-۱ مهره های تکی وجود 
دارد. بدین ترتیب عدد ۱۱ را با یک 
مهره ی طالیی ۱۰تایی و یک مهره 

ی ۱ نشان می دهند. این روش برای 
بسیاری از کودکان کم توان ذهنی و دچار 
اختالالت رشدی می تواند مفید باشد.
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در اندازه است. در برج صورتی تأکید بر اندازه ی 
آنها  چیدن  با  کودک  رو  این  از  است.  مکعب 
در  رشد  می کند.  تقویت  را  خود  دیداری  تمایز 
اختالالت  دچار  کودکان  برای  حسی  حوزه ی 
کودکی  مثال  برای  دارد.  اهمیت  بسیار  حسی 
مواد  از  بسیاری  از  نیست  دیدن  به  قادر  که 
و  المسه  بویایی،  شنوایی،  حس  که  آموزشی 

غیره را پرورش می دهد، می تواند سود ببرد. 

        
روش  در  استفاده  مورد  آموزشی  مواد  همه ی 
مونته سوری تا حد امکان اشیایی واقعی هستند، 
با  را  نان  کودکان  مثال  برای  بازی.  اسباب  نه 
چاقوی واقعی می برند، با جاروی واقعی زمین 
پارچه  با  را  خیس  میزهای  و  می کنند  جارو  را 
کالس های  در  آموزش  هدف  می کنند.  خشک 
مونته سوری، آماده کردن کودکان برای زندگی 
واقعی است. حوزه ی کودکان استثنایی بر رشد 

مهارت های عملکردی تأکید دارد. مهارت هایی که بقای فرد یا رفاه او 
را تامین می کند. مهارت های عملکردی، مهارت های متفاوتی هستند 
که توانایی فراگیر را برای عملکرد مستقل و مفید در خانه، مدرسه 
واجتماع بهبود می بخشد. برای مثال بخش آموزش زندگی واقعی که 
یکی از برنامه های آموزشی مونته سوری است، مهارت های بسیاری را 

به کودک می آموزد که در این طبقه بندی است.

         
زندگی  در  شدید،  ناتوانی  دچار  کودکان  می دهند  نشان  پژوهش ها 
میزان  میان  واقع  در  می گیرند.  معنی دار  تصمیمات  بندرت  روزمره، 
دارد.  وجود  عکس  رابطه ی  او  تصمیم گیری  قدرت  و  کودک  ناتوانی 
کالس های مونته سوری، قدرت تصمیم گیری کودکان مبتال به کم توانی 
را افزایش می دهد و آنها را در بسیاری زمینه ها، کارآموزانی خودکفا 
بار می آورد. در کالس کودکان هر وسیله ی آموزشی را که مایل باشند 
می توانند انتخاب کنند. بنابراین مربی فعالیت های کودکان را از پیش 
تعیین نمی کند. این کودکان به اندازه ی کودکان عادی حق انتخاب 
دارند و در طی روز بارها و بارها در موقعیت تصمیم گیری واقعی قرار 
می گیرند. این امر در عین حال خودکفایی آنان را افزایش می دهد. 
همچنین با فرصت یافتن برای فعالیت های پیاپی و طوالنی در یک روز 
و آزادی برای تجربه ی واقعی، حس استقالل در آنها رشد یافته و بنا 

به میل خود روش آموزش محتوا را انتخاب می کنند.

         
یکی از هدف های بخش آموزش زندگی واقعی در روش مونته سوری، 
رشد عادت های کار منظم و سازمان یافته است. غالب مواد آموزشی 
نیازی  که  کم توان  کودکان  شده اند.  انتخاب  هدف  همین  اساس  بر 
حیاتی به آموزش نظم و تربیت دارند، از این هدف استفاده ی بسیاری 

می برند.

           
بسیار  کم توان  آموزان  دانش  برای  خود  خودی  به  نمایش ها  اجرای 
خاصی  نظم  دارای  و  دقیق  کودکان،  نمایش های  است.  ارزشمند 
هستند و حداقل زمان آموخته شده برای نشان دادن فعالیت مورد 
نظر و اجرای نمایش ها کافی است و از ابتدا تا انتها بر اساس روند 

تربیتی خاصی پیش می رود. در حوزه ی آموزش 
رفتاری  گام های  مساوی  نمایش  استثنایی، 
عینی در زنجیره ی آموزشی است که به کسب 

یک مهارت منتهی می شود.

         
در  ویژه  نیازهای  دارای  کودکان  پیشرفت 
گام های بسیار کوچک و محدود و با تمرین های 
و  مونته سوری  مربیان  می گیرد.  صورت  بسیار 
مربیان کودکان استثنایی هر دو بر این باورند 
که برای آموزش یک فعالیت، باید آن را به دقت 

به اجزای کوچک تری تقسیم کنند.
اصل  این  بر  مونته سوری  آموزشی  فلسفه ی 
هر  نیاز  مورد  تکرار  میزان  که  است  استوار 
به  مهارتی  از  و  دیگر  فرد  به  فردی  از  کودک 
میزان  در  بنابراین  است.  دیگرمتفاوت  مهارت 
تکرار مورد نیاز هر کودک و هر مهارت، هر روز 

و برای همه کودکان انعطاف وجود دارد.

             
روی  تا  کند  کمک  کودک  به  بتواند  که  آموزشی  لوازم  از  دسته  آن 
عادی  و  کم توان  کودکان  برای  داشته باشد،  کنترل  خود  اشتباهات 
اشتباهات  وسایل  نوع  این  در  که  جایی  آن  از  دارد.  فراوانی  مزایای 
بسیار آشکار و مشخصی وجود دارد، کودکان بدون کمک مربی، خود 
که  اشتباهاتی  می کنند.  اصالح  را  آن  و  می شوند  اشتباهات  متوجه 
خود فرد آنها را درست می کند، خیلی کمتر از اشتباهاتی است که 
مربی آنها را درست می کند. در آموزش کودکان استثنایی روی تقویت 
درونی تأکید نمی شود، اما اهمیت این موضوع برای این کودکان کمتر 

از کودکان عادی نیست. 
موفقیت  که  می دهد  نشان  مونته سوری  روش  نهایی  بررسی  اما  و 
این روش، به دلیل محیط آموزشی از پیش آماده شده است. در این 
محیط، مواد آموزشی تجربیات چند حسی و ملموسی را در اختیار 
کودک می گذارد و کودکان را فعال بار می آورد. این محیط به کودک 
فرصت استقالل و باز خورد آنی و اصالح را می هد. مربی کار آزموده 
نیز از طریق مشاهده ی علمی میزان پیشرفت و یادگیری های کودک را 
ارزیابی می کند. مربی محتوا و مواد آموزشی را جهت می دهد و روش 
ارزیابی را بر اساس برنامه ی آموزش از پیش تعیین شده و مصوب به 

اجرا در می آورد.
در سال ۲۰۰۱ میالدی، قانون «هیچ کودکی جا نمی ماند» در ایاالت 
متحده مصوبات جدیدی را مطرح کرد تا شکاف میان دانش آموزان 
اقلیت محروم با همساالن شان از میان برود. این قانون بر چهار اصل 

اساسی استوار است:
مسوولیت بیشتر برای کسب نتیجه ی بهتر،• 
افزایش انعطاف پذیری و کنترل نزدیک،• 
عرضه ی گزینه های بیشتر به والدین برای گزینش مناسب تر،• 
تأکید بر روش هایی که کارایی شان ثابت شده است.• 

روش مونته سوری اکنون جایگاه ویژه ای در آموزش و پرورش بسیاری 
از کشورهای جهان پیدا کرده است و با توجه به مواردی که ذکر شد، 
کار  و  مفید  بسیار  می تواند  استثنایی  کودکان  پرورش  و  آموزش  در 

ساز باشد.

کالس های مونته سوری، قدرت 
تصمیم گیری کودکان مبتال به کم توانی 

را افزایش می دهد و آنها را در 
بسیاری زمینه ها، کارآموزانی خودکفا 

بار می آورد. در کالس کودکان هر 
وسیله ی آموزشی را که مایل باشند 

می توانند انتخاب کنند. بنابراین مربی 
فعالیت های کودکان را از پیش تعیین 

نمی کند.
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 لطفــا خودتــان را معرفــی کنیــد و 
بگوییــد چــه شــد کــه درمدرســه 
شــهیدان ابوالمعالــی، کــه یــک دبســتان 
دارای  دانش آمــوزان  معمولــی اســت، 
ــام  ــم ثبت ن ــمانی را ه ــکالت جس مش

؟ می کنیــد
 رقیــه خــرم دل، مدیــر دبســتان شــهیدان 
ــزده ســال ســابقه  ابوالمعالــی هســتم و پان

ــت مدرســه را دارم. مدیری
کــه  دانش آموزانــی  دارم  اعتقــاد  مــن 
ــد جــدا  ــد، نبای ــه دارن ــا بقی ــی ب تفاوت های
از ســایر بچه هــا باشــند. قــرار نیســت ایــن 
بچه هــا در ســیاره دیگــری زندگــی کننــد. 
جامعــه  همیــن  در  بایــد  بچه هــا  ایــن 
ــتفاده  ــارک اس ــک پ ــد، از ی ــی کنن زندگ
ــت  ــوپر مارک ــی و س ــک نانوای ــد، از ی کنن
خریــد کننــد و بتواننــد در کنــار افراد ســالم 
باشــند. جامعــه مــا مختــص افــراد ســالم و 
بــدون معلولیــت نیســت، جامعــه ای اســت 
ــه  ــا هرگون ــراد، ب ــه اف ــی هم ــرای زندگ ب

ــی.  ــت و معلولیت محدودی
کارشناســی  دانشــجوی  کــه  زمانــی 
بــودم،  آموزشــی  برنامه ریــزی  مدیریــت 
ــرورش  ــام آمــوزش و پ ــه ن واحــد درســی ب

تطبیقــی داشــتیم کــه روش هــای آمــوزش 
و پــرورش درکشــورهای پیشــرفته را توضیح 
مــی داد. ازآن جــا بــود کــه کنجــکاو شــدم 
بدانــم کــه درکشــوری مثــل ژاپــن، آمــوزش 
تلفیقــی را چگونــه اجــرا می کننــد و چگونــه 
دارای  بچه هــای  و  ســالم  دانش آمــوزان 
معلولیــت را در کنــار هــم می پذیرنــد؟ 
مربــوط  عکس هــای  و  فیلم هــا  وقتــی 
ــن را  ــدارس ژاپ ــی درم ــوزش تلفیق ــه آم ب
ــب  ــدم. جال ــگف زده ش ــیار ش ــدم، بس دی

مربــوط  کــه  درعکس هایــی  کــه  بــود 
ــه ای  ــود، بچ ــن ب ــه درژاپ ــک مدرس ــه ی ب
ــت  ــی حرک ــت و توانای ــت داش ــه معلولی ک
نداشــت، روی پاهــای بچــه ای بزرگ تــر 
از خــودش نشســته بــود و بــا هــم کار 
انجــام می دادنــد. در ژاپــن اصــال مــدارس 
آموزش هــا  و  نــدارد  وجــود  اســتثنایی 
صــورت  تلفیقــی  صــورت  بــه  کامــال 

می گیــرد.
 ایــن شــد کــه پــروژه کارشناســی ام را 
ــرار  ــتثنایی ق ــدارس اس ــی از م بررســی یک
دادم. بــا آشــنا شــدن بــه روش هایــی 
کــه در ایــن مدرســه اعمــال می شــد، 
ــه  ــن مدرس ــدم. در ای ــف ش ــی متاس خیل
فضــا به گونــه ای بــود کــه انــگار ایــن 
بچه هــا بیمــاری خطرناکــی دارنــد کــه 
بایــد از جامعــه جــدا باشــند! فضــای ایــن 
مدرســه بســیار دلگیــر و افســرده کننده 
ــون  ــم چ ــه ه ــن مدرس ــان ای ــود. معلم ب
ــت در  ــاگردان دارای محدودی ــا ش ــط ب فق
تمــاس بودنــد، از روحیــه خوبــی برخــوردار 
نبودنــد. در صورتــی کــه در مــدارس عــادی 
ــود دارد،  ــوزان وج ــی دانش آم ــه گوناگون ک
اوال معلــم احســاس خســتگی نمی کنــد 

دانش آموزانی که با بقیه تفاوت  دارند، 
نباید جدا از سایر بچه ها باشند. 
قرارنیست این بچه ها در سیاره 

دیگری زندگی کنند. این بچه ها باید 
در همین جامعه زندگی کنند، از یک 
پارک استفاده کنند، از یک نانوایی و 
سوپر مارکت خرید کنند و بتوانند در 

کنار افراد سالم باشند 

بـرای گفت وگـو با مدیـر دلسـوز و مشـاور باتجربه 
دبسـتان شـهیدان ابوالمعالـی، بـه ایـن مدرسـه رفتیم. 
مدرسـه ای که به همت خانم خرمدل و خانم کرباسـی زاده، 
بـا روی باز پذیـرای دانش آموزان دارای معلولیت اسـت. در 
حال حاضر در این دبسـتان سـه کودک نابینـا و کم بینا و 
یک کـودک دارای معلولیت درس می خواننـد. این کودکان 
از موفق تریـن بچه هـای این مدرسـه هسـتند. محیط این 
دبسـتان مناسب سـازی شده اسـت و ایـن بچه هـا قادرند 
بـدون کمک دیگـران رفت و آمـد کننـد، درس بخوانند و 

درحیاط مدرسـه بـازی کنند. 
این عزیزان معتقدند، جداسازی در مدارس، معلولیت 

مضاعفی را به دانش آموزان دارای معلولیت تحمیل می کند.

 جداسازی ها، معلولیت مضاعفی را به دانش آموزان 
دارای معلولیت تحمیل می کند 

در گفت وگو با مدیران مدرسه ابواالمعالی بررسی شد؛
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ودرثانــی خــود بچه هــا هــم از یکدیگــر یــاد 
می گیرنــد والزم نیســت همــه چیــزرا معلــم 
ــدارس  ــد. فضــای م ــاد بده ــا ی ــه بچه ه ب
ــت،  ــده اس ــای یادگیرن ــک فض ــادی، ی ع
معلولیــت  جداســازی ها،  صورتی کــه  در 
مضاعفــی را بــه بچه هــای دارای معلولیــت 
در  کــه  بچه هایــی  می کنــد.  تحمیــل 
مــدارس اســتثنایی درس می خواننــد ازچــه 
کســی بایــد یــاد بگیرنــد؟ بغــل دســتی اش 
ــرایط  ــی درش ــودش و گاه ــل خ ــم مث ه
ــد  ــت و نمی توان ــخت تری اس ــمانی س جس
ــم مدرســه  ــد. یــک معل ــه او کن کمکــی ب
ــی  ــر از بچه های ــه ده نف ــد ب ــتثنایی بای اس
ــت  ــوع معلولی ــک ن ــان ی ــر کدامش ــه ه ک
دارنــد، آمــوزش دهــد. درســت اســت کــه 
ــدارس نســبت  ــن م ــت کالس در ای جمعی
بــه کالس هــای مــدارس عــادی کمتــر 
ــاه  ــا پنج ــر ب ــن ده نف ــی ای ــتند، ول هس
نفرازشــاگردان مــدارس عــادی برابــری 
ــه  ــن مدرس ــون ای ــی چ ــد. از طرف می کنن
خانواده هــا  اغلــب  بــود،  شــبانه روزی 
بچــه را در ایــن مرکــز رهــا می کردنــد 
ــگار  ــد، ان ــر می زدن ــه او س ــم ب ــی ک وخیل
ــده و  ــب ش ــی مرتک ــه گناه ــن بچ ــه ای ک
خــودش مقصربــوده کــه این طــور از طــرف 
حالــی  در  شده اســت.  طــرد  خانــواده 
ــل  ــت و مث ــان اس ــک انس ــم ی ــه او ه ک
ــی  ــس وقت ــی دارد. پ ــق زندگ ــران ح دیگ
پارکــی، ســینمایی و مرکــز تفریحــی در 
بــرای  بایــد  می شــود،  ســاخته  شــهر 
همــه افــراد جامعــه دســترس پذیر باشــد، 
ــا و چــه ناشــنوا و چــه افــرادی  چــه نابین
کــه مشــکالت جســمی و حرکتــی دارنــد. 
بعــد از گذرانــدن دوره در ایــن مرکــز، 
ــه ایــن  خیلــی غمگیــن شــدم و نســبت ب
کــودکان احســاس مســئولیت  کــردم. بعــد 
ــت  ــال مدیری ــد س ــی، چن از فارغ التحصیل
یــک دبیرســتان را برعهــده گرفتــم و بعــد 
ازآن مدیریــت دبســتان و پیش دبســتانی 
شــهیدان ابوالمعالــی بــه مــن محــول 
شــد. دراین جــا بــود کــه از طــرف آمــوزش 
و پــرورش ناحیــه چهــار دو شــاگرد بــا 
مشــکالت بینایــی بــه مــا معرفــی شــدند. 
ــن شــاگردان قبــال درمدرســه  هــر دوی ای
ــه  ــد. باتوج ــده بودن ــتثنایی درس خوان اس
مدرســه  در  ازکار  کــه  ســابقه ای  بــه 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــتم و ب ــتثنایی داش اس
کــه اعتقــاد داشــتم ایــن بچه هــا نبایــد از 
بقیــه جــدا باشــند، آنهــا را پذیرفتــم. البته 
ــادا  ــه مب ــتم ک ــم داش ــره ه ــرس و دله ت
معلــم کالس، ایــن بچه هــا را نپذیــرد. 
ــم کرباســی زاده، مشــاور  خوشــبختانه خان

مدرســه، از اول بــا ایــن دو دانش آمــوز 
همــراه بودنــد. ایشــان بســیارهنرمندانه و 
ــان و  ــا و معلم ــن بچه ه ــن ای ــه بی ماهران
اولیــاء وشــاگردان مدرســه ارتبــا ط برقــرار 
ــه  ــد ک ــث ش ــان باع ــود ایش ــد. وج کردن
ــس  ــم از پ ــم، می توان ــاس کن ــن احس م
ایــن مســئولیت بــزرگ برآیــم. بعــد ازیــک 
ســال کــه از معلمــان ایــن دودانش آمــوز، 
ــا  ــت آنه ــه رضای ــم، متوج ــورد گرفت بازخ
گفتنــد  آنهــا  شــدم.  بچه هــا  ایــن  از 
دانش آمــوزان  بــا  کــه  مشــکالتی  کــه 
بچه هــا  ایــن  بــا  را  دارنــد  غیرمعلــول 
ــوش  ــه خاطره ــاید ب ــن ش ــته اند. ای نداش
سرشــاراین بچه هــا بــود. یکــی دیگــر 
از بچه هــای مــا کم بینــا اســت. معلــم 
او در گزارشــی کــه از وضعیــت او داد، 
نوشــت کــه شــنوایی قــوی و بیــان بســیار 
ــد  ــه بدانی ــت ک ــب اس ــی دارد. جال خوب
ایــن بچه هــا در مراســم مختلفــی کــه 
اداره  بــا  برگزارمی شــود،  مدرســه  در 
ماهرانــه مراســم، برجســته می شــوند و 
خیمــه  درمراســم  مثــال  می درخشــند. 
شــب بــازی کــه در مدرســه برگــزار شــد، 
بســیار تحســین  برانگیــز برنامــه اجــرا 
کردنــد. خیلــی از دانش آمــوزان، بیــان 
ــن  ــا ازای ــن بچه ه ــی ای ــد ول ــی ندارن خوب
نظــر بســیار قــوی هســتند. خــدا را شــکر 
کــه ایــن دانش آمــوزان بــا زحمــات خانــم 
ــد  ــی رش ــه خوب ــتند ب ــی زاده توانس کرباس
یــاد  هــم  دانش آمــوزان  بقیــه  کننــد. 
ــا  ــن بچه ه ــا ای ــور ب ــه چط ــد ک گرفته ان
ــک  ــه کم ــال ک ــن ح ــد و درعی رفتارکنن
آنهــا هســتند، نســبت بــه آنهــا رفتارترحــم 

ــد.  ــز ندارن انگی

در ایـــن مدرســـه چنـــد نفـــر از 
دانش آمـــوزان دارای معلولیـــت درس 

؟ ننـــد ا می خو
خانــم خــرم دل: ســه نفــر از دانش آمــوزان 
ــی  ــتند و یک ــا هس ــا و نابین ــم بین ــا ک م
ــتخوان،  ــی اس ــل نرم ــه دلی ــم ب ــر ه دیگ
ــت. ــی اس ــمی حرکت ــت جس دچارمعلولی

ــات خاصــی در  ــما در مدرســه امکان  ش
ــد؟ ــرار داده ای ــا ق ــن بچه ه ــار ای اختی

خانــم خــرم دل: بلــه. امکاناتــی دراختیــار 
ایــن بچه هــا قرارداده ایــم، مثــال آنهــا 
ــتی  ــرویس بهداش ــه از س ــد ک ــازه دارن اج
و  کننــد  اســتفاده  ســاختمان  داخــل 
رمپــی هــم در کنــار پله هــای حیــاط 
مدرســه تعبیــه کرده ایــم کــه رفــت وآمــد 
راحت تــری در فضــای مدرســه داشــته 
نابینــای  بچه هــای  از  یکــی  باشــد. 
را  ابتدایــی  آمــوزش  قبــل  ســال  مــا 
ــادی  ــتان ع ــرد و االن در دبیرس ــام ک تم
واقعــا  بچه هــا  ایــن  می خوانــد.  درس 
توانایی هــا و قابلیت هــای زیــادی دارنــد 
و مــن خیلــی خوشــحالم کــه در ایــن 

می خواننــد. درس  مدرســه 

ــم  ــما ه ــا ش ــم کرباســی زاده، لطف  خان
خودتــان را معرفــی کنیــد و از ســوابقتان 

بگوییــد: 
ــتم.  ــن شــمس الزمان کرباســی زاده هس م
چهــل وهفــت ســال ســابقه کار در زمینــه 
ــل  ــتثنایی دارم وفارغ التحصی ــودکان اس ک
ســال پنجــاه ودو در رشــته مربیگــری 
از  مــن  هســتم.  اســتثنایی  کــودکان 
کار  تلفیقــی  آمــوزش  درحــوزه  ابتــدا، 
کــرده ام. اســتاد مــا در آن زمــان خانمــی 
ــوزش  ــوزه آم ــان در ح ــه تخصصش ــود ک ب
ــده  ــران آم ــه ای ــان ب ــود. ایش ــان ب نابینای
بــود تــا روش آمــوزش تلفیقــی را آمــوزش 
ــا  ــن ب ــان م ــد. در آن زم ــترش ده و گس
ــی،  ــوز آســیب دیده بینای ــارده دانش آم چه
شــامل کــم بینــا و نابینــا در یــک مدرســه 
عــادی شــروع بــه کار کردم. مــن در کالس 
و  می کــردم  آمــاده  را  بچه هــا  مرجــع، 
ــن  ــه ای ــردم ک ــا می ک ــهیالتی را مهی تس
بچه هــا بتواننــد در کالس عــادی درس 
ــن روش  ــم کــه بهتری ــد بگوی ــد. بای بخوانن
بــرای آمــوزش تلفیقــی، ایجــاد کالس 
ــم متخصــص  مرجــع اســت کــه یــک معل
در  وقــت  تمــام  اســتثنایی،  حــوزه  در 
مدرســه باشــد و سرپرســتی بچه هــای 
دارای معلولیــت را برعهــده بگیــرد. در 

بهترین روش برای آموزش تلفیقی، 
ایجاد کالس مرجع است

 که یک معلم متخصص در حوزه 
استثنایی، تمام وقت در مدرسه باشد 
و سرپرستی بچه های دارای معلولیت 

را برعهده بگیرد
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آموزش فراگیر و ادغام یافته



حــال حاضــر بــرای ترویــج آمــوزش فراگیر، 
آمــوزش  را  عــادی  معلــم  می خواهنــد 
بدهنــد کــه چگونــه بــا دانش آمــوزان دارای 
ــی  ــن روش خیل ــد. ای ــار کن معلولیــت رفت
ــه  ــم تجرب ــی معل ــا وقت ــر اســت و ت زمان ب
کافــی پیــدا کنــد، احتمــاال آســیب زیــادی 

می خــورد. بچه هــا  بــه 

ــورد کالس مرجــع بیشــتر توضیــح  در م
دهیــد؟

ــن  ــه م ــی ک ــم کرباســی زاده: در زمان  خان
مرجــع  کالس هــای  شــدم،  اســتخدام 
ــت  ــه عصم ــن درمدرس ــود داشــت. م وج
کار  بــه  شــروع  تهــران  ده  منطقــه  در 
بــا  بچه هــای  مدرســه  ایــن  کــردم. 
مشــکل بینایــی را از دوره پیــش دبســتانی 
می پذیرفــت. درایــن کالس مــن آنچــه 
ــد را  ــد بدان ــا بای را کــه یــک کــودک نابین
ــل  ــی مث ــک آموزش ــایل کم ــق وس از طری
را  او  بعــد  و  مــی دادم  آمــوزش  مــوالژ 
بــه کالس می فرســتادم. مثــال او صــدا 
کشــی حــروف را در کالس عــادی یــاد 
می گرفــت ولــی خــط بریــل را پیــش مــن 
یــاد می گرفــت. ایــن بچه هــا درهمــه 
ــی  ــد ول ــر بودن ــادی حاض ــای ع کالس ه
ــتند،  ــه داش ــوزش اضاف ــه آم ــاز ب ــر نی اگ
ــد. مــن  آن را در کالس مرجــع می آموختن
ده ســال در یــک مدرســه بــودم و چنیــن 
تــا  پیش دبســتانی  از  دانش آموزانــی 
ــن  ــا م ــع ب ــم را درکالس مرج کالس پنج
ــم  ــال ه ــزده س ــدود پان ــد. ح می گذراندن
ــه  ــن ک ــا ای ــردم ت ــی کار ک ــوزش تلفیق آم
ــر  ــالب، نگــرش آموزشــی تغیی پــس از انق
ــی در  ــهید محب ــز ش ــه مرک ــرا ب ــرد و م ک
فرســتادند.  خیابــان آیــت  ا...کاشــانی 
ســال های  تلخ تریــن  بگویــم  می توانــم 
کاری مــن درایــن مرکــز بــود. در ایــن 
شــبانه روزی  به صــورت  بچه هــا  مرکــز 
عجــز  واقــع  در  می شــدند،  نگهــداری 
ــدان دارای  ــا فرزن ــاط ب ــا در ارتب خانواده ه
را  بچههــا  میشــد  باعــث  معلولیتشــان 
ــن  ــز بســپارند. بعضــی از ای ــن مراک ــه ای ب
ــز  ــن مراک ــود را درای ــد خ ــا فرزن خانواده ه
ــا  ــراغی از آنه ــر س ــد و دیگ ــا می کردن ره
نمی گرفتنــد. بــه خاطــر ایــن شــرایط، 
بچه هــا بســیار غمگیــن و افســرده بودنــد و 
آموزش هــای مــا نتیجــه ای نداشــت. ایــن 
ــن  ــال در ای ــدت دوازده س ــه م ــا ب بچه ه
مرکــز به صــورت ایزولــه و درکنــار افــرادی 
مثــل خــود زندگــی می کردنــد. معلــم هــم 
در ایــن فضــای بســته، آمــوزش مــی داد و 
ــه  ــت. درصورتی ک ــم نمی گرف ــه ای ه نتیج

ــودم،  ــی ب ــم تلفیق ــک معل ــون ی ــن چ م
ــی  ــودم و حت ــادی رفته ب ــدارس زی ــه م ب
از وقتــی کــه از ســال هشــتاد بازنشســته 
شــدم، هنــوز بــا بچه هــا کار می کنــم. 
پیشــنهاد مــن بــه آمــوزش وپــرورش ایــن 
ــتثنایی را  ــدارس اس ــان م ــه معلم ــود ک ب
در روزهایــی بــه مــدارس عــادی بفرســتند 
تــا آمــوزش تلفیقــی ببیننــد و متوجــه 
ــم کالس اول چــه نگــرش  شــوند کــه معل
ــن  ــد و ای ــاده می کن ــدی را پی ــه ترفن و چ
ــاده  روش را در مدرســه اســتثنایی هــم پی
کنــد، یعنــی در مــدارس مختلــف آمــوزش 
اســتثنایی  مــدارس  معلمــان  ببینــد. 
ــناس  ــند، جامعه ش ــناس باش ــد روانش بای
باشــند و از مهارت هــای ارتباطاتــی خوبــی 
پــرورش  و  آمــوزش  در  برخوردارباشــند. 
قــرن بیســت و یــک بــه اینجــا رســیده اند 
کــه ایــن قــرن، قــرن باهــم زیســتن 
ــری  ــا یادگی ــت. م ــتن اس ــه زیس وچگون
را بــرای چگونــه زیســتن می خواهیــم، 
ــرار دارد،  ــر ق ــه آخ ــوزش درمرحل ــس آم پ
ــرار  ــری را اول ق ــا یادگی ــه م ــی ک در حال
داده ایــم و می گوییــم بچــه ای کــه ریاضــی 
بلــد نیســت، مشــکل دارد و مهــم نیســت 
کــه چقــدر ارتبــاط اجتماعــی خوبــی 
داشــته باشــد. بچه هــا ، چــه در مــدارس 
عــادی و چــه در مــدارس اســتثنایی، نیــاز 
ــوزش و  ــد. در آم ــارت دارن ــه کســب مه ب
ــاخص  ــان را ش ــتثنایی نابینای ــرورش اس پ
راه  دانشــگاه ها  بــه  چــون  می داننــد، 
ــوان  ــه عن ــن ب ــی م ــد. ول ــدا می کنن پی
بــا  ســال  وهفــت  چهــل  کــه  کســی 
اگــر  می گویــم  کــرده ام،  کار  نابینایــان 
ــت  ــر فرص ــم واگ ــو ندهی ــا الگ ــه بچه ه ب
تقلیــد بــه آنهــا ندهیــم، ایــن بچه هــا 

چــون  می شــوند،  بچه هــا  ضعیف تریــن 
اســت  دیــدن  بــا  نمی بیننــد.  چیــزی 
کــه یادگیــری رخ می دهــد. یــک بچــه 
و  ومــادر  پــدر  درکنــار  ســال ها  بینــا 
درمهمانی هــا غــذا خــوردن دیگــران را 
ــا  ــد ب ــا بای ــه نابین ــی بچ ــت. ول دیده اس
ــوزش او را  ــوع آم ــرد و ن ــاد بگی ــوزش ی آم
را مــن معلــم بایــد پیــدا کنــم. اینجاســت 
کــه کارتخصصــی می شــود. مثــال بــه بچــه 
ــه  ــاد داد ک ــر ی ــت س ــد از پش ــا بای نابین
ــه  ــرد، ن ــت بگی ــه در دس ــق را چگون قاش
از روبــه رو. درســازمان کــودکان اســتثنایی 
همــه  پیش دبســتانی،  بچه هــای  بــرای 
ایــن مــوارد را مکتــوب کرده ایــم و روی 
تکنیک هــا  اگرایــن  گذاشــتیم.  ســایت 
ــد  ــا توانمن رعایــت شــوند، بچه هــای نابین

می شــوند. 
ــودکان  ــن ک ــورد ای ــواده در م ــش خان نق
ــت را در  ــترین وق ــا بیش ــت؟ بچه ه چیس
ــد و  ــرف می کنن ــواده ص ــا خان ــه و ب خان
ــا  ــن بچه ه ــا ای ــه ب ــی در مدرس ــر حت اگ
خانــواده  اگــر  شــود،  رفتــار  درســت 
آمــوزش ندیــده باشــند، نتیجــه ای حاصــل 

نمی شــود.
ــن  ــن و آخری ــت. اولی ــت اس ــال درس کام
معلــم بچه هــا اولیــاء هســتند و نیازاســت 
کــه بــه پدرومــادران آمــوزش داده شــوند. 
یکــی از دانش آمــوزان وقتــی بــه ایــن 
ــادرش  ــی زد و م ــک م ــد عین ــه آم مدرس
ــه  ــد ک ــه بدانن ــم بقی ــت می خواه می گف
چشــمش ضعیــف اســت. ولــی مــن بــه او 
گفتــم، شــما بایــد صــاف بایســتید و آنقــدر 
ــر  ــواب ه ــد ج ــه بتوانی ــید ک ــم باش محک
ــر  ــد. اگ ــان بدهی ــورد فرزندت ــی در م حرف
ســرتان را پاییــن بیاندازیــد، یعنــی مشــکل 
داریــد و شــرمنده هســتید. در این صــورت 
اســت کــه دیگــران بــه خــود اجــازه 
می دهنــد، رفتــار نامناســبی بــا شــما 
بایــد  پــس  داشته باشــند.  فرزندتــان  و 
اولیــاء هــم در کنــار فرزندانشــان آمــوزش 
ببیننــد. مــا معلمــان، کاردرمانگــران و 
ــه  ــوزش را منحصــر ب ــران، آم گفتاردرمانگ
ــه را  ــادر، بچ ــه م ــم. ک ــان کرده ای خودم
ــی از  ــرود. یعن ــد و ب ــا بده ــه م ــاورد ب بی
ــر  ــم. اگ ــئولیت کرده ای ــلب مس ــاء س اولی
ــال  ــه کام ــوزی ک ــه دانش آم ــه خان ــما ب ش
نابیناســت برویــد، می بینیــد کــه او از 
میــوه شســتن و چیدن در ظــرف و پذیرایی 
ــد. االن  ــام می ده ــودش انج ــردن را خ ک
در مدرســه، مامــور در ورودی و مامــور 
ــور  ــه او مام ــی ک ــت. زمان ــت اس بهداش
تمیــز  کامــال  کالس  اســت،  بهداشــت 

در آموزش و پرورش قرن بیست ویک 
به این رسیده اند که این قرن، قرن 

باهم زیستن و روابط اجتماعی است. 
ما یادگیری را برای چگونه زیستن 
می خواهیم، پس آموزش درمرحله 

آخر قرار می گیرد 
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اســت. او دســتکش دســت می کنــد و 
زیرهمــه میزهــا را چــک می کنــد کــه 
ــم  ــا لطــف خان تمیزباشــد. خوشــبختانه ب
خــرم دل، ایــن بچه هــا در مدرســه بســیار 
توانــا شــده اند. دراینجــا از کانــون پــرورش 
ــکر  ــم تش ــان ه ــودکان و نوجوان ــری ک فک
می کنــم کــه بســیارخوب روی پــرورش 
معلولیــت  دارای  کــودکان  مهارت هــای 
مرکزآمــوزش  چهــار  مــا  می کنــد.  کار 
فراگیردرکانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
نوچوانــان در تهــران داریــم کــه بچه هــای 
ــنوا و  ــه ناش ــا، چ ــه نابین ــتثنایی، چ اس
ــد.  ــی را می پذیرن ــیب دیده حرکت ــه آس چ
ــیارخوبی  ــرش بس ــز نگ ــن مراک ــان ای مربی
ــن  ــه ای ــا ب ــوزش مهارت ه ــه آم ــبت ب نس
بچه هــا دارنــد. آنــان در ایــن مراکــز تاتــر، 
ومهارت هــای  بــازی  خیمه شــب  بالــه، 
آنقدرکارایــن  و  می کننــد  کار  را  دســت 
دربرنامــه  کــه  بــوده  خــوب  بچه هــا 

ــد.  ــرکت کرده ان ــم ش ــی ه تلویزیون
پــس همانطــور کــه گفتــم یکــی ازمهم ترین 
آمــوزش  بچه هــا،  ایــن  درمــورد  کار 
ــا  ــرس خانواده ه ــی ت ــواده اســت. وقت خان
از بیــن بــرود و بچــه خــود را بــاور کننــد، 
او هــم خــودش را پیــدا می کنــد و ســرش 
را بــاال می گیــرد. اولیــاء ایــن بچه هــا 
بــه مــدارس زیــادی مراجعــه کــرده بودنــد 
وپذیرفتــه نشــده بودند تــا بــا همــت خانــم 
خــرم دل دراینجــا ثبــت نــام شــدند. چــرا 
افــراد جامعــه مــا حــس دلســوزی نســبت 
ــد؟ چــون  ــراد دارای معلولیــت دارن ــه اف ب
ایــن افــراد را بــاور ندارنــد. وقتــی هفتصــد 
کــه  می بیننــد  مدرســه  دانش آموزایــن 
یــک بچــه نابینــا در کالس، نفــراول شــده 
ــام  ــودش انج ــد خ ــش را می توان و کارهای
ــگاه  دهــد و از کســی کمــک نمی گیــرد، ن
بــه ایــن افــراد در جامعــه عــوض می شــود. 
مــن هــم بــه بچه هــای دارای مشــکل 
ــه ام  ــالم گفت ــای س ــم بچه ه ــی و ه بینای
کــه هــر کســی بایــد خــودش کارش را 
انجــام دهــد و کمــک گرفتــن بــرای وقتــی 
ــان  ــد خودت ــه کاری را نمی توانی ــت ک اس
انجــام دهیــد. اگردوستشــان بخواهــد 
دســتش را بگیــرد و او را از پلــه بــاال ببــرد، 
بــه او می گویــم بــه او یــاد بــده کــه نــرده 
ــاال و  ــه ب ــذار خــودش از پل کجاســت و بگ
ــد  ــا بای ــن بچه ه ــور ای ــرود. حض ــن ب پایی
از همــان ســال های ابتدایــی تحصیــل 
صــورت  پیش دبســتانی  و  ازدبســتان  و 
ــنین  ــوال درس ــه معم ــی ک ــرد. در حال بگی
اتفــاق  ایــن  دبیرســتان  و  راهنمایــی 
ایــن  می شــودکه  باعــث  کــه  می افتــد 

ــران را  ــا دیگ ــاط ب ــی ارتب ــا آمادگ بچه ه
ــت شــوند.  نداشــته باشــند و اذی

ــد وارد  ــن مدرســه بای ــا پــس ازای بچه ه
دبیرســتان شــوند؟

ــش  ــال پی ــه . س ــی زاده: بل ــم کرباس خان
یکــی از شــاگردان مــا کــه ســال چهــارم و 
پنجــم و ششــم را درایــن مدرســه خوانــده 
ــتان  ــه دبیرس ــی می خواســت ب ــود، وقت ب
ــد  ــه رو ش ــکل روب ــا مش ــرود، ب ــادی ب ع
ــود  ــد. خ ــام نمی کردن ــت ن ــون او را ثب چ
ایــن دختــر بــه مدیردبیرســتان گفتــه 
بــود کــه بــا مدرســه شــهیدان ابوالمعالــی 
تمــاس بگیریــد و بپرســید کــه مــن چگونــه 
شــاگردی بــوده ام؟ شــاید ایــن گونــه 
صحبــت کــردن نشــانه جســارت باشــد کــه 
البتــه خیلــی هــم خــوب اســت. بچه هــای 
مــا بایــد جســارت دفــاع از خــود را داشــته 
باشــند. ایــن بچه هــا در ایــن مدرســه بــه 
ــود  ــوق خ ــه از حق ــد ک ــی یادگرفته ان خوب
ــود  ــه ب دفــاع کننــد. یکــی از بچه هــا گفت
ــان  ــه خودت ــه مدرس ــد ب ــوری و بای ــو ک ت
ــود،  ــی راحــت گفته ب ــروی و او هــم خیل ب
حــاال کــه مــن از تــو بهتــرم. بــه مــادر او 
هــم گفتــه بــود، دختــر شــما حــق نــدارد 
بــا مــن این طــور رفتــار کنــد. یکــی 
از بچه هــا هــم کــه امســال بــه کالس 
ــه معلــم ورزش  پنجــم رفتــه، اول ســال ب
ــی دارم  ــن محدودیت های ــه م ــود ک گفته ب
ــزرا  ــه چی ــن هم ــه م ــد ب ــما بای ــی ش ول
ــا بتوانــم همــه ورزش هــا را  ــاد بدهیــد ت ی
ــگ ورزش،  ــما در زن ــم. اگرش ــام بده انج
او را ببینیــد اصــال متوجــه نمی شــوید 
کــه ایــن بچــه نابیناســت. همــه حــرکات 
ورزشــی را معلــم ورزش از پشــت ســر 

بــه او یــاد می دهــد و بچه هــای دیگــر 
ــه  ــه او هم ــه ب ــد ک ــور می کن ــم مام را ه
نرمش هــا را یــاد دهنــد. البتــه دنبــال 
ــی  ــن واقعیت ــدود و ای ــد ب ــوپ نمی توان ت
اســت کــه خــودش هــم قبــول دارد. آنچــه 
درآمــوزش و پــرورش اســتثنایی بــه آن 
نیــاز داریــم، بــاور خــود بچه هــا و آمــوزش 
ــر  ــت. اگ ــه آنهاس ــی ب ــای زندگ مهارت ه
ایــن بچه هــا روابــط اجتماعــی خوبــی 
جــذب  نمی تواننــد  باشــند،  نداشــته 
جامعــه شــوند. ولــی متاســفانه در آمــوزش 
وپــرورش اســتثنایی پــرورش، بــه ایــن 
بــه  فقــط  و  نمی شــود  توجــه  مســاله 

آمــوزش ایــن بچه هــا می پردازنــد.

ــوزش و  ــرف آم ــنامه ای از ط ــا بخش آی
پــرورش صــادر شــده کــه مــدارس 
عــادی بایــد افــراد دارای معلــو لیــت را 

ــد؟ بپذیرن
خانم کرباســی زاده: بخشــنامه وجــود دارد، 
ولــی هنــوز شــرایط الزم در مــدارس ایجــاد 
نشــده اســت. زمانــی قــرار شــده بــود کــه 
ــا ســال ۲۰۱۵ مــدارس اســتثنایی جمــع  ت
ــت  ــای دارای معلولی ــه بچه ه شــوند و هم
بخواننــد.  درس  عــادی  مــدارس  در 
ــادی  ــدارس ع ــان م ــه معلم ــود ک ــرار ب ق
آموزش هــای الزم را ببیننــد کــه هنــوز 
ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت. زمانــی کــه من 
ــودم،  مربــی تلفیقــی در مــدارس عــادی ب
ــرورش  ــوزش وپ ــن آم ــط بی ــر راب ــک نف ی
اســتثنایی و مــدارس عــادی وجــود داشــت 
کــه خانواده هــا مراجعــه می کردنــد و از 
او مشــورت می گرفتنــد. ممکــن اســت 
ــی  ــه ای را معرف ــئولی در اداره، مدرس مس
کاری  نپذیــرد،  مدیــر  اگــر  ولــی  کنــد 
اگــر  هــم  طرفــی  از  کــرد.  نمی شــود 
مدیــری بــه اجبــار دانش آمــوزی را بپذیــرد 
ولــی نســبت بــه روش و متدهــای آمــوزش 
ــاز هــم  تلفیقــی آگاهــی نداشــته باشــد، ب
بــه ضــرر آن بچــه اســت. قــرار برایــن بــود 
ــرش  ــه ازای پذی ــنامه ب ــق بخش ــه طب ک
ــادی،  ــوز اســتثنایی درکالس ع هردانش آم
ــوزان کالس  ــش  آم ــداد دان ــراز تع ــج نف پن
کــم شــود و همچنیــن حقــوق معلمــی کــه 
در کالســش بچــه اســتثنایی دارد، بیشــتر 
ــرای  ــه ب ــود ک ــی ب ــا امتیازات ــد. اینه باش
معلمــان در نظــر گرفتــه شــده بــود. ایــن 
ــال  ــی عم ــده ول ــام ش ــا انج برنامه ریزی ه
ــده  ــنهاد ش ــی پیش ــود. حت ــرا نمی ش اج
ــم،  ــت معل ــگاه تربی ــه در دانش ــت ک اس
ــی  ــوزش تلفیق ــورد آم واحــد درســی در م
درمــدارس  هــم  معلمــان،  و  بگذارنــد 

وقتی هفتصد دانش آموز این مدرسه 
می بینند که یک همکالسی نابینا در 
کالس، نفراول شده و کارهایش را 

می تواند خودش انجام دهد و از کسی 
کمک نمی گیرد، نگاهشان به این 

افراد عوض می شود 
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تلفیقــی  درمــدارس  هــم  و  اســتثنایی 
داشته باشــند.  کارورزی 

چنانچــه خانــواده ای مایــل باشــند 
کــه فرزنــد دارای معلولیــت خــود را 
ــام  ــت ن ــه ثب ــک خان ــه نزدی در مدرس
کننــد و مدیــر مدرســه او را نپذیــرد آیــا 

می توانــد شــکایت کننــد؟
می توانــد  بلــه،  کرباســی زاده:  خانــم   
شــکایت کنــد ولــی معمــوال آمــوزش 
وپــرورش خــود را درگیــر ایــن مســئله 
ــان مدرســه ای  ــد خودت ــد و می گوی نمی کن
پیــدا کنیــد کــه بچــه را بپذیــرد. بــه 
ــر  ــرورش دره ــوزش وپ ــر آم ــن اگ ــر م نظ
ــرش  ــرای پذی ــه ب ــه ک ــه ده مدرس منطق
دانش آمــوزان دارای معلولیــت داوطلــب 
ــان  ــد معلم ــد، می توان ــدا کن ــوند را پی ش
ــتد و  ــدارس بفرس ــن م ــه ای ــی را ب تلفیق
در هــر مدرســه، کالس مرجعــی را ایجــاد 
کنــد. ایــن کار بســیار موفق تــر از ایــن 
خواهــد بــود کــه یــک روز در هفتــه معلــم 
ــا  ــتند و آنه ــدارس بفرس ــه م ــی را ب تلفیق
ــه  ــرون بکشــد ک ــه را ازکالس درس بی بچ
باعــث عقــب افتــادن او هــم از کالس 
بشــود. اگــر چنیــن کالس مرجعــی در 
ایــن مــدارس وجــود داشــته باشــد و 
ــه  ــه در مدرس ــم همیش ــی ه ــم تلفیق معل
ــل  ــا ح ــدارس و بچه ه ــکل م ــد، مش باش

می شــود.

ــما،  ــر از ش ــه غی ــال حاضرب ــا در ح آی
ــرف  ــم از ط ــری ه ــی دیگ ــم تلفیق معل
ــه  ــن مدرس ــرای ای ــرورش ب ــوزش وپ آم

ــت؟ ــده  اس ــاب ش انتخ
ــی دارد.  ــم تلفیق ــه معل ــن مدرس ــه. ای بل
ــوان  ــه عن ــر ب ــال حاض ــن در ح ــه م البت
مدرســه  درایــن  خــرم دل  مشــاورخانم 
ــت  ــال اس ــن دو س ــتم. م ــغول هس مش
ــالغ کاری  ــل بازنشســتگی، اب ــه دلی ــه ب ک
ــن  ــرای ای ــال ب ــن امس ــرای همی ــدارم ب ن
ــد.  ــتاده ش ــی فرس ــم تلفیق ــه معل مدرس
منتهــی خانــم خــرم دل بــه دلیــل لطفــی 
کــه بــه مــن دارنــد، وظیفــه آمــوزش 
ــه  ــاور مدرس ــی، مش ــه نوع ــا ب ــن ی والدی
را بــه مــن ســپرده اند. معلــم تلفیقــی 
ــه  ــه مدرس ــار ب ــت یک ب ــد وق ــم هرچن ه
ــه  ــد. البتــه قبــل از آمــدن ایشــان ب می آی
مدرســه تقریبــا همــه کارهــا انجــام شــده 
ــه شــرایط خــاص  ــا توجــه ب ــود. مثــال ب ب
ــل از شــروع ســال  یکــی از شــاگردان، قب
ــردم و  ــت ک ــش صحب ــا معلم ــی ب تحصیل
ــان  ــه او درکالسش ــتم ک ــان خواس از ایش
باشــد. معلــم ایــن کالس هــا بــا توجــه بــه 

ــده بود.  ــاب ش ــوزان انتخ ــرایط دانش آم ش
ــران  ــم در ته ــری ه ــی دیگ ــدارس تلفیق م
ــدارس  ــن م ــی در بســیاری از ای ــم ول داری
معلمــان  چــون  می بیننــد  آزار  بچه هــا 
تلفیقــی از آبــان مــاه بــه مــدارس معرفــی 
ــر  ــت. اگ ــر اس ــی دی ــه خیل ــوند ک می ش
ــد  ــد چن ــوز باش ــم دلس ــی ه ــم خیل معل
ــا متوجــه شــود  ماهــی طــول می کشــد ت
ــا آن  ــد و ت ــد بکن ــه بای ــه چ ــا بچ ــه ب ک
زمــان وقــت زیــادی از دســت رفته اســت. 
مــن بارهــا از مســئولین آمــوزش و پــرورش 
ــا در  ــز دراداره ی ــک می ــه ی ــته ام ک خواس
مــدارس اســتثنایی را بــه یــک معلــم آگاه 
و باتجربــه اختصــاص دهنــد و بــه بخــش 
ــود  ــالم ش ــم اع ــتان ها ه ــان بیمارس زایم
کــه چنانچــه بچهــای بــا معلولیــت به دنیــا 
آمــد، خانــواده ایــن بچــه را به این شــخص 
معرفــی کننــد. اگــر ازهمــان زمــان تولــد 
ــواده  ــوزاد دارای معلولیــت، آمــوزش خان ن
شــروع شــود، درآمــوزش و پــرورش او 
ــا  ــای نابین ــود. بچه ه ــم ب ــر خواهی موفق ت
ــوال  ــوند، معم ــه می ش ــی وارد مدرس وقت
هیــچ چیــزی بلــد نیســتند. در صورتــی که 
به راحتــی می تــوان خانــواده را آمــوزش 
داد کــه چگونــه بــا ایــن بچــه رفتــار کــرده 
و غــذا خــوردن و لبــاس پوشــیدن و حمــام 
کــردن را بــه او یــاد دهنــد و اگــر هــم بــه 
ــه از  ــد، کســی باشــد ک مشــکلی برخوردن
ــادی  ــای زی ــراد نابین ــرد. اف او کمــک بگی
داریــم کــه دکتــری دارنــد ودر ســازمان ها 
ولــی  می کننــد  صــادر  دســتورالعمل 
چــون  نمی خورنــد  غــذا  درمهمانــی 
بــرود.  آبرویشــان  جمــع  در  می ترســند 
آمــوزش مهارت هــای زندگــی بــه ایــن 

اســت. کار  اساســی ترین  بچه هــا 

ــه  ــی ک ــوان مرب ــه عن ــما ب ــه ش توصی
وهــم  اســتثنایی  مــدارس  در  هــم 
مــدارس تلفیقــی کار کرده ایــد، بــه 
ــد دارای معلولیــت  ــه فرزن ــواده ای ک خان

ــت؟ ــد، چیس دارن
خانـــم کرباســـی زاده: اولیـــاء ایـــن کـــودکان 
بایـــد خیلـــی زود بـــه مراکزآموزشـــی 
مراجعـــه کننـــد وآمـــوزش ایـــن بچه هـــا 
ــد در  ــا بایـ ــد. خانواده هـ ــروع کننـ را شـ
ـــوزش  ـــودکان آم ـــن ک ـــا ای ـــار ب ـــورد رفت م
ـــوزش  ـــه آم ـــا ، پای ـــوزش اولی ـــد. آم ببینن
ــی و هفـــت  ــرورش اســـت. مـــن سـ وپـ
ســـال از عمـــرم را در مـــدارس عـــادی و 
ده ســـال را هـــم در مـــدارس اســـتثنایی 
دارای  بچه هـــای  دیـــدم  و  کـــردم  کار 
ـــی درس  ـــدارس تلفیق ـــه در م ـــی ک معلولیت
ــیار  ــه بسـ ــاظ روحیـ ــد، از لحـ می خواننـ
ـــیار  ـــم بس ـــی ه ـــاظ آموزش ـــادتر و از لح ش
ــه  ــتند کـ ــا یـــی هسـ ــر از بچه هـ موفق تـ
ـــد.  ـــتثنایی درس می خوانن ـــدارس اس در م
ـــم  ـــر ه ـــوزان دیگ ـــن، دانش آم ـــالوه برای ع
ــنا  ــا آشـ ــن بچه هـ ــات ایـ ــا خصوصیـ بـ
می شـــوند و اگـــر روزی در مســـئولیتی 
ـــراد  ـــن اف ـــای ای ـــه نیازه ـــد، ب ـــرار بگیرن ق
ــون  ــرد، چـ ــد کـ ــه خواهنـ ــتر توجـ بیشـ

ــر کرده اســـت. ــا تغییـ نگـــرش آنهـ

در خاتمــه بگوییــد کــه چــه آرزویــی در 
ایــن خصــوص داریــد؟

خانــم کرباســی زاده: نمی توانــم بگویــم کــه 
ــش  ــی پی ــرای کس ــت ب ــدوارم معلولی امی
نیایــد چــون آرزویــی محالــی اســت. ولــی 
امیــدوارم کــه همان طــور کــه آمــوزش 
ــده، در  ــه ش ــا تجرب ــام دنی ــی در تم تلفیق
ایــران هــم انجــام شــود و کــودکان دارای 
معلولیــت مــا از فوایــدش بهره منــد شــوند. 
بایــد بــه دنبــال چنیــن تجــارب ارزنــده ای 

ــت آورد.  ــی الزم را به دس ــت و آگاه رف
ــئولین  ــدوارم مسـ ــرم دل: امیـ ــم خـ خانـ
ــتای  ــور در راسـ ــرورش کشـ ــوزش وپـ آمـ
آمـــوزش تلفیقـــی تصمیمـــات خوبـــی 
اتخـــاذ کننـــد و ایـــن روش بـــه زودی در 
ــن  ــود. مـ ــی شـ ــور اجرایـ ــر کشـ سراسـ
ـــت  ـــد سالیس ـــه چن ـــی ک ـــوان کس ـــه عن ب
ـــه  ـــژه را درمدرس ـــاز وی ـــای دارای نی بچه ه
ــیار  ــن کار بسـ ــه ام، از ایـ ــود پذیرفتـ خـ
ـــا  ـــن بچه ه ـــرم ای ـــه نظ ـــت دارم و ب رضای

ــد.  ــق بوده  انـ ــا موفـ واقعـ
کـــه  می کنـــم  اعـــالم  همین جـــا  از   
دانش آمـــوزان  پذیـــرای  هـــم  بـــاز 
دارای معلولیـــت، در دبســـتان شـــهدای 

ابوالمعالـــی هســـتم.

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

را بشناسند و بر پایه این توانایی ها 
به فرزندان خود
 آموزش دهند.
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لطفا در ابتدا خودتان را معرفی کنید؟ 
 هــادی شــریعتی هســتم، پــدر ســاره. 
در  کــه  سال هاســت  و  مستندســازم 
مســتند  فیلــم  اجتماعــی،  حوزه هــای 
به طــور  ســاره  می ســازم.  داســتانی  و 
مــادرزادی بــا مشــکل بینایــی به دنیــا آمــد.
ــتم.  ــاره هس ــادر س ــریعتی، م ــده ش  حمی
ــده و در  ــام ش ــالش تم ــت س ــرم هش دخت
ــن  ــد. م ــتان درس می خوان کالس دوم دبس
ــی  ــم ول ــی داری ــبت فامیل ــرم نس ــا همس ب
مشــکل بینایــی دخترمــان ارتباطــی بــا 
ــدارد.  ــرم ن ــن و همس ــی م ــبت فامیل نس

از مدارســی کــه ســاره در آنجــا درس خوانده 
بگویید.

حمیــده: ســاره از چهارتــا پنج ونیم ســالگی 
بــرای گذرانــدن دوره آمادگــی بــه یــک 
مدرســه اســتثنایی کــه ویــژه نابینایــان وکــم 
بینایــان بــود رفــت. او در ایــن مــدت خیلــی 
خــوب آمــوزش دیــد و بیشــترازآنچه یک بچه 
ــاد گرفــت. او  ــد، ی ــد بدان مهــد کودکــی بای
یــک معلــم در یــک کالس تک نفره داشــت. 
ــای  ــون توانایی ه ــتثنایی، چ ــدارس اس درم
بچه هــا بــا هــم متفــاوت اســت، در شــروع 
ــه صــورت تــک نفــره آمــوزش می بیننــد.  ب

در ایــن مــدارس بچه هــای نابینایــی هســتند 
کــه مشــکل حرکتــی هــم دارنــد و یــا افــراد 
کــم بینایــی هســتند کــه وســعت دیدشــان 
بــا هــم فــرق دارد. بعضــی از بچه هــا عــالوه 
ــتند،  ــم هس ــنوا ه ــی، ناش ــکل بینای برمش
ســن  در  بچه هــا  ایــن  وقتــی  بنابرایــن 
ــوند،  ــه می ش ــدارس پذیرفت ــن م ــم در ای ک
می بیننــد.  نفــره  تــک  آمــوزش  مدتــی 
خیلــی خوشــحال بودیــم کــه درایــن مــدت 
ــات را  ــی از اطالع ــه حجم ــاره چ ــاه س کوت

فــرا گرفتــه، ولــی بعــد متوجــه شــدیم کــه 
ایــن روش آمــوزش صحیــح نبوده اســت. 
ــام  ــرای انج ــه ب ــود ک ــه ب ــاد گرفت ــاره ی س
هــرکاری معلــم اســمش را صــدا کنــد. ولــی 
ــه مدرســه  ــرای پیش دبســتانی ب بعــد کــه ب
عــادی رفــت، وقتــی معلــم از دانش آمــوزان 
یادداشتتشــان  دفتــر  کــه  می خواســت 
را ببرنــد، ســاره نمی بــرد، چــون معلــم 
ــود  ــا ب ــود. اینج ــرده ب ــدا نک اســمش را ص
کــه مشــکالت آمــوزش تــک نفــره، کــم کــم 
ــول  ــال ط ــک س ــان  داد. ی ــودش را نش خ
ــی  ــه وقت ــرد ک ــاد بگی ــاره ی ــا س ــید ت کش
معلــم می گویــد بچه هــا، بدانــد کــه او 
ــد  ــا اگرمی گوی ــت و ی ــو بچه هاس ــم عض ه
گــروه ســیب، بدانــد کــه اوهــم عضــو ایــن 
ــه او  ــید ک ــول کش ــی ط ــروه اســت. مدت گ
ــودن را  ــم ب ــا ه ــروه و کالس و ب ــوم گ مفه
یــاد بگیــرد. خیلــی تــالش کردیــم تــا ایــن 
مســئله برطــرف شــود. بعــد از برطــرف 
شــدن چنیــن مشــکالتی، وقتــی ســاره در 
یــک رونــد طبیعــی قــرار گرفــت، توانســت 
بــا بقیــه همکالســان در کالس، پیــش 
بــرود. البتــه گاهــی معلــم تلفیقــی می آمــد 
مثــال  می کــرد.  مــا  بــه  توصیه هایــی  و 

به عنوان یک کارگردان با خود گفتم، 
شاید این مهم ترین فیلم زندگیم 

باشد و تصمیم گرفتم فیلم مستند 
"سارا" را بر اساس زندگی دخترم 

بسازم 

هـادی و حمیـده شـریعتی، پـدر و مـادر کودک 
درس  عـادی  مدرسـه  در  کـه  هسـتند  کم بینایـی 

می خواند. سـاره پیش دبسـتانی را در مدرسـه اسـتثنایی 
گذرانـد و از کالس اول در یـک مدرسـه عادی مشـغول به 
تحصیل شده اسـت. هادی شـریعتی مسـتند سـاز اسـت 
و تـا قبـل از به دنیـا آمدن فرزنـدش، مسـتندهای زیادی 
در حوزه هـای مختلـف اجتماعـی سـاخته بود ولـی بعد از 
بـه دنیـا آمـدن سـاره، تصمیـم گرفت بـا کمک همسـر، 
مسـتندی هـم از فرزنـد خـودش بسـازند. ایـن مسـتند 
ساخته شـد و در کشـورهای دیگری هم به نمایـش درآمد. 
حـاال او تصمیـم گرفتـه  کـه از مدرسـه سـاره، کـه یـک 
دبسـتان عـادی اسـت هم مسـتندی بسـازد. بـا آنها به 

گفت وگـو نشسـتیم.

اگر افراد جامعه در کودکی با تفاوت ها آشنا شوند، جامعه 
بهتری خواهیم داشت

هادی شریعتی، پدر ساره
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می گفــت ایــن نــوع میــز یــا فــالن وســیله 
آموزشــی بــرای ســاره مناســب تر اســت کــه 

ــم. ــه می کردی ــا تهی م

در پیش دبستانی استثنائی، چه آموزش هایی 
به بچه ها داده می شد؟ 

اشکال  پنج گانه،  حواس  آنها  به  حمیده: 
هندسی و مفاهیم ساده  را آموزش می دادند. 
همه این آموزش ها را ساره خیلی خوب یاد 
گرفت. به همین دلیل، از طرف مدرسه به 
ما گفتند که می توانید او را به مدرسه عادی 
که  اصرارداشتند  والدین  از  بعضی  ببرید. 
ولی  ببرند  عادی  مدارس  به  را  بچه هایشان 
ساره  مورد  در  نمی دانست.  صالح  مدرسه 
از  عادی  مدرسه  در  تحصیل  ادامه  پیشنهاد 

طرف مدرسه بود. 

چه شـد که ایده سـاختن فیلم مسـتند از 
دخترتان به ذهن شـما رسـید؟

هــادی: وقتــی ســاره بــه دنیــا آمــد، 
ــه او نابیناســت.  ــت ک ــا گف ــه م پزشــک ب
شــنیدن ایــن خبــر بــرای مــا بسیارســنگین 
ــا بزرگ ترهــای  بــود. درمشــورت هایی کــه ب
خانــواده داشــتیم، بــه مــا گفتنــد که شــما 
ــا  ــد؛ ی ــخت بگیری ــم س ــک تصمی ــد ی بای
وجــود ایــن بچــه را یــک امتیــاز منفــی برای 
خــود بدانیــد و از تــرس قضــاوت مــردم او را 
ــا  ــد و ی ــش کنی ــدود و منزوی ــه مح در خان
ــا خــود بــه همه جــا ببریــد  ایــن کــه او را ب
و یــک ارتبــاط طبیعــی بــا او داشته باشــید. 
ــه  ــرم ب ــن و همس ــه م ــود ک ــا ب همین ج
فکــر ســاخت فیلــم از دخترمــان گرفتیــم. 
بــه عنــوان یــک کارگــردان بــه خــود گفتم، 
شــاید ایــن مهم تریــن فیلــم زندگیــم باشــد 
ــم مســتند "ســارا" را  و تصمیــم گرفتــم فیل

براســاس زندگــی او بســازم.
حمیده: یــک روز همســرم، از موســیقیدان 
بزرگــی کــه فرزنــدش ناشــنوای مطلــق بود، 
یــاد کــرد کــه بــا اینکــه همــه مردم مشــتاق 
فرزنــد  بودنــد،  او  موســیقیی  شــنیدن 
خــودش نمی توانســت موســیقی پــدرش 
ــال ها  ــم س ــن ه ــت، م ــنود. او گف را بش
تــالش کــردم کــه از طریــق ســاختن فیلــم، 
مفاهیــم مختلفــی را بــه مخاطبــان منتقــل 
ــد  ــودم نمی توان ــه خ ــاال بچ ــی ح ــم ول کن
هیــچ یــک از ایــن فیلم هــا را ببینــد (چــون 
ــای  ــاره نابین ــد س ــه بودن ــا گفت ــه م اول ب
ــر  ــه فک ــه ب ــد ک ــن ش ــت). ای ــق اس مطل
ســاختن فیلمــی از دخترمــان بــرای افــراد 
دیگــری کــه مشــکلی مشــابه مــا داشــتند 

ــم. افتادی
هــادی: از دوســه ماهگــی ســاره و بعــد از 

ایــن  کــه از شــوک خــارج شــدیم، شــروع به 
ضبــط فیلــم از ســاره کردیــم. قبــول کردیم 
ــد  ــرایطی، فرزن ــر ش ــه در ه ــن بچ ــه ای ک
ماســت و اگــر در قســمتی محدودیــت 
هــم  دیگــری  توانایی هــای  حتمــا  دارد، 
مــی رود  راه  می شــنود،  گوشــش  دارد. 
و توانایی هــای دیگــری هــم دارد. پــس 
ــم.  ــم نگاهمــان را مثبــت کنی ســعی کردی
ــی  ــورت هفتگ ــه ص ــرداری از او را ب فیلم ب
ــس از  ــکی پ ــن پزش ــا ای ــم، ت ــروع کردی ش
ــا  ــه م ــی ب ــج ماهگ ــن پن ــه او در س معاین
گفــت، کــه احتمــاال چشــم راســت ســاره 

بینایــی محــدودی دارد.

ــل مشــکل  ــه دلی ــا مشــخص شــد ک آی
بینایــی در ســاره چــه بــود، چــون گفتید 
ــل  ــم فامی ــا ه ــه ب ــا وجوداینک ــه ب ک
ــاره  ــی س ــکل بینای ــا مش ــتید ام هس
ــا خویشــاوندی شــما نداشــت؟ ربطــی ب

ــن  ــه در ذه ــوال همیش ــن س ــادی: ای  ه
ــه  ــکان ب ــه پزش ــا این ک ــود ت ــرح ب ــا مط م
ســندرومی بــه نــام تــورچ، مشــکوک شــدند 
کــه انتقــال آن ازطریــق مــوی گربــه آلــوده 
اســت. بــدن بعضــی از گربه هــا ناقــل 
بیمــاری اســت و می توانــد روی جنیــن 
ــرات منفــی بگــذارد. اگــر آلودگــی مــادر  اث
ــث  ــد، باع ــارداری باش ــه اول ب ــه ماه درس
ــوم  ــه س ــه ماه ــر درس ــن و اگ ــقط جنی س
باشــد، باعــث مــرده بــه دنیــا آمــدن بچــه 
می شــود. ولــی اگردرســه ماهــه دوم، مــادر 
ــوده شــود، می توانــد دراندام هایــی مثــل  آل
طحــال ، قلــب، چشــم ومغزجنیــن آســیب 
وارد کنــد و متاســفانه هیــچ عالئمــی هم در 
قبــل از زایمــان نــدارد. درســونوگرافی هایی 
ــارداری انجــام شــد، هیــچ  کــه در زمــان ب
ــز کامــال  ــده نشــد و همــه چی ــی دی عالمت
طبیعــی بــود. البتــه همســرم در دوران 
گربــه  بــا  تماســی  هیچ گونــه  بــارداری 

ــت  ــاری می توانس ــن بیم ــی ای ــت ول نداش
ــی  ــوده و حت ــق گوشــت وســبزی آل از طری
ــد.  ــدا کن ــال پی ــتخر انتق ــق آب اس از طری
ــم  ــورچ ه ــندرم ت ــه س ــارا، ب ــم س در فیل
ــای  ــردم زوج ه ــر ک ــون فک ــه ام چ پرداخت
جــوان بایــد اطالعاتــی درمــورد این مســئله 
داشته باشــند کــه متاســفانه اصــال چنیــن 
جامعــه  در  آگاه ســازی هایی  و  آموزش هــا 
وجــود نــدارد. بــه نظرم انجــام ایــن آزمایش 
ــل از ازدواج  ــم قب یکــی از آزمایش هــای مه
ــه آن  ــی ب ــه صــورت مل ــد ب ــه بای اســت ک
ــا  ــتم ب ــی دوســت داش ــود. خیل ــه ش توج
نمایــش فیلــم ســارا ایــن توجــه را بوجــود 

ــاورم. بی

ــن  ــد. ای ــتر بگویی ــارا بیش ــم س  از فیل
ــد؟  ــده ش ــی دی ــدازه کاف ــه ان ــم ب فیل
ــه  ــن ک ــود ای ــا وج ــارا ب ــم س ــادی: فیل ه
توانســت درجشــنواره های خارجــی شــرکت 
کنــد، ولــی متاســفانه به جشــنواره ســینما 
حقیقــت راه پیــدا نکــرد. مــن در ایــن فیلــم 
نمی خواســتم معلولیــت را آنقــدر برجســته 
ــه  ــن ک ــم ای ــده شــود. علی رغ ــا دی ــم ت کن
چنیــن تصاویــری را داشــتیم ولــی اســتفاده 
ــن کار  ــتیم ای ــده داش ــون عقی ــردم. چ نک
درســت نیســت کــه از چیــزی که اســمش را 
نقــص می گذاریــم اســتفاده کنیــم تــا فیلــم 
ــا درســت  ــرد م ــود. رویک ــده ش ــتر دی بیش
برعکــس ایــن بــود. یعنــی اولیــن بــاری کــه 
ــاری  ســاره از جایــش بلنــد شــد، اولیــن ب
ــه  ــاری ک ــن ب ــنید، اولی ــا را ش ــه صداه ک
نقاشــی کشــید و اولیــن بــاری کــه درخــت 
ــه ترس هــا و  ــم. البت ــد را ضبــط کردی را دی
ــی  ــم ول ــان دادی ــم نش ــش را ه تنهایی های
نقــاط مثبــت زندگی اش را بیشــتر برجســته  
کردیــم. ســاره پنــج ماهــه بــود کــه پزشــکی 
ــال داد  ــه، احتم ــد از معاین ــان بع در اصفه
کــه در چشــم راســت ســاره بینایــی وجــود 
واکنــش  نــور  بــه  چــون  داشته باشــد، 
نشــان داد. در هفــت هشــت ماهگــی ســاره 
ــه طــرف اســباب بازی هایــش  دســتش را ب
بــرد و کمکــم هماهنگــی بین مغــز و بدنش 
اتفــاق افتــاد و چــون نیمــی از شــبکیه در 
چشــم راســتش ســالم بــود، خیلــی ســریع 
ــه  ــد و آنچ ــلولی برقرارش ــن س ــاط بی ارتب
کــه تــا آن موقــع بــه عنــوان نابینایــی 
ــد.  ــی ش ــه بینای ــل ب ــناختیم، تبدی می ش
ایــن اتفــاق درفیلــم دیــده می شــود. وقتــی 
فهمیدیــم ســاره کمــی بینایــی دارد، شــروع 
ــه  ــاره ب ــگاه س ــراز ن ــار دیگ ــک ب ــم ی کردی
ــر آب  ــار دیگ ــک ب ــم و ی ــگاه کنی اطــراف ن
و درخــت و رنگ هــا را ببینیــم و بشناســیم. 

 معلم های تلفیقی در مدارس 
عادی عالوه برآموزش هایی که 
به دانش آموزان دارای معلولیت 

می دهند، باید به معلمان و به والدین 
دانش آموزان هم آموزشهای الزم را 

بدهند 
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ــم.  ــرار کردی ــاره تک ــیر را دوب ــن مس ــا ای م
فیلــم بــه نوعــی یــک ســاختار فلســفی هــم 
دارد و یــک نــگاه عجیــب بــه انســان درآن 
دیــده می شــود. دقیقــا درهمــان مرحلــه ای 
ــه  کــه تصمیــم گرفتیــم، وجــود ســاره را ن
یــک امتیــاز منفــی کــه یــک امتیــاز مثبــت 
بدانیــم، ســاختن ایــن فیلــم را شــروع 
کردیــم و فیلــم بــه خــود ســاره هــم کمــک 
کــرد. او بــا ایــن فیلــم بــه همــه جــا رفــت، 
دیــده شــد و مــورد تشــویق قــرار گرفــت. 

ــه  ــم ب ــن فیل ــدن ای ــاخته ش ــام س اتم
ــه  ــا ســاره ب ــردد؟ آی ــی برمی گ چــه زمان

ــود؟ ســن مدرســه رســیده ب
ــوز ســاره وارد  ــم تمــام شــد هن ــی فیل وقت
ــت وجو  ــی جس ــود. مدت ــده ب ــه نش مدرس
کردیــم تــا یــک پیش دبســتانی اســتثنایی را 
پیــدا کردیــم. جالــب بــود کــه درشــهرتهران 
همیــن یــک مدرســه بــرای کــودکان نابینــا 
ــا وجــود دارد. در پیش دبســتانی  و کــم بین
ــن  ــدیم، ای ــه ش ــری مواج ــش دیگ ــا چال ب
ــود ولــی آمــوزش او  ــا ب کــه ســاره کــم بین
ــا کودکانــی بــود کــه نابینــا بودنــد. ایــن  ب
بچه هــا بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا ســاره او را و 
حتــی کفــش و لباســش را لمــس می کردنــد 
و ســاره از ایــن موضــوع ناراحــت می شــد. 
ــاد مطلــع شــدیم  پــس از پــرس وجــوی زی
ــود  ــزان وج ــه لوی ــه ای درمنطق ــه مدرس ک
ــه  ــودی ک ــا وج ــوزش ب ــه مدیردلس دارد ک
ــن  ــی چنی ــت، ول ــادی اس ــه اش ع مدرس

بچه هایــی را هــم می پذیــرد.
حمیــده: رفتــن ســاره بــه مدرســه عــادی، 
اتفــاق خیلــی خوبــی بــرای او بــود. در 
ــر  ــال تغیی ــه اش کام ــه، روحی ــن مدرس ای
ــای کالس  ــا بچه ه ــی ب ــاط خوب ــرد وارتب ک
ــاره از  ــه، س ــن مدرس ــرد. در ای ــاد ک ایج
ــا  ــد و از آنه ــوزش می دی ــا آم ــه بچه ه بقی
کمــک می گرفــت. یعنــی دریــک کالس 
چهــل نفــره، ســی ونــه نفــر ســالم بودنــد 
ــا وجــود ســاره کامــل می شــدند. ولــی  و ب
ــم  ــی دور ه ــتثنایی بچه های ــه اس درمدرس
جمــع شــده بودنــد کــه دردی بــه دردهــای 
همدیگــر اضافــه می کردنــد. وفتــی ســاره را 
بــه مدرســه شــهیدان ابوالمعالــی آوردیــم، 
ــد. در  ــل ش ــا ح ــکالت م ــیاری از مش بس
ایــن مدرســه معلــم تلفیقــی وجــود دارد که 
کمبودهــای درســی ایــن بچه هــا را برطــرف 
می کنــد. البتــه معلــم تلفیقــی کمــک 
زیــادی بــه ســاره نکــرد چــون هرچــه معلــم 
کالس می گفــت او متوجــه می شــد. فقــط 
میــز و وســایلی کــه معلــم گفــت کــه ســارا 

ــم. ــه کردی ــازدارد رابرایــش تهی نی

ــدارس  ــه کاری در م ــی چ ــم تلفیق معل
عــادی چــه کارهایــی را انجــام می دهــد؟

ســه  ابوالمعالــی  درمدرســه  حمیــده:   
ــی و  ــکل نابینای ــا مش ــراز بچه ه ــار نف چه
ــای  ــرای بچه ه ــال ب ــد. مث ــی دارن کم بینای
کم بینــا از ســال دوم و ســوم ســواالت 
امتحانــی در برگــه بزرگ تــر بــا فونــت 
درشــت ترچاپ می شــود. یــا در ســر جلســه 
امتحــان یــک ســری ازشــکل ها را کــه بقیــه 
می بیننــد، بــرای ایــن بچه هــا توضیــح 
ــی  ــه بچه های ــی ب ــم تلفیق ــد. معل می دهن
کــه نابینایــی مطلــق دارنــد، زبــان بریــل را 
ــون آمــوزش  آمــوزش می دهــد. ســاره تاکن
ــاز نداشــته ولــی ممکــن اســت  خاصــی نی
ــک  ــه کم ــاز ب ــواردی نی ــد درم ــال بع ازس

ــته باشــد. ــی داش ــی تلفیق مرب
ــه نظــر شــما تحصیــل در مــدارس  پــس ب
عــادی می توانــد تاثیــرات بهتــری برآمــوزش 
کــودکان دارای محدودیــت داشــته باشــد؟

ــر  ــه مدی ــم ک ــانس آوردی ــا ش ــادی: م ه
مدرســه ای را پیــدا کردیــم کــه ایــن بچه هــا 
و  مدیــران  از  بســیاری  می پذیــرد.  را 
معلمــان مــدارس عــادی زیربارایــن موضــوع 
ــک  ــه ی ــاز ب ــق نی ــد. دربحــث تلفی نمی رون
ــان  ــران و معلم ــرای مدی ــازی ب فرهنگ س
مــدارس عــادی وجــود دارد. معلــم تلفیقــی 
در مــدارس عــادی بایــد عالوه برآموزشــهایی 
معلولیــت  دارای  دانش آمــوزان  بــه  کــه 
ــوزان  ــن دانش آم ــان ای ــه معلم ــد، ب می ده
را  الزم  آموزش هــای  هــم  والدینشــان  و 
بدهــد. مثــال ایــن کــه بچــه کــم بینــا بایــد 
در نیمکــت جلــو بنشــیند تــا تختــه را بهتــر 
ببینــد و بداننــد کــه بچــه نابینــا، وســایل 
ــن  ــودش را الزم دارد. االن چنی ــاص خ خ
فرهنگــی درآمــوزش وپــرورش کشــورما 
وجــود نــدارد و نیازهســت کــه چنیــن 
معلم هــای  و  شــود  ترویــج  سیســتمی 

ــادی  ــدارس ع ــان در م ــی جایگاهش تلفیق
ــود. ــخص ش مش

حمیــده: مدیــر مدرســه ابوالمعالــی، چنین 
ــد، ولــی بعضــی  شــرایطی را فراهــم کرده ان
ــا ایــن موضــوع مشــکل دارنــد.  از اولیــاء ب
مثــال مــادری گفتــه بــود، چــرا بچــه 
ــارش  ــزی بنشــیند کــه کن ــد درمی مــن بای
یــک بچــه کــم بینــا باشــد؟ خیلــی طــول 
کشــید کــه خانواده هــا متوجــه شــدند 
ــدان  ــرای فرزن ــال او ب ــاره و امث ــور س حض
ــا  ــن بچه ه ــی اســت و ای ــه خوب ــا تجرب آنه
ــن  ــث ای ــد. بح ــل می کنن ــر را کام همدیگ
ــد،  ــاره باهوش ترن ــال س ــه امث ــت ک نیس
توانایــی  درجایــی  انســان  وقتــی  ولــی 
کمتــری دارد، ناخــودآگاه از توانایی هــای 
ــن  ــد. ای ــتفاده می کن ــتر اس ــرش بیش دیگ
بچه هــا چــون نمی خواهنــد از دیگــران 
ــترجمع  ــان را بیش ــد حواسش ــب بیفتن عق
می کننــد وهمیــن باعــث می شــود از بقیــه 
ــا  ــون خانواده ه ــی چ ــند. از طرف جلوترباش
روی فرزنــدان دارای معلولیــت خــود بیشــتر 
تمرکــز و توجــه دارنــد کــه همــه ابعادشــان 
رشــد کنــد، این طــور بــه نظــر می آیــد کــه 

باهوش ترنــد. بچه هــا  ایــن 
هــادی : بایــد نظــام کهنــه ای کــه در 
مــدارس اســتثنایی کشــور وجــود دارد کنــار 
گذاشته شــود و بــا روش هــای نــو جایگزیــن 
هرگونــه  دارای  بچه هــای  بایــد  شــود. 
مشــکل جســمی و حســی بتواننــد در کنــار 
ــد  ــادی درس بخوانن ــدارس ع ــای م بچه ه
ــنین  ــا از س ــن تفاوت ه ــود ای ــه وج ــا ب ت
کودکــی پــی ببرنــد. اگــر همــه افــراد جامعه 
درســنین کودکــی بــا ایــن تفاوت هــا آشــنا 
شــوند، در بزرگســالی بــا دیــدن فــردی کــه 
دارای معلولیــت اســت، تعجــب نکــرده 
ــدران  ــد. پ ــا او نمی کن ــدی ب ــورد ب و برخ
ومــادران دانش آمــوزان ســالم هــم نیازمنــد 
آمــوزش هســتند. الزم اســت ایــن والدیــن 
بداننــد کــه ممکــن اســت یکــی از بچه هــای 
ــمی  ــکالت جس ــا مش ــم ب ــا ه ــدی آنه بع
وفیزیکــی بــه دنیــا بیایــد. آمــوزش وپرورش 
بایــد دیــدگاه آمــوزش تلفیقــی را بپذیــرد و 
بــه ایــن برســد کــه هفتــاد، هشــتاد درصــد 
از کــودکان دارای معلولیــت امــکان حضــور 
در مــدارس عــادی را دارنــد وتنهــا ممکــن 
اســت بیســت تــا ســی درصــد از ایــن افــراد 
نیــاز بــه آمــوزش در مــدارس خــاص داشــته 
باشــند. ســاره و دوســتان نابینایــش ثابــت 
کردنــد کــه می تواننــد در کناردانش آمــوزان 
ســالم درس بخواننــد. ایــن بچه هــا بســیار 
باهــوش هســتند و یادگیــری بهتری نســبت 
بــه دیگــران دارنــد. وجــود آنهــا در مدرســه 

مادری می گفت؛ چرا بچه من باید 
درمیزی بنشیند که کنارش یک بچه 

کم بینا باشد؟ خیلی طول کشید 
که خانواده ها متوجه شدند حضور 
ساره و امثال او برای فرزندان آنها 

تجربه خوبی است. چون این بچه ها 
همدیگر را کامل می کنند 
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ــوند.  ــا می ش ــایر بچه ه ــد س ــث رش باع

برنامــه شــما بــرای آینــده چیســت؟ آیــا 
بــه دنبــال ادامــه فیلــم ســارا هســتید؟
هــادی: تصمیــم دارم تــا ســن بیســت 
ــک  ــگاه ی ــه دانش ــن او ب ــا رفت ــالگی و ت س
ســه گانــه بســازم و مســیر رشــد او را 
ثبــت کنــم. قســمت دوم فیلــم، ازمدرســه 
ــود.  ــد ب ــاره خواه ــوزش س ــوه آم و از نح
ــمت  ــه قس ــی او را در س ــم زندگ می خواه
ــی  ــرای خانواده های ــاید ب ــم. ش ــان ده نش
کــه بچه هــای این چنینــی دارنــد مــدل 
ــری و  ــث هن ــدا از بح ــد و ج ــی باش خوب
ــی  آرتیســتی، یــک مــدل آموزشــی و تربیت
ــه  ــی ک ــی ازچالش های ــد. یک ــال کن را دنب
ــر  ــا آن درگی ــا ب ــن بچه ه ــای ای خانواده ه
هســتند، تــرس ازآوردن فرزنــد دوم اســت. 
ایــن موضــوع می توانــد زمینــه قســمت دوم 
زندگــی ســاره و مــا بــه عنــوان پدر ومــادر او 
باشــد. ضمــن این کــه بــه مدرســه معمولی 
رفتــن و آمــوزش دیــدن وپذیرفتــه شــدنش 
ــمت پوشــش  ــن قس ــم درای ــاع ه در اجتم
ــدر  ــم آنق ــن فیل ــاید ای ــود. ش داده می ش
جــدی شــود کــه بتوانــد آمــوزش وپــرورش 
ــر در  ــد نظ ــه تجدی ــد ب اســتثنایی را متقاع
ــکل،  ــا مش ــه تنه ــد. البت ــش کن روش های
آمــوزش ایــن بچه هــا نیســت، شــهرها 
و وســایل نقلیــه عمومــی هــم آمادگــی 
پذیــرش ایــن افــراد را نــدارد. اگــر بــه ایــن 
نیازهــا هــم در فیلــم پرداختــه شــود شــاید 
ــی  ــد نظرهای ــهریمان تجدی ــت ش در مدیری
ــم  ــش فیل ــرای نمای ــا ب ــرد. م صــورت بگی
ســارا چندیــن ســفر خارجــی رفتیــم. 
درکشــورهای  کــه  اســت  ایــن  جالــب 
دارای  افــراد  بــرای  را  شــهر  پیشــرفته 
ــادی  ــراد ع ــد و اف ــاخته ان ــت س محدودی
هــم درایــن فضــا زندگــی می کننــد. یعنــی 
اولویــت، افــراد دارای معلولیــت هســتند نه 
ســایرین. تمــام پیاده روهــا دارای الیــن زرد 
ــور  ــرای عب رنــگ و برجســته غیرمنقطــع ب
ومرورنابینایــان و کــم بینایــان اســت کــه به 
ــم می شــود،  ــره خت ــرو و فروشــگاه وغی مت
بــدون ایــن کــه کوچکتریــن مانعــی برســر 

ــد. ــته باش ــود داش راه آن وج
حمیــده: در قســمت اول فیلــم ســارا، 
نخواســتیم ایــن فیلــم، ســیاه و تلــخ باشــد 
ــی از واقعیت هــا را درآن  ــرای همیــن خیل ب
ــم امیدبخــش  ــم فیل ــم. ســعی کردی نگفتی
باشــد خصوصــا بــرای زوج هــای جوانــی کــه 
بــا ایــن قضیــه مواجــه می شــوند. ولــی در 
قســمت دوم مــن دوســت دارم یــک ســری 
ــن  ــال پذیرفت ــود. مث ــان ش ــا بی از واقیت ه

کــودک دارای معلولیــت از طــرف ســایرین 
اســت کــه چنیــن بچــه ای را عقوبــت 
ــل  ــت نس ــود و هف ــان خ ــه گناه و نتیج
گذشــته اش نداننــد، بلکــه آن را نعمــت یــا 
رحمــت و خلفــت خــدا بدانــد. حــال ایــن 
فرزنــد می خواهــد وارد جامعــه شــود و 
درآن زندگــی کنــد. ولــی شــرایط موجــود در 
جامعــه و شــهر و برخــورد مــردم نــه تنهــا 
دردی از درد مــن مــادر کــم نمی کنــد بلکــه 
بــا نــگاه، بــا رفتــار و بــا حرف هایشــان بــر 
درد مــن اضافــه می کنــد. مــن بــه عنــوان 
ــادراز زندگــی خــود راضــی هســتم  یــک م
ولــی وقتــی می خواهــم بــه رســتورانی 
ــر  ــورم، ه ــی بخ ــواده غذای ــا خان ــروم و ب ب
ــدارا  ــار خ ــود هزارب ــارم رد می ش ــه از کن ک
ــدش  ــا فرزن ــودش ی ــه خ ــد ک ــکر می کن ش
ــن  ــی ای ــد از مدت ــه بع ــت! البت ــالم اس س
ــون  ــد، چ ــادی ش ــا ع ــرای م ــوع ب موض
ــاری از  ــن رفت ــه چنی ــی ک ــی می فهم وقت

ــی.  ــت، دیگرنمی رنج ــی اس ــر ناآگاه س
ــن  ــل از اولی ــه قب ــادم اســت ک ــادی: ی ه
ــرا  ــی م ــارا، خانم ــم س ــش فیل ــار نمای ب
دراینســتاگرام پیــدا کــرد وگفــت کــه از 
ــه  ــدم ک ــه ش ــان متوج ــای دخترت عکس ه
مشــکل بینایــی دارد و گفــت کــه خــودش 
ــابه دارد و  ــکل مش ــا مش ــدی ب ــم فرزن ه
خواســت کــه فیلــم ســارا را ببینــد. ایشــان 
بــه اتفــاق همسرشــان بــرای تماشــای 
ــم  ــه فیل ــن ک ــم ای ــد وعلی رغ ــم آمدن فیل
ســارا خیلــی احساســی نیســت، ایــن خانــم 
خیلــی دگرگــون شــد و در پایــان فیلــم بــه 
ــا  ــت م ــرد. او گف ــاره ک ــی اش ــه جالب نکت
ــی  ــه آن پ ــه امشــب ب ــم ک اشــتباهی کردی
ــی دارای  ــه وقت ــت ک ــن اس ــم و آن ای بردی
فرزنــد دارای مشــکل بینایــی شــدیم از 
ــه  ــدیم و فاصل ــان دورش ــهر و خانواده م ش
گرفتیــم، در حالــی کــه بایــد می ماندیــم و 

می گفتیــم ایــن فرزنــد ماســت. ایــن همــان 
مســئله ای بــود کــه مــا پــس از تولــد ســاره 
بــا آن روبــه رو بودیــم ولــی تصمیــم گرفتیــم 
ــا دوســت و  ــم ت ــاره بروی ــا س ــا ب ــه ج هم
آشــنا بــه وجــودش عــادت کننــد و شــاهد 

باشــند. پیشــرفت هایش 

حمیــده خانــم کمــی از خودتــان بگویید، 
فعالیت هایــی  چــه  مشــغول  شــما 

ــتید؟ هس
مــن در حــال حاضــر ســعی می کنــم مــادر 
خوبــی بــرای ســاره باشــم. مــن مهندســی 
منابــع طبیعــی دارم و تحصیالتــم در حــوزه 
ــا  ــس از ازدواج ب ــه پ ــود ک ــازه ب ــد وس س
هــادی دوره هــای عکاســی را گذرانــدم 
ومــدرک گریــم را هــم گرفتــم. مدتــی هــم 
ــد از آن کــه  ــم انجــام مــی دادم. بع کار گری
ــه  ــد ک ــی نش ــم راض ــدیم، دل ــه دار ش بچ
دختــرم را بــه جایــی بســپارم و خــودم کار 
کنــم. احســاس کــردم کــه فعــال مهم تریــن 
کارمــن همیــن اســت. ســه ســال پیــش، 
ــی  ــه نردبان ــل ب ــه تبدی ــردم ک ــاس ک احس
ــرم  ــرای پیشــرفت همســر و دخت شــده ام ب
و خــودم را بکلــی فرامــوش کــرده ام. پــس 
از مشــورت بــا همســرم مدتــی بــرای ســاره 
پرســتارگرفتیم و مــن بــه دنبــال کالس 
زبــان، باشــگاه ورزشــی و فعالیت هــای ایــن 
چنینــی رفتــم و آنجــا بــود کــه فهمیــدم اگر 

ــم. ــه ده ــم ادام ــرم، نمی توان ــرژی نگی ان

ــری  ــد دیگ ــتن فرزن ــر داش ــا در فک آی
هســتید؟

ــه همســرم گفــت  ــده: همین طــور ک حمی
ــم.  ــته ها داری ــادی از نادانس ــم زی ــا حج م
اگــر روزی ایــن شــهامت را در خــودم ببینــم 
ــم، آن  ــع کن ــوارد را رف ــن م ــم ای ــه بتوان ک
ــر  ــه دوم فک ــه بچ ــود ب ــاید بش ــع ش موق
کرد.مــن می دانــم وجــود یــک بچــه دیگــر 
ــوق  ــث ذوق و ش ــاره باع ــرای س ــدر ب چق
اســت و بــرای آن بچــه هــم چقــدر خــوب 
ــته  ــاره داش ــل س ــری مث ــه خواه اســت ک
باشــد. االن ســاره دربســیاری از کار هایــش 
خواســتار اســتقالل اســت و نیــازی بــه مــن 
نــدارد. ولــی مــن هنــوز شــرایط الزم بــرای 

ــدارم. ــد دوم را ن داشــتن فرزن

و سخن آخر؟ 
ــرایطی  ــد ش ــه رع ــر در موسس ــادی: اگ ه
بــرای نمایــش ایــن فیلــم وجود داشته باشــد 
ونمایــش ایــن فیلــم بتوانــد تاثیرگذار باشــد 
، بــرای مــا باعــث خوشــحالی خواهــد بــود 

کــه کار انجــام شــود. 

  باید بچه های دارای هرگونه 
مشکل جسمی و حسی بتوانند در 
کنار بچه های مدارس عادی درس 
بخوانند. اگر افراد جامعه درسنین 
کودکی با تفاوت ها آشنا شوند، در 
بزرگسالی با دیدن فردی که دارای 

معلولیت است، تعجب نکرده و 
برخورد بدی با او نمی کند
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 اآقــای پــور محمــد، از مدرســه  رفتنــت 
ــود را  ــل خ ــه  دوران تحصی ــو و اینک بگ
چگونــه گذرانــدی؟ در مدرســه مخصــوص 
ناشــنوایان درس خوانــدی یــا در مــدارس 

عــادی؟
مـن فرزاد پـور محمد، ناشـنوا هسـتم. من 
باغچه بـان  دبسـتان  در  را  خوانـدن  درس 
در شـهر تبریـز شـروع کـردم و کالس اول و 
دوم را در ایـن مدرسـه خوانـدم. برای اینکه 
بتوانـم  از امکانـات و خدمـات گفتاردرمانی 
بهتـری اسـتفاده کنـم،  خانـواده بـه تهران 
مهاجـرت کردنـد. مـن  در تهـران هـم،  به 
مدرسـه  مخصوص ناشـنوایان یعنی مدرسه 
باغچه بـان رفتـم و تا کالس پنجـم را در این 
مدرسـه گذراندم. درآن زمان،  بخشـنامه ای 
مـدارس  بـه  سـازی،   عـادی  عنـوان  بـه 
اسـتثنایی ارسـال شـد کـه برطبـق آن  قرار 
شـد شـاگردان ممتاز مـدارس اسـتثنایی را 
به مـدارس عادی بفرسـتند. از مدرسـه ما، 
چهارنفـر انتخـاب شـدیم کـه مـن یکـی از 

بودم.  آنهـا 
مــن شــهرزاد پــور محمــد روحــی، خواهــر 
ــور محمــد روحــی هســتم. فــرزاد   فــرزاد پ
خــودش درخواســتی بــرای رفتــن بــه 

مدرســه عــادی نداشــت و از طــرف اولیــای 
ــا وجــودی  مدرســه  فرســتاده شــد ولــی ب
ــد   ــه جدی ــود در مدرس ــاگرد اول  ب ــه ش ک
مجبــورش کردنــد کــه کالس پنجــم را 
دوبــاره بخوانــد.  از آن بــه بعــد را  هــم در 
مدرســه عــادی  خوانــد. فــرزاد  دبیرســتان 
خوانــد   حرفــه ای  فنــی  مدرســه  در  را  
ــی دررشــته الکترونیــک   ودردانشــگاه دولت

ــول شــد. قب

ــر دو مدرســه، اســتثنایی و   ــرزاد در ه  ف
ــه  ــت. در مقایس ــادی درس خوانده اس ع
ایــن دو مدرســه بــا هــم، او کدامیــک از 
ایــن مــدارس را بیشــتر دوســت داشــت؟  
کــه  را  بــاری  اولیــن  مــن  شــهرزاد: 
ــه  ــت را ب ــادی رف ــه ع ــه مدرس ــرادرم ب ب
ــاد مــی آورم، چــون مــن کــه ســه ســال  ی
همــراه   بــه  بــودم  کوچک تــر  فــرزاد  از 
بدرقــه  مدرســه  مســیر  در  را  او  مــادر  
تمــام  و  بــود  نگــران  فــرزاد   کردیــم. 
ــت  ــوی کالس حرک ــه س ــه ب ــیری  ک مس
ــن  ــود.  اولی ــا ب ــه م ــش ب ــرد، نگاه می ک
ــا  ــه مدرســه عــادی رفــت، ب ســالی کــه ب
وجودی کــه بچــه باهوشــی بــود، ولــی 
ــد. او  ــار  نیام ــا او کن ــی  ب ــش خیل معلم
ــه  ــنوا در کل مدرس ــوز  ناش ــا دانش آم تنه
ــم و هــم  ــرای معل ــود و حضــور او هــم ب ب
ــود. از  ــد ب ــرای شــاگردان مدرســه، جدی ب
طرفــی  هــم چــون خــودش از اول دوســت 
ــرود،  ــادی ب ــه ع ــه مدرس ــه ب ــت ک نداش
مدتــی طــول کشــید تــا  بــا  مدرســه جدید 
وفــق پیــدا کنــد.  تــا چنــد هفتــه  بــا هیــچ 
ــرد  و  ــرار نک ــاط برق ــا ارتب ــدام از بچه ه ک
ــی ناراحــت  ــه قبل ــدن از مدرس ــدا ش از ج

بخشنامه ای به عنوان عادی سازی،  
به مدارس استثنایی ارسال شد که 

برطبق آن  قرار شد شاگردان ممتاز 
مدارس استثنایی را به مدارس عادی 

بفرستند 

محل   در  روحی،  محمد  پور  شهرزاد  و  فرزاد  با 
انجمن خانواده ناشنوایان ایران،  قرار گذاشتیم. فرزاد 

مخترع  و  گرفته  دولتی  دانشگاه  از  را  برق  مهندسی 
ناشنواست،  مادرزادی  که  او  است.  مختلفی  ابزارهای 
را  اشاره  زبان  هم  و  می کند   خوانی  لب  راحتی  به  هم  
گو  گفت و  این  در  که  خواستیم  خواهرش  از  است.  بلد 
می گوید  فرزاد  آنچه  فهمیدن  در  و  باشد  همراهمان 
کمکمان کند تا  چیزی را از قلم نیاندازیم. فرزاد پنج سال 
در  را  بقیه  و  باغچه بان   مدارس  در  را   ابتدایی  آموزش 
مدارس عادی  خوانده است. با او و خواهرش به گفت وگو 
نشستیم و از نظراتشان در مورد مدارسی که در آنها درس 

خوانده پرسیدیم.  

  من  اعتقاد ندارم که بچه هایی که مشکالت جسمی 
دارند، در مدارس جداگانه درس بخوانند 

فرزاد؛
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بــود. بــه مــرور بــه شــرایط جدیــد عــادت 
کــرد. بــا وجودی کــه نمی توانســت بــا 
بچه هــا ارتبــاط خوبــی برقــرار کنــد، ولــی  
درهمــان  ســال،  شــاگرد اول کالس شــد. 
ــی،   باعــث توجــه  ــت تحصیل ــن موفقی ای
بــه او از طــرف ســایر بچه هــا شــد و آنهــا  

ــد.  ــی بردن ــای او پ ــه توانایی ه ب

ــه  ــرایط چگون ــتثنایی ش  در مدرســه اس
بــود آیــا از بــودن در ایــن مدرســه راضی 

بــود؟
شــهرزاد : مشــکل خاصــی نداشــت وتنهــا 
مســئله اش ایــن بــود کــه  درس هــا برایــش 
ــته  ــد و از کالس خس ــان بودن ــی آس خیل
اغلــب  می کــرد.  شــیطنت  و  می شــد 
ــاب  ــرای خــودش کت ســر کالس درس،  ب
می خوانــد. ایــن ضعــف آمــوزش اســتثنایی 
کــه  کســی  می کنــد  فکــر  کــه  بــود 
ــا از نظــر ذهنــی  ــد بشــنود، حتم نمی توان
هــم مشــکل دارد. بچه هــای ناشــنوا فقــط  
ــه  ــات کمــی ضعیــف هســتند ک ازنظرادبی
اگــر روی ایــن مــورد بیشــتر کار شــود 
مدرســه  در  ندارنــد.   دیگــری  مشــکل 
باغچه بــان تهــران  تعــداد معلــم مخصــوص 
ناشــنوایان کافــی نبــود بــه همیــن دلیــل  
زبــان  دریادگیــری  ناشــنوا  بچه هــای 
بچه هــا    . داشــتند  مشــکل  اشــاره 
ــاد  زبــان اشــاره را  معمــوال از همدیگــر  ی
ــتر   ــی را بیش ــب درس ــد و مطال می گرفتن
می آموختنــد.  لب خوانــی   طریــق  از 
البتــه فــرزاد در مدرســه باغچــه بــان تبریــز 
معلــم مخصــوص ناشــنوایان داشــت و 
زبــان اشــاره را یــاد گرفتــه بــود.  مشــکل 
دیگــری کــه درمدرســه ناشــنوایان وجــود 
داشــت، حــذف درس هایــی  مثــل ادبیــات 
بــود. ایــن ضعــف مــدارس اســتثنایی 
ــا  ــرای بچه ه ــه ب ــی ک ــه دروس ــت ک اس
ــه  ــن ک ــای ای ــه ج ــتند را ب ــخت هس س
ــد وهمیــن  ــد، حــذف می کنن ــت کنن تقوی
ــودن  بچه هــای ناشــنوا   باعــث  ضعیــف ب
ــه همیــن دلیــل  در ایــن دروس اســت.  ب
وارد  عــادی  مدرســه  بــه  کــه  وقتــی 
ــه رو می شــوند.  ــا مشــکل روب می شــوند، ب
ــدارد  ــن مســئله وجــود ن ــات  ای در ریاضی
ــن مشــکل  ــه شــدت ای ــات ب ــی درادبی ول
ــا  ــن بچه ه ــی ای ــود.  وقت ــاس می ش احس
بتواننــد  بایــد  می شــوند  جامعــه  وارد 
ــون  ــد و  تلویزی ــاب بخوانن ــه  و کت روزنام
ــوزه،   ــن ح ــا در ای ــف  بچه ه ــد. ضع ببینن
ــر  ــایرین تاثی ــا س ــا ب ــات آنه روی ارتباط
ــردم  ــد ازم ــد درص ــر چن ــذارد.  مگ می گ
زبــان اشــاره بلدنــد؟ ولــی  وقتــی یــک فرد 

ناشــنوا بــه زبــان نوشــتاری مســلط باشــد، 
ــا دیگــران ارتبــاط  ــه راحتــی ب ــد ب می توان
ایجــاد کنــد و مقصــودش را بفهمانــد. بــه 
زبــان انگلیســی هــم در مــدارس اســتثنایی 
خیلــی کمتــراز مــدارس عــادی توجــه 

می شــود.

در مدرســه عــادی چطــور خــودت را بــا 
محیــط مدرســه و درس هــا وفــق دادی؟

ــته بود  ــان خواس ــادرم از معلم ــرزاد: م ف
متوجــه  را  درس  مــن  اینکــه  بــرای 
ــی  ــد. بعض ــت کنن ــر صحب ــوم،  آرام ت ش
از معلمــان رعایــت می کردنــد و بعضــی 
ــدم  ــور می ش ــن مجب ــد وم ــم نمی کردن ه
از بقیــه همکالســی ها جــزوه بگیــرم و 

ــم. ــران کن ــودم را جب کمب

یــاد  محیــط  از  بــرادرم  شــهرزاد: 
ــل  ــا تحصی ــواده م می گرفــت و چــون خان
ــد.  ــک می کردن ــه اوکم ــد، ب ــرده بودن ک
ــات  ــف ادبی ــای مختل ــن کتاب ه ــال م مث

را می گرفتــم تــا  او بخوانــد ومی گفتــم 
معنــی هرچــه را نمی دانــد از مــن بپرســد.  

آیــا در مــدارس عــادی از معلــم یــا مربــی 
کمکــی هــم اســتفاده می شــد؟

شــهرزاد:  فقــط ســر امتحان هــای نهایــی 
ــد،   ــه خاطــر قانونــی کــه  گذاشــته بودن ب
از مربــی کمکــی اســتفاده می شــد. در 
آن زمــان بهزیســتی بــه ناشــنوایان در 
ایــن مــوارد، خدماتــی ارائــه نمــی داد. 
ــزوم  ــران مــدارس کــه بــه ل بعضــی از مدی
ــف  ــا واق ــن بچه ه ــرای ای ــی ب ــی کمک مرب
بودنــد، امــکان اســتفاده از مربــی را بــرای 
دانش آمــوزان کــم شــنوا یــا ناشــنوای 

ــد.  ــا می کردن ــود مهی خ

ــور  ــگاه  را چط ــد،  دانش ــای پورمحم آق
ــس اســاتید  ــه از تدری ــد و چگون گذراندی

اســتفاده می کردیــد؟
زیــادی  مشــکل  دانشــگاه  فــرزاد:در 
نداشــتم چــون درس هــای عمومــی کمتــر 
ــا درس هــای تخصصــی هــم  ــود و مــن ب ب
دیگــر  دانشــگاه  در  نداشــتم.  مشــکل 
بــا  می دانســتم  و  کرده بــودم  عــادت 
ــم.  ــرار کن ــاط برق ــه  ارتب ــران چگون دیگ
همــکالس  یــک   فقــط  دانشــگاه   در 
ناشــنوا داشــتم. معمــوال ســواالتم را بــرای 
اســتاد می نوشــتم و جــواب  آنهــا را از 
می شــدم.  متوجــه  لب خوانــی  طریــق 
کمبودهایــم را هــم ازطریــق کتابخانــه 
واینترنــت  برطــرف می کــردم.  بعضــی 
ــرای  ــد و ب ــر بودن ــم حوصله ت ــاتید ک از اس
ــتند  ــت نمی گذاش ــنوا، وق ــجوی ناش دانش
ــودم  ــه خ ــد ب ــث می ش ــن باع ــه همی ک
متکــی باشــم و کمبودهــای علمیــم را 

ــم. ــرف کن ــودم برط خ

بــه نظــر شــما افــرادی کــه بــا هرگونــه 
ــه  ــتند،  چ ــه رو هس ــی رو ب محدودیت
ناشــنوا و چــه نابینــا و چــه افــراد 
در  اســت  بهتــر  حرکتــی،  جســمی 
ــا در  ــد ی ــادی درس بخوانن ــدارس ع م

مــدارس اســتثنایی؟
فــرزاد: مــن  اعتقــاد نــدارم کــه بچه هایــی 
کــه مشــکالت جســمی دارنــد، در مــدارس 
جداگانــه درس بخواننــد. ولــی معلمــی که 
در کالســش یکــی دو نفر ناشــنوا هســتند، 
بایــد زبــان اشــاره را بلــد باشــد و معلمــی 
کــه در کالســش دانش آمــوز نابینــا وجــود 
ــل  ــط بری ــا خ ــه ب ــت ک ــوب اس دارد، خ
آشــنا باشــد. اگــر معلمــان خودشــان 
خــالق باشــند، خیلــی بیشــترمی توانند 
بــا چنیــن بچه هایــی ارتبــاط برقرارکننــد. 

مشکل دیگری که درمدرسه 
ناشنوایان وجود داشت، حذف 

درس هایی  مثل ادبیات بود. این 
ضعف مدارس استثنایی است که 
دروسی که برای بچه-ها سخت 

هستند را به جای این که تقویت کنند، 
حذف می کنند وهمین باعث  ضعیف 
بودن این بچه ها در این دروس است
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در ایــن صــورت،  دانش آمــوز نابینــا و 
ــه  ــد ک ــاس می کن ــم احس ــنوا ه ــا ناش ی
بــا وجودی کــه معلمــش ســالم  اســت 
ولــی او را  می فهمــد و بچه هــای دیگرهــم 
ــد.  ــرار می کنن ــری برق ــاط بهت ــا او ارتب ب
ــان   ــا  معلم ــود ت ــازی ش ــد  فرهنگس بای
بفهمنــد کــه دانش آمــوز نابینــا یــا ناشــنو 
ویــا بــا مشــکل جســمی، از توانایی هــا 
ناشــنوا  یــک  نیســت.  محــروم  دیگــر 
فقــط نمی شــنود و یــک نابینــا فقــط 
ــا از ســایر توانایی هــا  ــی آنه ــد،  ول نمی بین
ــا   ــه اینه ــت ک ــت اس ــد.  درس برخوردارن
محدودیتــی دارنــد ولــی نیــاز اســت معلــم 
ــن  ــه ای ــوزش ب ــک آم ــت و تکنی راه درس

ــد. ــراد را بدان اف

انســا ها   کــه  کنیــد  تصــور  شــهرزاد: 
می کردنــد،  چــکار  نداشــتند،  چشــم 
حتمــا راهــی پیــدا می کردنــد کــه زندگــی 
ــی  ــی در بعض ــود  ناتوانایی های ــد. وج کنن
از افــراد بــه ایــن معنــی نیســت کــه 
از جامعــه کنــار گذاشــته شــوند. ایــن 
ــد،  ــک نظــر مشــکل دارن ــر  از ی ــراد اگ اف
بقیــه  از  قوی تــر  جهــات  ازبســیاری 
ــه  ــود ک ــی ب ــرد امریکای ــک ف ــتند.  ی هس
بــا وجــود نابینایــی پژواک هــا را حــس 
ــوان  ــک  لی ــه ی ــت ک ــرد ومی دانس می ک
روی میــز اســت و یــا  فاصلــه اش بــا 
اشــیاء ااطرافــش چقــدر اســت؟  پــس  مــا 
ــاب  ــول حس ــن شــخص معل ــل ای در مقاب
می شــویم چــون آن توانایــی را نداریــم. 
می خواهــم بگویــم کلمــه معلــول خــودش 
بــار منفــی دارد. مــن نابینایــی دیــدم 
ــم  ــمرد و ک ــول می ش ــرعت پ ــه س ــه  ب ک
تــوان ذهنــی را دیــدم کــه جــدول ضــرب 
ــی داد  ــواب م ــرعتی ج ــه س ــه تایی را ب س
ــد  ــز نمی توان ــادی هرگ ــرد ع ــک ف ــه ی ک
بــا ایــن ســرعت ایــن کار را انجــام دهــد.  
آن قــدر چیزهــای عجیبــی در ایــن افــراد 
ــودن  ــول ب ــه معل ــه ب ــود ک ــده می ش دی
ــا  ــدارم. مخصوص ــاد ن ــی اعتق ــچ کس هی
قبــول  مــورد  اول  از  افــراد  ایــن  اگــر 
ــک  ــل ی ــال مث ــد، کام ــرار بگیرن ــه ق جامع
فــرد عــادی جامعــه می شــوند، پــس بهتــر 
اســت مدرســه آنهــا  جــدا نباشــد. وقتــی 
ــراد  ــن اف ــن انگ هــا برداشــته شــود، ای ای
هــم بــه ایــن بــاور می رســند کــه در ایــن 
جامعــه نقــش دارنــد. مشــکل ایــن افــراد 
ــاد گرفتــن  ــه و ی ــه شــدن در جامع پذیرفت
راه هــای ارتباطــی بــا آنــان اســت. حداقــل 
ــی و  ــط نابینای ــان و خ ــان  زب ــر  معلم اگ
ناشــنوایی  را بلــد نیســتند، خــوب اســت 

کــه از طریــق کارگاه هــای آموزشــی بــا 
کــه  شــوند  آشــنا  معلولیت هــا  انــواع 
ــت را در  ــه دارای معلولی ــک بچ ــی ی وفت
ــوند.  ــوکه نش ــد، ش ــود می بینن کالس خ
کســی کــه از معلولیــت بی اطــالع اســت، 
ــا یــک فــرد دارای معلولیــت  در برخــورد ب
ــد؟  ــد کن ــاری بای ــه رفت ــه چ ــد ک نمی دان
کــه  باهوشــند  قــدر  آن  بچه  هــا  ایــن 
ــی را  ــا بی تفاوت ــم ی ــس ترح ــن ح کمتری
متوجــه می شــوند،  چــون در جامعــه  

ایــن رفتار هــا را  زیــاد دیده انــد.

ــا کســی  در مــدارس عــادی توانســتی ب
دوســت شــوی؟

فــرزاد: بلــه. مــن در مــدارس عــادی 
ــادی داشــتم و بعضــی ازآنهــا  دوســتان زی
زبــان اشــاره را هــم یــاد می گرفتنــد. 
اوایــل برایشــان می نوشــتم ولــی بعــد 
حــرکات دســتم را بــه آنهــا یــاد دادم وآنهــا 

هــم یــاد می گرفتنــد.

ــی   ــا خیل ــن بچه ه ــر م ــه نظ ــهرزاد: ب ش
ــد.  ــار می آین ــم کن ــا ه ــا ب بهترازبزرگ تره
در یکــی از همایش هــای معلــوالن کــه 
ــردی را  ــم، ف ــرکت کرده بودی ــرزاد ش ــا ف ب
دیدیــم کــه از فرانســه آمــده بــود و خیلــی 
ــا فــرزاد ارتبــاط برقــرار می کــرد.  خــوب ب
ــوده  ــه ب ــه بچ ــی ک ــه زمان ــت ک او می گف
ناشــنوا  دانش آمــوز  چنــد  مدرســه   در 
ــاد  ــا ی ــاره را ازآنه ــان اش ــد و او زب بوده ان
ســال ها  وجودی کــه  بــا  بــود.  گرفتــه 
گذشــته بــود  ولــی  تاثیراتــش هنــوز باقــی 
ــا  ــودن بچه ه ــم ب ــار ه ــود. در کن مانده ب
طــرف  دو  هــر  دیــد  می شــود  باعــث 
ــه هــم اصــالح شــود و اثراتــش  نســبت ب

ــد.  ــی بما ن ــه باق ــرای همیش ب

آقــای پورمحمــد، االن مشــعول چــه کاری 
؟  هستید

ــام رســا سیســتم  ــه ن ــرزاد:  شــرکتی ب ف
ــنوا،   ــراد ناش ــرای اف ــرده ام و ب تاســیس ک
وســایلی را اختــراع و تولیــد می کنــم. 
دســتبند  و  دیحیتــال  ســاعت  مثــل 
ناشــنوایان کــه مخصــوص افــراد دارای 
مشــکل ناشــنوایی و کــم شــنوایی اســت. 
ایــن وســایل  جایگزیــن موبایــل می شــود.  
ــای  ــه نیازه ــه ب ــا توج ــرکت ب ــن ش در ای
خــاص ناشــنوایان برایشــان دســتگاه هایی 
ایــن  می شــوند.  تولیــد  و  طراحــی  
تولیــدات همــه در ســازمان  ثبــت اختــراع  

شــده اند. ثبــت 

ــد  ــرکار  داری ــان دفت ــرای تولیداتت ــا ب آی
و از ایــن تولیــدات درآمــدی کســب 

؟   می کنیــد
 فــرزاد: بیشــتر کارهایــم را  در خانــه 
انجــام می دهــم،  ولــی دفتــر فــروش 
ــای  ــروژه ه ــا،  پ ــن کاره دارم. در کنارای
دوربین هــای  ســاختن  مثــل  دیگــری 
مداربســته وکارهــای الکترونیکــی دیگــری 
راه  ایــن  از  و  می دهــم  انجــام  هــم  را 

می کنــم.  کســب  درآمــد 

ــنوایان  ــواده  ناش ــن خان ــورد انجم درم
ــد؟ ــح بدهی ــی توضی ــران کم ای

 ۱۳۵۲ ســال  از  انجمــن  ایــن  فــرزاد: 
ــق  ــتراز طری ــرده و بیش ــه کار ک ــروع ب ش
در  می شــود.  اداره  خیریــن  کمک هــای 
ابتــدا اســم  انجمــن، انجمــن رفــاه بــوده 
ــنوایان  ــواده ناش ــن خان ــه انجم ــد ب و بع
ــک  ــن ی ــام داد. در انجم ــر ن ــران تغیی ای
ســری کالس   بــرای ناشــنوایان عضــو 

می شــود. برگــزار 

ــی   ــای خوب ــن  برنامه ه ــهرزاد:  انجم ش
ــال  ــد. مث ــزار می کن ــش برگ ــرای اعضای ب
ــی  ــان،  برنامه های ــرای جوان ــنبه ها ب دوش
جمــع  اینجــا  در  بچه هــا  کــه  دارد 
می شــوند،  همدیگــر را می بیننــد و باهــم 
آشــنا می شــوند. روزهــای پنجشــنبه هــم  
بــرای افــرادی کــه ســنین  باالتــری دارنــد،  
ــود.  در  ــرا می ش ــی اج ــای خاص برنامه ه
روز جهانــی ناشــنوایان هــم،  انجمــن 
بــه  را  بچه هــا  و  می گیــرد  جشــن 
ــرزاد  ــرد. مــن و ف اردوهــای مختلــف می ب
ســعی می کنیــم تــا جــای ممکــن در ایــن 
ــتان  ــون دوس ــم چ ــا شــرکت کنی برنامه ه

ــم. ــن داری ــادی در انجم زی

 با وجودی که فرزاد،  نمی توانست با 
بچه ها ارتباط خوبی برقرار کند، ولی  

درهمان  سال،  شاگرد اول کالس 
شد. این موفقیت تحصیلی،   باعث 

توجه به او از طرف سایر بچه ها شد و 
آنها  به توانایی های او پی بردند
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لطفــا خودتــان را معرفــی کنیــد و بگویید 
چــه مــدت اســت کــه بــا رعــد همــکاری 

رید؟  دا
ــزار  ــرم اف ــناس ن ــدی، کارش ــا وحی علیرض
ودارای مــدرک بیــن المللــی مهندســی 
ــل  ــال قب ــتم. از دو س ــافت هس مایکروس
ــر و مســئول  ــه، مدی کــه ســرکار خانــم الل
ــد  ــاس گرفتن ــن تم ــا م ــد ب ــوزش رع آم
طراحــی  کالس هــای  تدریــس  بــرای  و 
کردنــد،  دعــوت  مــن  از  وب ســایت 
ــن  ــردم. م ــاز ک ــد را آغ ــا رع ــکاری ب هم
از ۱۳۷۷ حــدود بیســت ســال مشــغول 
ــال در  ــدود ۱۶ س ــتم وح ــدرس هس ــه ت ب
ــت  ــران فعالی ــاد دانشــگاهی ته ــز جه مراک
دارم. طراحــی وب، زبان هــای کــد نویســی 
وبرنامــه نویســی متعــددی دارد همچنیــن 
طراحــی  در  کــه  جانبــی  نرم افزارهــای 
ــای  ــد و برخــالف کالس ه ــی آین ــه کار م ب
ــه  ــی ک ــا گرافیک ــد ی ــا اتوک ــی ی نقشه کش
ــرد  ــرم، ف ــا دو ت ــک ی ــدن ی ــس از گذران پ
بــه  شــدن  مســلط  می شــود،  مســلط 
ــت. کال  ــر اس ــیار زمان ب ــی وب، بس طراح
تســلط بــر هرزبــان برنامه نویســی، طوالنــی 
ــان  ــک زب ــه ی ــت ک ــود گف اســت و نمی ش

ــش  ــرم و تمام ــاد می گی ــی را ی برنامه نویس
می کنــم، زیــرا فقــط یادگیــری قواعــد 
ــم اســت، در  ــه مه و دســتورات نیســت ک
زمینــه بــه کارگیــری مهارت هــا شــاید اگــر 
بگوییــم انتهــا نــدارد بیــراه نباشــد. البتــه 
ــی  ــت زمان ــر دوره محدودی ــای ه کالس ه
ــا  ــصت ی ــای ش ــب دوره ه ــد و در قال دارن

ــد  ــوند. در رع ــزار می ش ــاعته برگ ــد س ص
گاهــی طــول دوره هــا بیشــتر می شــود 
محدودیت هــای  بــه  باتوجــه  چــون 
ــم و  ــر کار کنی ــد آرام ت ــا بای ــی بچه ه فیزیک
ــرم  ــا دو ت ــزار را در طــول یــک ی هــر نرم اف

ــم. ــوزش دهی آم
ــی بخشــی  ــا از بخــش Front End، یعن م
کــه بــه زبــان ســاده و رودرروی فــرد 
قــرار  صفحــه  روی  کننــده  اســتفاده 
 Back ــه ــا ب ــم ت ــرد، شــروع می کنی می گی
برســیم.  اســت،  ســرور  روی  کــه   End
بخــش Front End خــود از نــرم افزارهایــی 
 HTML , CSS , Java Script ماننــد؛ 
 ، Back Endتشــکیل می شــود و بخــش
 PHP , My SQL ازنــرم افزارهایــی ماننــد
دیــده  کــه  همان طــور   .  ASP.Net و 
ــیار  ــزار بس ــاظ نرم اف ــم از لح ــود ه می ش
گســترده اســت وهــم از لحــاظ زمان بنــدی 
ــکیل  ــت، تش ــاز اس ــی ب ــلما خیل ــه مس ک
ــل  ــه ای مث ــی برنام ــما وقت ــت. ش شده اس
آن  محیــط  در  می کنیــد،  بــاز  را   word
تعــداد محــدودی ابــزار تعریــف شــده و بــا 
آن ایزارهــا کار بیشــتری هــم نمی شــود 
ــی دربرنامه نویســی طراحــی  انجــام داد. ول

طراحی وب و برنامه نویسی آن با 
 Html , Css ,) توجه به تعدد موارد
 (.., Java Script , Php , MySql
آموزش گسترده ای الزم دارد و فرد 

باید عالقه و انگیزه قوی برای تسلط 
بر آن داشته باشد و زمان بگذارد. ولی 

 word) در مقابل نرم افزاری مثل ورد
)هم ساده است و هم افراد احتماال 
قبل از کالس بر خورد داشته یا حتی 
استفاده کرده اند و آموزشش در یک 

ترم هم تمام می شود 

علیرضــا وحیــدی، کارشــناس نــرم افزار اســت 
و از دو ســال قبــل همکاریــش را بــا موسســه 
ــایت  ــی وب س ــوزش طراح ــه آم ــد در زمین رع
آغــاز کــرده اســت. او معتقــد اســت کــه اگــر 
ــن حــوزه  ــه در ای ــوزان کالس، عالقمندان کارآم
ــازار  ــد در ب ــا می توانن ــد، حتم ــوزش ببینن آم

کارموجــود مشــغول بــه کار شــوند. 

 با تسلط به نرم افزار، کسی بی کار نمی ماند 
علیرضا وحیدی، استاد کالس برنامه نویسی و طراحی وب سایت 
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وب، وقتــی مًســله را بــه بچه هــا یــاد 
یــک  ازآنهــا  کــدام  هــر  می دهیــم، 
ــا  ــد ب ــدام می توانن ــر ک ــد و ه نظــری دارن
ــپ  ــود و روش کار و تی ــد خ ــه دی ــه ب توج
خاصــی آن را بــه نتیجــه برســانند. بــا هــر 
ــا  ــوان ب ــم می ت ــاد می گیری ــه ی ــتور ک دس
روش هــای متعــدد و راه هــای مختلــف کار 
ــت  ــد وق ــه نیازمن ــاند ک ــام رس ــه اتم را ب
ــرای بررســی و آمــوزش و کســب  بیشــتر ب

می باشــد. مهــارت 
ــار روش فــوق، اســتفاده از سیســتم  درکن
گفــت  می تــوان  کــه  محتــوا۱  کنتــرل 
ــام  ــال انج ــی قب ــوارد طراح ــیاری از م بس
شــده و آمــوزش ســاده تری دارد را نیــز 
ــوزش  ــه آم ــه ب ــن زمین ــه در ای ــم ک داری
روش  ایــن  می پردازیــم.   WordPress
ســرعت  ماننــد  دارد  را  خــود  مزایــای 
بــرای  کمتــر  هزینــه  و  پــروژه  اجــرای 

مشــتری و کار فرمــا

ــی  ــه کس ــرد ک ــان می ب ــدار زم ــه مق چ
درطراحــی وب مســلط شــود و آیــا نیــاز 
بــه اطالعــات قبلــی در زمینــه کامپیوتــر 

وجــود دارد؟
ــی  ــن دوره خیل ــم ای ــه گفتی ــور ک همانط
بــه  باتوجــه  زمان براســت.  و  گســترده 
زمــان و امکاناتــی کــه رعــد در اختیــار من 
ــم  ــزی حــدود یک ســال ونی گذاشــته، چی
ــرد  ــه ف ــد ک ــول می کش ــال ط ــا دو س ت
ــد.  ــدا کن ــی دســت پی ــه اطالعــات کامل ب

1- Content Management System

ــا ایــن فــرض  ــا کارآمــوزان رعــد، ب مــن ب
کــه وینــدوز و کاربــا اینترنــت را می داننــد 
وحــاال می خواهــد کــد نویســی را یــاد 
بگیرنــد، شــروع کــردم. البتــه کارآموزانــی 
ــزار  ــرم اف ــم کــه در رشــته های ن هــم داری
و  خوانده انــد  درس  دانشــگاه  در   IT و 
ــای  ــز، دوره ه ــن مرک ــگاه همی ــا دردانش ی
ــر را گذرانده انــد. ولــی مــن همــه  کامپیوت
از و  نظرمی گیــرم  در  ســطح  یــک  در  را 
HTML شــروع می کنــم، بعــد CSS و 
 Java ســپس  صفحــات،  قالب بنــدی 
Script و در آخــر هــمPHP را آمــوزش 

می دهیــم.

 شــما بــا چنــد گــروه در رعــد کار 
؟  می کنیــد

ما سـه گـروه داریم کـه در سـطوح مختلف 
و  برنامه ریـزی  طبـق  هسـتند.  مشـغول 

نیازسـنجی دفتـر آمـوزش رعـد، بـه طـور 
معمـول حـدودا دوسـه تـرم یک بـار، یـک 
سـری  یـک  و  گذاشـته  جدیـد  وب  کالس 
طراحـی  درمـورد  می گیریـم.  کارآمـوز 
وب عالقـه افـراد خیلـی مهـم اسـت. نـرم 
افـزاری مثـل PowerPoint یـا word بـه 
لحـاظ یادگیری به مراتب سـاده تر هسـتند 
و بیشـتر هـم بـه گـوش افـراد خـورده و 
آمـوزش آن در یـک ترم تمام می شـود. ولی 
طراحـی وب آموزش گسـترده ای دارد وباید 
فـرد عالقـه و انگیـزه قـوی داشـته باشـد 
ونسـبت بـه کاربـرد آن هـم آگاهـی الزم را 
داشـته باشـد. افرادی که به ایـن دوره وارد 
می شـوند، هرچقـدر بیشـتر برایـش هزینـه 
کننـد و وقـت بیشـتری بگذارنـد، نتیجـه 
بهتـری می گیرنـد. مثـال در بحـث طراحـی 
سـایت اگر فـرد یـک Front End کار کند، 
حـدود چهارصد پانصد هزارتومان دسـتمزد 
می گیـرد کـه اگـر مسـلط باشـد، بیـش از 
سـه چهار سـاعت وقتـش را نمی گیـرد. اگر 
 Front End کسـی در مـاه پنـج تـا پـروژه
کار کنـد حداقـل درآمـدی معـادل دو تـا 
دونیـم میلیـون دارد. ایـن کار را می تـوان 
دور  اصطـالح  بـه  و  داد  انجـام  خانـه  در 
کار  توانیابـان  بـرای  بنابرایـن  کـرد،  کاری 
مناسـبی اسـت. ولـی دربرنامه هایـی مثـل 
Word و Excel فـرد معمـوال بایـد درمحل 
کمتـر  و  داشته باشـد  حضـور  دفتـرکار  یـا 
بـه صـورت دورکاری انجـام می شـود. ایـن 
برنامه هـا در زمـان کمتـری انجام می شـود 
برعکـس  دارنـد.  هـم  پایین تـری  ودرآمـد 

 احسان صادق عابدینی یکی از 
بچه های کالس که با توجه به عالقه 
و پشتکار و ذهن قدرت مندش، در 

مسابقات خارج از کشور هم شرکت 
کرد. او حرکاتش بسیار محدود است 

ولی ذهنش بسیار عالی و توانمند 
است 
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طراحـی وب هـم زمـان و هزینـه بیشـتری 
می خواهـد و هـم درآمد باالتـری دارد.البته 
بایـد توجـه داشـت آمـوزش هزینـه نیسـت 
سـرمایه اسـت در واقـع شـخص بـا حضـور 
در یـک دوره آموزشـی زمـان و هزینه ای که 
می گـذارد نوعـی سـرمایه گذاری مطمئـن و 

بـدون زیان اسـت. 

ــرای  ــاعت ب ــد س ــد چن ــوزان رع کارآم
ایــن دوره بایــد بگذراننــد تــا بــه طراحی 

وب، مســلط شــوند؟
داده  آمـوزش  ترمـی  صـورت  بـه  رعـد  در 
ایـن  در  شـدن  مسـلط  بـرای  و  می شـود 
الزم  زمـان  تـرم  هشـت  تـا  شـش  دوره، 
بیـرون،  آموزشـگاه های  در  ولـی  اسـت. 
و  فضـا  محدودیـت  هزینـه ،  بـه  توجـه  بـا 
می شـود،  دراختیارگذاشـته  کـه  امکاناتـی 
به صـورت سـاعتی برنامه ریزی می شـود. در 
ایـن مرکز بـا توجه به اهداف و مسـاعدت و 
همراهـی مدیریت محترم مجموعه سـر کار 
خانـم پناهـی و مدیر محترم آموزش سـرکار 
خانـم الله بسـیاری از این مشـکالت وجود 
نـدارد و بچه هـا نسـبت بـه آموزشـگاه های 
دیگـر زمـان بیشـتری دارنـد کـه البتـه بـا 
توجـه به شـرایط فیزیکـی و محدودیت های 
حرکتـی آنها ایـن منطقی اسـت. اغلب این 
بچه هـا یـا دانشـجو هسـتند و یا پـاره وقت 
بیشـتری  وقـت  بنابرایـن  می کننـد،  کار 
را می تواننـد بـه آن اختصـاص دهنـد. بـه 
همیـن دلیـل روی تعـداد سـاعت این دوره 
تاکیـد مسـتقیمی وجـود نـدارد، مهـم بـه 
نتیجه رسـیدن و کسـب در آمـد هنرجویان 
بـه عنـوان یـک شـغل و حرفـه و مسـتقل 
شـدن اسـت. گروه اول، در اواخر سـال ۹۵ 
شـروع کردند و تا بهمن امسـال کالسشـان 

تمـام می شـود.

آیــا نیــاز هســت کــه بــرای آموزش هــای 
ــای  ــه کالس ه ــوزان ب ــی، کارآم تکمیل
ــه  ــد مراجع ــارج از رع ــرفته تر در خ پیش

ــد؟ کنن
ــه  ــی از اینجــا ب ــازی نیســت. ول ــر، نی خی
ــالش خودشــان بســتگی  ــه کار و ت ــد ب بع
دارد. هــر کالســی، افــراد را تــا جایــی 
جلــو می بــرد، چــه کالس دانشــگاه باشــد 
و چــه کالس آموزشــگاه. هــر اســتادی تــا 
ــد و اورا  ــوزش می ده ــرد آم ــه ف ــی ب جای
ــه  ــش ازآن ب ــی بی ــد ول ــی می کن راهنمای
تــالش و پیگیــری خــود کارآمــوز بســتگی 
دارد کــه چقــدر تحقیــق و مطالعــه کنــد. 
ــود  ــی خ ــه برنامه نویس ــا در زمین خصوص

ــدوکاو باشــد. ــد اهــل کن ــرد بای ف

ــی بچه هــای رعــد را چطــور  شــما توانای
می بینیــد؟

خوبنـد.  رعـد  بچه هـای  مجمـوع  در 
بعضی هایشـان عالقه زیـادی به طراحی وب 
دارنـد. مثـال درایـن کالس، داوود جـوادی 
یـا محمـد جـواد جعفری(البتـه بـه لحـاظ 
نـام بردن بچـه ها زیـاد هسـتند) ازافرادی 
و  هسـتند  پیگیـر  خودشـان  کـه  هسـتند 
تحقیـق می کننـد .مـا دربرنامه نویسـی بـا 
ذهـن بچه هـا کار داریـم، نه با جسمشـان. 
در  ریزش هایـی  دوره،  هـر  آغـاز  در  البتـه 
تعـداد بچه هـا داریـم، ولـی پـس از دو ترم 
کسـانی کـه می ماننـد، آنهایـی هسـتند که 
بـه ایـن رشـته عالقه دارنـد. ایـن کالس با 
حـدودا ده نفـر شـروع شـد ولـی اکنـون با 

چهارنفـر ادامـه پیـدا کرده اسـت. 

پــس از پایــان دوره، بچه هــا مــدرک 
ــا  ــرای آنه ــکان کار ب ــد وام معتبرمی گیرن

ــود دارد؟ وج
باشـند  داشـته  دوسـت  اگرکارآمـوزان 
می تواننـد در آزمون فنی و حرفه ای شـرکت 
حرفـه ای  فنـی  رسـمی  مـدرک  و  کننـد 
بگیرنـد. خـود رعـد هـم مـدرک گذرانـدن 
دوره را بـه آنهـا می دهـد. البتـه در بـازار، 
بـه مـدرک کمتـر توجـه می شـود و مدرک 
مهـارت  داشـتن  دارد.  کمتـری  اهمیـت 
اسـت کـه مهـم اسـت. بچه هـا می تواننـد 
هـم به صـورت شـخصی سـایتی را بگیرنـد 
و انجامـش دهنـد و هـم بـا شـرکت ها و 
همـکاری  دورکاری  به صـورت  موسسـات 
آمـد  و  رفـت  محدودیـت  اگرهـم  کننـد. 
شـرکت ها  در  می تواننـد  باشـند،  نداشـته 
به صـورت حضـوری مشـغول به کار شـوند. 
یـک  بـه  نیـاز  حرفـه ای  و  هرشـغل  االن 
سـایت دارد که جایگزیـن روش های قدیمی 
مردمـی  شده اسـت.  تبلیغـات  و  معرفـی 

کـه بـرای خریـد بـه فروشـگاه ها مراجعـه 
می کننـد، آدرس سـایت را می پرسـند چون 
ترجیـح می دهنـد کـه با آرامش بنشـینند و 
مطالـب بیشـتری در مـورد آنچـه می خرنـد 
و خدماتـی کـه می گیرنـد را بخواننـد. االن 
هرشـرکتی درکنـار کارت ویزیـت، تراکت یا 
بروشـور، آدرس سـایتش را هم به مشـتری 
کار  بچه هـا  اگـر  بنابرایـن  می دهـد.  ارائـه 
می تواننـد  حتمـا  بگیرنـد،  یـاد  درسـت  را 
کارکننـد و درآمـد مناسـبی داشته باشـند. 
حتـی می تواننـد با خـارج از کشـور هم کار 
کنند. دسـتمزد طراحی بـرای یک برنامه ریز 
در کشـوری مثـل اسـترالیا، سـاعتی هفتاد 
هشـتاد دالراسـت. اگـر روزی پنـج سـاعت 
کار کنـد و ماهـی هـم بیسـت روزکار کند، 
درآمـد  دالر  هـزار  هشـت  حـدود  چیـزی 
خواهـد داشـت. خیلـی شـرکت ها حاضرند 
ایـن کار را بـه شـخصی درایـران بـا نصـف 
در  اسـتانداردهایمان،  بسـپارند.  قیمـت 
هـر دو کشـور یکسـان اسـت، کال طراحـی 
سـایت در تمـام دنیا یکسـان اسـت . البته 
بچه هـا می تواننـد به صـورت تیمـی هم کار 

 . کنند

ــد  ــوزان رع ــه کارآم ــه ای ب ــه توصی چ
ــد؟ داری

در زمانــی کــه در آن زندگــی می کنیــم 
را  اول  حــرف  نرم افــزار  کامپیوتــرو   ،
ــون  ــا تلویزی ــل ت ــی موبای ــد. ازگوش می زن
حتــی اتومبیــل ویــا در خانــه ماشــین 
و  شــده  دیجیتالــی  همــه  ظرفشــویی، 
ــود  ــی وج ــا برنامه نویس ــه اینه ــت هم پش
بــرای  مناســبی  بســتر  بنابرایــن  دارد. 
کارکــردن وجــود دارد. برنامه نویســی نیــاز 
ــتری آن  ــت و مش ــان اس ــن زم ــرم ای مب
ــختی  ــا س ــا ب ــاد اســت. اگربچه ه ــم زی ه
کار وراه طوالنــی یادگیــری آن کناربیاینــد، 
ــه ام  ــن توصی ــد. م ــواب می گیرن ــا ج حتم
ــط  ــاغل مرتب ــری مش ــا، یادگی ــه بچه ه ب
ــایت  ــی وب س ــد طراح ــر مانن ــا کامپیوت ب
ــیون  ــه دکوراس ــوط ب ــای مرب و نرم افزاره
وطراحــی فضــا یــا نــرم افزارهــای گرافیکی 
ــه  ــاغل روزنام ــش مش ــه بخ ــت. اگرب اس
ــه  ــد ک ــد، می بینی ــگاه کنی ــهری ن همش
ــاد  ــایت زی ــی س ــرای طراح ــت ب درخواس
اســت ومعمــوال ســوال هــم نمی شــود 
ــت  ــی اس ــد؟ کاف ــی داری ــه مدرک ــه چ ک
مهــارت انجــام کار را داشــته باشــید. 
ــتان  ــم اگردوس ــادآوری می کن ــم ی ــاز ه ب
و  بیاینــد  کنــار  کار  باســختی های 
زمان بنــدی الزم را داشــته باشــند، حتمــا 

بــه درآمدهــای خوبــی می رســند. 

امروزه هرشرکتی درکنار نام و لوگو و 
کارت ویزیت، آدرس سایتش را هم 
به مشتری می دهد در واقع یکی از 

روش های امروزی معرفی وتبلیغات 
فعالیت های مشاغل می باشد. 

بنابراین اگر بچه ها عالقه نشان 
دهند و پشتکارداشته باشند، حتما 

می توانند کار مناسب به لحاظ درآمد و 
موقعیت اجتماعی داشته  باشند 

36

شماره 70،   زمستان 1397

یک روز در کالس



ــر از کارآمــوزان ایــن  ــا ســه نف در ادامــه ایــن گفت وگــو ب
کالس صحبــت کردیــم. 

داوود جــوادی، یک ســال اســت کــه بــا رعــد آشــنا شــده ودر 
تنهــا کالســی کــه در رعــد شــرکت می کنــد، کالس طراحــی 
ــه  ــی ب ــدارد ول ــگاهی ن ــدرک دانش ــت. او م ــایت اس وب س
رشــته طراحــی وب بســیار عالقمنــد اســت و دوســت دارد بــا 
تســلط بــر ایــن رشــته بــه درآمــد برســد. داوود قبــال مغــازه 
پوشــاک داشــته ولــی بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی، نتوانســته 
ــا  ــورت ب ــا مش ــد. او ب ــه ده ــه را ادام ــردن در آن زمین کار ک
ــازار بــه ایــن  دوســتانش بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه نیــاز ب
ــر  ــلط ب ــا تس ــد ب ــت و او می توان ــاد اس ــیار زی ــارت، بس مه

ــازار کار شــود. حــوزه طراحــی وب، وارد ب

افسـانه قورچیـان، بیش از یک سـال اسـت که بـه کالس های 
ازگرفتـن  پـس  و  دارد   ITلیسـانس مـدرک  او  می آیـد.  رعـد 
مـدرک، چـون نتوانسـته کار مناسـبی پیـدا کند، بـه رعد آمده 
و در کالس هایـش شـرکت می کنـد. افسـانه معتقـد اسـت کـه 
آنچـه در کالس هـای رعـد یـاد گرفتـه بسـیار کامل تـر از چیزی 
می دهـد،  ادامـه  او  خوانده اسـت.  دانشـگاه  در  کـه  اسـت 
در رشـته IT در مقطـع کارشناسـی ارشـد هـم قبـول شـده و 
درشـرکتی مشـغول به کار برنامه نویسـی و طراحی سـایت است 

و بـه درآمـد مناسـبی هـم رسیده اسـت. 

محمـد جـواد جعفری، لیسـانس برق دارد و سـه سـال اسـت 
کـه بـا رعـد ارتبـاط پیـدا کرده اسـت. محمـد یک سـال ونیـم 
اسـت کـه بـه کالس طراحـی سـایت می آیـد. او کالس هـای 
HTML, WORD PRESS ,CSS,را گذرانده و اکنون کالس 
JAVA Script را می گذرانـد. او قبـال دوره هـای ICDL یـک 
و دو را هـم گذرانده اسـت. می گویـد، تـا حـدودی کار را یـاد 
گرفتـه  ام ولـی هنـوز نیاز بـه تمرین بیشـتر دارم تـا بتوانم کامال 
مسـلط شـوم. محمد جـواد امیدوار اسـت که بعـد از پایان این 

دوره بتوانـد، کار مناسـبی را پیـدا کنـد و بـه درآمد برسـد. 
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ــان را معرفــی  ــا خودت ــم ناطقــی لطف خان
کنیــد:

ــکل  ــا مش ــتم و ب ــی هس ــره ناطق ــن زه م
مــادرزادی از ناحیــه دو پــا، به دنیــا آمــدم. 
مــن یــک خواهــر کوچک تــر از خــودم دارم 
کــه ســالم اســت. بیمــاری مــن پیشــرونده 
ــه مــرور زمــان، مشــکالتی  ــی ب نیســت ول
بــه آن اضافــه شــد. آشــنایی مــن بــا رعــد 
از طریــق بهزیســتی صــورت گرفــت و اولین 
ارتباطــم بــا رعــد، بــرای کاردرمانــی بــود. 
ــن موسســه  ــودن ای ــل دور ب ــه دلی ــی ب ول
ــی  ــدم. ول ــد نیام ــه رع ــی ب ــه، مدت از خان
ــاره مــرا  ــه دوب گــردن درد و گرفتگــی عضل
بــه رعــد آورد. گــردن دردم بــه خاطــر کار 

بــا کامپیوتــر و تایــپ کــردن اســت.

دوران تحصیــل در مدرســه را چگونــه 
درس  عــادی  مدرســه  در  گذرانــدی، 

خوانــدی یــا مدرســه اســتثنایی؟
 مــن از اول دبســتان تــا دیپلــم را بــا وجــود 
ــودن  ــازی نب ــمی ومناسب س ــکل جس مش
فضــای مدرســه، بــه مدرســه عــادی رفتــم 
ــم  ــل زندگی ــک مح ــه نزدی ــون، مدرس چ

بــود. البتــه اولیــای مدرســه بــا مــن بســیار 
ــد و همیشــه کالســم را  همــکاری می کردن
درطبقــه پاییــن برگــزار می کردنــد. بعــد از 
دیپلــم هــم کــه بــه کانــون زبــان می رفتــم، 
ــارم  ــه چه ــر در طبق ــم اگ ــه کالس همیش
بــود، آن را بــه طبقــه اول می آوردنــد. 
امتحــان دلــف زبــان فرانســه را در کانــون 
ــختی  ــیار س ــان بس ــه امتح ــر دادم ک فج
بــود ولــی وقــت اضافــه ای بــرای مــن کــه 
ــا  ــد، تنه مشــکل داشــتم، در نظــر نگرفتن

ــه اجــازه  ــود ک ــن ب ــد ای ــه کردن ــی ک ارفاق
دادنــد بــرای نوشــتن بــه جــای خــودکار از 

مــداد اســتفاده کنــم.

بعد از دیپلم چه کردید؟
بــه دلیــل عالقــه ای کــه بــه زبــان داشــتم، 
زبــان  گرفتــم  تصمیــم  دیپلــم  از  بعــد 
انگلیســی ام را تقویــت کنــم. مدتــی کالس 
رفتــم و مدتــی هــم بــه همــراه پــدر و 
انگلیســی  زبــان  منــزل  در  پســرخاله ام 
خوانــدم وامتحــان دادم. بعــد تصمیــم 
گرفتــم زبــان فرانســه هــم بخوانــم. در 
کانــون زبــان کــه درخیابــان وصــال بــود، 
ــدم ودر  ــه خوان ــان فرانس ــال زب ــش س ش
امتحــان ســفارت شــرکت کــردم و مــدرک 
ــن  ــرای گرفت ــم. ب ــک" را گرفت ــف ب ی "دل
ــم.  ــران می رفت ــارج ای ــه خ ــد ب "ب دو" بای
بــه دلیــل تحریــم، ایــن امتحــان در ایــران 
ــورترکیه  ــه کش ــد ب ــود و بای ــزار نمی ش برگ
بــروم کــه بــه دلیــل گرانــی ارز، فعــال 
مقــدور  برایــم  مســافرت  ایــن  رفتــن 
ــدم  ــان فرانســه می خوان ــی زب نیســت. وقت
بــا اســتادم ارتبــاط دوســتانه ای پیــدا کردم 

 روزانه حدود ده ساعت به صورت 
دورکاری در خانه کار میکنم. دو کتاب 

هم برای انتشارات محراب قلم، 
دردست ترجمه دارم 

 

زهره ناطقی مترجم زبان فرانسـه و انگلیسـی 
اسـت. او بعـد از دیپلم، تصمیم گرفت کـه در کنکور 
سراسـری شـرکت نکنـد و بـه یادگیـری زبان هـای 
فرانسـه و انگلیسـی که بسـیار به آنها عالقه داشت، 
بپـردازد. ایـن مترجـم توانا، کتاب هـای زیـادی را از 
زبان هـای انگلیسـی و فرانسـه بـه فارسـی ترجمـه 
کرده اسـت. او مدرک "دلـف ب یـک" را گرفته و برای 
گرفتـن "ب دو" بایـد بـه خارج ایران سـفر کنـد که به 
دلیـل گرانـی ارز، فعال رفتـن به این مسـافرت برایش 
مقدور نیسـت. زهـره ده سـاعت از روز را در خانه کار 

می کنـد و از ایـن کار درآمـد دارد. 

 به دوستان توصیه می کنم، در کارصبور و کوشا باشند
زهره ناطقی،
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و بــه توصیــه ایشــان چنــد مقالــه ترجمــه 
کــردم. بعــد بــه توصیــه اســاتیدم، ترجمــه 
ــه را  ــان فرانس ــودکان از زب ــای ک کتاب ه
شــروع کــردم. االن، هــم زبــان انگلیســی 
ــم.  ــه می کن ــان فرانســه را ترجم و هــم زب
فرانســه،  زبــان  در  ترجمــه  کار  البتــه 
ــرای  ــت. ب ــی اس ــر از انگلیس ــی کمت خیل
شــرکتی کــه کار ترجمــه انجــام می دهــم، 
انگلیســی  زبــان  بــه  بیشترمطالبشــان 
اســت. کتاب هایــی کــه بــه زبــان فرانســه 
ترجمــه کــردم را انتشــارات محــراب قلــم 
ــه  ــج مجموع ــم پن ــرد و االن ه ــاپ ک چ
ترجمــه کتــاب از زبــان انگلیــس دارم کــه 
بــه دلیــل مشــکالت نشــر، فعــال بالتکلیف 

مانده اســت.

ــه  ــه ترجم ــه ب ــید ک ــول کش ــدر ط چق
ــدید؟ ــلط ش مس

از ســال ۹۱ به طــور رســمی کار ترجمــه 
انجــام می دهــم. وقتــی مشــغول خوانــدن 
زبــان بــودم هــم، گاهــی کارهــای ترجمــه 
بــدون  آشــنایان،  و  دوســتان  بــرای  را 
ازســال  مــی دادم.  انجــام  دســتمزد 
ــه ای  ــورت حرف ــه ص ــه را ب ۹۱، کار ترجم
ــرای  ــای "ب ــه کتاب ه ــردم. ترجم ــاز ک آغ
ــارش  ــارات راز ب ــا انتش ــو" را ب ــالمتی ت س
ــردم و  ــروع ک ــر ش ــم حجازی ف ــا خان و ب
ــم  ــه انتشــارات محــراب قل ــرا ب ایشــان م
معرفــی کردنــد. مــدت کوتاهــی هــم دوره 
ویراســتاری را گذرانــدم تــا بتوانــم روان تــر 

ــم.  ــی بنویس فارس

با مرکز رعد چگونه آشنا شدید؟
حــدود شــانزده هفــده ســال پیــش، رعــد 
ــی  ــن معرف ــه م ــتی ب ــازمان بهزیس را س
ــا  ــه ب ــادی اســت ک ــدت زی ــن م ــرد. م ک
رعــد آشــنا هســتم. زمانــی بــه کالس هــای 
کامپیوتــر و تایــپ می آمــدم و هم زمــان 
ــم کار  ــی ه ــی، فیزیوتراپ ــم حقیق ــا خان ب
می کــردم. آن زمــان هنوزســاختمان رعــد 
بــه شــکل کنونــی نبــود. آن زمــان هنــوز 
ــون  ــدم و چ ــتان درس می خوان در دبیرس
راهــش برایــم دور بــود، رفــت و آمــد 
ــا ســرویس های  ســختی داشــتم. گاهــی ب
خــود رعــد می آمــدم وگاهــی هــم بــا 
آژانــس. وقتــی کــه هزینــه ایــاب وذهابــم 

ــدم. ــد می آم ــه رع ــر ب ــت، کمت ــاال رف ب

از چــه زمانــی در کار ترجمــه بــه درآمــد 
زایــی رســیدید؟

ــو"  ــرای ســالمتی ت ــاب " ب ــرای کت ــن ب  م
خــودم هزینــه کــردم کــه البته ســودی هم 

نداشــت، ولــی ســرمایه ام برگشــت. اولیــن 
کار رســمی ام ترجمــه کتاب هــای "کــودک 
دریــا" و"رودخانــه واژگــون" بــود کــه توســط 
انتشــاراتی محــراب قلــم بــه چــاپ رســید. 
ــزه  ــده جای ــون" برن ــه واژگ ــاب "رودخان کت
الک پشــت طالیــی شــد. از آن مرحلــه بــه 
درآمدزایــی رســیدم ولــی چــون در شــرایط 
ــاد  ــیار کس ــر بس ــاپ و نش ــی، کار چ کنون
شــده، درآمــدم بســیار پاییــن آمده اســت. 
االن در شــرکت حامی ســان هــم مشــغول 
بــه کار هســتم. کارهــای متفرقــه هــم تــا 
ــه  ــم انجــام می دهــم. مــن روزان حــد توان
ــورت دورکاری در  ــاعت به ص ــدود ده س ح
ــرای  ــاب هــم ب ــم. دو کت ــه کار می کن خان
ــم، دردســت دارم.  ــراب قل ــارات مح انتش
ایــن کتــاب یــک داســتان فوتبالــی، بــرای 
ــه  ــت ک ــوان اس ــودک و نوج ــنی ک رده س
ترجمــه اش بــه پایــان رســیده و در مرحلــه 
ویراســتاری اســت. بــا انتشــارات "آســمان 
خیــال" هــم همــکاری دارم و بیســت جلــد 
کتــاب از انگلیســی بــه فارســی را ترجمــه 
ــه دلیــل نوســان قیمت هــا  کــرده ام کــه ب

ــه چــاپ نرسیده اســت. ــوز ب هن

بــرای کارهایــی کــه انجــام می دهیــد، از 
 (job coach) طــرف رعــد همیــار شــغلی

هــم داریــد؟ 
ــار  در حــال حاضــر خانــم داداشــیان همی
شــغلی مــن هســتند. مــن از عیــد امســال 
ــا ایشــان آشــنا شــدم و قبــل ازایشــان،  ب
مــن  شــغلی  همیــار  حشــمتی  آقــای 
ــدا  ــرم پی ــا ناش ــکالتی ب ــر مش ــد. اگ بودن
کنــم و یــا اگــر بــا شــرکت حامی ســان بــه 
ــم داداشــیان  ــم، خان مشــکل برخــورد کن
در مســیر حــل آن مشــکل بــه مــن کمــک 

می کننــد. 

چــاپ  بــه  کــه  کتاب هایــی  نــام 
بگوییــد؟ را  رســانده اید 

اولیــن کارم ترجمــه کتــاب "برای ســالمتی 
تــو" در چهــار جلــد، کتــاب "مــن و دنیــای 
ــای  ــاب "آق ــد، کت ــار جل ــم" در چه بیرون
ماژیــکا" دو جلــد، کتــاب "کــودک دریــا" و 
ــه واژگــون" و یــک کتــاب درســی  "رودخان
زبــان فرانســه کــه دویســت و ســی صفحــه 
ــم  ــه صــورت فتوشــاپ ه اســت و آن را ب
درآوردم. دو جلــد کتــاب داســتانی هــم در 
مــورد فوتبــال دارم کــه بــه اســم های" 
ماجــرای واقعــی" و" شــوت" اســت کــه 
ــده چــاپ می شــوند.  ــاه آین ــی دوم ــا یک ت
ــم در  ــلطنتی" ه ــتان های س ــاب "داس کت
ــان  ــه زب ــن ب ــلط م ــت. تس ــاپ اس زیرچ
ــان انگلیســی اســت  ــتر از زب فرانســه بیش
ولــی کار درزبــان انگلیســی بیشــتر اســت. 
ــی  ــم مقاالت ــان ه ــرکت حامی س ــرای ش ب
ــم  ــه می کن ــی ترجم ــان انگلیس ــه زب را ب
ــار  ــایت انتش ــن درس ــورت آنالی ــه به ص ک
می یابــد. در جشــنواره تــوان تــک کــه 
ســال قبــل در رعــد برگــزار شــد، بــا 
ــنا شــدم و  ــم آش ــو" ه شــرکت " ســبک ت
ــا انجــام  ــرای آنه ــی ب ــر ازگاهــی کارهای ه

می دهــم.

ــا افــرادی کــه نوعــی  ــه نظــر شــما آی ب
مشــکل جســمی روبــه رو هســتند بهتــر 
اســت در مــدارس عــادی درس بخواننــد 

ــا در مــدارس اســتثنایی؟ ی
ــادی  ــدارس ع ــه در م ــن همیش ــون م چ
ــن  ــرایط ای ــم ش ــده ام، نمی توان درس خوان
دو مدرســه را بــا هــم مقایســه کنم. شــاید 
ــده  ــتثنایی درس خوان ــر در مدرســه اس اگ
ــم  ــاید ه ــود، ش ــر ب ــرایطم بهت ــودم، ش ب
بدتــر بــود. شانســی کــه داشــتم ایــن بــود 
کــه همــه معلمــان، همیشــه هــوای مــرا 
ــا  ــه م ــه خان ــه ب ــون مدرس ــتند و چ داش
ــادرم  ــک م ــا کم ــود، ب ــک ب ــی نزدی خیل
می آمــدم.  و  می رفتــم  مدرســه  بــه 
داشــتم  مخصــوص  صندلــی  کالس  در 
بچه هــا  از  نمی نوشــتم.  جــزوه  ولــی 
ــی آوردم  ــه م ــه خان ــم، ب ــزوه می گرفت ج
هــم  گاهــی  می کــردم.  وپاکنویــس 
ــی ها  ــت. همکالس ــم می نوش ــادرم برای م
اغلــب از همــان محلــه بودنــد وهمدیگــررا 
ــم.  ــت بودی ــم دوس ــا ه ــناختیم وب می ش
ــی هایم  ــم از همکالس ــان ه ــون زب در کان
زیردستشــان  کاربــن  کــه  می خواســتم 
بگذارنــد ونــکات گرامری را برایم بنویســند. 
چــون  راهنمایــی  و  دردبســتان  ولــی 
نمی توانســتند  بودنــد  کوچــک  بچه هــا 

 ازسال ۹۱، کار ترجمه را به صورت 
حرفه ای آغاز کردم. ترجمه کتاب های 

"برای سالمتی تو" را با انتشارات 
راز بارش و با خانم حجازی فر 

شروع کردم. مدت کوتاهی هم دوره 
ویراستاری را گذراندم تا بتوانم به 

زبان فارسی مسلط تر شوم
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ــه  ــر ب ــد. شــاید اگ ــن کار را انجــام دهن ای
ایــن  از  می رفتــم  اســتثنایی  مدرســه 
نظرراحت تــر بــودم. مــن درامتحانــات، 
ــم  ــان ه ــتم و معلم ــودم می نوش ــد خ بای
ــن خــودت بنویســی.  ــد ســعی ک می گفتن
ــل  ــه قائ ــت اضاف ــم وق ــم برای ــی ه گاه
کانــون  درامتحانــات  ولــی  می شــدند. 
ــد و  ــن نمی ش ــه م ــی ب ــچ ارفاق ــان هی زب
ــودم  ــی آوردم، مجبورب ــم م ــت ک ــر وق اگ
همــان تــرم را دوبــاره بخوانــم. بــرای رفــت 
وآمــد بــه کالس زبــان، یــا بــا ویلچــر ســوار 
ــی  ــدم و گاه ــی می ش ــای بی آرت اتوبوس ه
ــتان ها  ــم. درتابس ــس می رفت ــا آژان ــم ب ه
واکنــون  می خوانــدم  کتــاب  همیشــه 
هــم عــادت بــه کتــاب خوانــدن دارم. 
ــم  ــه می خوان ــان فرانس ــه زب ــی ب کتاب های
تــا آن را فرامــوش نکنــم، چــون کار ترجمه 
ــد. ــش می آی ــر پی ــه کمت ــان فرانس ــه زب ب

ــه  ــگاهی را ادام ــالت دانش ــرا تحصی چ
ــد؟ ندادی

ــودم.  ــل نب ــه تحصی ــر ادام ــه فک ــال ب اص
احســاس می کنــم فرقــی هــم نــدارد چــون 
مــن بــه کار ترجمــه عالقــه داشــتم و االن 
هــم همیــن کار را می کنــم. البتــه اکنــون 
هــم در کار ترجمــه گاهــی بــا مشــکل 
روبــه رو می شــوم ولــی ســعی می کنــم 
ــم.  ــرف کن ــکالت را برط ــن مش ــودم ای خ
ــن  ــاز ای ــودم ب ــه ب ــر دانشــگاه هــم رفت اگ
مشــکالت را داشــتم. بســیاری از دوســتانم 
در کالس زبــان فرانســه، لیســانس فرانســه 
ــز  ــگاه چی ــد دردانش ــی می گفتن ــد ول بودن
ــی یــک  ــا حت ــد. آنه ــاد نگرفته ان ــادی ی زی
مکالمــه ســاده هــم نمی توانســتند انجــام 
دهنــد. در کانــون همــه مــا مکالمــه یــاد 
گرفتیــم. اســاتید کانــون، درطــول شــش 
ســالی کــه بــه کالس می رفتــم، فقــط 

ــد و یــک  ــان فرانســه حــرف می زدن ــه زب ب
ــم  ــد. االن ه ــه فارســی نمی گفتن ــه ب کلم
ــم  ــوش می کن ــه را گ ــو فرانس ــب رادی مرت

ــا آن را فرامــوش نکنــم. ت

رابطه ات با خانواده چطور است؟
مــادرم  و  پــدر  اســت.  خــوب  خیلــی 
همیشــه در تمــام مراحــل زندگــی بــه 
ــادرم  ــا م ــد. مخصوص ــک کرده ان ــن کم م
ــن  ــرای رفت ــن ب ــراه م ــه هم ــه همیش ک
ــوده اســت.  ــان ب ــه و کالس زب ــه مدرس ب
ــا  ــدردان زحمت هــای هــر دوی آنه مــن ق
ــد و نقاشــی  ــدرم داروســاز بودن هســتم. پ
ولــی  می نوشــتند  مقالــه  و  می کردنــد 
ــاری،  ــل بیم ــه دلی ــه ب ــت ک ــی اس مدت
ــی  ــاری قلب ــد وبیم ــکل دردی ــار مش دچ
مــن  از  ســال  دو  خواهــرم  شــده اند. 
ــی نقاشــی اســت.  ــر اســت و مرب کوچک ت
او دو ســال در بهزیســتی نقاشــی تدریــس 
کــرد. او هــم ازدوســتانش برایــم مطلــب و 
ــرد و همیشــه  ــرای ترجمــه می گی ــه ب مقال

ــت. ــرده اس ــم ک کمک

برنامه ات برای آینده چیست؟
بــه  ترجمــه  کار  دادن  ادامــه  برنامــه ام 
ــم  ــه اســت. مایل ــان انگلیســی و فرانس زب
کــه اگرشــرایطش پیــش آیــد از ایــران بــه 
ــم مشــکالت  ــه می دان ــروم، البت فرانســه ب
ــت  ــن دوس ــت. م ــن راه اس ــادی درای زی
را  فرانســه  زبــان  بتوانــم  کــه  داشــتم 
تدریــس کنــم ولــی بــا توجــه بــه مشــکل 
جســمی ام ، ایــاب وذهــاب برایــم ســخت 
ــه  ــس از ترجم ــم تدری ــر می کن اســت. فک
بــرای مــن راحت تــر باشــد چــون کار 
ــار  ــت هایم فش ــردن و دس ــه گ ــه ب ترجم
زیــادی مــی آورد. شــاید بقیــه فکــر کننــد 
ــم،  ــته ام و کار می کن ــه نشس ــون درخان چ
خیلــی راحــت هســتم، ولــی این طــور 
نیســت. مــن چنــد شــاگرد خصوصــی هــم 
داشــتم کــه بــه خانــه مــا می آمدنــد ولــی 
ــد کــم  ــه می آین ــه خان تعدادکســانی کــه ب
ــت  ــکل اس ــم مش ــن ه ــرای م ــت و ب اس
کــه بــه خانــه آنهــا بــروم ویــا در موسســه 

کالس بگــذارم.

ــریه  ــه نش ــتانی ک ــه دوس ــه ات ب توصی
چیســت؟ می خواننــد  را  توان یــاب 

ــه  ــه ب ــم ک ــه می کن ــتان توصی ــه دوس ب
ــال  ــد آن را دنب ــه دارن هــر کاری کــه عالق
ــه  ــودی ک ــا وج ــد. ب ــه دهن ــد و ادام کنن
ــی ســخت هــم باشــد  ممکــن اســت خیل
ــا  ــند، ن ــا باش ــور و کوش ــی در کارصب ول
ــکلی  ــن مش ــا کوچک تری ــوند وب ــد نش امی
کــه سرراهشــان پیــش می آیــد، کار را رهــا 

ــد. نکنن

ممنــون از وقتــی کــه در اختیــار مــا قــرار 
دادیــن. 

اصال به فکر ادامه تحصیل نبودم.  
اکنون هم در کار ترجمه گاهی با 

مشکل روبه رو می شوم ولی سعی 
می کنم خودم این مشکالت را برطرف 

کنم. اگر دانشگاه هم رفته بودم باز 
این مشکالت را داشتم
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ــه  ــا چ ــالی و ب ــه س ــاور در چ ــن ب انجم
ــد؟ ــکیل ش ــی تش هدف

ــا هــدف  ــاور در ســال ۱۳۸۴، ب  انجمــن ب
مطــرح کــردن باورهــای جدیــد در جامعــه 
ــه نگــرش و باورهــای  تشــکیل شــد. این ک
افــراد دارای معلولیــت نســبت به خودشــان 
اصــالح شــود و نگــرش جامعــه هــم نســبت 
بــه آنهــا تغییــر کنــد. بــه همیــن دلیــل نام 
ایــن انجمــن، "بــاور" گذاشــته شــد. گفتیــم 
فرقــی نــدارد کــه روی دو پــا راه مــی رویــم 
یــا بــا عصــا یــا بــا ویلچــر مهــم ایــن اســت 
ــق  ــان ها ح ــه انس ــه هم ــم ک ــه باورکنی ک
اراده  و  دارنــد  کــردن  زندگــی  مســاوی 
ــا از کتــاب فرهنــگ جامعه مــان،  کردیــم ت
خط کشــی هایی کــه بیــن افــراد وجــود 

ــم. ــاک کنی دارد را پ
 مــن در ســال ۱۳۸۵، یعنــی دو ســال بعــد 
از تصادفــی کــه بــه معلولیتــم منجــر شــد، 
بــه انجمــن بــاور پیوســتم. پــس از پــدر و 
ــتانم،  ــواده و دوس ــرم، خان ــادر ، همس م
ــون  ــم، چ ــاور می دان ــون ب ــودم را مدی خ
بعــد از حادثــه ای کــه در بیســت و دو 
ســالگی برایــم اتفــاق افتــاد، مــرا بــه 
جامعــه برگردانــد. درآن زمــان، ایــن ایــده 

کــه انجمنــی بخواهــد تلفیــق افــراد دارای 
معلولیــت بــا افــراد غیــر معلــول را مطــرح 
ــم  ــودش ه ــی خ ــه مدیریت ــرده و در بدن ک
ــل  ــر قاب ــد، غی ــی کن ــرد را عمل ــن رویک ای
بــاور بــود. چــون هنوز عمــوم مردم نســبت 
بــه معلولیــت، شــناخت درســتی نداشــتند 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــری در انجمن ه و عضو گی
افــراد دارای معلولیــت نیــز منحصــر به خود 
ــم،  ــود. در آن زمــان می گفتی ــراد ب ایــن اف
ــا اقلیتــی هســتیم در اقلیــت! یعنــی در  م
قشــر افــراد دارای معلولیــت کــه خودشــان 
ــه می خواســتیم  ــا ک ــت هســتند، م دراقلی
دیوارهــا و مرزهــای میــان افــراد دارای 
ــالم را  ــالح س ــه اصط ــراد ب ــت و اف معلولی
ــا  ــه ج ــا ب ــی ج ــل اندک ــا حداق ــم ی برداری

کنیــم، دراقلیــت بودیــم. افــرادی کــه 
معلولیــت داشــتند هــم بــه ایــن رویکــرد، 
بــاور نداشــتند چــرا کــه عــادت بــه حضــور 
داشــتند  را  جمع هایــی  در  مشــارکت  و 
ــراِد دارای معلولیــت  ــا از خــوِد اف کــه صرف
شــکل گرفته بــود. درواقــع آن زمــان و 
ــن  ــران طــرح چنی ــم در ای ــوز ه ــه هن البت

ایده هایــی در جامعــه تازگــی دارد. 
ــوده و هســت  ــن ب ــر ای ــتر ب تصــورات بیش
کــه مســئولیِت اجتماعــی در حــوزه حفــِظ 
کــودکاِن  از  حمایــت  زیســت،  محیــط 
ــات و  ــت از حیوان ــرطانی، حمای ــا س کار ی
ــا،  ــت آنه ــکار و آزار و اذی ــری از ش جلوگی
حمایــت از زنــاِن آســیب دیــده و مشــارکت 
در کارهــای این چنینــی، وظیفــه هرکســی 
ــاِق  ــت از احق ــوزه حمای ــی در ح ــت ول اس
حقــوق افــراد دارای معلولیــت و یــا ترویــِج 
فرهنــِگ صحیــح در ایــن حــوزه فقــط 
کار  بــه  دســت  می بایســت  خودشــان 
ــر ،  ــاِن دیگ ــه زب ــد. ب ــدام کنن شــوند و اق
ــگار جامعــه و دیگــر افــراد، الزم نیســت  ان

ــد. ــا کنن ــوزه ایف ــن ح نقشــی در ای
ــا  ــه روی دو پ ــدارد ک ــی ن ــم فرق ــا گفتی م
ــا ویلچــر،  ــا ب ــا عصــا ی ــا ب راه مــی رویــم ی

در دنیای فعلی که فناوری اطالعات 
و تکنولوژی همه گیر شده، این 

مغزاست که فرمان می راند، نه دست 
و پاها 

 انجمـن بـاور در سـال ۱۳۸۴ یعنـی دوازده 
سـال پیش، بـا هدف مطـرح کردن باورهـای جدید 
در جامعه تشـکیل شـد. این کـه نگرش افـراد دارای 
معلولیت نسـبت به خودشان اصالح شـود و نگرش 
جامعـه هـم نسـبت به آنهـا تغییـر کند. بـه همین 
دلیـل نـام این انجمن، "باور" گذاشـته شـد. پریسـا 
افتخـار، در سـال ۱۳۸۵، یعنـی دو سـال بعـد از 
تصادفـی کـه منجـر به معلولیتش شـد، بـه انجمن 
بـاور پیوسـت. او خـودش را مدیـون باورمی دانـد، 
چـون بعـد از حادثـه ای که در بیسـت و دو سـالگی 
برایـش اتفاق افتـاد، او را به جامعه برگرداند. پریسـا 
بـه تازگی از رسـاله دکتـرای خود دفاع کرده اسـت.

 ما اقلیتی بودیم در اقلیت!
در گفت و گو با عضو هیات امنای انجمن باور ؛
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مهــم ایــن اســت کــه باورکنیــم کــه همــه 
ــردن  ــی ک ــاوی زندگ ــق مس ــان ها ح انس
ــا از  ــم ت ــزم کردی ــان را ج ــد و عزمم دارن
ــی هایی  ــه، خط کش ــگ جامع ــاب فرهن کت
کــه بیــن افــراد وجــود دارد را پــاک کنیــم. 
هرکســی هــم بــه ایــن باورهــای مــا بــاور 
داشــته باشــد در کنــار مــا قــرار می گیــرد 
ــا بــه عنــواِن فــردی از اجتمــاع، یاریگــِر  ت
حــِل مســائل اجتماعــی ایــن اجتمــاع کــه 

ــد. ــرد باش ــه گان را در برمی گی هم
خــود مــا هــم آن زمــان بســیاری از ایــده 
هــای اجرایــی شــدِن باورمــان را از ترجمــه 
اخبــار و مطالبــی از مجــالت خارجــی، 
خوانــدن  بــا  می آوردیــم.  به دســت 
ایــن مقــاالت، تعجــب می کردیــم کــه 
ــام  ــه ادغ ــدر ب ــرفته چق ــور های پیش کش
افــراد دارای معلولیــت بــا افــراد غیــر 
اجتماعــی  فعالیت هــای  در  معلــول 
ــان  ــروع، کارم ــد. در ش ــت می دهن اهمی
ــود. چــون می خواســتیم  بســیار ســخت ب
ــاور، خیریــه ای اداره نشــود و مخارجــش  ب
از طریــق فعالیت هایــی کــه اعضــاء انجــام 
ــاب   ــاپ کت ــف و چ ــل تالی ــد، مث می دادن
ــدزا  ــای درآم ــروژه ه ــف و اجــرای پ و تعری
بــا همــکاری اعضــاء انجمــن تامیــن شــود. 
تاکنــون هــم بــر همیــن عقیــده هســتیم. 
ــوزه  ــت وارد ح ــل هیچ وق ــن دلی ــه همی ب
گرفتــن تســهیالتی چــون؛ طــرح ترافیــک، 
ویلچــر و ســایر اقــالم و پخــش کــردن 
آنهــا میــان متقاضیــان نشــدیم. ایــن 
نــوع فعالیت هــا، مفیــد هســتند ولــی 
زمینــه  درایــن  دیگــری  انجمن هــای 
مشــغولند، و حــوزه فعالیــت انجمــن بــاور 
متفــاوت بــود. از ابتــدا ســعی کردیــم بــه 
تامیــن خــوراک ذهــن، روان بپردازیــم تــا 

ــان.  ــم و ج جس

 فعالیتتان را چگونه آغاز کردید؟ 
ــراد  ــه اف ــود ک ــوم نب ــوز معل ــان هن آن زم
ــد  ــه چن ــهرونِد درج ــت، ش دارای معلولی
هســتند ولــی قانونــی تصویــب شــده بــود 
ــه الزم  ــا ک ــوق آنه ــت از حق ــرای حمای ب
ــی  ــانی و آگاهی بخش ــدا اطالع رس ــود ابت ب
انجــام گیــرد و در درجــه دوم پیگیــری 
ــرد.  ــورت گی ــدن اش ص ــی ش ــرای اجرای ب
ــای  ــان، خانه ه ــر کارم ــای اول دفت روزه
اعضــاء هیــات موســس بــاور بــود و بعدهــا 
دفتــر کاری کــه اجــاره کردیــم. بــه مــرور 
ــه  ــال ب ــائل مبت ــِر مس ــیِل اکث ــنه آش پاش
فرهنــگ  در  را  معلولیــت  دارای  افــراد 
بیمــار و نادرســت ِجامعــه یافتیــم. در 
ــات  ــه امکان ــًال؛ هم ــه مث ــد ک ــر بگیری نظ

مثــل وســایل حمــل و نقــل عمومــی 
آمــاده باشــد و فــردی کــه معلولیــت 
ــیده  و  ــم رس ــاوری الزم ه ــه خودب دارد، ب
ــر  ــت س ــا پش ــد و ب ــه شده باش وارد جامع
ــه  گذاشــتن مشــکالت بســیار، مشــغول ب
ــد  ــگاه ب ــی یــک ن کار هــم شده باشــد، ول
و یــک برخــورد ناشایســت، می توانــد او را 
بــه نقطــه اول برگردانــد، یعنــی بــا کاهــش 
ــرای حضــور اجتماعــی ، موجــب  ــزه  ب انگی
ــر  ــا در نظ خانه نشــین شــدن اش شــود. ی
ــی  ــهروندی اجرای ــوق ش ــه حق ــد ک بگیری
ــاور  شــود ولــی فــرد دارای معلولیــت در ب

و فرهنــگ درونــی خــودش بــه خودبــاوری 
در  شــخصه  بــه  باشــد.  نرســیده  الزم 
بــرای  انجمــن،  در  خــودم  کاِر  شــروع 
معرفــی انجمــن، یــک ســری اســالید 
ــه  ــتم ک ــاد داش ــودم و اعتق ــه کرده ب تهی
ــی اســت، چــون  عکــس، پیام رســان خوب
را  پیــام  بیشــترین  زمــان،  حداقــل  در 
ســایت های  از  را  عکس هــا  می رســاند. 
ــس  ــال عک ــردم. مث ــه می ک ــی تهی خارج
بچــه ای کــه روی کالســکه نشســته بود 
ــا  ــد و ی ــو می ران ــه جل ــادرش او را ب و م
بچــه ســیاه پوســتی کــه بــا واکــر در مهــد 
کــودک بــا بقیــه بچه هــای رنگیــن پوســت 
ــر،  ــس دیگ ــرد. عک ــازی می ک ــش ب اطراف
بچــه ی نابینایــی را نشــان مــی داد کــه در 
ــته را  ــن برجس ــره زمی ــه ک ــه نقش مدرس
ــود کــه فــردی  لمــس می کــرد. عکســی ب
ــی  ــاس فارغ التحصیل ــا لب ــر ب را روی ویلچ
در  مــی داد.  نشــان  مخصــوص  وکاله 
ــا  ــه ب ــود ک ــی روی ویلچــر ب عکســی، آقای
ــال  ــر، درح ــز و موق ــیار تمی ــری بس ظاه
ــا کارفرمــای خــود. عکــس  دســت دادن ب
کــه  بــود  ویلچــر  روی  آقایــی  بعــدی، 
بچــه ای در بغــل داشــت و در کنــارش، یک 
خانــم غیرمعلــول ایســتاده بــود. بــا نشــان 
ــم  ــتم بگوی ــا می خواس ــن عکس ه دادن ای
ــا  ــه دنی ــت ب ــا معلولی ــی ب ــر کودک ــه اگ ک
ــانحه  ــا س ــاری ی ــر بیم ــر اث ــا ب ــد ی می آی
دارای معلولیــت می شــود، ایــن معلولیــت 
ــود.  ــه ش ــور او در جامع ــع حض ــد مان نبای
اگــر بودجه هــا از ابتــدا درســت تخصیــص 
ــه  ــا و جامع ــگاه خانواده ه ــود و ن داده ش
هــم اصــالح شده باشــد، کــودِک دارای 
ــوردار  ــواده برخ ــِت خان ــت از حمای معلولی
دیگــر  بچه هــای  بیــن  در  و  می شــود 
و در تلفیــِق بــا آنهــا زندگــی می کنــد 
و بــا آنهــا رشــد می کنــد و بــه جــای 
ــش  ــر توانایی های ــته ها، ب ــر نداش ــد ب تاکی
توجــه می شــود. امکانــات و تســهیالت 
برایــش  کار  محیــط  و  مــدارس  در  الزم 
تشــکیل  می توانــد  می شــود،  فراهــم 
خانــواده داده و همچــون دیگــر افــراد 
ــود. در  ــوردار ش ــی برخ ــی معمول از زندگ
این صــورت توانمندی هایــش بــه منصــه 
ــودن  ــار ب ــای ب ــه ج ــد و ب ــور می رس ظه
ــداری  ــه و نگه ــر دوِش جامع ــی ب و تحمیل
شــدن در مراکــز خــاص و اکتفــا بــه 
زندگــی نباتــی، یــاِر جامعــه خواهــد بــود. 
ــات  ــاوری اطالع ــه فن ــی ک ــای فعل در دنی
ــز  ــن مغ ــده، ای ــر ش ــوژی همه گی و تکنول
ــه دســت و  ــد، ن اســت کــه فرمــان می ران

ــا. پاه

 باور داشتیم که معلولیت یک احتمال 
برابر برای همه افراد است و در 

هرزمانی ممکن است برای هرکسی 
بوجود بیاید پس عضویت در انجمن 
باور، منحصر به افراد دارای معلولیت 

نبود. همه کسانی که به این باور 
رسیده بودند، می توانستند عضوی از 

انجمن باشند.
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انجمــن بــاور توســط چــه افــرادی 
ــه  ــش را چگون ــد و فعالیت ــیس ش تاس

ــرد؟ ــاز ک آغ
ــراد  ــاور، متشــکل از اف ــات موســس ب هی
غیرمعلولــی  افــراد  و  معلولیــت  دارای 
اجتماعــی  فعالیت هــای  بــه  کــه  بــود 
ــه  ــتند ک ــاور داش ــا ب ــتند. آن ه ــاور داش ب
معلولیــت یــک احتمــال برابــر بــرای همــه 
اســت و در هرزمانــی ممکــن اســت بــرای 
هرکســی بوجــود بیایــد، پــس عضویــت در 
ــراد دارای  ــه اف ــر ب ــاور، منحص ــن ب انجم
ــه  ــه ب ــانی ک ــه کس ــود. هم ــت نب معلولی
ایــن بــاور رســیده بودند، می توانســتند 

ــند.  ــن باش ــوی از انجم عض
 باور، در ســه حــوزه فعالیت خود را شــروع 
کــرد: حقــوق شــهروندی، توانمندســازی و 
فرهنگ ســازی. توانمندســازی در افــراد 
ــود  ــت خ ــب تقوی ــت، موج دارای معلولی
بــه  توجــه  می شــود.  آنهــا  در  بــاوری 
حقــوق شــهروندی، موجــب آشــنایی افــراد 
ــان و  ــوق مدنی ش ــا حق ــت ب دارای معلولی
ــود.  ــان می ش ــاق حقش ــرای احق ــالش ب ت
این هــا  همــه  از  فرهنگ ســازی  ولــی 
مهم تــر اســت. بــه همیــن دلیــل انجمــن، 
تصمیــم گرفــت روی بحــث فرهنگ ســازی 
ــگ،  ــد. فرهن ــتری داشته باش ــد بیش تاکی
هــم  نگرش هاســت.  و  باورهــا  همــان 
نگــرش فــرد دارای معلولیــت بــه خــودش 
و هــم نگــرش جامعــه نســبت بــه او بایــد 
عــوض شــود و ایــن نیازمنــد تلفیق اســت. 
ــو  ــه عض ــی ک ــراد غیرمعلول ــی از اف بعض
بــاور شــدند، می پرســیدند چــه موقــع 
ــا را  ــم و ویلچره ــه بیایی ــد ک ــه داری برنام
ــه جــا کنیــم. ایــن تفکــر کــه فکــر  جــا ب
ــه  ــد ب ــدند بای ــو ش ــی عض ــد وقت می کردن
ــی  ــن خدمات ــت، چنی ــراد دارای معلولی اف
دهنــد، درســت نبــود. ولــی مــا از آن هــا 
ــاور  ــای ب ــام ه ــاِن پی ــتیم، پیام رس خواس
باشــند. می گفتیــم بیشــتر از نیــاز بــه 
کمــِک فیزیکــی شــما، نیازمندیــم کــه بــه 
ــد، باورهــای مــا را  هــر جایــی کــه می روی
ــه  ــا ک ــانید. هرج ــه برس ــوش جامع ــه گ ب
می بینیــد نــگاه بــه معلولیــت، برگرفتــه از 
الگــوی قدیمــی ترحــم و قضــاوت اســت، 
ــه  ــود ک ــه ب ــد. این گون ــالح کنی آن را اص
کســانی کــه عضــو بــاور شــدند از کم تریــن 
کاری کــه تلنگــر بــه جامعــه بــود تــا 
حوزه هــای تخصصــی مثــل ترجمــه، چــاپ 
کتــاب، همــکاری در برگــزاری همایش هــا 

ــدند.  ــده دار ش ــا را عه و برنامه ه

موســس اولیــه انجمــن بــاور چــه 

بودنــد؟ کســانی 
ایــده اولیــه تشــکیل انجمــن بــاور از 
همســر  شــاد،  مقــدم  محمــد  آقــای 
مــن بــود. ایشــان مشــکل دیســتروفی 
ــدید  ــل از تش ــی قب ــد. ول ــی دارن عضالن
ــالگی،  ــت وچهارس ــن بیس ــاری، درس بیم
ــروع  ــادی را ش ــی زی ــای اجتماع فعالیت ه
ــکل های  ــبکه تش ــس ش ــد. رئی کرده بودن
ــان اســتان تهــران در ســازمان ملــی  جوان
جوانــان بودنــد وکارهــای داوطلبانــه زیادی 
شــروع  از  بعــد  می دادنــد.  انجــام  را 
ــا او  ــاری، ســه ســال طــول کشــید ت بیم
بــه خودبــاوری برســد و شــرایط جدیــدش 
را قبــول کنــد. ایــن دوره کــه مــن بــه آن 
اســت  دوره ای  می گویــم،  نقاهــت  دوره 
ــی دارای  ــر دلیل ــه ه ــه ب ــخصی ک ــه ش ک
معلولیــت می شــود، بایــد آن را طــی کنــد 
ــری  ــر و صحیح ت ــد، باورهــای بهت ــا بتوان ت
را جایگزیــن باورهــای قبلــی اش کنــد. 
کشــور  شــمال  در  را  ســال  ســه  آن  او 
ــرم  ــرد. همس ــه ک ــط مطالع ــد و فق گذران
ــران  ــگاه ته ــجوی دانش ــان دانش در آن زم
ــا شــروع بیمــاری، تــرک تحصیــل  بــود. ب
کــرد و درگیــر پاســخ دادن بــه یــک ســری 
چراهــا شــد. در طــی ایــن ســه ســال، بــه 
خودیابــی رســید و بــا باورهــای جدیــدی به 
تهــران برگشــت. چــون قبــل از بیمــاری، 
بــود،  فعــال  اجتماعــی  حوزه هــای  در 
تصمیــم گرفــت کــه انجمنــی را بــرای افراد 
ــت  ــد و درنهای ــاد کن ــت ایج دارای معلولی
انجمــن بــاور را تاســیس کــرد. از آنجــا کــه 
ــتانش،  ــا دوس ــاری ب ــروع بیم ــل از ش قب
ــا  ــد، آنه ــی می کردن ــای اجتماع فعالیت ه
هــم بــه انجمــن بــاور پیوســتند. همســرم 
ــه  ــی موسس ــط عموم ــا رواب در دوره ای ب
ــن  ــت. درهمی ــکاری داش ــم هم ــد ه رع

و  توانمنــد   ، موفــق  افــراد  بــا  مــدت 
مســتقل و مســئولیت شناســی کــه همگــی 
معلولیــت داشــتند، آشــنا شــده بــود و از 
طــرف دیگــر چــون بــا دوســتان غیرمعلول 
فعــال اجتماعــی هــم از پیــش آشــنا بــود، 
ــک  ــا کم ــه ب ــت ک ــم گرف ــن تصمی بنابرای
ــراز  ــه غی ــری ب ــای دیگ ــان، در حوزه ه آن
ــی آن  ــد متول ــه رع ــتغال ک ــوزش و اش آم
بــود، وارد شــود. عقیــده داشــت کــه 
بایــد افــراد دارای معلولیــت را از موقعیــت 
ترحم خواهــی بیــرون آورد و بــه جــای 
ماهــی دادن بــه آنهــا ماهیگیــری آموخــت. 
پــس او بــا تعــدادی از افــرادی کــه در رعــد 
ــدادی  ــا تع ــود و ب ــده ب ــنا ش ــا آش ــا آنه ب
از دوســتان غیرمعلــول خــود انجمــن بــاور 
ــاور در آن  ــن ب ــد. انجم ــیس کردن را تاس
زمــان تیزرهــای مختلفــی تولیــد کــرد کــه 
در شــبکه های مختلــف ســیما پخــش 
شــدند. بــاور حضــور فعــال رســانه ای 
مطالبــات  منعکس کننــده  و  داشــت 
رســانه ها  در  معلولیــت  دارای  افــراد 
بــود و اکنــون نیــز هســت. ماموریــت 
ــه در  ــود ک ــن ب ــاور ای ــا درب ــه گروه ه هم
تلفیــق  درآن  می کنیــم،  کــه  هــرکاری 
ــس  ــات موس ــه در هی ــود. چ ــت ش رعای
و امنــاء و چــه درعضوگیــری و چــه در 
ــال  ــم. مث ــام می دادی ــه انج ــی ک پروژه های
پــروژه ای داشــتیم بــا نــام، حضــور در 
ــه  ــی ب ــای تلفیق ــه در اکیپ ه ــاع ک اجتم
ــی و  ــز فرهنگ ــینما، مراک ــران، س ــام ته ب
گردشــگری می رفتیــم. در راســتای همیــن 
تغییرنگــرش، پــروژه ای داشــتیم کــه هدف 
ــول  ــوزان غیرمعل ــر روی دانش آم آن کار ب
ــن  ــود. چندی ــم ب ــدارس از ســنین ک در م
ــم"  ــم می توان ــن ه ــه نام"م ــاب ب ــد کت جل
ده  ابتدایــی  مــدارس  ســری  یــک  در 
ــه صــورت  منطقــه تهــران توزیــع شــد و ب
ــا  ــه بچه ه ــد ک ــن ش ــرار برای ــد ق هدفمن
ــگ  ــی و رن ــا را نقاش ــن کتاب ه ــد ای بیاین
ــزه بگیرنــد. اگــر کتابــی هــم  کننــد و جای
ــی  ــا درعکس های ــم، حتم ــاپ می کردی چ
ــته  ــق برجس ــم، تلفی ــه کار می بردی ــه ب ک
بــود. نمونــه اش کتــاب کنوانســیون حقوق 
افــراد دارای معلولیــت بــرای بچه هــا بــود 
کــه درعکــس روی جلــد آن تلفیــق دیــده 

می شــود. 

ــن  ــال انجم ــارده س ــن چه ــول ای در ط
ــت؟ ــی کرده اس ــه تغییرات ــاور چ ب

ــدم  ــد مق ــرم، محم ــر همس ــون دیگ اکن
شــاد، مدیرعامــل انجمــن نیســت و خــط 
و مشــی انجمــن بیشــتر پیگیــری حقــوق 

اگر تلفیق در مدارس یکباره و بدون 
برنامه ریزی صورت بگیرد، زیان اش 
به مراتب بیشتر از سودش خواهد 

بود. باید تلفیق به مرور از مدارس چند 
منطقه شروع شود و به مسئولین، 
معلمان و حتی دانش آموزاِن این 
مدارس ازقبل آموزش داده شود و 

بازخورد و ارزیابی های مستمر والزم 
صورت بگیر، بعد در همه مدارس 

ترویج شود.
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عبارتــی  بــه  شده اســت.  شــهروندی 
تغییراتــی در رویکــرد انجمــن ایجــاد شــده 
و حــاال بیشــتر بــه بحــث پیگیــری حقــوق 
شــهروندی پرداختــه می شــود. اکنــون 
انجمــن  مدیــر  معینــی  ســهیل  آقــای 
ــر کار  ــاور وزی ــال مش ــان قب ــتند. ایش هس
بودنــد و از چهــار ســال پیــش ســکانداری 
بــاور را بــر عهــده گرفتنــد. آقــای معینــی 
ــری  ــوزه پیگی ــیاری در ح ــای بس زحمت ه
حقــوق شــهروندی افــراد دارای معلولیــت 
ــون  ــاره قان ــن دوب ــی تدوی کشــیده اند. حت
جامــع حمایــت از حقــوق افــراد دارای 
معلولیــت کار ایشــان بــوده کــه بــه مجلس 
ارائــه شــد. البتــه مــا خوشــحالیم کــه در 
ابتــدای کاِر بــاور، جریانــی از کاِر فرهنگــی 
را شــروع کردیــم و آنقــدر پافشــاری کردیــم 
ــت  ــوزه معلولی ــای ح ــر انجمن ه ــه اکث ک
ــر  ــق وتغیی ــات تلفی ــاور و ادبی ــن ب ــه ای ب
ــیدند. در  ــت رس ــوزه معلولی ــرش درح نگ
ــوق  ــاِق حق ــتر، احق ــر، بیش ــاِل حاض ح
افــراِد دارای معلولیــت در انجمــن پیگیــری 
ــدِن  ــی نش ــان اجرای ــه همچن ــود ک می ش
ــراِد  ــوِق اف ــت از حق ــع حمای ــون جام قان
دارای معلولیــت بــه صــورت کامــل و عــدِم 
تخصیــص بودجــه بــرای آن، ســنِگ بــزرِگ 

پیــش رو اســت.

 در مــورد تورهای"بــا مــا" بیشــتر توضیــح 
؟ هید د

 یــک ســری تورهایــی بــا عنــوان" بــا 
مــا" مخفــف باوری هــای ماجراجــو، در 
حــالِ  حاضــر در انجمــن بــا مدیریــِت 
ــود  ــزار می ش ــی ، برگ ــای محســن زمان آق
ــاور در ایــن تورهــا شــرکت  کــه اعضــای ب
ــت،  ــراد دارای معلولی ــا اف ــه تنه ــد. ن دارن
کــه خانواده هــای آنهــا و سایرکســانی کــه 
تمایــل بــه شــرکت درایــن تورها دارنــد، در 
ــزاری  ــد. برگ ــرکت می کنن ــه ش ــن برنام ای
ایــن تورهــا از برنامه هــای تغییرنگــرش 
ــراد  ــاور اســت، چــون وقتــی اف انجمــن ب
غیرمعلــول در یــک برنامــه گروهــی درکنــار 
افــراد دارای معلولیــت قــرار می گیرنــد، در 
آنهــا تغییرنگــرش ایجــاد شــده، نگاهشــان 
ــود و  ــوض می ش ــت ع ــه معلولی ــبت ب نس
ــوند.  ــن می ش ــان انجم ــان پیام رس خودش
از ســویی هــم در گردشــگاه هایی کــه حاضر 
ــازی را  ــدِم مناسب س ــوارد ع ــویم م می ش
بــه مســئوالن آن مــکان گــوش زد کــرده و 
پیگیــر اقدامــی بــرای فرصــت حضــور برابــر 

در آن اماکــن می شــویم.

آیــا انجمــن هنــوز عضوگیــری می کنــد و 

اصــال چــه تعــداد عضــو دارد؟
ــه، انجمــن هنــوز عضوگیــری می کنــد،  بل
ــام  ــال انج ــه قب ــکلی ک ــه ش ــه ب ــی ن ول
اطالعــات  بانــک  براســاس  می شــد. 
قبلــی، ایــن تعــداد حــدود ســه هــزار 
نفــر بودنــد ولــی ایــن کــه ایــن ســه هــزار 
نفــر چقــدر ارتباطشــان بــا انجمــن حفــظ 

ــم. ــاری نداری ــت، آم ــده اس ش

آیــا اعضــای انجمــن، جلســات دوره ای و 
ــد؟ ــزار می کنن ــه برگ ماهان

اعضــای انجمــن در برنامــه  هایــی کــه 
اعــالم می شــود، مثــل تورهــا شــرکت 
مــا  پیــش  دوســال  تــا  می کننــد. 
همایش هــای ســاالنه داشــتیم کــه اعضــا 
ارتباط مــان  و  می کردنــد  شــرکت  درآن 

ــود. ــرار ب برق

ــا فکــر می کنیــد بــه اهــداف انجمــن  آی
ــتید،  ــر داش ــروع مدنظ ــه در ش و آنچ

رســیده اید؟
ــم  ــم، می گوی ــه بگوی ــر بخواهــم صادقان اگ
ــوان  ــه عن ــن ب ــگاه م ــون در ن ــر. چ خی
ــی  ــال معنای ــیدن، اص ــار رس ــا افتخ پریس
نــدارد. نــه تنهــا در بحــث آرمان هــا و 
باورهــا کــه در کلیــت زندگــی معتقــدم کــه 
رســیدنی وجــود نــدارد. بــه قــول شــاعر: 

مقصد من رفتن است
در نرسیدن خوشم 

 آنکه به مقصد خوش است، 
مانده بن بست هاست 

انــگار کلیــت مقصــد مــا، رفتــن ماســت. 
ــا  ــر نگرش ه ــاور، درتغیی ــن ب ــه انجم البت
ــرای  ــی ب ــت ول ــذار بوده اس ــا تاثیرگ حتم
راه  هنــوز  کالن،  حــوزه  در  تاثیرگــذاری 
زیــادی بایــد پیمــوده شــود و ایــن مســیر 
ادامــه دار اســت . نبایــد ناامیــد شــد و مــی 

ــه داد . ــو ادام ــه تکاپ بایســت ب

 بــه نظــر شــما در بحــث آمــوزش افــراد 
دارای معلولیــت، تلفیــق در مــدارس 
عــادی تــا چــه حــد میتوانــد تاثیــر گذار 

باشــد؟
البتــه مــن در ایــن مــورد تخصــص نــدارم، 
ولــی بــه عنــوان کســی کــه مدیریــت 
بگویــم  بایــد  خوانده اســت،  فرهنگــی 
ــر  ــت. اگ ــک پذیری اس ــخت و ریس کار س
بــدون  و  یک بــاره  مــدارس  در  تلفیــق 
ــه  ــان اش ب ــرد، زی ــزی صــورت گی برنامه ری
ــود.  ــد ب ــودش خواه ــتر از س ــب بیش مرات
ــد  ــدارس چن ــرور از م ــه م ــق ب ــد تلفی بای
منطقــه شــروع شــود و بــه مســئولین 
، معلمــان و حتــی دانش آمــوزاِن ایــن 
و  داده شــود  آمــوزش  ازقبــل  مــدارس 
والزم  مســتمر  ارزیابی هــای  و  بازخــورد 
ــدارس  ــه م ــد در هم ــرد و بع ــورت بگی ص

ــود. ــج ش تروی
ــدارد  ــن را ن ــی ای ــم هنوزآمادگ ــی معل وقت
ــوز دارای  ــک دانش آم ــش ی ــه در کالس ک
ــن  ــا بی ــد، ی ــور داشته باش ــت حض معلولی
ــرق  ــدارد، ف ــت ن ــه معلولی ــه ای ک او و بچ
ــان و  ــم مهرب ــم معل ــر ه ــذارد و اگ می گ
ــن  ــه ای دلســوزی باشــد، ممکــن اســت ب
بچــه توجــه ویــژه کنــد کــه روی نــگاه دیگر 
می گــذارد.  منفــی  تاثیــر  دانش آمــوزان 
ــوزان  ــی دانش آم ــد وقت ــر بگیری ــا در نظ ی
کالس بــه راحتــی بــا کــره جغرافیایــی کار 
می کننــد، یــک کــودک نابینــا درایــن 
ــد  ــکان را داشته باش ــن ام ــد ای کالس بای
برجســته  جغرافیایــی  کــره  یــک  کــه 
ــه  ــس مدرس ــد. پ ــته باش ــار داش دراختی
ــتانداردهای  ــهیالت و اس ــزار و تس ــد اب بای
معلولیــت  دارای  افــراد  بــرای  را  الزم 
کشــورهای  در  حتمــا  کنــد.  فراهــم 
پیشــرفته چنیــن امکاناتــی وجــود دارد 
و اینجاســت کــه وارد کــردن تجربیــات 
ــه  ــد ک ــا کمــک می کن ــه م ــی ب ــا خیل آنه
ببینیــم ازچــه روشــی اســتفاده می کننــد. 
ــی  ــراد دارای معلولیت ــنیده ام، اف ــن ش م
ــه  ــالی ک ــک س ــان ی ــد هم ــه می گوین ک
بــه مدرســه عــادی رفته انــد، آســیب 
دانش آمــوزان  بقیــه  چــون  خورده انــد. 
نداشــتند.  را  آنهــا  پذیــرش  آمادگــی 
بنابرایــن چنیــن تصمیم گیری هایــی بــه 
برنامه ریــزی درســت نیــاز دارد و بایــد هــم 
ــائل  ــاگردان مس ــم در ش ــان و ه در معلم
ــد  ــا بای روانشــناختی لحــاظ شــود و حتم
ــود.  ــام ش ــی انج ــورت آزمایش ــدا به ص ابت

یک سری تورهایی با عنوان«با ما» 
مخفف باوری های ماجراجو، در حال 

ِ حاضر در انجمن با مدیریِت آقای 
محسن زمانی ، برگزار می شود که 

اعضای باور در این تورها 
شرکت دارند
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ــه  ــا چ ــن ب ــول انجم ــای غیرمعل اعض
انگیــزه ای وارد بــاور شــدند؟

ــورت  ــی را به ص ــله باورهای ــک سلس ــا ی م
مکتــوب درآوریــم. بــاور بــه ایــن کــه افــراد 
دارای معلولیــت دارای منزلــت وکرامــت 
انســانی هســتند. بــاور بــه اینکــه معلولیت 
ــراد  ــه اف ــرای هم ــر ب ــال براب ــک احتم ی
اســت و در هرزمانــی ممکــن اســت بــرای 
ــه  ــه اینک ــاور ب ــد، ب هرکســی بوجــود بیای
ــد  ــت و نبای ــاوت اس ــا تف ــت صرف معلولی
منجــر بــه محرومیــت و محدودیــت شــود 
ــن  ــنیدن ای ــا ش ــراد ب ــی از اف و .... خیل
ــی  ــا جــذب انجمــن می شــوند. وقت باوره
ــا دوســتانی کــه بــه اینجــا  خــود مــن و ی
ــراد  ــم، اف ــان می گویی ــد از باورهایم آمده ان
ــا  ــد از کج ــه ببینن ــوند ک ــتاق می ش مش
ــای  ــا رســیده ایم. درگروه ه ــن باوره ــه ای ب
تلفیقــی، یــک بــار در مــاه دور هــم جمــع 
ــم و  ــا هــم صحبــت می کردی می شــدیم، ب
نظراتمــان را در مــورد موضوعــات مختلــف 
بــا هــم در میــان می گذاشــتیم. نــام ایــن 
ــر محمــد  ــود و دکت دوره هــا هم اندیشــی ب
کمالــی بســیار بــا مــا در ایــن راســتا 
همــکاری کردنــد. االن ایــن کار را بــه 
ــه  ــم. دو هفت ــر انجــام می دهی نوعــی دیگ
یک بــار یــک ســری از دوســتان دارای 
معلولیــت و غیرمعلــول در انجمــن دورهــم 
جمــع می شــویم و کتابــی را می خوانیــم و 
ــم.  ــو می کنی در مــوردش بحــث و گفت وگ
ــه  ــت ک ــم اس ــال ونی ــه دوس ــن برنام ای

برقــرار اســت. 

شــما و همســرتان اکنــون چه ســمتی در 
ــن دارید؟ انجم

مــن عضــو هیــات امنــای انجمــن هســتم 
ــردی  ــال جهانگ ــون در ح ــرم اکن و همس
پیشــرونده  او  بیمــاری  چــون  اســت. 
ــه روی ویلچــر  اســت و دو ســال اســت ک
نشســته، زمــان برایــش خیلــی مهــم 

اســت. او تصمیــم گرفــت کــه بــه صــورت 
تنهــا و بــا یــک کوله پشــتی، ســفرش 
ــاه  ــک م ــد. ی ــروع کن ــا را ش ــه دور دنی ب
و نیــم اســت کــه مــن بــه همــراه دو نفــر 
از دوســتان انجمــن، یــک کانــال تلگرامــی 
را بــرای انعــکاِس گــزارش ســفرهای او راه 
ــر  ــه حداکث ــه فاصل ــان ب ــم. ایش انداخته ای
ــی  ــزارش جاهای ــل وهشــت ســاعت گ چه
ــا  ــتد و م ــا می فرس ــرای م ــه را ب ــه رفت ک
ــرار  ــی ق ــال تلگرام ــت ها را درکان ــن پس ای
می دهیــم. ایــن کانــال طــی همیــن یــک 
ــت و  ــدود دویس ــته ح ــم گذش ــاه و نی م
هفتــاد نفــر عضــو دارد کــه گزارش هــا 
ــازی  ــزان مناسب س ــا می ــط ب ــه مرتب را چ
ــا  ــه آنه ــر و مقایس ــورهای دیگ ــر کش معاب
ــگ و آداب  ــا فرهن ــط ب ــه مرتب ــم ، چ باه
ــر  ــه از نظ ــف و چ ــل مختل ــوب مل و رس
آن  بــا  مســافرمان  کــه  ســختی هایی 
روبه روســت انعــکاس مــی دهیــم. بــه 
گســترده تری  ســطح  در  کار  ایــن  زودی 
ــرم  ــرد. االن همس ــد ک ــدا خواه ــه پی ادام
مکزیــک  بــه  قراراســت  و  درکوباســت 
و  گرجســتان  از  را  ســفرش  او  برگــردد. 

ــم  ــد تصمی ــرد و بع ــروع ک ــتان ش ارمنس
ــه  ــی، ب ــکای جنوب ــه آمری ــه ب ــت ک گرف
ــی  ــگ خاص ــی و فرهن ــدن غن ــر تم خاط

ــرود.  ــه دارد، ب ک

آیا شما کار اقتصادی هم دارید؟
ــت  ــه هف ــا روزنام ــر ب ــال حاض ــن در ح م
ــی از  ــه تازگ ــم و ب ــکاری می کن ــح هم صب
رســاله دکتــری خــودم را در رشــته مدیریت 
ــرده ام و  ــاع ک ــی دف ــزی فرهنگ و برنامه ری
ــده تدریــس در  ــه از ســال آین ــدوارم ک امی
ــاور  ــا انجمــن ب ــم. ب ــاز کن دانشــگاه را آغ
ــکاری  ــکان هم ــه ام ــواردی ک ــز در م نی
را  الزم  همکاری هــای  داشته باشــم، 

مــی آورم. به عمــل 

چــه شــد کــه بــه مبحــث اخــالق عالقه 
ــدید؟ مند ش

انتخــاب  اســم  بــه  درچالــه ای  مــن 
اگزیستانســیال ، به ویــژه انتخــاِب اخالقــی 
ــادم و ازآن درآمــدم. در تمــام  زیســتن افت
ایــن مــدت و در راه پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــه چــرا بایــد اخالقــی زیســت، شــرکت در 
جلســات ســخنرانی و مطالعــه کتاب هــای 
اســتاد ارجمنــدم جنــاب آقــای مصطفــی 
ملکیــان، راه گشــای ســواالت فلســفی 
ــاِل  ــا، کم ــا دارد همین ج ــود . ج ــن ب م
بــه  ایشــان  از  را  قدردانــی  و  تشــکر 
ــای  ــی از موهبت ه ــه یک ــی ک ــوان کس عن
ــه ورزی  ــیِر اندیش ــی ام در مس ــی زندگ اصل

داشته باشــم.  می دانــم، 
تمــاِم دغدغه هــای آن دوره، منجــر بــه 
مطالعــه و تحقیــق در زمینــه مســایل 
مرتبــط بــه زیســِت اخالقــی شــد کــه 
ماحصــل آن تــِز دوره دکتــرای مــن اســت 
بــا عنــوان؛ " ارائــه الگــوی توســعه اخالقــی 

ــل"  ــی عم ــام انگیزش ــای نظ ــر مبن ب

در حال حاضر با روزنامه هفت صبح 
همکاری می کنم و به تازگی از رساله 
دکتری خودم را در رشته مدیریت و 
برنامه ریزی فرهنگی دفاع کرده ام و 
امیدوارم که از سال آینده تدریس در 

دانشگاه را آغاز کنم. 
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چگونــه ســالمت روان را درخــود تقویــت نماییــم؟ بــرای پاســخگویی بــه ایــن ســوال ابتــدا می بایســت 
ابعــاد ســالمت روان را بشناســیم.

؟     

ــمه  ــود سرچش ــه خ ــت ب ــرش مثب ــد و از نگ ــالمت روان می باش ــاد س ــن ابع ــری از اصلی تری خودپذی
می گیــرد. فــردی کــه دارای ســالمت روان مناســب اســت، جنبه هــای گوناگــون شــخصیت خــود را کــه 
شــامل توانمندی هــا و نقــاط ضعــف اســت، را می شناســد. یــک راهــکار عملــی تقویــت بــرای افزایــش 

جودپذیــری، ترســیم درخــت توانایــی اســت. 

درابتــدا یــک درخــت را ترســیم نمــوده و بــرای آن برگ هایــی بکشــید. درخــت را بــه دو قســمت تقســیم 
کنیــد. برگ هــای ســمت راســت مختــص توانایی هــای شــما و برگ هــای ســمت چــپ، مختــص نقــاط 
ضعــف شماســت. درمــورد توانایی هــا و ناتوانی هــای خــود فکــر کنیــد و ازخــود بپرســید بــا چــه روشــی 
ــما دارای  ــال، ش ــرای مث ــم. ب ــگ نمای ــم رن ــم را ک ــر و ناتوانی های ــم را پررنگ ت ــم توانایی های می توان
ــات  ــتفاده ازخدم ــه ای و اس ــای رایان ــت مهارت ه ــا تقوی ــد ب ــما می توانی ــتید. ش ــی هس ــی حرکت ناتوان

الکترونیــک، نیــاز بــه تــردد خــود را کاهــش دهیــد.

راهکارهاى عملى 
تقویت سالمت روان 

درتوان یابان
دکتر ریحانه مالنوروزی، دکترای مدیریت آموزشی
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افــرادی کــه روابــط مثبــت، گــرم، رضایت بخــش و مطمئنــی بــا دیگــران دارنــد و بــه رفــاه دیگــران اهمیــت 
ــط انســانی را درک  ــا مصالحــه در رواب ــد، آنه ــق، محبــت و صمیمیــت برخوردارن ــی عمی ــد، از همدل می دهن
ــه  ــند. البت ــت داشته باش ــد دوســت ثاب ــه چن ــد همیش ــعی می کنن ــد و س ــادتری دارن ــی ش ــد و زندگ می کنن
ــت  ــد دوس ــا چن ــک ی ــه ی ــانی ب ــا هرانس ــت. ام ــد اس ــز مفی ــداد نی ــر تع ــتی پ ــای دوس ــت در گروه ه عضوی
صمیمــی نیــاز دارد کــه درمواقــع بحرانــی، بتوانــد خــود را از دام عواطــف واحساســات منفــی برهانــد. انــزوا 
ــی را  ــد راهکارهــای عمل ــا یــک دوســت خــوب، می توان ــد ام ــا نمی کن ــه م ــگام بحــران هیــچ کمکــی ب درهن
بــه مــا ارائــه دهــد. بــرای افــراد توانیــاب، داشــتن دوســتان توانیــاب یــا غیــر توانیــاب فرقــی نــدارد، مهــم ایــن 
اســت کــه بــا افــراد پرانــرژی و امیــدوار دوســت باشــید تــا از آنهــا انــرژی مثبــت بگیریــد. افــراد نــا امیــد دزد 

ــد.  ــرژی شــما هســتند و ذهــن شــما را مســموم می کنن ان

      .        
:    

۱- مســموم کننده هــا؛ یعنــی کســانی کــه دلســردتان می کننــد و خالقیتتــان را زیــر پــا می گذارنــد و مــدام 
ــد. ــد کاری بکنی ــه نمی توانی ــد ک می گوین

ــه فکــر  ــه کار خودشــان اســت. آنهــا ب ــا؛ یعنــی کســانی کــه خوش قلبنــد امــا سرشــان ب ــه راه ه ۲- ســر ب
نیازهــای خودشــان هســتند، کار خودشــان را می کننــد و هرگــز بــرای کمــک بــه دیگــران پــا پیــش نمی گذارند. 

ــا  ــد. م ــا دهن ــران را ارتق ــی دیگ ــا زندگ ــوند ت ــدم می ش ــش ق ــه پی ــانی ک ــی کس ــا؛ یعن ــام بخش ه ۳- اله
بایــد الهــام بخــش باشــیم و خودمــان را بــا افــراد الهــام بخــش احاطــه کنیــم و بــا آنهــا معاشــرت بیشــتری 

داشته باشــیم. 

ویژگی های افراد مسموم کننده 
ــا  ــتند. آنه ــد هس ــا ب ــه آدم ه ــا و هم ــد دنی ــتند و معتقدن ــاکی هس ــا ش ــا در دنی ــی چیزه ــاکی ها: از خیل ش
هرگــز خــود را مســئول وقــوع وقایــع ناخوشــایندی کــه تجربــه می کننــد نمی داننــد و فکــر می کننــد آن چــه 

ــه اســت . ــط کار و جامع ــواده، محی ــراد خان ــر اف ــد تقصی برایشــان پیــش می آی

بدبین هــا: آنهــا معتقدنــد اغلــب اطرافیــان می خواهنــد بــه آنهــا صدمــه بزننــد و بــه آنهــا حســادت می کننــد. 
آنهــا همیشــه دوســت دارنــد آدم هــای موفق تــر و شــادتر از خــود را کــم اهمیــت جلــوه دهنــد و خــود را خیلــی 

باالتــر، موفق تــر و ســزاوار تمجیــد و تعریــف می داننــد .

قربانی هــا: آنهــا دوســت دارنــد در هــر موقعیتــی خــود را قربانــی معرفــی کننــد. آنهــا عالقــه دارنــد بــا دیگــران 
دربــاره هــر چیــزی بحــث کننــد و آدم هــای اطــراف را کنتــرل و وادار بــه انجــام رفتــاری کننــد .

ــار و مســتقل  ــود مخت ــما خ ــه ش ــی ک ــی اســت. زمان ــاد ســالمت روان ــر از ابع ــی دیگ ــی، یک اســتقالل طلب
ــایل و  ــان، مس ــای شــخصی خودت ــا معیاره ــد و ب ــت می کنی ــی مقاوم ــارهای اجتماع ــر فش ــتید، در براب هس
اتفاقــات را ارزیابــی می کنیــد. ایــن موضــوع نیازمنــد تقویــت درونــی خودتــان اســت. فــردی کــه ارزش درونــی 
ــا در  ــه م ــفانه درجامع ــود. متاس ــرخوردگی نمی ش ــار س ــی دچ ــن بی توجه ــا کوچک تری ــد ب ــود را می دان خ
برخــی از مــوارد، برخــورد مناســبی بــا یــک فــرد توانیــاب نمی شــود. درایــن مــوارد بایــد برخــورد بــد از طــرف 
ــد را  ــده خاطــر نشــد و ســعی کــرد ایــن برخــورد ب ــرد گذاشــت و رنجی ــا آگاهــی ف ــه حســاب ن دیگــران را ب

فرامــوش کــرد.

        

ــردن  ــو ک ــد. بازگ ــران نکنی ــزد دیگ ــود ن ــکالت خ ــائل و مش ــردن مس ــو ک ــاز گ ــه ب ــادت ب 1 ع    
مشــکالت، وزن آنهــا را زیادتــر می کنــد.

2 فقــط بــه زمــان حــال فکــر کنیــد، گذشــته و آینــده را جــدی نگیریــد. گذشــته تمــام شــده و آینــده، هنــوز     
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ــت. نیامده اس

ــدن،  ــم دی ــه، فیل ــواب روزان ــد؛ خ ــه مانن ــتراحت روزان ــد. اس ــتراحت دهی ــان اس ــه خودت 3 ب    
اســتراحت های هفتگــی ماننــد وقت گــذاردن بــا دوســتان و خانــواده در آخــر هفتــه هــا و اســتراحت 

ــا ســاالنه ماننــد مســافرت، خیلــی مفیــد اســت. ماهانــه ی

تســلط بــر خــود و بــر محیــط تحــت کنتــرل خــود، از مشــکل ترین ارکان ســالمت روانــی اســت. فــرد موفــق، 
ــه  ــد. او مجموع ــتگی می کن ــلط و شایس ــاس تس ــراف، احس ــط اط ــود و محی ــردن خ ــا اداره ک ــه ب در رابط
ــط، اســتفاده مناســب  ــای موجــود در محی ــرل دارد و از فرصت ه ــای خــود را در کنت ــده ای از فعالیت ه پیچی
ــا  ــته ها و ی ــا و خواس ــا نیازه ــه ب ــی آورد ک ــود م ــه وج ــا ب ــرده و ی ــاب ک ــی را انتخ ــد. او موقعیت های می کن
ارزش هــای شــخصی اش، مناســب باشــد. شناســایی ایــن موقعیت هــا بــرای افــراد توانیــاب، ازطریــق مطالعــه و 
پژوهــش بوجــود می آینــد. خوشــبختانه امــروزه بــه واســطه اینترنــت، بــه راحتــی می تــوان بــا زندگی نامه هــا 
ــا  ــرد. آشــنایی ب ــره ب ــان به ــات آن ــاب موفــق آشــنا شــد و از تجربی ــراد توانی و شکســت ها و موفقیت هــای اف
ــز، ازطریــق اینترنــت امکان پذیراســت.  ــان نی ــه توانیاب ــده خدمــات ب ــه و موسســات ارائه دهن موسســات خیری
دربرنامــه روزانــه خــود حتمــا ســاعتی را بــه جســتجو دراینترنــت اختصــاص دهیــد تــا از کارهــای جدیــد ایــده 

بگیریــد.

 تعییــن هــدف در زندگــی، ســبب ایجــاد امیــد وانگیــزه می شــود. اهــداف می تواننــد بلندمــدت، میــان مــدت 
ــاه مــدت باشــند. نکتــه مهــم درتعییــن هــدف در فــرد توانیــاب، ایــن اســت کــه اهدافــش را باتوجــه  و کوت
بــه نقــاط قــوت خــود تعییــن نمایــد. نــه ازخــود توقــع بیــش از حــد داشته باشــد و نــه خــود را دســت کــم 
بگیریــد. نکتــه دیگــر درتعییــن هــدف، لــذت بــردن از انتخــاب هــدف اســت. مثــال بــرای خــود برنامه ریــزی 

کنیــد کــه تــا شــش مــاه آینــده نقاشــی یــاد می گیریــد. 

ــدارد،  ــا ن ــان رشــد انته ــد جری ــه احســاس می کنن ــرادی ک ــه ســالمت روان اســت. اف رشــد شــخصیت الزم
فکرشــان را بــه روی تجربیــات جدیــد بــاز می کننــد و ســعی در تجربــه موضوعــات جدیــد می کننــد. توانیابــان 
هــم بــه صــورت مــداوم بایــد بــه فکــر رشــد خــود درتمامــی زمینه هــا ی جســمانی، عاطفــی، روانــی و غیــره 
باشــند و دســتیابی بــه هیــچ هدفــی را بــرای خــود غیــر ممکــن نبیننــد. شــاید رســیدن بــه برخــی ازآرزوهــا 
ــود  ــی خ ــه توانای ــه ب ــا توج ــد ب ــا بای ــن نیســت، تنه ــر ممک ــا غی ــاب، ســخت تر باشــد ام ــراد توانی ــرای اف ب
انتخــاب مناســبی داشــته باشــند. مثــًال بــه توانیــاب جســمی حرکتــی کــه بــه رشــته روانشناســی عالقمنــد 
اســت، توصیــه می شــود کار بــا بزرگســاالن را انتخــاب کنــد چــون بــرای کار بــا کــودکان نیازمنــد حرکــت و 

بــازی اســت. 
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برخــوردار از مرکــز کنتــرل درونــی باشــیم یعنــی غــم و شــادی مــا وابســته بــه عوامــل خارجــی نباشــد. ایــن 
ــر صحیــح از خــود داشته باشــیم. از لحــاظ جســمانی،  ــه مســتلزم ایــن اســت کــه "مــن قــوی" و تصوی روحی
احساســی، ذهنــی و معنــوی از خــود مراقبــت کنیــم و میانــه روی را در افــکار، احساســات و رفتارهــای خویــش 
حفــظ کنیــم. توانایــی بخشــش اشــتباهات خــود و دیگــران را داشته باشــیم. مســئولیت اداره زندگــی خــود را 
بــه عهــده گیریــم، بــه نقطــه نظــرات دیگــران گــوش دهیــم و ازتجــارب آنــان بهره منــد شــویم، زیــرا اعتمــاد 
بــه نفــس مــا بایــد بــه دور از خودبینــی و غــرور باشــد. از اینکــه مــورد انتقــاد قــرار بگیریــم نهراســیم. اگــراز 
نقــاط قــوت و ضعــف خــود آگاهــی داشــته باشــیم، همــواره در حــال پیشــرفت و ترقــی بــوده و از ریســک های 

مثبــت در زندگــی بیــم نداریــم. 

هیچــگاه خــود را مــورد ســرزنش مخــرب و شــدید قــرار نمی دهیــم زیــرا بــه خویشــتن و توانایــی خویــش ایمــان 
ــه  ــران مقایس ــا دیگ ــان را ب ــم و خودم ــو می روی ــان جل ــه تصمیم گیری هایم ــاد ب ــا اعتم ــم و ب ــاد داری و اعتق
نمی کنیــم. مــا می دانیــم کــه نیــازی بــه اثبــات و توجیــه افــکار و عقایــد خــود بــه دیگــران نداریــم، در مــورد 

آن کــه دیگــران چگونــه نســبت بــه مــا می اندیشــند، واهمــه و نگرانــی نداریــم. 

 بــاور داشته باشــیم کــه فــرد ی بــا ارزش، بــا قابلیــت، توانمنــد، دوست داشــتنی، پذیرفتنــی و مهــم هســتیم 
ــم  ــه نمی کنی ــر ســرکار می رســیم، ترافیــک را بهان ــا تاخی ــی کــه ب ــم. مثــال زمان ــرار نمی کنی و از مســولیت ف
ــد از انجــام کارهــای پرچالــش ســرباز زده و اجــازه ندهیــم  ــا شــجاعت تعریــف می کنیــم. نبای و واقعیــت را ب
ــه  ــاد ب ــه واقع بینــی در زندگــی بســیار ضــروری اســت امــا توجــه زی ــرد. البت ــر گی ــرس، زندگی مــان را در ب ت
نــکات منفــی می توانــد مــا را از شــروع هــر کاری منصــرف نمایــد. بایــد توجــه داشته باشــیم کــه تجربه هــای 
جدیــد، باعــث تقویــت و پیشــرفت شــخصیت مــا خواهــد شــد. البتــه ممکــن اســت درایــن مســیر، شکســت 
بخوریــم و دچارســختی شــویم ولــی بایــد بدانیــم کــه زندگــی همیشــه در راحتــی و رفــاه وآرامــش پیشــرفت 
ــز  ــم و هرگ ــروع کنی ــم و کار راش ــار بگذاری ــی را کن ــد راحت طلب ــویم، بای ــق ش ــم موف ــر بخواهی ــی رود. اگ نم
هیچکــدام از وظایفمــان را بــه هفتــه بعــد موکــول نکنیــم. تــالش نکنیــم بــر دیگــران تســلط یابیــم و یــا همــه 
ــان  ــچ کــس جــز خودم ــا هی ــز ب ــم و هرگ ــردم قضــاوت و پیــش داوری نکنی ــاره م ــم. درب را راضــی نگــه داری

رقابــت نکنیــم . 

ــه زندگــی ســه راه پیشــنهاد  ــا بخشــیدن ب ــرای معن ــرا ب ــا گ ــکل روان شــناس معن ــور فران ویکت
مــی کنــد:

1 اگــر انســان چیــزی خلــق کنــد، زندگــی اش می توانــد بــا معنــا باشــد. در اینجــا انســان     
از خــود ســئوال می پرســد مــن بــرای چــه کســی زنــده هســتم؟

2 انســان معنــا را در شــیوه تجربــه کــردن زندگــی یــا کســی را دوســت داشــتن می بینــد.     
در اینجــا انســان از خــود می پرســد مــن بــرای چــی زنــده هســتم؟

3 انســان معنــا را در بحبوحــه مشــکالت ســنگین در می یابــد، طــرز بــر خــوردی کــه مــا     
ــه رنــج انتخــاب می  کنیــم.  نســبت ب

در جایــی کــه بــا یــک سرنوشــت غیــر قابــل تغییــر روبــه رو مــی شــویم، مثــال ابتــال بــه یــک بیمــاری غیــر قابــل 
عــالج، مــرگ یــک عزیــز، یــک موقعیــت نــا امیــد کننــده و... در ایــن جاســت کــه زندگــی را معنــا می کنیــم 
ــته  ــر نداش ــر و اجتناب پذی ــل تغیی ــر قاب ــت غی ــر سرنوش ــت در براب ــرش مثب ــرا نگ ــیم، چ ــود می پرس و از خ
باشــم؟ ویکتــور فرانــکل معتقــد اســت کــه درســت در جایــی کــه بــا یــک موقعیــت رو بــه رو می شــویم کــه 
ــه هیچ وجــه نمی توانیــم تغییــرش دهیــم، آنجاســت کــه از مــا انتظــار مــی رود کــه خــود را تغییــر دهیــم،  ب

رشــد کنیــم و بالــغ شــویم و از خــود فراتــر رویــم .
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زمـزمــه 

آمد خزان، آمد خزان

صداى خش خش برگان نواى زرد پاییز است

مى روم با کوله بار عطر یاس

در پناه شاهراه مدرسه

باز آمد بوى مهر و بندگى

باز آمد بوى سر زندگى

زندگى را در خزان آموختم

شمع راهم در خزان افروختم

طلوع زندگى فصل خزان است

طلوع مهرو شادى در خزان است

طلوع مهر و انوار الهى

طلوع شادى اندر وصف جان است

قدم در راه عشق است و محبت

قدم در راه علم بى  شمار است 

پاییز
فهیمه استقامت
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توتوچان، دختری آن سوی پنچره
نویسنده: تتسوکو کرویا ناکی

مترجم: سیمین محسنی 

ناشر: نشرنی، تهران، ۱۳۹۳

کتاب حاضر درحوزه آموزش وپرورش تالیف شده است. این کتاب درباره مدرسه 
زبان  از  یکی  که  گفتاراست  پیش  دو  دارای  کتاب  این  است.  ژاپن  کشور  در  توموئه 
توتوچان قهرمان داستان نقل شده است. پیش گفتار دوم از زبان نویسنده است که در 

آن دیدگاه مردم درباره کتاب را بیان کرده است. 
 توتوچان در پیش گفتار نخست، وقایعی را که در مدرسه توموئه برای خودش 
با  او  که  برخوردی  و  کوبایاشی  آقای  مدرسه،  مدیر  درباره  همچنین  و  افتاده  اتقاق 

دانش آموزان مدرسه، داشته مطالب مبسوطی راعنوان کرده است.
کتاب در ظاهر، بیان خاطرات شیرین کودکانه است، اما این اتقاقات، در واقع 
فعالیت هایی بودند که مدیر مدرسه، برای رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی خود، 
برنامه ریزی کرده بود. مدیر مدرسه به قهرمان داستان، توتوچان، همیشه می گفت: « 
تودختر خوبی هستی» و این جمله باعث افزایش اعتماد به نفس در توتوچان می شد.
به نظرتوتوچان برنامه های مدیر مدرسه توموئه، در زمان خودش بسیار نو و خالقانه 
بود و به اعتقاد او بسیاری از معلمان، رویای ایجاد یک مدرسه ایده آل را در سر داشتند، 

اما فقط آقای کوبایاشی توانست این رویا را با تمام دشواری هایش، عملی کند.
قهرمان داستان، در این کتاب کوشیده است شیوه های آموزشی مدیر مدرسه را 
توصیف کند. آقای کوبایاشی اعتقاد داشت که همه کودکان ذاتا با طبیعتی خوب به 
دنیا می آیند، اما محیط و رفتار غلط بزرگساالن، به آنان آسیب وارد می کند. هدف 
او در این مدرسه، آشکار ساختن طبیعت کودکان و همچنین بهبود و تکامل آن بود 
تا آن ها انسان هایی با شخصیت بار بیایند. آقای کوبایاشی، طبیعت را دوست داشت، 
طبیعی زندگی کردن را ارزشمند می دانست و می خواست کاری کند که شخصیت 

کودکان، به صورت طبیعی، رشد کند و تحول یابد.
با  مواجهه  در  (توتوچان)  داستان  قهرمان  برخورد  کلی،  نگاهی  در  کتاب،  این 
در  است.  دانش آموزان  دیگر  با  او  ارتباط  و  مدرسه  درجامعه،  مختلف  موقعیت های 
مدرسه توموئه، دانش آموزان اجازه داشتند روی هرموضوعی که به آن عالقه داشتند، 
کارو پژوهش کنند و بدون توجه به آن چه دراطرافشان در جریان بود، ذهن خود را 

روی موضوع مورد عالقه شان، متمرکز کنند.
بسیاری از آموزگاران کشور ژاپن، از روش های این کتاب در آموزش خود استفاده 

می کردند. 

کتابکتابمعرفیمعرفی
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ــی  ــاه ۱۳۶۳ توســط یک ــری: در دی م ــدس عام ــان مهن از زب
ــی  ــی معرف ــدس میرزاخان ــای مهن ــه آق ــکاران هنرســتانی، ب از هم
شــدم. عصــر همــان روز در دفتــر ایشــان حضــور یافتــه و پــس از 
ــره  ــات مدی ــه هی ــد در جلس ــد روز بع ــرار ش ــر، ق ــنایی مختص آش
ــس از پرســش و  ــوم. پ ــنا ش ــا آش ــایر اعض ــا س ــه و ب ــور یافت حض
پاســخ و آشــنایی اولیــه قــرار شــد کــه بــه عنــوان مدیــر اجرایــی، 
فعالیــت خــود را شــروع کنــم. از همــان تاریــخ قــرار شــد کــه ســه 

ــد باشــم.  ــت رع ــا در خدم ــه عصره ــح و هم روز در صب

قـرار شـد صبح ها امور جـاری رعـد را پیگیری کنـم و عصرها به 
آموزشـگاه رعـد واقـع در درمانـگاه غیاثـی در یافت آباد (بیمارسـتان 
فـوق تخصصـی فعلـی) سـر بزنم. بـا توجه بـه حجم کار و مشـکالت 
عدیـده ای که در رعد و آموزشـگاه وجود داشـت و بـه دلیل عالقه ای 
کـه بـه فعالیت هـای اجتماعـی داشـتم، تصمیـم گرفتـم بعـد از ۲۶ 
سـال خدمت در آموزش و پرورش، درخواسـت بازنشسـتگی کنم. با 
در خواسـتم بصورت سـنواتی موافقت شـد و از مهرماه ۱۳۶۵، تمام 

وقـت در اختیـار رعد قـرار گرفتم. 

اقدامات اولیه:
ســازمان ها  از  رایــگان  زمیــن  دریافــت  جهــت  در  اقــدام 
ــه  ــر ب ــا منج ــه نهایت ــی ک ــش خصوص ــی و بخ ــای دولت و ارگان ه

دریافــت قطعــه زمینــی بــه مســاحت تقریبــی ۲۷۰۰ متــر مربــع در 
ــد.  ــرب گردی ــهرک غ ش

ــن  ــاختمان، تامی ــه های س ــاختمان، نقش ــه س ــری پروان پیگی
ــاختمان از  ــداث س ــای اح ــن هزینه ه ــاختمانی و تامی ــح س مصال
ــی  ــه کلنگ زن ــر ب ــن، منج ــس از تامی ــه پ ــود ک ــواردی ب ــه م جمل

ــد. ــال ۱۳۶۸ ش ــفندماه س ــاختمان در اس س

بعــد از طــی ایــن مراحــل قــرار شــد در بانک صــادرات حســابی 
ــا ارقــام کوچــک واریــزی  ــاز کنیــم ت ــژه احــداث ســاختمان ب را وی
ــه  ــد را ب ــان بودن ــزار توم ــج ه ــا پن ــزار ت ــه از ه ــردم ک از طــرف م
آن واریــز کنیــم. یــک روز یکــی از اعضــای هیــات مدیــره بــا مــن 
ــد از  ــد بع ــه می خواه ــد ک ــی دارن ــت، مهمان ــت و گف ــاس گرف تم
بازدیــد از رعــد، در صــورت تاییــد عملکــرد، مبلغــی را اهــدا کنــد. 

ــد  ــد و پــس از بازدی ــه کردن ــی مراجع ــم و آقای ــود خان روز موع
ــده،  ــات بن ــک) و توضیح ــی (الکتروتکنی ــا کارگاه موتورپیچ از تنه
قــرار شــد نتیجــه را طــی روزهــای آتــی اعــالم کننــد. پــس از دو 
روز تمــاس گرفتنــد و گفتنــد چــک آمــاده اســت. بــا مراجعــه بــه 
دفتــر ایــن خیریــن، چکــی بــه مبلــغ پنــج ملیــون تومــان را تحویــل 
ــی  ــه دادم، ب ــد بانــک ارائ ــه کارمن ــن چــک را ب ــم. وقتــی ای گرفت

مهنـدس محمـود عامـری، دبیـر هنرسـتان های فنی وحرفـه ای شـهر تهـران، بعـد از آشـنایی 
بـا موسسـه نوپـای رعـد، درحالـی کـه ۲۶ سـال در خدمـت آمـوزش و پـرورش بود، درخواسـت 
بازنشسـتگی کـرد تـا بتوانـد تمام قـد در خدمـت فعالیت های موسسـه رعد باشـد. حـال که ۳۳ 
سـال از آن روزهـا می گـذرد، کوله بـاری از خاطـره دارد. برای تجدید آن یادها از ایشـان خواسـتیم 
کـه از خاطراتشـان بگوینـد تا مطلع شـویم که رعد از چه فراز و نشـیب هایی گذشـته اسـت. البته 
خاطـرات فـراوان ایشـان از فعالیت هایـی کـه خودشـان عامـل و ناظر آنهـا بوده انـد، در این مقال 

نمی گنجـد، امـا شـنیدن گوشـه هایی از آن خاطـرات لذت بخـش اسـت. 

یک معلم
 هــــــزار خاطره!
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ــا آن  ــری! چــون ت ــن عام ــت، آفری ــار گف اختی
موقــع فقــط مبالــغ کوچــک را از مــن تحویــل 

گرفته بــود.

ــرش  ــر( ۱۳۶۵-۱۳۷۱) پذی ــگ ابابصی پارکین
ــازان جانب

مجتمــع بــا دایــر کــردن کالس نقشه کشــی 
در ســال ۱۳۶۳ فعالیــت خــود را شــروع نمود و 
الزم بــود کــه کارآمــوزان حداقــل دارای مــدرک 
دیپلــم باشــند. ولــی خیلــی از عزیــزان جانبــاز، 
دارای پایــه تحصیلــی ســوم راهنمایــی و حتــی 
پنجــم ابتدایــی بودنــد. بــه همیــن منظــور بعد 
از اینکــه مــن فعالیــت خــود را در رعــد آغــاز 
ــور پیچــی و  نمــودم، دوره الکتروتکنیــک (موت
ترانســفورپیچی) کــه ســاده تر بــود را راه انــدازی 
کــردم کــه خیلــی مــورد اســتقبال قــرار گرفت. 
ــاه  ــغ پنج ــتان مبل ــی از دوس ــک یک ــا کم ب
هــزار تومــان(در ســال ۱۳۶۸) تهیــه کردیــم و 
ــردم و  ــوازم موتورپیچــی ک ــد ل ــه خری ــدام ب اق
بــا قــراردادی بــه صــورت وام، آنهــا در اختیــار 
کارآموختــگان قــرار دادم. بعــد از گذرانــدن 
ایــن دوره کارآمــوزان مراجعــه کردنــد کــه حــاال 
ــا گفتــم کــه روی  ــه انه ــا کار بدهیــد. ب ــه م ب
یــک تکــه مقــوا بنویســید کــه؛ تعمیــر موتــور 
کولــر پذیرفتــه می شــود و آن را بــه در منزلتــان 
بچســبانید. آنهــا کار را بــا فامیــل و همســایه ها 
شــروع کردنــد. یکــی از کارآموختــگان  جانبــاز 
کــه قطــع نخــاع هــم شــده بــود، در پارکینــگ 
منزلــش تختخوابــی گذاشــته بــود و علی رغــم 
ــر  معلولیــت شــدید، روزی ۸ ســاعت کار تعمی
ــی  ــز کار کوچک ــا می ــا را ب ــواع الکتروموتوره ان
کــه داشــت انجــام مــی داد و بــه درآمــد 

رســیده  بــود.

وســایل  تعــدادی  خریــد  بــرای  روزی   
موتورپیچــی، بــه یــک فروشــگاه  رفتــم و بــرای 
گرفتــن تخفیــف، رعــد را معرفــی کــردم. 
ــتگانم  ــی از بس ــت: یک ــگاه گف ــب فروش صاح
ــواده را  ــای خان ــه اعض ــادف هم ــر تص ــر اث ب
ــاع  ــع نخ ــم قط ــودش ه ــت داده و خ از دس
شــده، او می توانــد در دوره هــای رعــد شــرکت 
کنــد؟ پاســخ مــن مثبــت بــود. ایــن خانــم روز 
ــی  ــف آموزش ــای مختل ــد و در دوره ه ــد آم بع
را  منشــی گری  و  حســابداری  کامپیوتــر، 
ــم در حــال حاضــر منشــی  ــن خان ــد. ای گذران
ــم در  ــای مه ــی از واحده ــر یک ــس دفت و ریی
وزارت علــوم اســت و در ســال های پایانــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــرار دارد. گفتن ــتگی ق بازنشس
ایشــان، در ســال های زیــادی بــه عنــوان 
ــتند.  ــور داش ــد حض ــم رع ــری، در مراس مج
از طریــق ایشــان تعــدادی از کارآمــوزان در 

ــدند. ــه کار ش ــغول ب ــف مش ــای مختل جاه

در آن ایــام کــه در بحبوحــه جنــگ بودیــم، 
همــه خریدهــا بایــد بــا معرفــی از طــرف 
ــل  ــن دلی ــه همی بهزیســتی انجــام می شــد. ب
بــرای درخواســت چنــد هواکــش، بــرای محــل 

ــه  ــان مراجع ــدان خراس ــگاهی در می ــه فروش ــر، ب ــگ ابابصی ــان در پارکین جدیدم
کــردم و ســه عــدد هواکــش را بــا نــرخ دولتــی خریــدم. ولــی بــرای حمــل آن بــه 
ــا مشــکل برخــورد کــردم و وانت بــاری را پیــدا نمی کــردم کــه حاضــر  آموزشــگاه ب
بــه حمــل و نقــل ایــن دســتگاه ها باشــد. باالخــره یــک راننــده پذیرفــت کــه کمــک 
کنــد. در بیــن راه بنزیــن ماشــین تمــام شــد و او می بایســت در صــف طویــل پمــپ 
ــیر،  ــول مس ــی درط ــد. ول ــن بزن ــت بنزی ــره توانس ــت. باالخ ــرار می گرف ــن ق بنزی
مرتــب غرغــر می کــرد و شــاکی بــود تــا اینکــه بــه محــل آموزشــگاه رســیدیم و او 
بــا تابلــوی آموزشــگاه ابابصیــر کــه ویــژه نابینایــان خانــم بــود روبــه رو شــد. ناگهــان 
چهــره اش عــوض شــد و از مــن پرســید کــه آیــا مــن بــا ایــن مرکــز آشــنایی دارم 
یــا نــه؟ وقتــی پاســخ مثبــت مــن را شــنید، گفــت مــن یــک خواهــر نابینــا دارم 
کــه مشــکالت عدیــده ای را بــرای مــن و خانــواده ایجــاد کرده اســت. امــکان ایــن 
ــان  ــز نابینای ــر وقــت مرک ــه مدی ــد، وجــود دارد؟ ب ــن مــکان بپذیرن کــه او را در ای
ابابصیــر کــه در طبقــات فوقانــی بودند(خانــم تقــوی) مراجعــه کــردم و آقــای راننــده 
ــا  ــا دســته گل بــه آموزشــگاه آمــد و ب را معرفــی نمــودم. چنــد روز بعــد راننــده ب
عذرخواهــی بابــت رفتــارش گفــت، چقــدر شــانس آوردم کــه بــا شــما آشــنا شــدم 

و ایــن لطــف خــدا بــود کــه مشــکلم از طریــق شــما برطــرف شــود. 

راه اندازی بوفه رعد
بــا توجــه بــه مشــکالت جســمی حرکتــی کارآمــوزان و نخــوردن صبحانــه، بــا 
دریافــت مبلــغ ده هــزار تومــان از واحــد مالــی مجتمــع، اقــدام بــه خریــد انــواع 
ــا قیمــت درج شــده در  ــه در ســاعت اســتراحت ب ــودم ک بیســکوییت و کیــک نم
ــازاد  ــرد. از م ــرار بگی ــوزان ق ــار کارآم ــود و در اختی ــته بندی فروخته ش ــت بس پش
مبلــغ خریــد، بــا مبلغــی کــه فروختــه می شــد، حقوقــی بــه فروشــنده کــه از خــود 
بچه هــا بــود پرداخــت می شــد. بعــد از ایــن بــه فکــر تهیــه نهــار افتــادم. بــا تهیــه 
نــان و پنیــر و ســبزی و تخــم مــرغ آب پــز، نهــار را هــم راه انداختــم. بــه تدریــج 
غذاهــای نــذری گــروه بانــوان اضافــه شــد و بــه همــت تعــدادی از خانم هــای گــروه 
بانــوان، آشــپزخانه نیمــه صنعتــی فعلــی و یــک وعــده غــذای گــرم فعــال گردیــد.

راه اندازی رعد کرج
ــم. ۱۵ اردیبهشــت ســال ۱۳۸۱  ــدازی کن ــرج را راه ان ــد ک ــم رع ــت یافت ماموری

ــود.  ــر همــان ســال ب ــاح، ۹ مه ــخ افتت شــروع کار و تاری

پــس از تجهیــز کالس و کارگاه، بــا پــدر یکــی از توانیابــان کــه از قبــل 
ــا دوســتانش تمــاس  ــه رعــد آمــد. همــان روز ب می شــناختم تمــاس گرفتــم. او ب

ــرد. ــروع ک ــش را ش ــاب، فعالیت ــر توانی ــر دخت ــا ده نف ــرج ب ــد ک ــت و رع گرف

روز افتتــاح رعــد کــرج، ضمــن دعــوت از مســؤولین کــرج و رعــد تهــران، بــه 
همــکاران توصیــه کــردم بــرای همــه همســایگان کارت دعــوت بفرســتند. حــدود 
۲۰۰ صندلــی در محوطــه بــاز موسســه چیــده  بودیــم ولــی حــدود ۷۰۰ نفر در مراســم 
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افتتاحیــه شــرکت کردنــد. ایــن تعــداد را از روی تعــداد ســاندویچی کــه توســط خانــم 
ملیحــه عســگری مربــی کامپیوتــر رعــد تهــران تهیــه شــده بــود فهمیدیــم. 

راه اندازی رعد زنجان 
ــن  ــه م ــان ب ــد زنج ــدازی رع ــرج، راه ان ــد ک ــدازی رع ــیس و راه ان ــد از تاس بع

ــد.  ــنهاد ش پیش

بـا دعـوت از متقاضیـان تاسـیس رعـد، در اولیـن فرصـت عـازم زنجان شـدم و با 
آنهـا ارتبـاط برقـرار کـردم. طـی جلسـاتی قـرار شـد بـا همـکاری همدیگر موضـوع را 
دنبـال کنیـم. بعـد از پیگیـری و تهیـه طـرح و انجـام برنامـه مقدماتی، نتیجـه کار به 
آنـان ابـالغ گردیـد. بـه زنجـان رفتـم و بعـد از بازدیـد از چنـد منـزل، بهتریـن مکان 
انتخـاب شـد ولـی در موقـع عقد قرارداد هیچ یـک از اعضا حاضر به امضـای اجاره نامه 
نشـدند تـا حـدی کـه موضـوع در حـال منقضـی شـدن بـود. من پیشـنهاد کـردم که 
اگـر مشـکلی پیـش نمی ایـد، مـن امضـا می کنـم کـه از طـرف بنـگاه و صاحب خانـه 
بـه مـن گفتنـد، مـا شـما را نمی شناسـیم. آقـای محترمـی در بنـگاه حضور داشـت و 
نـام مـرا سـوال کـرد. بعـد از شـنیدن نـام من، پرسـید شـما آقـای مهدی عامـری را 
می شناسـید؟ گفتـم برادرم هسـتند. ایشـان گفـت من مدتی حسـابدار برادر شـما در 
معـدن سـرب انگـوران بـوده ام و رو بـه مسـئول آژانـس کـرد و گفـت که ایشـان مورد 
وثـوق هسـتند. باالخـره بـا امضـای بنـده، بـرای دو سـال محـل اجـاره شـد و بعد از 

مناسب سـازی در اختیـار رعـد زنجـان قـرار گرفت. 

در ســال ۱۳۸۲ بــا مشــکل قلبــی مواجــه شــدم و بــه دلیــل عمــل جراحــی قلــب 
بــاز، مدتــی در رعــد نبــودم. بعــد پایــان دوره نقاهــت کــه بــه رعــد رفتــم، بچه هــا از 
مــن علــت نیامدنــم را ســوال کردنــد و وقتــی توضیــح دادم گفتنــد، بهبــودی شــما 

ــا بوده اســت.  ــا بچه ه ــای م ــه دع ب

ــوب  ــد جن ــعبه رع ــر، از ش ــره ای دیگ خاط
ــران  ــرب ته غ

را  منزلـی  سـلطان زاده  مهنـدس  آقـای 
بـرای تاسـیس شـعبه رعـد واحـد جنـوب غـرب 
کـه  بودنـد  خواسـته  دوسـتان  از  و  دیده بودنـد 
بعـد از بازدیـد از محـل نظـر دهنـد. هیـچ یـک 
مهنـدس  نکردنـد.  تائیـد  را  محـل  دوسـتان  از 
سـلطان زاده بـا مـن تمـاس گرفتنـد و از من هم 
خواسـتند بـا بازدید از محل نظـرم را بگویم. من 
مـکان را دیـدم و آنجـا را بـرای شـروع فعالیـت، 
مناسـب دیدم و نظرم را گفتم. ایشـان فرمودند، 
همـه اینجـا را دیدنـد ولـی تائید نکردنـد، چطور 
شـما این محـل را مناسـب دیدید؟ عـرض کردم 
معیـار دوسـتان، سـاختمان رعـد مرکزی اسـت 
ولـی معیـار مـن، پارکینـگ نابینایـان ابابصیـر 
اسـت! و ادامـه دادم مسـلما ایـن مـکان نیاز به 
مناسب سـازی دارد کـه بعـد از آن، قابـل قبـول 
می شـود. آقـای مهنـدس همیـن کار را انجـام 
دادنـد، محـل را تجهیـز کردنـد و مورد اسـتفاده 

دادند.  قـرار 

راه اندازی رعد ساری
در سـال ۱۳۹۶ جهـت راه انـدازی و تاسـیس 
هماهنگی هـای  انجـام  از  پـس  سـاری،  رعـد 
الزم، عازم سـاری شـدم و در جلسـه هیـات امنا 
شـرکت کـردم. در جلسـه یکـی از حاضریـن نـزد 
گفتـم،  می شناسـید؟  مـرا  گفـت،  و  آمـد  مـن 
حضـور ذهـن نـدارم. خـود را کـه معرفـی کـرد 
فهمیـدم یکی از هنرجویانم در هنرسـتان  سـاری 
بوده اسـت و حـاال یکـی از اعضـای هیـات امنای 
رعد سـاری اسـت. ایـن آشـنایی را به فـال نیک 
گرفتـم و خاطـره خیلـی خوبـی بـرای مـن بـود. 
ایشـان بعـدا تعـداد دیگـری از هم دوره ای هـای 
خـود را هـم معرفـی کـرد کـه در حـال حاضر از 

حامیـان رعـد سـاری هسـتند. 

مجتمــع رعــد در شــروع فعالیــت خــود 
فعالیت هــای  مالــی  امکانــات  حداقــل  بــا 
خیرخواهانــه خــود آغــاز نمــود و ایــن نبــود جــز 
ــر و  ــت کار، صب ــوی، پش ــنی: اراده ق ــا چاش ب
ــا صداقــت و حســن نیــت؛  شــکیبائی همــراه ب

و ایــن نبــود جــز القــای ایــن واقعیــت 
ــه ۳۴  ــواه ک ــش و خیرخ ــک اندی ــراد نی ــه اف ب
ــد  ــه را حمایــت کردن ســال ایــن مؤسســه خیری
ــود  ــن ب ــد ای ــعار رع ــان ش ــد آن زم و می کنن
تــوان  و  اندیشــه  نمی کنیــم،  اعجــاز  مــا 

 . می بخشــیم

در پایــان از آقــای عامــری خواســتیم ادامــه 
ابــراز خاطــرات خــود را در آینــده در اختیارمــان 

قــرار دهــد. 

حکایــت  دفتــر،  می رســد  پایــان  بــه 
.. ...... باقیســت  همچنــان 
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خاطرات



زمـزمــه 

دولت عشقم درهردو جهان

نغمه آواز من آرام جان

دولت عشقم در بى نشان دهر نشان

ناظر عالم جهان بى کران

قلب من درعالم هستى کجاست؟

عالم هستى نهان از جاى ما

واقعیت هاى عالم ناظرم

ناظر این کهکشان هستیم

عشق من در کهرباى عالمست

عشق من در هر سراى این جم است

دیدگانم روى عالم رهگشاست

رهگشاى هر کجا در این جهان

عالم یکتا
فهیمه استقامت
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لـورا هرشـى، شـاعر، نویسـنده، فعـال حقـوق بشـر و حقـوق افـراد داراى معلولیـت  کـه 57 سـال پیـش به دنیـا آمد 
و از بـدو تولـد بـا دیسـتروفى (اختـالل) عضالنـى مواجـه بـود طـورى  کـه ناچـارش کـرد زندگـى اش را روى صندلى 
چرخـدار بگذرانـد. او را یکـى از برجسـته ترین جلوه هـاى جنبـش حقـوق معلـوالن نامیده انـد. لـورا در کودکـى بـه 
دبسـتان معمولـى رفـت، امـا بعـد از مدتى کوتـاه مادر و پـدرش او را به مدرسـه مخصـوص کـودکان داراى معلولیت 
فرسـتادند. تجربـه ضعـف آموزشـى و کیفیـت پایین درسـى در این مدرسـه سـبب شـد تا بعد از دوسـال پـدر و مادر 
دوبـاره او را بـه مدرسـه عـادى بفرسـتند؛ جایـى کـه هرچنـد از لحـاظ درسـى معتبـر و باکیفیت بـود، اما لـورا را در 
مواجهـه بـا مربیـان و دانش آمـوزان دچار مشـکالت بسـیار مى کرد، چراکـه او «یکى ماننـد همه» نبـود. آن زمان هم 
آموزش هـاى مشـخصى بـراى چگونگـى برخـورد بـا افـراد داراى معلولیـت وجـود نداشـت. در زمانى که فضـا چندان 
مناسب سازى شـده بـراى معلـوالن نبـود،  تحصیالتـش در رشـته تاریـخ را شـروع و دانشـگاه را متقاعـد کـرد تا محل 

کالس هـا را جابه جـا کننـد تـا او بتوانـد در آنها حضور داشـته باشـد.

پـس از پایـان دوره کارشناسـى بـه جنبـش جهانـى افـراد داراى معلولیت پیوسـت و سـپس تحصیالتش را در رشـته 
نویسـندگى خـالق ادامـه داد. او ازدواج کـرد و با همسـرش دخترى را بـه فرزندخواندگى پذیرفتند. یکـى از مؤثرترین 
اقدامـات او سـازماندهى اعتراضـات خیابانـى بـه برنامه هـاى تلویزیونى بـود که در آن افـراد داراى معلولیـت، ناتوان یا 
بـى ارزش نمایـش داده مى شـدند. او همچنیـن سـردمدار جنبشـى شـد کـه در آن بـراى دفـاع از حقوق افـراد داراى 
معلولیـت در اسـتفاده از وسـایل حمل ونقـل عمومـى، افـراد ویلچرهایشـان را جلـوى اتوبوس هـا پـارك مى کردنـد؛ 

جنبشـى کـه در نهایـت منجـر بـه تجهیـز اتوبوس ها به باالبر شـد. 

لـورا از قـدرت نویسـندگى اش بهـره بـرد تـا در کتاب هـا، اشـعار و سـتون هایى که بـه صـورت روزانه یا هفتگـى براى 
روزنامه هـا و مجـالت مى نوشـت، دسـتورالعمل هایى بـراى نحـوه مواجهـه بـا افـراد داراى معلولیـت تدویـن کنـد. او 
یـک نویسـنده پرطرفـدار بـود کـه در بسـیارى از آثارش کوشـیده تـا از اهمیـت حفظ کرامت انسـانى همه انسـان ها 
در جهانـى سـخن بگویـد کـه فـرد داراى معلولیـت را خجالـت آور یا بى فایـده مى دانـد. هرچند در دل نوشـته هایش از 
نیـاز بـه کمـک نوشـته  اسـت، امـا بى شـک لـورا از زنانى بـوده که یک تنـه کمک رسـان خیـل عظیمـى از هم نوعانش 

است.  شده  
 @zahraemrani
#روزنامه شرق 

ویلچر سبقت   
 بر اتـــوبوس
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آووکادو
میوه اى غنى از مواد مغذى و چربى هاى مفید 

دکتر حمیدرضا فرشچى، پزشک متخصص تغذیه و متابولیسم، 
فلوشیپ چاقى و دیابت از انگلستان

 آووکادو یکـى از میو ه هـاى مفیـد و سرشـار از ویتامیـن و مـواد مغـذى اسـت. برخـى از مهم ترین مواد مغـذى موجود 
در آووکادو عبارتنـد از لوتئیـن کـه ایـن آنتى اکسـیدان قـوى بـا غلظـت باال در چشـم هاى مـا وجـود دارد. لوتئین در 

مقابـل نـور ماوراءبنفـش خورشـید اثـر محافظتـى داشـته و همچنین سـبب بهبود بینایـى در نور کم مى شـود.

: فراوان تریـن ویتامین هـاى موجـود در آووکادو عبارتنـد از: ویتامین هـاى گـروه  B6 ،B, و فـوالت،  ـ   
.K و  E  ،D ،C ویتامیـن

: آووکادو یکـى از غنى تریـن منابـع پتاسـیم اسـت. در وزن یکسـان، میـزان پتاسـیم موجـود در آووکادو از  ـ
مـوز بیشـتر اسـت. پتاسـیم یکـى از الکترولیت هاى ضـرورى بدن بـوده و مى تواند در کاهش فشـارخون نقش داشـته 

باشد.

: هـر آووکادو، حـاوى حـدود 11 گـرم فیبـر اسـت. ایـن میـزان فیبـر تقریباً معـادل نیمـى از حداقل فیبـر مورد  ـ
نیاز بـدن در طى روز اسـت.

: یکـى از مشـکالتى کـه در مـورد مصـرف آووکادو وجـود دارد چربـى زیـاد آن اسـت. بـا این حال،  ـ ـ   
منبـع چربـى موجـود در آووکادو از چربى هـاى مفیـد اسـت، زیرا بیشـتر چربى هاى آن چربى  غیراشـباع بـا یک پیوند 
دوگانـه اسـت. اگرچـه چربى هـاى موجـود در آووکادو از نوع مفید هسـتند، اما سـبب مى شـوند آووکادو تبدیل به یک 

میـوه پرکالـرى شـود. یک آووکادوى متوسـط حاوى حـدود 250 کیلوکالرى انرژى اسـت. 
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  ۱۲   

   

رویـداد  یـک  رعـد  مجتمـع  در  آذر   ۱۲ فرارسـیدن 
سـازمان، ملـی و حتی بین المللی محسـوب نمی شـود، 
روز جهانی گرامی داشـت افراد دارای معلولیت مناسـبتی 
اسـت کـه از همان سـال های ابتدایی تاسـیس تـا امروز 
بـا ویژگـی و حساسـیت باالیـی برنامه ریـزی، پی گیـری و 

می شـود.  اجرا 

  جشنواره ورزشى توان یاب   
ــا حضــور  ــان مجتمــع رعــد ب جشــنواره ورزشــی توان یاب
پرشــور توان یابــان، کارکنــان مجتمــع رعــد و مدیــران 
منطقــه  شــهرداری  ورزشــی  و  اجتماعــی  بخش هــای 
بوچیــا،  دارت،  شــطرنج،  تیرانــدازی،  رشــته های  در   ۲

شــد. برگــزار  پینگ پنــگ  و  فوتبال دســتی 
دربــاره  رعــد  مجتمــع  ورزش  سرپرســت  اکبرخانــی 
ــرای  ــان ب ــی توان یاب ــنواره ورزش ــت: جش ــداد گف ــن روی ای
بــا  همزمــان  کارآمــوزان  توانمندی هــای   گرامی داشــت 
ــاه  ــت، ۱۲ آذرم ــراد دارای معلولی ــی اف ــای روز جهان برنامه ه
برنامه ریــزی شــده بــود کــه بــا همــکاری شــهرداری منطقــه 

ــد. ــام ش ــی انج ــف ورزش ــته های مختل ۲ در رش
ــازمان ها و  ــکاری س ــا هم ــرد ب ــدواری ک ــار امی وی اظه
نهادهــای عمومــی شــهر تهــران ورزش افــراد دارای معلولیــت 
ــر و  ــزی بهت ــا برنامه ری ــی ب ــش همگان ــوص در بخ ــه خص ب
ــت آن در  ــر مثب ــا تاثی ــود ت ــرو ش ــان روب ــتقبال توان یاب اس

ــت حاصــل شــود. ــراد دارای معلولی ــه و ســالمتی اف روحی
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خبــر
پاراآرت توکیو 2019  

نقاشــی»  ـ  «خــط  نمایشــگاه 
ــع  ــکاری مجتم ــا هم ــن ب ــاراآرت ژاپ پ
آموزشــی نیکــوکاری رعــد به مناســبت 
ــا  روز جهانــی افــراد دارای معلولیــت ب
شــعار « هنــر فراســوی محدودیــت هــا 
و معلولیت هــا» هم چــون دوره هــای 
پیــش در شــهر توکیــو برگــزار خواهــد 

شــد.
ــه  ــی ک ــار هنرمندان ــه، آث ــم دبیرخان ــاس تصمی ــر اس ب
ــا  ــوند ب ــاب ش ــور انتخ ــل کش ــه اول داوری در داخ در مرحل
همــکاری مرکــز توانبخشــی عاطفــه و گالــری پردیــس ملــت 
بــرای نخســتین بــار بــه نمایــش عمومــی در می آیــد. 
ــدان  ــی از هنرمن ــوان عموم ــالم فراخ ــا اع ــد ب ــع رع مجتم
ــار  ــا آث ــل آورده ت ــه عم ــوت ب ــور دع ــر کش ــاب سراس توانی
ــا  ــق ب ــود را مطاب ــط خ ــی خ ــی و نقاش ــی، خوشنویس نقاش
ــد. ــال نماین ــاراآرت ارس ــه پ ــه دبیرخان ــوان ب ــرایط فراخ ش

ــار، بیــش  ــا اتمــام مهلــت پیــش بینی شــده ارســال آث ب
از ۴۰۰ اثــر هنــری از ســوی هنرمنــدان توان یــاب یــا مراکــز و 
انجمن هــای همــکار اســتان های تهــران، خوزســتان، البــرز، 
مرکــزی و ... بــه دبیرخانــه رســید، بــه فاصلــه اندکــی هیــأت 
ــک  ــن، باب ــان وط ــری، کی ــه اکب ــب از : صدیق داوران مرک
ــد  ــدری، فرآین ــرا حی ــراد و زه ــی م ــوروش قاض ــی، ک یاقوت
ــه ای  ــا یــک شــیوه ۲ مرحل ــد و ب ــار را آغــاز کردن انتخــاب آث
و دقــت نظــر فــراوان ۷۵ اثــر از هنرمنــدان جســمی حرکتــی 

ــع  ــات؛ مجتم ــو مؤسس ــی عض و ذهن
مرکــز  رعــد،  نیکــوکاری  آموزشــی 
توانبخشــی عمــل، توانبخشــی عاطفه، 
توانبخشــی  مالئــک،  توانبخشــی 
ارمغــان عصــر و توانبخشــی زینــب 
و دیگــر هنرمنــدان آزاد را انتخــاب 

ــد. کردن
آثــار  انتخــاب  پــس  دبیرخانــه 
منتخــب عــالوه بــر تکمیــل فــرم حضور آثــار بــرای نمایشــگاه 
ــی،  ــاب نهای ــی و انتخ ــدارک داوری پایان ــل م ــن و تکمی ژاپ
همزمــان اقدامــات اجرایــی بــرای برگــزاری نمایشــگاه عرضــه 
آثــار در پردیــس ملــت را بــا ســرعت دنبــال کــرد و بــا اخــذ 
موافقــت مســؤوالن پردیــس ملــت «نمایشــگاه نقاشــی 
هنرمنــدان توان یــاب» روز جمعــه ۲۳ آذر بــا حضــور صدیقــه 
اکبــری نایــب رئیــس مجتمــع رعــد و بــه نمایــش گــذاردن ۶۰ 
ــه کار خــود  ــا ۳۰ آذر ب ــاح شــد و ت ــر منتخــب رســمًا افتت اث

ــه داد. ادام
در خاتمــه کار نمایشــگاه پردیــس ملــت، خبــر راهیابــی ۸ 
نقاشــی هنرمنــدان ایرانــی از ســوی مســؤوالن ژاپنــی منتشــر 
ــدان  ــی از هنرمن ــر ۸ نقاش ــن خب ــاس ای ــر اس ــه ب ــد ک ش
پنــاه،  رســتگار  زهــرا  نام هــای:  بــه  ایرانــی  توان یابــان 
ــاهرخ  ــی، ش ــم حاتم ــی، مری ــی، زری نجف ــه رحیم معصوم
احمــدی، مونــا عبدالحســین مزرعــی، امیرحســین علیــزاده و 
آرش رزقــی بــارز پــس از رقابــت بــا ۴۰۰ اثــر از دیگــر هنرمندان 

ــاراآرت ژاپــن راه یافتنــد.  ــه نمایشــگاه پ داخلــی ب
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بازارچه خیریه رعد 
ــنبه ۶  ــد از سه ش ــوکاری رع ــزی نیک ــه پایی بازارچ
ــروش  ــه ف ــا مشــارکت ۸۰ غرف ــاه ب ــه ۹ آذر م ــا جمع ت
محصــوالت خانگــی و تولیــدات شــرکتی برگــزار شــد. 
بازارچــه خیریــه پاییــزی رعــد کــه بــا تــالش گروه  هــای 
ــی از  ــت جمع ــه هم ــان و ب ــوان و جوان ــاری بان همی
نیکــوکاران از سه شــنبه ۶ آذر آغــاز بــه کار کــرده بــود 
بــا دعــوت از ۸۰ غرفــه محصــوالت و تولیدات خوشــنام 
و مــورد پســند مــردم موفــق شــد نظــر بازدیدکننــدگان 
ــار  را جلــب کنــد. همچنیــن غرفه  هــای تولیــدات و آث
هنــری کارآمــوزان و هنرجویــان رعــد اعم از زیــورآالت و 
محصــوالت خانگــی، محصــوالت فرهنگی نویســندگان 
توان یــاب ماننــد رمــان و غزلیــات بســیار مــورد توجــه  

ــت. ــرار گرف شــرکت کنندگان ق
مراسم روز جهانی افراد دارای معلولیت

ــراد دارای  ــی اف ــید روز جهان ــا فرارس ــان ب همزم
معلولیــت مطابــق معمــول هــر ســال ویــژه برنامــه ایــن 
مناســبت بین المللــی بــا حضــور جمعــی از کارآمــوزان، 
هنرجویــان، کارآموختــگان، اعضــا هیــات امنــا و 
ــوان  ــاری بان ــای همی ــای گروه ه ــره، اعض ــات مدی هی
ــد در  ــع رع ــوکاران مجتم ــان و نیک ــان، کارکن و جوان

ــزار شــد. ــن مؤسســه برگ ســالن همایــش ای
ــولیان  ــم رس ــر مری ــم دکت ــن مراس ــدای ای در ابت
ــرض  ــن ع ــد ضم ــع رع ــره مجتم ــأت مدی ــس هی رئی
ــه حاضــران فرارســیدن ۱۲ آذر  ــدم خطــاب ب ــر مق خی
روز جهانــی معلــوالن را تبریــک گفــت و افــزود: حــق 
زندگــی، حــق اشــتغال، حــق ازدواج، حــق تحصیــل و 
... بــرای همــگان در جامعــه محفــوظ اســت و افــراد 

توان یــاب هــم از ایــن امــر مســتثنی نیســتند و مــا در 
مجتمــع رعــد بــه ایــن علــت دور هــم جمــع شــده ایم 
تــا حقوقــی کــه قانــون بــرای شــهروندان توان یــاب در 
نظــر گرفته اســت، محقــق شــود و بــرای حقــوق افــراد 

دارای معلولیــت تــالش کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت مرکــز اشــتغال حمایــت 
ــدای اســتفاده  ــزود: از ابت ــد، اف ــع رع شــده در مجتم
ــد و  ــع رع ــده در مجتم ــت ش ــتغال حمای از روش اش
ــن  ــت شــده ای ــز اشــتغال حمای ســپس تأســیس مرک
ــی  ــد پیش بین ــوزان رع ــرای کارآم ــًا ب ــات صرف خدم
نشــده و هــر توان یابــی کــه رزومــه بدهــد می توانــد از 

ــد. خدمــات اشــتغال حمایــت شــده اســتفاده کن
در ادامــه ایــن مراســم محمــد رجایی مقــدم رئیــس 
مرکــز اطالعــات دفتــر ســازمان ملــل متحــد در ایــران 
بــرای قرائــت پیــام دبیــرکل ســازمان ملــل در جایــگاه 
ــر ســازی  ــه ضــرورت براب ــا اشــاره ب حضــور یافــت و ب
ــر  ــرکل آمــده اســت: ب ــام دبی ــزود: در پی فرصت هــا اف
ــته  ــده انگاش ــر نادی ــدار ب ــعه پای ــان توس ــاس پیم اس
اشــخاص تأکیــد شــده و ایــن پیمــان را تعهــدی بــرای 
ــرای  ــا ب ــر فرصت ه ــای فراگی ــری، ارتق ــش نابراب کاه
ــوان  ــت عن ــراد دارای معلولی ــه اف ــگان و از جمل هم

کــرده اســت.
در ایــن مراســم اعضــا هیــات مدیــر مجتمــع رعــد 
ــب  ــی داوطل ــودن روز جهان ــش ب ــبت در پی ــه مناس ب
ــوان  ــاری بان ــروه همی ــده گ ــور نماین ــهیال مقدم پ از س
و اشــکان صــدر نماینــده گــروه همیــاری جوانــان بــه 
ــپاس  ــوح س ــدا ل ــا اه ــه ب ــت داوطلبان ــر خدم خاط

ــد. ــی کردن قدران
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خبــر
در قســمت دیگــری از  ایــن مراســم الکســانر الیشــت 
سرپرســت دفتــر منطقــه ای یونســکو در ایــران بــرای قرائــت 
ــبت روز  ــه مناس ــکو ب ــر کل یونس ــه، مدی ــام اودری آزول پی
ــد و  ــر ش ــگاه حاض ــت در جای ــراد دارای معلولی ــی اف جهان
ــراد  ــی اف ــا بزرگداشــت روز جهان ــا ب ــر ســاله، م ــت: ه گف
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــم ت ــم می آیی ــرد ه ــت گ دارای معلولی
ــه در  ــانی ک ــارد انس ــک میلی ــش از ی ــه بی ــض علی تبعی
ــد،  ــی می کنن ــت زندگ ــی از معلولی ــا نوع ــا ب ــر دنی سراس
ــه افزایــش کشــورهایی کــه  هــم صــدا شــویم. تعــداد رو ب
کنوانســیون ســال ۲۰۰۶ ســازمان ملــل بــرای  حقــوق افــراد 
ــه۱۷۷  ــًا ب ــد؛ مجموع ــب کرده ان ــت را تصوی دارای معلولی
ــا  ــاری م ــوی رفت ــر الگ ــای تغیی ــه گوی ــد ک ــور می رس کش
ــا ایــن وجــود؛ افــراد  در مــورد مســاله معلولیــت اســت. ب
دارای معلولیــت کمــاکان بــا تبعیــض؛ خشــونت، باورهــای 

ــد. ــت مواجهن نادرســت و محرومی
ــگاه  ــتاد دانش ــس س ــدراد رئی ــهریار فرهمن ــر ش دکت
ــش از  ــران پی ــتان ته ــرب اس ــردی غ ــی کارب ــع علم جام
ــز آمــوزش  ــز دانشــجویان مرک ــوح ســپاس و جوای اهــداء ل
ــی  ــخنان کوتاه ــد در س ــوکاری رع ــردی نیک ــی کارب علم
ضمــن تبریــک فرارســیدن ۱۲ آذر و روز جهانــی افــراد دارای 
ــا  معلولیــت، افــزود: از زمانــی کــه در مســؤولیت جدیــد ب
مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی نیکــوکاری رعد آشــنا شــده 
انگیــزه بیشــتر بــرای کمــک بــه دانشــجویان توان یــاب در 
ــا  ــوان علمــی آنه ــا ت ــرای ارتق ــد و ب خــود احســاس می کن

ــرد. ــکاری خواهــد ک ــالش و هم ت
در ایــن مراســم حســین خرســند امیــری رکــورددار و 
ــیایی  ــاب دیســک پاراآس ــته پرت ــدال طــالی رش ــده م دارن
ــت  ــته تربی ــی رش ــل کاردان ــا ۲۰۱۸ و فارغ التحصی جاکارت
ــته  ــی  رش ــوالن و کارشناس ــری ورزش معل ــی- مربیگ بدن
ــه  ــی وین ــرا حق ــی، زه ــی و ورزش ــور فرهنگ ــت ام مدیری
دانشــجوی  و  حرکتــی  جســمی  توان یــاب   ۳ خواهــر 
ــدی دانشــجوی  ــا عاب ــی، رض ــی روابط عموم ــته کاردان رش
حســابداری بــا معــدل بــاالی ۱۹ در ۳ تــرم گذشــته، 
مجتبــی بهجتــی مســؤول طــرح توســعه شــرکت توســعه 
ــری  ــی جعف ــام ســالمت، ســیدمحمود طباطبای ــاوری ب فن
ــری  ــی – مربیگ ــت بدن ــته تربی ــی رش ــجوی کاردان دانش
ورزش معلــوالن و محمدمهــدی بابائــی فارغ التحصیــل 
ــدل ۱۹٫۰۱  ــا مع ــر ب ــازی کامپیوت ــی برنامه س ــته کاردان رش
ــدل ۱۸٫۰۵  ــا مع ــات ب ــاوری اطالع ــی فن ــته مهندس و رش
ــی  ــع علم ــگاه جام ــز دانش ــپاس  جوای ــوح س ــدا ل ــا اه ب
ــردی رعــد تجلیــل  ــردی و مرکــز آمــوزش علمــی کارب کارب
و قدردانــی شــد. همچنیــن از هنرمنــدان خطــاط شــرکت 
کننــده در مســابقه پــاراآرت ۲۰۱۸ توکیــو بــه نام هــای 
فاطمــه اســالمی، محمدرضــا عبــادی و فرشــته جمشــیدی 
ــز  ــار و جوای ــه آث ــاب مجموع ــار، کت ــم افتخ ــدا دیپل ــا اه ب

ــی شــد. ــد قدردان ــع رع ــدی مجتم نق

 اجراى کنسرت اختصاصى توان یابان رعد  
هنــر منــد نیکــوکار ســیامک عباســی بــه مناســبت 
فرارســیدن روز جهانــی افــراد دارای معلولیــت در یــک حرکــت 
ــروه  ــه ای گ ــل حرف ــام عوام ــور تم ــا حض ــین ب ــور تحس درخ
ــری روز ۱۳ آذر در  ــی و هن ــای فن ــود در بخش ه ــیقی خ موس
ســالن همایــش خیریــه رعــد حاضــر شــد و بــه مــدت ۲ ســاعت 
بــرای شــادی دل توان یابــان رعــد آثــار معروفــش را اجــرا کــرد و 
بــا اکثــر نفــرات حاضــر در ســالن عکس هــای یــادگاری گرفــت.
حضــور هنرمنــدان در بیــن دوســتان توان یــاب آثــار عمیــق 
ــه نفــس  در تغییــر نکــرش جامعــه و افزایــش حــس اعتمــاد ب

ــان دارد. ــزد  توان یاب ن

 

کمپین گفت وگو با مردم  
ــه  ــی و فاطم ــد لطف ــور حام ــا حض ــکار ب ــی ابت در اقدام
گــودرزی اعضــا شــورای کارآمــوزان مجتمــع رعــد روز چهاشــنبه 
۱۴ آذر دوســتان توان-یــاب ضمــن حضــور در مجتمــع تجــاری 
گلســتان و گفــت و گــو بــا مــردم از مناســبت روز جهانــی افــراد 
دارای معلولیــت بــا آنهــا ســخن گفتنــد و بــا گل و شــیرینی از 

شــهروندان اســتقبال کردنــد.
ــه  ــه ب ــب توج ــیار جال ــردم بس ــی م ــای عموم واکنش ه
نظــر می رســید از عکس العمل هــای غیــر ارادی اولیــه تــا 
ــه همگــی حکایــت از آن داشــت کــه راهــی  همدلی هــای ثانوی

ــت. ــش اس ــی در پی ــل و همدل ــرای تعام درازی ب
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حضور در پنجمین جشنواره توانا 

بــا حضــور مهنــدس احمــد میرزاخانــی بنیان گــذار 
مجتمــع رعــد و همــکاری دیگــر واحدهــای اجرایــی و 
مشــارکت کارآمــوزان، پنجمیــن جشــنواره توانــا ویــژه 
هفتــه معلــوالن بــا همــت کارگــروه تخصصــی ســالمت 
و محیــط زیســت شــهرداری منطقــه ۱۵ برگــزار شــد. 
ــی  ــا برپای ــد ب ــع رع ــود اشــتغالی مجتم واحــد خ
ــان  ــدات هنر جوی غرفه  هــای عرضــه محصــوالت و تولی
و کار آمــوزان، گوشــه  ای از توانایی  هــای آنهــا را در 
ــه  ــرار داد و در غرف ــرکت کنندگان ق ــد ش ــرض دی مع
اطالع  رســانی، فصلنامــه نخصصــی توان یــاب بیــن 

ــد. ــع ش ــرکت کنندگان توزی ش
ــن  ــمتی از ای ــی در قس ــد میزراخان ــدس احم مهن
مراســم پــس از پخــش فیلــم کوتاهــی از فعالیت  هــای 
ــگاه حاضــر شــد و ضمــن اشــاره  ــه رعــد در جای خیری
بــه رســالت اصلــی «آمــوزش منجــر بــه اشــتغال «در 
مجتمــع رعــد، افــزود: مجتمــع رعــد از ســال ۱۳۶۳ 
ــان در  ــور توان  یاب ــه حض ــژه  ای ب ــام وی ــروز اهتم ــا ام ت
ــا داشــته  ــی آنه ــه  و کســب  اســتقالل اجتماع جامع
ــد در سراســر  ــز مســتقل رع ــه مراک ــروز ک اســت و ام
کشــور توســعه پیــدا کــرده، آموزش هــا بایــد متناســب 
بــا اســتعداد هــر شــهر و منطقــه بــه توان  یابــان ارایــه 

 شــود.
ــی  ــع علم ــگاه جام ــه دانش ــأت رئیس ــس هی رئی
ــبی  ــای نس ــزود: مزیت  ه ــه اف ــد در ادام ــردی رع کارب
مراکــز رعــد موجــب شــده اســت هــر مرکــز در 
ــال:  ــوان مث ــه عن ــود ب ــق ش ــاص موف ــه  ای خ زمین
ــی،  ــای حمایت ــه کارگاه  ه ــر در زمین ــد الغدی ــز رع مرک
مرکــز رعــد کرمــان در زمینــه پیشــگیری از معلولیــت و 
ژنتیــک، مرکــز مشــهد در زمینــه آموزش  هــای مجــازی 
ــت شــده و  ــه اشــتغال حمای و مجتمــع رعــد در زمین
تحصیــالت دانشــگاهی، تجــارب ارزنــده  ای دارنــد کــه 
ــار ارزشــمند را در اختیــار ســایر  می  تواننــد ایــن کوله  ب
خیریــن و نیکــوکاران قــرار دهنــد و چنانچــه دوســتان 
ــان  ــاه حــال توان  یاب ــرای رف ــد ب ــران بخواهن شــرق ته
ایــن قســمت از شــهر مؤسســه  ای تأســیس کننــد ایــن 
تجربیــات را بــا شــوق و اخــالص ارایــه خواهنــد کــرد.

ساخت و اهدا تابلوى کاشى معرق 4 فصل 
بــر اســاس برنامــه زمان بنــدی شــده گروهــی 
راهنمایی هــای  بــا  ســفالگری  دوره  هنرجویــان  از 
ــل  ــرق ۴ فص ــی مع ــوی کاش ــن دوره تابل ــدرس ای م
را طراحــی و اجــرا کردنــد و بــه منظــور اثبــات 
ــا  ــان ب ــد همزم ــع رع ــان مجتم ــای توان یاب توانایی ه

ایــام گرامیداشــت 
افــراد دارای معلولیــت ایــن اثــر هنــری را در ورودی 

شــهرداری ناحیــه ۷ نصــب کردند.
ــن  ــه در آیی ــهرادر ناحی ــاری ش ــدس داود نج مهن
ــل از ذوق  ــن تجلی ــری ضم ــر هن ــن اث ــی از ای رونمای
و اســتعداد توان یابــان مجتمــع رعــد، افــزود: بــه 
ــال  ــاب مث ــتان توان ی ــی از دوس ــی برخ ــتی توانای راس
ــا  ــد دیگــران از همــت و تــالش آنه ــی اســت و بای زدن

ــد. درس بگیرن

برگزارى مسابقه دوچرخه سوارى 
بــا همــکاری تربیــت بدنــی شــهرداری ناحیــه ۷ و 
ــک دوره  ــد ی ــوکاری رع ــی نیک ــع آموزش ــارکت مجتم مش
مســابقه دوچرخــه ســواری بــه مناســبت روز جهانــی افــراد 
دارای معلولیــت روز جمعــه ۱۵ آذر در بــاغ راه فــدک برگــزار 
ــود  ــه رســم یادب ــزی ب ــده جوای ــه شــهروندان برگزی شــد و ب

اهــدا شــد.
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در جلســه ای بــا حضــور کارآمــوزان، کارکنــان و مســؤوالن 
ــوزان توســط واحــد  ــج نظرســنجی از کارآم ــد نتای ــع رع مجتم
روانشناســی تشــریح شــد. شــهرزاد چهره نــگار روانشــناس 
ــا اشــاره بــه اجــرای طرح هــای نظرســنجی در  مجتمــع رعــد ب
ــرش،  ــر نگ ــروه تغیی ــا کارگ ــاط آن ب ــف و ارتب ــای مختل گروه ه
افــزود: طــرح نظرســنجی میــزان رضایــت کارآمــوزان از نحــوه 
خدمات رســانی مجتمــع رعــد و واحدهــای اجرایــی در تابســتان 
۹۷ بــه مــورد اجــرا گذاشــته شــد و بــرای ایــن طــرح خانم هــا 
ــی، ســعیده حشــمتی و لیــال چیت ســاز همــکاری  زهــرا عمران

ــه داشــتند.  داوطلبان
بــه  شــاغل  کارآمــوز   ۲۹۶ میــان  از  نظرســنجی  ایــن 
تحصیــل، ۱۲۶ نفــر بــه عنــوان جامعــه آمــاری انتخــاب شــد بــه 
عبــارت دیگــر ۴۲ درصــد از کارآمــوزان بــرای مشــارکت در طــرح 
ــد را  ــان ۶۲ درص ــن می ــه از ای ــدند ک ــاب ش ــنجی انتخ نظرس
زنــان و ۳۷ درصــد را مــردان بــه خــود اختصــاص داده بودنــد و 
بــرای بررســی نتایــج نظرســنجی از مقیــاس لیکــرت ۵ امتیــازی 
اســتفاده شــد کــه در ایــن روش عــدد یــک مســاوی نارضایتــی و 

عــدد ۵ مســاوی بــا رضایــت مطلــق اســت.
چهــره نــگار بــا اشــاره بــه رضایتمنــدی کلــی کــه ناظــر بــر 
مجمــوع فعالیت هــا و اقدامــات رعــد اســت، افــزود: در قســمت 
رضایــت کلــی ۷۴ درصــد ابــراز رضایــت کردنــد و ۸۲ درصــد از 
ــه ۹  ــد و البت ــوب می گرفتن ــد حــس خ ــع رع ــودن در مجتم ب
ــر رضایــت داشــتند و ۵ درصــد هــم حــس خوبــی  درصــد کم ت

ــد.  ــت نمی کردن دریاف
ــوزان از  ــدی کارآم ــزان رضایتمن ــه می ســپس در ســؤالی ک
واحدهــای اجرایــی را مــورد بررســی قــرار داده بــود، مشــخص 
ــت  ــدل رضای ــب از مع ــای موظــف و داوطل ــام واحده ــد تم ش
باالتــر قــرار دارنــد کــه براســاس داده هــا؛ روابط عمومــی ۳/۷۷، 
ــت ۳/۷۷،  ــی ۳/۵۴، مدیری ــور مال ــات ۳/۶، ام ــی و تأسیس فن
کارکنــان   ،۳/۷۹ رســتوران   ،۳/۶۲ مردمــی  مشــارکت های 
۳/۶۱، گــروه همیــاری بانــوان ۳/۷۳ و گــروه همیــاری جوانــان 

ــد. ــب کرده ان ــن را کس ــاز ممک ــاز از ۵ امتی ۳/۶۲ امتی
در حــوزه اطالع رســانی بیشــترین بازدیــد از کانال هــا و 
ــرده و  ــب ک ــاز را کس ــد، ۳/۵۵ امتی ــی رع ــبکه های اجتماع ش
مراجعــه بــه فصلنامــه توان یــاب بــا امتیــاز ۲/۹۸ هــر چنــد کــم 
ــر اســت و در  ــدی باالت ــدل رضایتمن ــا از مع ــوده ام ــه ب مراجع
بخــش آمــوزش بیشــترین رضایتمنــدی از نحــوه رفتــار مدرســان 
ــت  ــاز ۴/۲ بدس ــا امتی ــس ب ــیوه تدری ــاز ۴/۳۴ و ش ــا امتی ب
ــان  ــار کارکن ــاز ۳/۲۸ از رفت ــا امتی ــم ب ــددکاری ه ــده و م آم
جلــب رضایــت کارآمــوزان را بدســت آورده اســت، همیــن 

ــای  ــاز ۳/۳۶ در گزینه ه ــا امتی ــی ب ــورد در بخــش روانشناس م
رفتــار کارکنــان و ســهولت اســتفاده از خدمــات موجــب جلــب 
رضایتمنــدی کــرده اســت و واحــد توانبخشــی باالتریــن امتیاز را 
در ســرعت خدمــات بــا امتیــاز ۳/۶۶ کســب کــرده و کارآفرینــی 
باالتریــن امتیازهــا را بــرای عالقــه بــه کارکــردن بــا ۳/۹۶ امتیــاز 

ــاز بدســت آورده اســت. ــا ۳/۷۸ امتی ــار کارکنــان ب و رفت
پناهــی  منصــوره  نشســت  ایــن  پایانــی  قســمت  در 
مدیرعامــل مجتمــع رعــد بــا حضــور در جایــگاه ضمــن پاســخ 
بــه پرســش های مطــرح شــده، گفــت: بررســی تاریخچــه 
ــنجی  ــن نظرس ــد اولی ــان می ده ــوزان نش ــنجی از کارآم نظرس
۳ ســال قبــل انجــام شــد کــه ایــن نظرســنجی بــا اســتفاده از 
تجربیــات مدیریــت، واحــد آمــوزش و واحــد روانشناســی انجــام 
ــورای  ــنجی ش ــن نظرس ــای ای ــاس یافته ه ــود، براس ــده ب ش
کارآمــوزی تشــکیل شــد و امــروز ۲ ســال از فعالیــت ایــن نهــاد 

می گــذارد.
وی ضمــن تشــکر از کارکنــان رعــد کــه در جلــب رضایــت 
ــه  ــزود: هم ــد، اف ــل کرده ان ــر عم ــن فرات ــوزان از میانگی کارآم
ــا رفــع نقــاط ضعــف  کارکنــان و مدیــران بایــد تــالش کننــد ب
و بهبــود مســتمر در جلــب رضایــت کارآمــوزان توفیــق بیشــتری 

داشــته باشــیم. 

تشریح نتایج نظرسنجى رضایتمندى کارآموزان رعد

خبــر
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خبــر

یکشــنبه ۲۱ آبــان ۹۶ زلزلــه ای بــه بــزرگای ۷و۳ 
ــه اســتان  ــون شــهر از گل دهــم در مقیــاس ریشــتر در کان
کرمانشــاه را لرزانــد و تعــداد ۵۷۴ نفــر کشــته ، ۹۳۸۸ نفــر 

ــان بجــای گذاشــت. ــی  خانم ــر ب ــی و۷۰,۰۰۰ نف زخم

برخــالف تمــام حــوادث طبیعــی ســال های گذشــته، 
پایگاه هــای کمک  رســانی ۱۰ مؤسســه خیریــه شــامل : 
پیــام امیــد، مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد، نیــکان 
ــای  ــه  ه ــا ، بچ ــگام ، ایلی ــی، هم ــر گیت ــوت ، مه مام
همــدالن  بنیــاد  فرشــته  اند،  کــودکان   ، سیب ســرخ 

کــودک و نوجــوان و امیــد فــردا بــه مــدت ۳ هفتــه دایــر 
ــادر  ــدادی از چ ــای ام ــیعی از کمک ه ــم وس ــود و حج ب
صحرایــی گرفتــه تــا مایحتــاج ضــروری ماننــد آب معدنــی، 
کنســرو ، شــیر خشــک و ... تــا لــوازم منــزل مثــل فــرش 
ــه   ــه منطق ــزی و... ب ــی ، اجــاق خــوراک پ ، بخــاری برق
ــانی  ــگاه کمک رس ــد پای ــز چن ــه نی ــد در منطق ــال ش ارس
ــؤولیت  ــه مس ــی و ازگل ــالت باباجان ــاب ، ث ــرپل ذه در س

ــد،  ــده گرفتن ــر عه ــع آن را ب ــع آوری و توزی جم

ــتاهای  ــی از روس ــدی در یک ــای نق ــل کمک ه از مح
منطقــه کانکــس کمــپ  هــای مســکونی خریــداری و نصــب 
ــع ســرپل ذهــاب  شــد. روســتای حســن ســلیمان از تواب
بــرای ایــن منظــور انتخــاب شــد و پــس از ســفارش خریــد 
ــکونی  ــس مس ــوع ۴۵ کانک ــوت در مجم ــرکت مام ــه ش ب
ــداری  و  ــی خری ــروه ۱۵ تای ــک گ ــی و ی ــروه ۱۰ تای در ۳ گ
ــتای  ــاکن در روس ــوار س ــه ۴۵ خان ــز ۹۶ ب ــر پایی در اواخ
حســن ســلیمان تحویل داده شــد. زمســتان ۹۷ ســفرهای 
مــددکاری و اعــزام تیــم روانشناســی در چنــد نوبــت عــالوه 
ــاوره های  ــاکنان، مش ــددکاری س ــده م ــکیل پرون ــر تش ب
ــتا  ــی روس ــی اهال ــازی روان ــدف باز س ــا ه ــی را ب تخصص

دنبــال کردیــم.

در گام نخســت اســتراتژی حمایــت از ســاخت منــازل 
ــی  ــازل روســتایی ( هدف ــه جــای احــداث من روســتایی ب
ــه آذربایجــان دنبــال می شــد) انتخــاب شــد،  کــه در زلزل
ــی  ــی مذاکرات ــن اهال ــت از نیازمندتری ــرای حمای ســپس ب
ــا  ــد ت ــام ش ــتی انج ــازمان بهزیس ــداد و س ــه ام ــا کمیت ب
مددجویــان واقعــی خــود را بــرای حمایــت مالــی تکمیــل 

منــازل نیمــه ســاز معرفــی کننــد.

شــایان ذکــر اسســت بــا توجــه بــه مأموریــت بنیادهای  
کــه  کرمانشــاه  اســتان  در  مســتقر  معیــن  مســکن  
مســؤولیت ســاخت منــازل روســتایی از محــل اعتبــارات 
مصــوب دولــت بــه طریــق وام را برعهــده داشــتند، 
سیاســت تکمیــل منــازل روســتایی بهتریــن تصمیــم گــروه 
ــه پــس از تحــوالت و نوســانات  ــود ک ــاران بحــران ب همی
ــاخت و  ــه س ــک را ب ــترین کم ــر بیش ــای اخی ارزی ماه ه

ــرده اســت. ــتایی ک ــازل روس ــل من تکمی

ــه ای  ــم نام ــداد تفاه ــه ام ــا کمیت ــق ب ــس از تواف  پ
ــا اعتبــار یــک هــزار و پانصــد و شــصت میلیــون  ریــال  ب
بــرای تکمیــل و تحویــل منــازل ۱۳ مددجــو در روســتاهای 

گزارش اقدامات مجتمع رعد در گروه همیاران بحران 
یک سال پس از زلزله کرمانشاه 
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حســن ســلیمان شــیرخان میولــی ، رمکــی ، بانــی هــوان 
و میولــی و ســفلی بــه امضــا رســید و اولیــن پرداخــت آن 

انجــام شــد.

در مذاکــره بــا ســازمان بهزیســتی اســتان کرمانشــاه 
نیــز ۳ مددجــوی ســازمان در روســتای شــروینه از توابــع 
ــد  ــی احم ــوان و الیاس ــی ه ــتاهای بان ــرود  و روس جوان
ازتوابــع ســرپل ذهــاب بــرای تکمیــل منــازل نیمــه 
ســاخته معرفــی شــدند کــه تفاهــم نامــه امضــا شــده بــا 
ــه  ــال ب ــون ری ــادل ســیصد و شــصت میلی ــاری مع اعتب

اجــرا گذاشــته شــد. 

همزمــان روســتای تیلــه کــوه کــه نزدیک تریــن 
روســتای مــرزی غــرب کشــور محســوب می شــود پــس 
از چنــد بازدیــد توســط نماینــدگان گــروه همیــاران 
بحــران بــا درخواســت شــورای روســتا ۲۰ واحد مســکونی 
ــرار  ــاز ق ــای نیمه س ــل خانه ه ــت تکمی ــورد حمای آن م
ــا امضــا تفاهم نامــه  ای معــادل یــک میلیــارد  گرفــت و ب
و چهارصــد ریــال و پرداخــت نوبــت اول بــه میــزان چهــار 
صــد میلیــون ریــال ســاخت منــازل آن روســتا بــه اجــرا 

گذاشــته شــد.

 مذاکــرات گــروه همیــاران بحــران بــا کمیتــه امــداد 
ــده  ــزل باقــی مان ــرای تکمیــل خدمــت رســانی ۳۸ من ب
ــی  ــل نهای ــه مراح ــلیمان ب ــن س ــتای حس ــی روس اهال
رســیده کــه در صــورت امضــا ایــن تفاهــم نامــه اعتبــاری 
ــزل  ــل ۳۸ من ــرای تکمی ــال ب ــارد ری ــر ۳ میلی ــغ ب بال
احداثــی در آن روســتا پرداخــت می شــود  و جمــع منــازل 
مــورد حمایــت در ایــن رویــداد غــم انگیــز را به تعــداد ۷۴ 

خواهــد رســاند.

همزمــان بــرای اســتفاده بهینــه از امکانــات مســتقر 
در روســتای حســن ســلیمان تفاهــم نامه  ها یــی بــا 
دانشــگاه علــوم پزشــکی و ســازمان فنــی و حرفــه  ای امضا 
شــده اســت کــه بــا تغییــری کاربــری کانکــس  هــای گروه 
ــک دندانپزشــکی در ســر  ــک کلینی ــران، ی ــاران بح همی
پــل ذهــاب، یــک درمانــگاه صحرایــی در ثــالث باباجانــی 
ــود و ۲  ــداث می ش ــکی اح ــوم پزش ــگاه عل ــط دانش توس
ــن  ــتای حس ــوزی در روس ــه آم ــی و حرف ــز کار آفرین مرک
ســلیمان و شــهر ســرپل ذهــاب توســط ســازمان فنــی و 

ــود. ــر می ش ــه  ای دای حرف
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بــا میزبانــی مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی نیکــوکاری رعد، 
نشســت ریاســت و مدیــران دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی بــا 
مســؤوالن مراکــز آمــوزش علمــی کاربــردی غــرب اســتان تهــران 
ــار  ــوی حض ــده از س ــرح ش ــه پرســش  های مط ــد و ب ــزار ش برگ

پاســخ داده شــد.
ــی  ــای آموزش ــدگان گروه  ه ــم، نماین ــن مراس ــدای ای در ابت
فرهنــگ و هنــر، صنعــت، خدمــات اجتماعــی و کشــاورزی ضمن 
ــب از  ــن مطال ــه مهم-تری ــکالت کاری ب ــا و مش ــان دیدگاه  ه بی
ــای  ــدود روس ــارات مح ــم  آوا، اختی ــامانه ه ــرادات س ــل: ای قبی
ــوازات  ــه م ــذی ب ــات کاغ ــه مکاتب ــل توج ــم قاب ــز، حج مراک
مکاتبــات سیســتمی، بازنگــری در برنامه  ریــزی درســی، کمبــود 
مدرســان رشــته  های تخصصــی فرهنــگ و هنــر، گســترش 
دانشــگاه و تنظیــم برنامــه پذیــرش حداقــل یــک ســاله مراکــز، 
نــگاه تعاملــی مســؤوالن نظــارت دانشــگاه بــه مراکــز آموزشــی، 
اطالع رســانی مناســب از انتشــارات و توفیقــات دانشــجویی 
مراکــز، پرداختــن بــه صنعــت کاربــردی، اجرایــی کــردن موضــوع 
ایده  پــردازی و رشــد تجاری ســازی، اصــالح عناویــن درســی 
ــط  ــعه رواب ــا، توس ــک درس  ه ــا و ت ــت در پودمان  ه ــروه صنع گ
بین  الملــل بــا حضــور در نمایشــگاه  ها، کمبــود متقاضیــان 
ــروه  ــز گ ــادی مراک ــه اقتص ــدم توجی ــاورزی و ع ــته  های کش رش
کشــاورزی بــرای برگــزاری کالس هــا ۳ تــا ۵ نفــره در مقایســه بــا 
کالس  هــای ۳۰ تــا ۴۰ نفــره ســایر گروه  هــا آموزشــی و مشــکالت 

ــد. ــز اســتیجاری، اشــاره کردن فضــای آمــوزش در مراک
ــه ســؤاالت مطــرح شــده، گفــت:  ــد در پاســخ ب ــر امی دکت
مــن قبــول دارم کــه در نظارت  هــا گاهــی نواقــص و کمبودهایــی 
وجــود دارد امــا در ایــن ۲ ســال بــه قــدری شاخص  ســازی شــده 
اســت کــه آییــن نامه هــا بــه تصویــب شــورای مرکــزی دانشــگاه 
ــا آن ۸  ــوم  و اعض ــر عل ــس آن وزی ــه رئی ــورایی ک ــد، ش می  رس

ــت و  ــور اس ــی کش ــته علم ــخصیت برجس ــر و ۵ ش ــاون وزی مع
مــا بــرای تمــام بحث  هــا شــاخص و نشــانگرهای متعــدد داریــم. 
در ایــن ۲ ســال حداقــل تغییــرات را داشــته  ایم و آیین نامــه 
نظــارت و تــک پودمــان بــه تصویــب شــورای مرکــزی رســیده کــه 
بــه زحمــت ســالی یــک یــا ۲ جلســه برگــزار می  کنــد. همچنیــن 
ــا کیفیــت  ــادآوری کنــم، پیشــنهادی کــه در جهــت ارتق ــد ی بای
باشــد مــورد اســتقبال و عنایــت بنــده اســت امــا پیشــنهادی کــه 
در جهــت بــرآوردن مصلحتــی باشــد مــن بــه آن بهــا نمی  دهــم.

ــدر  ــی پ ــد میرزاخان ــدس احم ــه مهن ــن جلس ــه ای در ادام
ــه  ــأت رئیس ــس هی ــی و رئی ــم میرزاخان ــور مری ــاد پروفس زنده  ی
ــه  ــدم ب ــر مق ــد ضمــن خی ــردی رع ــوزش علمــی کارب ــز آم مرک
ــران و  ــر مدی ــردی و دیگ ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــس دانش رئی
مســؤوالن ایــن دانشــگاه و نیــز مدیــران مراکــز آمــوزش علمــی 
کاربــردی غــرب اســتان تهــران، افــزود: آنچــه در گــروه خدمــات 
ــازماندهی آموزشــی  ــکر از س ــراز تش ــده اب ــرح ش ــی مط اجتماع
و اعــالم نتایــج دانشــگاه بــود و پیشــنهاد تجدیــد نظــر در 
مالک  هــای واقعــی بــرای ارزیابــی مراکــز کــه چنانچــه براســاس 
شــاخص های واقعــی  بررســی مجــدد شــود بــه نظــر مناســب  تر 
اســت و مســأله دیگــر انتخــاب یــک نفــر بــه نمایندگــی از ســوی 
ــایل و  ــری مس ــرای پیگی ــکالت ب ــی مش ــالم کتب ــا اع ــز ب مراک
معرفــی آن شــخص خدمــت ریاســت دانشــگاه جامــع اســت کــه 

ــروه اســت. ــر از کارگ بســیار مؤثرت
مهنــدس میزاخانــی بــا اشــاره بــه تاریخچــه تأســیس 
ــراد  ــتغال اف ــا اش ــاط آن ب ــد وارتب ــردی رع ــی کارب ــز علم مرک
ــد و همکارانــش  ــر امی ــزود : کاری کــه دکت ــت، اف دارای معلولی
ــیار  ــد بس ــام می  دهن ــردی انج ــی کارب ــع علم ــگاه جام در دانش
ــوع  ــک موض ــروز ی ــه ام ــتغال ک ــأله اش ــت و مس ــمند اس ارزش
ــرای ســایر افــراد جامعــه  ــوالن ب ــر معل جهانــی اســت  عــالوه ب
ــی از  ــیر کمک ــن مس ــر در ای ــم اگ ــا ه ــت دارد و م ــیار اهمی بس
دســتمان بــر آیــد بــرای اشــتغال افــراد معلولیــت انجــام دهیــم 
ــن  ــت و در ای ــان اس ــت از توان  یاب ــد حمای ــزه رع ــت ممی و صف
ــا  ــد، م ــؤولیت کرده  ان ــول مس ــد قب ــر فرهمن ــه دکت ــدت ک م
شــاهد هســتیم ایشــان بــا عشــق و عالقــه بســیار تــا آخــر وقــت 
مســائل را پی  گیــری و بررســی می  کنــد کــه جــای تشــکر فــراوان 

دارد.
ــاد درشــرف تأســیس  ــا تشــریح فعالیــت بنی ــان ب وی در پای
پروفســور مریــم میرزاخانــی، افــزود: ایــن بنیــاد علمــی کــه بــا 
مدیریــت اســاتید دانشــگاه شــریف اداره می  شــود، هدفــش 
و  اســت  نخبــگان  و  تحصیلــی  اســتعدادهای  از  حمایــت 
ــتند و  ــد هس ــی بهره  من ــطح  خوب ــک س ــه از ی ــجویانی ک دانش
بــه بنیــاد معرفــی مــی  شــوند بــرای حــل مشــکالت تحصیلــی و 
ــم کــه  ــادآوری مــی  کن ــان ی معیشــتی کمــک می شــود و در پای
دانشــگاه بایــد پرچمــدار تحقیقــات باشــد و هــر چقــدر در  زمینه 

ــم اســت. ــم ک ــم، بازه ــات گام برداری تحقیق

دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى:
شعار دانشگاه جامع،

 تبدیل شدن از یک دانشگاه پر حجم و کمى به یک دانشگاه کیفى است 

66

شماره 70،   زمستان 1397

در رعد چه خبر



خبــر

یاری  و  حمایت  انجمن  از  مرکب  که  احیا  گروه  همکاری  با 
نوجوانان  و  کودکان  از  حمایت  انجمن  و  اجتماعی  آسیب دیدگان 
برای  ایدز  بیماری  از  پیشگیری  و  آشنایی  همایش  است،  توان یاب 
مدیران  و  جوانان  و  بانوان  همیاری  گروه  اعضا  کارکنان،  کارآموزان، 

مجتمع رعد برگزار شد.
در این همایش دکتر هایده نکته دان، ایدز را یکی از ۵ عامل اصلی 
مرگ و میر انسان ها در جهان قلمداد کرد و گفت: این بیماری درمان 
قطعی ندارد، واکسن ندارد اما قابل کنترل و پیشگیری است و از هر 

۱۲۵ نفر یک نفر ناقل ویروس ایدز است.
وی افزود: براساس آمارهای اعالم شده ۵۰ درصد از بیماران آلوده 
به ویروس ایدز جوانان در سنین کار و فعالیت،  و ۸۸ درصد بیماران 

مرد هستند.
دکتر نکته دان عمده ترین علل شیوع بیماری ایدز را کمبود آگاهی، 
باورهای  و  مهارت  ضعف  فردی،  بهداشت  مقوله های  رعایت  عدم 
معنوی، ضعف آموزش و فقدان تعامالت مؤثر در نظام خانواده برشمرد 
و افزود: مهم ترین عامل بیماری یا HIV بروز رفتارهای پرخطر جنسی 
از سوی انسان است که در هر سن و سالی می تواند سالمتی انسان های 

دیگر را تهدید کند.
در قسمتی از این مراسم خسرو منصوریان مدیرعامل انجمن احیا 
با اشاره به تاریخچه تأسیس و فعالیت مجتمع رعد افزود: زمانی من 

در مجتمع رعد مسؤولیت داشتم که ۳ نفر کارآموز با رعد آشنا بودند 
و وقتی که از رعد رفتم ۲۰۰ نفر کارآموز در ۱۱ دوره از آموزش های رعد 
استفاده می کردند و آن زمان از ترکیب واژه های توانستن و یافتن که 
بار معنایی مثبتی داشت واژه توان یاب به جای واژه معلول که معنای 

ناخوشایندی در ذهن بجای می گذاشت، استفاده کردیم.
انجمن  تأسیس  فکر  به  رعد  از  بعد  این که  به  اشاره  با  وی 
آسیب دیدگان اجتماعی افتاده است، افزود: زمانی که به وزارت کشور 
چند  اما  نشد  موافقت  آن  با  کردم  مراجعه  مجوز  این  دریافت  برای 
سال بعد که برای تأسیس انجمن حمایت کودکان توان یاب مراجعه 
کردم، مهندس کالنتری گفت: مجوز این انجمن را نمی دهد مگر آنکه 
مسؤولیت انجمن آسیب دیدگان اجتماعی را قبول کنم و برای اولین 
بار مجوز ۲ انجمن به یک نفر در یک روز داده شد. از آن تاریخ به 
بعد انجمن احیا با ۵ خط تلفن مستقیم به نام «هات الین» خدمات 
مشاوره ای به آسیب دیدگان اجتماعی ارایه می داد که بیشترین تماس ها 
را خانم ها داشتند، پس از گذشت مدتی که مادران آسیب دیده که اکثر 
آنها ناخواسته از طریق همسران معتادشان به ایدز مبتال شده بودند، 
ابراز تمایل کردند برای آگاهی بخشی به جامعه تجربه زندگی با بیماران 
ایدز را به جامعه منتقل کنند و گروه مادران حامی سالمت از حضور 
مادرانی که در کنار این بیماری، خانواده و فرزندانشان را حفظ کردند 

به برگزاری همایش های آموزشی کمک مؤثری کردند.

برگزارى همایش آشنایى و پیشگیرى از بیمارى ایدز

پرافتخــار  کارآموختــگان  و  از کارآمــوزان  نفــر  ســه 
مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد بــا کســب حــد نصــاب 
الزم در کالس تفنــگ بــادی بــه اردوی انتخابــی تیــم 
ــوالن جمهــوری اســالمی  ــازان و معل ــدازی جانب ملــی تیران
ــازان  ــدازی جانب ــد، وبســایت انجمــن تیران ــران راه یافتن ای
و معلــوالن بــا نقــل ایــن خبــر افــزود: یــزدان کاویان نــژاد، 
در  شــرکت  بــا  رعــدی  طاهــره  و  شــیرمحمدی  مینــا 
مســابقات انتخابــی تیــم ملــی کســب حــد نصــاب تعییــن 
ــوت  ــدازی دع ــی تیران ــم مل ــی تی ــه اردوی انتخاب ــده ب ش
ــرکت در اردوی  ــس از ش ــب پ ــکاران منتخ ــدند، ورزش ش
انتخابــی بــه عضویــت تیــم تیرانــدازی در آمــده و بــه 

ــد. ــد ش ــزام خواهن ــی اع ــابقات جهان مس

راهیابى ورزشکاران تیرانداز مجتمع رعد به اردوى انتخابى تیم ملى 
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مجتمـع رعد با همکاری دانشـگاه علوم پزشـکی ایران 
و بیمارسـتان روزبـه، کارگاه آموزشـی «توانبخشـی مبتنی 
بـر فـرد» (IPS) را با هدف  آموزش  افـراد دارای معلولیت 
روان برگـزار کـرد در ایـن کارگاه ۳ روزه منصـوره پناهـی 
مدیرعامـل مجتمـع رعد، دکتر مریم رسـولیان روانپزشـک 
و عضـو هیئـت علمی دانشـگاه علوم پزشـکی ایـران، دکتر 
یاسـمن متقـی پـور روانشـناس و مدرس دانشـگاه شـهید 

بهشـتی و دکتـر مریم طباطبایی روانپزشـک و عضو هیئت 
علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی تهران در خصـوص مباحث 
آموزش هـای تخصصـی مرتبـط بـا «توانبخشـی مبتنـی بر 
مـدل  و  شناسـی  آسـیب  نظریه هـای  جدیدتریـن  فـرد»، 
آسـیب پذیـری- اسـترس، مصاحبه صحیح بـرای همیاران 
شـغلی،  نحوه شـرح و حال نویسـی و مهارت حل مسـاله 

را مطـرح کردند. 

کارگاه «توانبخشى مبتنى بر فرد» در مجتمع رعد برگزار شد 

کتاب «هنرهای ماندگار ایران» با معرفی چند اثر از پروین 
معرق  آموزش  به  سال  سی  حدود  وی  شد،  منتشر  خالقی 
اشتغال دارد و اولین دوره آموزشی هنر سوخت نگاری توسط 
ایشان در مجتمع رعد تدریس شده و تا کنون ۲ کتاب مصور از 

هنرهایش را به چاپ رسانیده است. 

من تدریس را عشق مى دانم

پروین خالقى استاد معرق مجتمع رعد:

افتخارآفرینی  رعد،  نیکوکاری  آموزشی  مجتمع 
خود  کارآموخته  و  کارآموز  توان یابان  مدال  کسب  و 
افشین  و  کوهکن  برهان  عباسی،  عباس  جمله  از 
پرفکر مقدم را که در پنجمین دوره رقابت های باشگاهی 
بوچیای مردان کشور در بابلسر تبریک گفت. توان یابان 
مجتمع رعد که در پنجمین دوره رقابت های باشگاهی 
شرکت  نام  با  ر  پرسپولیس  تیم  کشو  مردان  بوچیای 
کرده بودند با کسب رتبه دوم  کشوری مایه مباهات و 

افتخار مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد شده اند.

کسب مقام دومى توان یابان عضو تیم بوچیا پرسپولیس
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کارگاه اسـتفاده خالقانـه از ICT بـرای توان   یابـان بـا 
تکیـه منابع آموزشـی باز بـه همت دفتر منطقه  ای یونسـکو 
در تهـران و مشـارکت مجتمـع آموزشـی نیکـوکاری رعـد، 
دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی، مرکـز آمـوزش علمـی 
کاربـردی نیکـوکاری رعـد، کمیسـیون ملـی یونسـکو در 
ایـران و وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعات، برگزار شـد.
در آییـن آغازین این مراسـم مهنـدس احمد میرزاخانی 
عضـو هیـأت امنـا مجتمـع رعـد و رئیـس هیـأت رئیسـه 
مرکـز علمـی کاربـردی رعـد طـی سـخنانی بـه ضـرورت 
بهبـود کیفیـت زندگـی افـراد دارای معلولیـت و توجـه بـه 
ابعـاد اجتماعـی این گروه از شـهروندان پرداخـت و افزود: 
مجتمـع رعـد در طـول سـال  های خدمت رسـانی همـواره 
تـالش کرده ضمـن تعامل بـا جامعه توان  یابان بـه نیازهای 
آموزشـی و اجتماعی این عزیزان پاسـخی درخور و مناسـب 
بدهـد. ازایـن رو بـا ارائـه دوره  هـای آموزشـی متناسـب بـا 
نیـاز جامعـه، آمـوزش فنـون کامپیوتر، تأسـیس دانشـگاه 
علمـی کاربـردی بـرای توان  یابـان و ... در ایـن مسـیر گام 

است. برداشـته 
میرزاخانـی بـا تأکیـد بـر ضـرورت ارتباطات بـا جوامع 
حـوزه  مردم  نهـاد  سـازمان  های  همـکاری  بین  المللـی، 
را  فرهنگـی  علمـی،  سـازمان  های  بـا  ایرانـی  توان-یابـان 
مؤثـر خوانـد و افزود: برای ایجـاد توانمندی عزیـزان توان -
یـاب چـاره ای جـز تعامل بـا مجامـع فرهنگی نداریـم و در 
ایـن میـان برنامه  هـای مشـترک فرهنگـی نظیـر: برگزاری 
ایـن کارگاه می توانـد کمـک خوبـی بـه توسـعه ایـن روابط 

فرهنگی داشـته باشـد.
در ادامـه این مراسـم دکتر مریم سـلطانزاده سرپرسـت 
دفتـر منطقه  ای یونسـکو در تهـران، دکتر فرهـاد اعتمادی 
مدیر بخش ارتباطات و اطالعات کمیسـیون ملی یونسـکو، 
دکتـر شـهریار فرهمنـدراد رئیـس واحـد غـرب دانشـگاه 
محمـد  دکتـر  و  تهـران  اسـتان  کاربـردی  علمـی  جامـع 
اطالعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر  مشـاور  محمـودی 
بـه ابعـاد بین المللـی، ملـی، آموزشـی و دسـترس  پذیری 

اسـتفاده از منابـع آموزشـی بـاز اشـاره کردند.

کارگاه آموزشى یونسکو در مجتمع رعد برگزار شد
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در نشسـتی کـه شـهردار تهـران بـه مناسـبت روز جهانـی افـراد دارای معلولیـت بـا حضـور مسـؤوالن 
انجمن هـا حـوزه معلـوالن برگزار کـرد، ضمن ضـرورت توجه بـه توان یابان، افـزود: مدیریت شـهری باید برای 
دسـترس پذیری امکانـات شـهری همـه شـهروندان بـه خصـوص افـراد دارای معلولیت برنامه داشـته باشـد و 
موفقیـت در ایـن برنامه هـا مسـتلزم همکاری و مشـارکت سـمن های فعـال در این حـوزه و فعـاالن اجتماعی 
ایـن عرصـه اسـت. در ادامـه این جلسـه حاضران به طرح برخـی از مسـائل انجمن های فعال حـوزه توان یابان 
پرداختنـد و در پایـان ایـن جلسـه شـهردار تهـران با اهـدا لوح سـپاس از مدیرعامـل و مجتمع رعـد قدردانی 

کرد. 
همچنیـن در مراسـم دیگـری بـه مناسـبت هفتـه گرامی داشـت معلـوالن با حضـور جمعـی از کارآفرینان 
موفـق توان  یـاب، کارفرمایـان مرتبـط بـا کاریابـان توان  یـاب و مراکز آموزشـی و حرفه  آمـوزی توان  یابـان، دکتر 
سـیدنجم  الدین محمدی مدیرعامل سـازمان رفاه، خدمات و مشـارکت  های اجتماعی شـهرداری تهران ضمن 
تبریـک روز جهانـی معلـوالن، گفـت: ظرفیت  هـای قابل توجهـی در این جمع نهفته اسـت که یکـی از ثمرات 
ایـن نشسـت می  تواند به اشـتراک گذاشـتن ایـن توانایی  هـا در زمینه تولیـد، بازاریابی و اشـتغال افـراد دارای 
معلولیـت باشـد و فروشـگاه «دسـت  آفرین» بـا هدف توسـعه و عرضـه محصـوالت و صنایع دسـتی توان  یابان 
در مناطقـی از شـهر تهـران افتتاح شـده اسـت و در آینده نیز توسـعه بیشـتری پیـدا می  کند، این فروشـگاه با 
دریافـت امانـی محصـوالت توان  یابـان و فروش آنهـا و در زمینه بازاریابـی محصوالت عزیـزان توان  یاب فعالیت 

. می  کنند
مدیر عامـل سـازمان رفـاه، خدمـات و مشـارکت  های اجتماعـی در پایـان مراسـم بـا اهدا لوح سپاسـی از 

مجتمـع آموزشـی نیکـوکاری رعـد و منصـوره پناهـی مدیر عامـل آن تجلیل کرد. 

قدردانى شهردار تهران و سازمان رفاه، خدمات و مشارکت  هاى 
اجتماعى شهردارى از مجتمع رعد

خبــر
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disability are accepted in it. Currently, a visually-
impaired ,a partly visually-impaired and a student with 
disability are studying in this school. These students 
are among the most successful of all students at this 
school. This school has been adapted for children with 
disability, and these children are able to commute to 
the school, study and play in the schoolyard without 
help from others.

◢ Sareh and her visually-impaired friends proved 
that they could study alongside non-visually 
impaired students.

 A conversation with Hadi and Hamideh Shariati; 
parents of a partly visually- impaired child who studies 
in a regular school. Sareh spent her first year of grade 
school in a special school, but as for the second 
year, she went to a regular school. Hadi Shariati is a 
documentary filmmaker and had made several pieces 
of documentaries about various social fields prior to 
his child’s birth; however, when Sareh was born, he 
decided to make a documentary about her with the 
help of his wife. This documentary was made and was 
shown in other countries as well. Hadi has now decided 
to make a documentary about Sareh›s school, which 
is a regular school.

A conversation with Farzad and Shahrzad 
Poormohammad Rouhi at the office of the society of 
the family of the deaf about comprehensive education 
in schools. Farzad went to Baghcheban schools for 
his five years of elementary education, and went to 
regular schools for the rest of it. He is an electrical 
engineer and prefers that children with disabilities 
study in regular schools instead of special schools, 
although he, himself, has the experience of studying in 
both special and regular schools.

With a good command of software, no one will be 
without a job. A conversation with Alireza Vahidi, 
software expert and instrucor of web design classes in 
Ra›ad Institute. He has been teaching the interested 
people for two years in Ra›ad, however, he believes 

that in order to obtain good command in this field, 
more training is required.

◢ I advise everyone to be patient and diligent in 
work.
 A conversation with Zohreh Nateghi, translator of 
English and French languages

◢ We were minority in the minority!
 A conversation with Dr. Parisa Eftekhar - member of 
the board of trustees of Bavar institute 

◢ Practical solutions for people with disabilities 
in order to enhance their mental health
A note by Dr. Rihanna Mollanorouzi about how to 
enhance mental health 

◢ Murmur

◢ One teacher, thousands of memories,

 The 33 years memories of Mahmoud Ameri’s activities 
in raad Ra›ad

◢ Wheelchair overtaking bus! Luminaries with 
disabilities

◢ Avocado, a fruit, rich with nutrients and useful 
fats

◢ Health 

◢ Introducing a book 

◢ What’s up in Ra›ad?
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◢ Editorial

◢ All students should be able to study alongside 
one another regardless of their differences

A conversation with Dr. Mohammad Kamali, professor 
at the School of Rehabilitation Sciences, about the 
necessity of having physically-challenged students in 
regular schools.

 In this conversation, having referred to the history of 
treating people with disabilities, Dr. Kamali regards the 
second world war as a preamble to paying attention to 
the rehabilitation of people with disabilities.

According to him, in Iran, too, we have undergone a 
historic period of time, from the time when children with 
disabilities couldn’t study and couldn’t go to schools, to 
the time when they were sent to special schools, and 
eventually when they were gradually sent to regular 
schools to study alongside non- physically challenged 
students. A comprehensive school is a school in which 
students of all abilities can study.

◢- Ra›ad›s goal is creating equal opportunities

 A conversation with Narges Laleh, the manager 

of Ra›ad›s office for education, about the absence 
of comprehensive education in Ra›ad. According 
to Narges Laleh, it may be the case that education 
in Ra›ad isn’t integrated due to the lack of facilities; 
however, this institute has managed to move towards 
integrated employment by fulfilling the supported-
employment approach.

◢ The policy of the organization is making 
education comprehensive
A conversation with Dr Mohsen Ghafourian, the deputy 
of education and rehabilitation planning of the Special 
Education Organization

◢ The goal of UNESCO is increasing the social 
participation of people with disabilities through 
comprehensive education

A conversation with Dr. Moheb Hosseini who is in 
charge of the National Commission for UNESCO

◢ A look into the international convention of 
people with disabilities’ rights with regard to 
education
A note written by Mohammad Reza Dashti, member of 
public relations office in Ra›ad

◢ Combining conventional students with 
students with special needs, the point of 
Montessori education.
 An article by, Dr Gita Movaleli, the assistant professor 
of the psychological group at the University of Social 
Welfare and Rehabilitation Sciences, about the 
Montessori education method. This article talks about 
teaching creativity to children and the Montessori views 
on combining conventional students with students with 
special needs.

Segregation will impose additional disability on 
students with disabilities, A conversation with Mrs. 
Khoramdel; the principal of Abolma›ali School, and 
Mrs. Karbassizadeh, the counsellor of this school. 
Although this is a regular school, students with any 
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