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قا

سرمقاله

آگاهـی گام اول و مهـم  درتوانمندسـازی اسـت، در هـر زمینـه ای کـه آگاهی فـرد افزایش پیدا 
کنـد، تـوان او بـرای مدیریـت و اسـتفاده از آن موضـوع بـه طور نسـبی افزایش پیـدا می کند و 

هم زمـان بـا افزایـش آگاهـی، توانمنـدی فرد هـم به صـورت فزاینـده ای افزایـش می یابد.
بـرای دسـتیابی بـه هـر هدفـی، داشـتن اطالعـات شـرط اولیـه اسـت. وقتـی بـرای رفتن به 
مکانـی تصمیـم می گیریـم، اولیـن مرحلـه عـزم رفتـن اسـت کـه معـادل بـا انگیـزه ی اولیه و 
درونـی اسـت. در مرحلـه دوم کجـا رفتـن یـا انتخـاب هـدف مهم اسـت  و در سـومین مرحله 
چگونـه رفتـن و یا دانسـتن آدرس اسـت که ما را در رسـیدن بـه هدف راهنمایـی می کند. این 
سـه مرحلـه کـه شـامل تصمیم رفتـن، کجا رفتـن و چگونـه رفتن اسـت، مراحل انگیزشـی و 
پایـه بـرای برنامه ریـزی اسـت.  گام بعـدی چگونگی اجـرا و نحوه اسـتفاده از اطالعـات موجود 

است.  
توانمنـدی، معـادل بـا افزایـش احسـاس کفایت و عزت نفس اسـت. آمـوزش و افزایـش آگاهی 
سـرمایه ای مهـم  برای احسـاس کفایـت و افزایش اعتماد به نفس اسـت. از همیـن رو در همه 

برنامه هـای توانمندسـازی، آمـوزش یکـی از پایه هـای اصلی برنامه اسـت. 
در دوران رشـد تکنولـوژی کـه اطالعـات بـه سـادگی و بـا اسـتفاده از ابزارهـای روز در اختیـار 
عمـوم قـرار دارد، نقـش ویژگی هـای انسـانی، مهارت هـای ارتباطـی و انگیزشـی در موفقیـت 
افـراد و ایجـاد مزیـت بـرای آنـان بسـیار برجسـته شـده اسـت. از همیـن رو بخـش مهمـی از 
آموزش هـا عـالوه بـر آموزش هـای علمـی و محتوایی، بـه آموزش هـای انگیزشـی و مهارت های 

ارتباطـی اختصـاص داده شده اسـت.
موضـوع دسترسـی بـه اطالعـات در عصر حاضر امـری مهم و سـرمایه ای غیرقابل انکار اسـت. 
بـه طـور مثـال برای فعالیـت در بورس هر کشـوری اطالعات صنعتـی یا تجـاری مربوطه که در 
دسـترس عمـوم هـم قـرار دارد، نقش مهمـی در  موفقیت سـرمایه گذار دارد.  در همین راسـتا 
وضع قوانین سـختگیرانه، مجازاتی برای پیشـگیری از فسـاد و مشـکالت بعدی در  موارد رانت 
اطالعـات (در اختیـار گذاشـتن گزینشـی اطالعات و یا امکان دسترسـی به اطالعـات به دلیل 
موقعیـت خـاص شـغلی یا اجتماعـی) یکـی از موضوعـات جنجال برانگیـز دنیای امروز اسـت، 

کـه خـود دلیلـی بر نقـش ویژه و اهمیت داشـتن دانش اسـت.
در رقابت های فردی و حتا سازمانی، فرد یا سازمانی پیشتاز است که به توانمندسازی، افزایش 
آگاهی و رشد فردی خود توجه بیشتری کند و برنامه ای نظام مند، پویا و مدون برای این رشد 

ترسیم کند و  اجرای  این برنامه آموزشی را در صدر برنامه های خود قرار دهد. 
در دنیای جدید، همه چیز از آموزش شروع می شود.



خانم دکتر گویا، تعریف سواد در دنیای امروز 
چیست؟

تعریــف کالســیک ســواد، خواندن و نوشــتن 
و محاســبه کــردن اســت کــه در تاریــخ 
برنامــه درســی بــه اســم 3R ۱ معروف اســت. 
داشــتن این ســه مهــارت از حدود ۱۵۰ ســال 
پیــش، بــه عنــوان ســواد محســوب می شــد 
و وجــه تمایــز کســی کــه مدرســه می رفــت 
بــا کســی کــه بــه مدرســه نمی رفــت، 
کســب ایــن مهارت هــا بــود. چــون خوانــدن 
ــه  ــردن، در مدرس ــبه ک ــتن و محاس و نوش
آمــوزش داده می شــد. بــه همیــن دلیــل 
از وقتــی  کــه آمــوزش رســمی در کشــورها 
ــه  ــود  ک ــا ســواد ب ــداول شــد، کســی ب مت
مدرســه می رفــت و کســی کــه مدرســه 
نمی رفــت، بی ســواد محســوب می شــد. 
طبــق ایــن تعریــف از ســواد، از اواخــر قــرن 
بــرای  ســوادآموزی  کالس هــای  بیســتم 
ــع  ــد و مجام ــود آم ــم به وج ــاالن ه بزرگس
ــا  ــد ت ــه کنن ــدند هزین ــور ش ــی مجب محل
نســل قبــل کــه از  ســه مهــارت گفته شــده 

ــد.  ــواد بیاموزن ــد، س ــروم بودن مح

ــه  ــدود نیم ــا ح ــتم ت ــرن بیس ــروع ق از ش
آن، ایــن تعریــِف ســواد، بــرای جامعــه 
ــر  ــه نظ ــی ب ــان، کاف ــده آن زم ــر پیچی کمت
ــرن  ــه دوم ق ــر نیم ــی از اواخ ــید. ول می رس
بیســتم بــه بعــد، بحث هــای جدی تــری 
ــد.  ــرح ش ــواد مط ــف س ــه تعری ــبت ب نس

ورود  بحث هــا،  ایــن  مهم تریــِن  از  یکــی 
ــه  ــود ک ــی ب ــه عموم ــه عرص ــوژی ب تکنول
افــزون  جدیــدی  مهارت هــای  نیازمنــد 
ــردن  ــبه ک ــتن و محاس ــدن و نوش ــر خوان ب
ــن، انتظــار از مدرســه  ــود. بنابرای ــی ب ابتدای
ــوزان،  ــواد در دانش آم ــن س ــاد ای ــرای ایج ب
باالتــر رفــت. مدرســه همیشــه قلــب جامعــه 
ــوده و هســت  ــه ای   ب ــر منطق ــی در ه محل
آمــوزش  شــروع  در  کــه  همان گونــه  و 
ــز  ــه تمای ــه وج ــت ک ــار می رف ــمی انتظ رس
بیــن افــراد مدرســه رفتــه و مدرســه نرفتــه 
مشــهود باشــد، در اواخــر قــرن بیســتم نیــز 
انتظــار می رفــت کــه مدرســه، ایــن انتظــار 
را بــرآورده کنــد و مهــارت تکنولوژیکــی را در 
دانش آمــوزان ایجــاد نمایــد. پاســخ بــه ایــن 
ــه کــردن  ــا  اضاف ــد، ب ــای جدی ــاز در دنی نی
ــا  ــه آموزش هــای مدرســه ای ی ــد درس ب چن
ــه  ــی ب ــد درس ــد واح ــردن چن ــا ک جابه ج
دســت نمی آیــد و الزم اســت کــه توجــه 
جــدی نســبت بــه تغییرهــای مناســب 
ــاد شــود.  ــد ایج ــای جدی ــای نیازه ــر مبن ب
تکنولوژیکــی،  مهارت هــای  بــر  افــزون 

ریاضی/  آموزش  رشته  دکترای  گویا،  زهرا  دکتر 
برنامه ریزی درسی از دانشگاه بریتیش کلمبیا در ونکوور 
کانادا و استاد دانشکده ریاضی دانشگاه شهید بهشتی 
است. عالقه مشخص او در حوزه آموزش عمومی است و 
به همین دلیل، موضوع های مربوط به آموزش وپرورش را 

دنبال می کند و دغدغه آموزش عمومی را دارد.

نقش مدرسه در جامعه پذیری افراد بی بدیل است
زهرا گویا استاد دانشگاه شهید بهشتی ؛

 در جدیدترین تعریف یونسکو از 
سواد، مهارت های تفکر انتقادی 

شامل انتخاب گری، تصمیم گیری، 
ارزیابی، استدالل کردن و مقایسه 

کردن نیز به تعریف قبلی اضافه 
شده است. این ها مهارت هایی 

هستند  که انسانی که درجامعه امروز  
زندگی می کند، باید به آنها مسلط 

شود تا بتواند علم را به عمل درآورد 
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توســعه مهارت هــای اجتماعــی، تمریــن 
از  حفاظــت  مســالمت آمیز،  هم زیســتی 
ــح و آمــوزش  محیــط زیســت، آمــوزش صل
فعالیت هــای مشــارکتی و ســواد شــهروندی 
ــا و  ــه ای، معن ــای مدرس ــم در آموزش ه ه

ضــرورت پیــدا کرده اســت. 
تلفیــق  گذشــته،  در  همچنیــن 
ــادی،  ــی، اعتق ــی، زبان ــای قوم پیچیدگی ه
ــی  ــع محل ــی در جوام ــلیقه ای و فرهنگ س
ــع  ــاط جوام ــت و ارتب ــود نداش ــر وج کمت
محلــی و جهانــی انــدک بــود و بدیــن 
ســبب، شــاید نیــاز چندانــی وجود نداشــت 
کــه افــراد یــاد بگیرنــد و ســواد الزم را بــرای 
ــی،  زیســتن و تعامــل در جوامــع چندصدای
ــد  ــی بودن ــا مهارت های ــد. این ه کســب کنن
کــه از اواخــر قــرن بیســتم و بــه خصــوص 
ــا تبییــن و توســعه نظریه هــای انتقــادی،  ب
ــا  ــرح  شــدند. ب ــا صراحــت بیشــتری مط ب
طــرح نیازهــای جدیــد و بــاال رفتــن ســطح 
ــی  ــای محل ــی، جامعه ه ــارات اجتماع انتظ
ــن  ــه ای ــی پاســخگویی ب ــی، توانای ــه تنهای ب
نیازهــا را نداشــتند و بحث هــای زیــادی 
در حوزه هــای گوناگــون علــوم انســانی و 
اجتماعــی و از جملــه علــوم تربیتــی مطــرح 
ــا  ــود کــه ب ــن ب ــا ای ــز آنه شــدند کــه تمرک
ایــن همــه تنــوع و پیچیدگــی و ســطح 

ــرد؟  ــد ک ــه بای ــاال، چ ــارات ب انتظ

پس در هر دوره ای، اهداف آموزش متفاوت 
تغییر  زمان  مقتضیات  برمبنای  و  است 

می کند؟  
آمــوزش  اهــداف  دوره ای  هــر  در  بلــه. 
متفــاوت بــوده و هســت و بــه ایــن دلیــل، 
همیشــه آمــوزش عمومــی، جایــگاه ویــژه ای 
در بــرآورده کــردن انتظارهــا داشــته و دارد. 
بــرای مثــال، از دو دهــه گذشــته و بــا ورود 
ــا  ــوع انتظاره ــزاره ســوم، ســطح و ن ــه ه ب
از مدرســه بســیار باالتــر رفته اســت. از 
ــای  ــه ج ــوژی، ب ــته تکنول ــه گذش دو ده
ایــن کــه تنهــا بــه عنــوان یــک وجــه 
ــه  ــاز در مدرســه و جامعــه ب ــا امتی ــز ی تمای
حســاب آیــد، زیرســاخت های مدرســه را 
ــال  ــن س ــًال از چندی ــر داده اســت. مث تغیی
ــی در  ــران، حت ــه حــال در ای ــا ب گذشــته ت
ــن مناطــق کوهســتانی کشــور  دورافتاده تری
نیــز ثبت نــام بــرای کنکــور، به صــورت 
الکترونیکــی صــورت می گیــرد. پــس وقتــی 
پیچیدگی هــای  بــا  جامعــه ای  وارد  کــه 
ــای  ــم برنامه ه ــویم، نمی توانی ــد می ش جدی
آموزشــِی خطــی داشته  باشــیم. نمی توانیــم 
بگوییــم کســی کــه خوانــدن و نوشــتن بلــد 
ــد باشــد.  ــوژی بل ــد تکنول نیســت، نمی توان

درســی  برنامه هــای  جدیــد،  دنیــای  در 
خطــی و سلســله مراتبی، پاســخگو نیســتند 
و ضــروری اســت کــه ماهیتــی درهم تنیــده، 
چنــد بعــدی و پیچیــده پیــدا کننــد. ممکن 
اســت دانش آمــوزان فراتــر از تمرکــز برتنهــا 
ســه مهــارت خوانــدن و نوشــتن و محاســبه 
ــرل  ــرای کنت ــوزش ب ــد آم ــردن، نیازمن ک

ــند! ــم داشته باش ــم ه خش

 یعنی عالوه برجایگاه تکنولوژی که امروزه 
مانند  دیگری  بحث های  افتاده است،  جا 
کرده است،  پیدا  اهمیت  هم  جامعه پذیری 
چون نیاز جامعه است و مدرسه باید به آنها 

هم بپردازد. درست است؟
ــه ای  ــورد جامع ــن در م ــی ای ــًا! منته دقیق
ــه  ــه چ ــه ب ــد ک ــودش بدان ــه خ ــت ک اس
مهارت هایــی نیــاز دارد! ولــی می دانیــم 
و  خشــم  کنتــرل  آمــوزش  می توانیــم  و 
ــه  ــال آن را در مدرس ــح و امث ــوزش صل آم
اســت  ایــن  واقعیــت  داشته باشــیم. 
کــه خیلــی از ایــن آموزش هــا بــه جــز 
ــی  ــای بوم ــه، آموزش ه ــای اولی مهارت-ه
هســتند کــه بــا فرهنــگ مــا درآمیخته انــد 
ــرای  ــا، پذی ــه م ــی جامع ــای فرهنگ و غن
چنیــن آموزش هــای نوینــی هســت. البتــه 
جــای تأســف دارد کــه در آموزش هــای 
مدرســه ای، از جامعــه پرتحــرِک موجــود در 
ــاب  ــوز در کت ــر هســتیم. هن ــران، عقب ت ای
ریاضــی دوره ابتدایــی، بــرای مبــادالت 
ــی  ــی و دوریال ــک ریال ــی از ســکه های ی پول
ایــن  و  می شــود  اســتفاده  آن  نظایــر  و 
نشــان می دهــد کــه آمــوزش عمومــِی مــا  از 
جامعــه، عقب تراســت. بــرای نمونــه، قابــل 

ــد در  ــه بع ــن ب ــه از ای ــی اســت ک پیش بین
ایــران، افــراد در تبــادل مالــی خویــش اصــًال 
بــا پــول ســروکار پیــدا نکننــد و در چنیــن 
ــودکان،  ــه ک ــت ک ــی اس ــرایطی، طبیع ش
«کارت خــوان» را بیشــتر از پــول بشناســند. 
ــک  ــی ی ــوزش ســواد مال ــن ســبب، آم بدی
ترتیــب،  همیــن  بــه  اســت.  ضــرورت 
ــس،  ــته آدام ــک بس ــد ی ــرای خری ــا ب آنه
ده هــا انتخــاب و مســئله تصمیم گیــری 
دارنــد. پــس آمــوزش چگونگــی انتخــاب و 
تصمیم گیــری ، در مدرســه شــکل می گیــرد 

ــت.  ــئول آن اس ــه مس و مدرس

شکل گیری  در  مدرسه  نقش  به  توجه  با 
مدارس  اگر  که  گفت  باید  افراد،  شخصیت 
برای  فرهنگ سازی  در  باشند،  کارآمد 
آموزش های شهروندی در جامعه خیلی جلوتر 
می رویم. این در حالی است که با وجود ٪۱۵ 
از جمعیت که دارای انواع معلولیت هستند، 
که  نشده  ایجاد  فرهنگ سازی  این  هنوز 
جامعه  وارد  جسمی  ناتوانی  با  فردی  وقتی 
می شود، همه با تعجب نگاهش نکنند یا به 

او ترحم نکنند؟
ــن فرهنگ ســازی در مدرســه  الزم اســت ای
انجــام شــود، ولــی بــه نظــرم بایــد مراقــب 
باشــیم کــه واقع بینانــه و نــه صــوری، 
انجــام شــود. وقتــی یــک دانش آمــوز دارای 
ــی در  ــوز معمول ــک دانش آم ــت و ی معلولی
مدرســه کنــار هــم هســتند، خیلــی طبیعی 
اســت کــه  دانش آمــوز معمولــی از او بپرســد 
کــه چــرا آن دو بــا هــم فــرق دارنــد؟ چیــزی 
ــت.  ــه معلولی ــد ن ــاوت می بین ــه وی تف ک
ایــن در حالــی اســت کــه در نظــام آموزشــِی 
ایــران، بــا معلولیــت بــه عنــوان یــک 
ــوزان  ــده  و دانش آم ــورد نش ــت برخ واقعی
عــادی بــرای بــا هــم بــودن در کنــار 
بچه هایــی کــه معلولیــت دارنــد و یادگرفتــن 
بــا هــم، آمــوزش ندیده انــد. در جوامــع 
ــؤال هایی از  ــن س ــرح چنی ــز، ط ــی نی غرب
طــرف دانش آمــوزان، نامتعــارف اســت، 
زیــرا اســتدالل ایــن اســت کــه طــرح چنین 
ســؤال هایی، ممکــن اســت توهیــن نســبت 
ــرِد دارای معلولیــت محســوب شــود.  ــه ف ب
ــن  ــی ای ــودک صــادق اســت و وقت ــی ک ول
ــد  ــؤال می کن ــد، از وی س ــاوت را می بین تف
و اگــر پاســخ قانع کننــده ای بگیــرد، آن 
ــا هــم دوســت  ــی زود ب دو در مدرســه خیل
می شــوند، بــه هــم کمــک می کننــد و 
بینشــان یــک همزیســتِی ســالم و طبیعــی 
ــی از  ــته، بخش ــد. در گذش ــود می آی به وج
ــترده  ــای گس ــا در خانواده ه ــن آموزش ه ای
ــود  ــر، وج ــاال دیگ ــه ح ــاد ک ــاق می افت اتف
خارجــی ندارنــد. کــودکان در خانــواده ، 

وقتی کودکاِن دارای معلولیت و کودکان 
عادی درمدرسه کنار هم قرار بگیرند، 
یاد می گیرند که این یک اتفاق طبیعی 

است که بعضی از افراد، دارای 
مشکل جسمی یا روحی هستند. 

مثًال با وجودی که اکثریت می بینند، 
می شنوند و مشکلی ندارند، ولی 

بعضی ها نمی بینند، بعضی ها 
نمی شنوند و بعضی ها مشکالت 

دیگری دارند. آنها الزم است بدانند 
که سؤال کردن درباره این تفاوت-

ها اشکال ندارد، اما تعجب کردن و 
نپذیرفتن است که اشکال دارد
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ــو  ــه و عم ــزرگ و خال ــزرگ و پدرب از مادرب
ــا را  ــی چیزه ــا، خیل ــا و برادره و خواهره
ــاد  ــتقیم ی ــا غیرمس ــتقیم ی ــور مس ــه ط ب
می گرفتنــد و آمــوزش می دیدنــد. ولــی 
در خانواده هــای امــروزی کــه خانواده هــا 
مــادران  و  پــدران  و  شــده اند  کوچــک 
مجبورنــد ســاعت-های طوالنــی در بیــرون 
از خانــه کار کننــد، مدرســه بهتریــن مــکان 
بــرای یادگیــری و یاددهــی مهارت هــای 
ــازی از  ــت. فرهنگ س ــی اس ــی زندگ اساس
طریــق تک تــک درس هــای مدرســه ای قابل 
انجــام اســت، بــه شــرطی کــه بــاری اضافــه 
ــل  ــه تحمی ــمی مدرس ــای رس ــه برنامه ه ب
ــکو از  ــف یونس ــن تعری ــود. در جدیدتری نش
ســواد، مهارت هــای تفکــر انتقــادی شــامل 
ارزیابــی،  تصمیم گیــری،  انتخاب گــری، 
اســتدالل کــردن و مقایســه کــردن نیــز بــه 
ــا  ــت. این ه ــه شده اس ــی اضاف ــف قبل تعری
ــه  ــانی ک ــه انس ــتند  ک ــی هس مهارت های
ــد  ــد، بای ــی می کن ــروز  زندگ ــه ام درجامع
بدانــد تــا بتوانــد علم را بــه عمــل درآورد. در 
عصــر جدیــد، تکنولــوژی یــک امــر خــاص و 
تجملــی نیســت، بلکــه ابــزار کارافــراد بــا هر 
شــرایطی اســت. تکنولــوژی بــه دانش آمــوز 
کمــک می کنــد تــا ده هــا راه حــل را بــا هــم 
ــم را  ــن تصمی ــد بهتری ــد و بع ــه کن مقایس
ــه  ــه مدرس ــود ک ــه می ش ــر گفت ــرد. اگ بگی
ــاده  ــرای زندگــی  واقعــی آم ــراد را ب ــد اف بای
ــه هــم در نظــر  ــد، الزم اســت ایــن نکت کن
ــه شــود کــه زندگــی واقعــی، زندگــِی  گرفت
لوکــس ترســیم شــده در کتاب هــای درســی 
ــوًال  نیســت. آموزش هــای مدرســه ای، معم
ناصافــِی واقعیــت را نادیــده می گیرنــد! ولــی 
اکنــون کــه حقایــق از طریــق تمــام مراجــع 
الکترونیکــی و غیرالکترونیکــی در دســترس 
هســتند، دیگــر تنهــا وظیفــه مدرســه، 
آمــوزش حقایــق و مســلمات، نیســت. 
ــک مســئله،  ــرای ی ــف ب ــای مختل راه حل ه
در زمینه هــای واقعــی معنــا و مفهــوم پیــدا 
می کنــد، وگرنــه در زمینه هــای غیرواقعــی، 
ــک راه حــل  ــا ی ــر مســئله، تنه ــوًال ه معم
دارد. در نتیجــه، ســوادی کــه ضــرورت 
زندگــی در دنیــای امــروز اســت، ســواِد 
زیســتن در جامعــه پیچیــده جدیــد و توانایی 
ایجــاد تغییــرات مثبــت در آن و آگاه بــودن 

ــر شــرایط آن اســت.  ــه تغیی نســبت ب
دوســت دارم از یــک تجربــه زیســته خــود، 
مثالــی بزنــم: مــن در ســه دوره زمانــِی 
متفــاوت، بــرای شــرکت در ســه مناســبت 
و  رفتــم  ژاپــن  بــه  علمی آموزشــی، 
فرصت هــای بــا ارزشــی بــرای آشــنا شــدن 
بــا نظــام آموزشــی آن کشــور یافتــم. یکــی 

ــن اســت  ــن ای از ویژگی هــای اجتماعــی ژاپ
کــه جامعــه آموزشــی در ایــن کشــور، تــک 
ــن اســاس، آمــوزش  ــر ای ــی اســت. ب صدای
ــادی و  ســکوالر اســت و وارد مباحــث اعتق
ــان  ــه زب ــردم ب ــه م ــود. هم ــی نمی ش دین
ژاپنــی صحبــت می کننــد و تاریــخ مکتــوب 
و مــدون و مشــترکی دارنــد. در آخریــن 
دهــه قــرن بیســتم- ســال ۱۹۹۲ میــالدی- 
ــم و از  ــن رفت ــه ژاپ ــار ب ــرای اولیــن ب کــه ب
ــا  چنــد مدرســه دولتــی بازدیــد کــردم، و ت
ــم،  ــدودم آموخت ــه مح ــه از تجرب ــی ک جای
تنــوع قومــی و نــژادی و زبانــی و فرهنگــی، 
جایگاهــی در آمــوزش مدرســه ای نداشــت. 
ــالدی  ــه در ســال ۲۰۰۰ می ــار دوم ک ــی ب ول
بــه ایــن کشــور ســفر کــردم، متوجــه شــدم 
در  ژاپــن،  در  جدیــدی  اتفاق هــای  کــه 
ــی  ــال، منف ــرای مث ــوع اســت. ب ــال وق ح
ــام  ــر تم ــن ب ــت در ژاپ ــد جمعی شــدن رش
ابعــاد ســوادآموزی و آمــوزش و کارکردهــای 
اجتماعــی مــردم ژاپــن، تأثیــر گذاشــته  
ــت  ــا صحب ــا آنه ــه ب ــگرانی ک ــود. آموزش ب
می کــردم، ابــراز نگرانــی می کردنــد کــه 
جامعــه «پیــر» شــده، امیــد بــه زندگــی باال 
ــه ازدواج و تشــکیل  ــل ب ــه  و چــون می رفت
ــی  ــداد فرزندان ــه، تع ــواده کاهــش یافت خان
ــادی  ــا شــیب زی ــد، ب ــا می آین ــه دنی ــه ب ک
در حــال کاهــش اســت و رشــد جمعیــت، 
منفــی اســت. در نتیجــه فاصلــه بیــن پیرها 
و جوان هــا بــه ســرعت درحــال زیــاد شــدن 
اســت و پیش بینــی می شــود کــه بــرای 
نگهــداری از ســالمندان، ژاپــن مجبــور 
ــرو  ــور، نی ــارج کش ــه از خ ــد ک ــد ش خواه
جــذب کنــد و همیــن امــر، یک دســتی آن 

ــد زد.  ــم خواه ــر ه ــج، ب ــه را به تدری جامع
مثــًال کســانی کــه از خــارج می آینــد، بایــد 
زبــان ژاپنــی یــاد بگیرنــد، پــس آمــوزش این 
ــر ژاپنــی زبان هــا، مســئولیت  ــه غی ــان ب زب
جدیــدی بــرای نظــام آموزشــی ایجــاد 
می کنــد. از طــرف دیگــر، بــرای مــراوده بــا 
«خارجی»هایــی کــه ژاپنــی زبــان دومشــان 
ــا  ــه آنج ــری ب ــای دیگ اســت و از فرهنگ ه
می رونــد، ژاپنی هــا نیــز الزم اســت کــه 
ــه  ــده ب ــذب ش ــازه ج ــراد ت ــان اف ــم، زب ه
کشــور را یــاد بگیرنــد و هــم فرهنــگ آنهــا 
ــورت،  ــن ص ــر ای ــرا در غی ــند. زی را بشناس
ــد!  در  ــتار می مانن ــدون پرس ــالمندان ب س
آذر  ســال ۲۰۱۸-  در  کــه  بــاری  آخریــن 
ــد از  ــع بازدی ــم، موق ــن رفت ــه ژاپ ۱۳۹۷ ب
مدرســه و گفت وگــو بــا مســئوالن آن و 
ــاز  ــرات ب ــا، شــاهد تغیی ــد از کالس ه بازدی
ــه  ــًا، ریش ــه عمدت ــودم ک ــتری ب ــم بیش ه
ــت.  ــن داش ــی در ژاپ ــرات اجتماع در تغیی
ــرایط  ــی ش ــه وقت ــت ک ــن اس ــورم ای منظ
اجتماعــی تغییــر می کنــد یــا دگرگــون 
در  بازاندیشــی  جــز  چــاره ای  می شــود، 
کــردن  پیــدا  و  آموزشــی  برنامه هــای 
ــد  ــرایط جدی ــا ش ــب ب ــای متناس راه حل ه
نیســت. تغییــر شــرایط اجتماعــی در تمــام 
ــی از  ــت و یک ــی اس ــری طبیع ــان، ام جه
علت هــای اصلــِی بازنگــری و بازاندیشــی 
ــن  در برنامه هــای آموزشــی و درســی، همی
ــبت  ــران نس ــن، در ای ــود ای ــا وج اســت. ب
ــود  ــادی وج ــِی زی ــت، لخت ــن واقعی ــه ای ب
دارد و اغلــب اوقــات، تغییــرات اجتماعــی، 
ــه  ــد و جامع ــر می ده ــم تغیی ــرایط را ه ش
راه حل هــای تــازه ای بــرای حــل مشــکالتش 
پیــدا می-کنــد و بعــد از همــه اینهــا، تــازه 
ــر آن  ــر ایجــاد تغیی ــه فک نظــام آموزشــی ب
ــد. در  ــی می افت ــه شــکل قطره چکان ــم ب ه
واقــع، تــا تغییــرات اجتماعــی و نیــاز جــدی 
بــه پذیــرش تنــوع و گوناگونــی بــر آمــوزش 
تصمیم هــای  نشــود،  تحمیــل  عمومــی 
آموزشــی کمتــر آنهــا را به حســاب مــی آورد. 
بــرای نمونــه، بــا وجــود تفاوت هــای قومــی 
و فرهنگــی و نــژادی و زبانــی و مذهبــی کــه 
ــود  ــه وج ــران ب ــی در ای ــک بی مثال موزایی
ــر اســت  ــان کم نظی ــه در جه آورده اســت ک
و باعــث غنــای جامعــه ایرانــی اســت، 
ــن  ــوری تدوی ــای درســی ط ــًا کتاب ه تقریب
ــر  ــران نظی ــه ای ــگار، جامع ــه ان ــده اند ک ش
ــل از تحــوالت  ــن قب ــه یک دســت ژاپ جامع
ــغ  ــلیقه تبلی ــک س ــه ی ــت  ک ــر آن اس اخی
ــا  ــه تفاوت ه ــاره ای ب ــم اش ــر ه ــده و اگ ش
شــده، بیشــتر تصنعــی اســت. در حالــی که 
ــا تغییــر مفهــوم ســواد، مدرســه موظــف  ب

در ایران، 
هنوز در آموزش ابتدایی ترین 

مباحث شهروندی، کار چندانی 
انجام نشده است و

 مدرسه نسبت به آن، 
حساس  نیست
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ــم  ــری ک ــم مباحــث نظ ــه از حج اســت ک
کنــد و بــرای پاســخ گویی بــه نیازهــای 
واقعــِی جامعــه چندفرهنگــی ایــران، فضای 

ــد.  ــبی اختصــاص ده مناس
ــن  ــوزش ابتدایی تری ــوز در آم ــران، هن در ای
ــام  ــی انج ــهروندی، کار چندان ــث ش مباح
ــه آن،  ــبت ب ــه نس ــت و مدرس ــده اس نش
ــوز  ــر دانش آم ــت.  اگ ــاس نیس ــوز حس هن
در مدرســه یــاد بگیــرد کــه چگونــه از خــط 
عابــر پیــاده عبــور کنــد، حــق عابــر و راننده 
ــا  ــان  ی ــم چیســت، آب ده ــه ه نســبت ب
اشــغال خــود را در خیابــان و معابــر عمومی 
ــد،  ــت کن ــران را رعای ــق دیگ ــدازد، ح نیان
ــد و  ــی را درک کن ــم خصوص ــای حری معن
ــرای خــود و دیگــران واجــب  حفــظ آن را ب
ــت  ــد و رعای ــور باش ــف صب ــد، در ص بدان
نوبــت بقیــه را بکنــد و ده هــا و ده هــا 
ــه  ــه هم ــوان ب ــه نمی ت ــر را ک ــورد دیگ م
آنهــا اشــاره کــرد، آیــا جــای دیگــری بــرای 
شــهروندی  مهارت هــای  ایــن  آموختــن 
ــی  ــای اصل ــن ج ــر م ــه نظ ــود دارد؟ ب وج
ــان حاضــر، مدرســه  ــا در زم ــن آموزش ه ای
ــی اســت  ــا حداقل های ــس! این ه اســت و ب
کــه مدرســه بایــد بــه کــودکان یــاد بدهــد. 
بایــد بــه مدرســه اعتمــاد کــرد و ایــن نهــاد 
مهــم اجتماعــی را تقویــت نمــود. ولــی الزم 
ــت مدرســه،  ــه تقوی ــم ک اســت توجــه کنی
صــدور  و  کــردن  دخالــت  معنــای  بــه 
ــه  ــت. البت ــه نیس ــرای مدرس ــتورات ب دس
در اکثــر مــدارس «ویــژه» غیرانتفاعــی، 
اولیــا بــر مدرســه حکومــت می کننــد و 
ــن  ــد. چنی ــف می کنن ــن تکلی ــش تعیی برای
مدارســی، در خدمــت والدیــن هســتند و از 
نظــر مــن، ایــن بدتریــن نــوع مدرســه داری 
اســت! مدرســه یــک مفهــوم عمیــق اســت 
و بایــد هویتــی مســتقل و منســجم داشــته 
باشــد تــا بتوانــد بــر هویــت اجتماعــی  افــراد 

تأثیــر بگــذارد. تعریــف ســواد در طــول 
ــًا گســترده تر می شــود، چــون   ــان، حتم زم
بســیاری از افــراد جامعــه، اگــر به طــور 
ــته  ــاط نداش ــان ارتب ــا جه ــم ب ــی ه واقع
باشــند، به طــور مجــازی رابطــه دارنــد. 
یعنــی افــراد جامعــه مجبورنــد یــاد بگیرنــد 
کــه بــه قواعــد و قوانیــن و تفاوت هــای 
ــن  ــای ای ــد و ج ــرام بگذارن ــر احت همدیگ
ــوز جــای  آموختن هــا، مدرســه اســت و هن
ایــن آموزش هــا در مدرســه، خالــی اســت.

سـی سـال از جنـگ در کشـور می گـذرد 
و عـالوه بـر وجـود معلولیت به هـر دلیل 
دیگـری، تعـداد زیـادی از افـراد جامعـه 
شـدند.  جانبـاز  یـا  معلـول  جنـگ  در 
از آن تاریـخ تـا کنـون، انـواع و اقسـام 
غیردولتـی  و  دولتـی  سـاختمان های 
در  متـرو  خطـوط  شـده اند؛   سـاخته 
ایـن مـدت بـه بهره بـرداری رسـیده اند، 
وسـایل نقلیـه عمومـی جدیدی سـاخته 
ایـن  اکثـر  در  ولـی  شـده اند،  وارد  یـا 
دسترسـی  ضـرورت  بـه  ساخت وسـازها، 

گروه هـای ویـژه ماننـد معلـوالن بـه آنها، 
توجـه نشده اسـت. ایـن در حالیسـت که 
از سـال ۱۳۶۳، در اکثـر نهادهـای دولتی 
و حکومتـی، سـتادهای «مناسب سـازی» 
تشـکیل شده اسـت. ایـن بـی توجهـی از 
کجـا شـکل می گیـرد و  فرهنگ سـازی از 

کجـا بایـد ایجاد شـود؟
ایـن  یعنـی  فرهنگ سـازی  مـن،  نظـر  بـه 
کـه تـالش  کنیـد تـا یـک ذهنیـت را تغییـر 
دهیـد، ولـی ایـن تغییـر اگرچه الزم اسـت، 
کافـی نیسـت. فرهنگ سـازی تنهـا بخشـی 
«سـواد»،  تعریـف  تغییـر  ماجراسـت.  از 
نهادهـای  بـرای  جدیـدی  مسـئولیت های 
«مدرسـه»،  آنهـا  رأس  در  و  اجتماعـی 
ایجـاد کـرده اسـت کـه بایـد در مقابـل آن، 
پاسـخ گو باشـند. هرچه فرهنگ سـازی شود 
خـوب اسـت، ولـی فرهنگ سـازی الزامـًا بـا 
پاسـخ گویی همـراه نیسـت. در صورتـی کـه 
نظام هـای آموزشـی و اجتماعـی در مقابـل 
ایجاد «سـواد»، باید پاسـخ گو باشـند. شـما 
سـتاد   ،۱۳۶۳ سـال  از  کـه  کردیـد  اشـاره 
مناسب سـازی ایجـاد شـده اسـت. طبیعـی 
اسـت کـه وقتی سـتادی تشـکیل می شـود، 
و  کارمنـد  و  معـاون  و  مدیـرکل  آن  بـرای 
سـایر امکانـات هـم پیش بینـی می شـود که 
هرکـدام هزینـه ای هـم بـه جامعـه تحمیـل 
می کننـد. ولـی تـا افـراد آمـوزش نبیننـد، 
بعید اسـت کـه انـواع این سـتادها، خروجی 
بـه  مدرسـه  البتـه  باشـند.  داشـته  جـدی 
ایـن  همـه  مسـئولیت  نمی توانـد  تنهایـی، 
آموزش هـا را به عهـده بگیرد. در ایـن مورد، 
آمـوزش عالـی نیـز سـهم مهمـی بـه عهـده 
دارد. بـرای مثـال، زمانـی یـک درس یـک 
شـد  طراحـی  خانـواده»  واحـدی «تنظیـم 
کـه بـرای تمـام دانشـجویان، اجبـاری بود. 
ایـن درس بـه دلیلـی تعریف شـد و بـه دلیل 
دیگـری حـذف شـد! یـا ایـن کـه یـک واحد 
درسـی «کارآفرینـی» بـرای همه الزامی شـد 

هرچقدرکه مدرسه، نسبت به شرایط 
اجتماعی آگاه تر باشد، رسالتش 

ویژه تر می شود و به نظر من، نقش 
مدرسه در جامعه پذیری افراد بی 

بدیل است! حیف است که از مدرسه، 
فقط برای آموختن همان سه مهارت 
خواندن و نوشتن و محاسبه کردن 

کالسیک، استفاده شود
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کـه انتظـار می رفـت دانشـجویان، بـا اصول 
آن آشـنا شـوند و مهارت های اولیه را کسـب 
کننـد. امـا در ایـن درس، بارهـا مشـاهده 
شـده کـه از چنـد «کارآفریـن» بـه اصطالح 
موفـق دعوت می شـود تا برای دانشـجویان، 
کسب وکارشـان  در  موفقیـت  چگونگـِی  از 
صحبـت کننـد. یعنـی از یـک طـرف به طور 
نظـری، راجـع بـه مبانـی کارآفرینـی آموزش 
داده می شـود و از طـرف دیگـر بـا ۱۸۰ درجه 
اختـالف در هـدِف اولیـه، کارآفریـن موفق را 
بـه گونه دیگـری معرفی کرده ایـم. افرادی که 
از «هیـچ بـه همه چیز» رسـیده اند، در صدر 
کارآفرین ها معرفی می شـوند. درسـت اسـت 
کـه همیشـه در هـر جامعـه ای، حالت هـای 
نمی تـوان  ولـی  دارنـد،  وجـود  اسـتثنایی 
تنهـا بـه آن مـوارد دلخـوش بـود و ایـن نوع 
تبلیغـات، نیـاز جامعـه را بـه «کارآفرینـی»، 
بـرآورده نمی کنـد و بدیـن علـت اسـت کـه 
موضـوع  یـک  بـه  تبدیـل  ضـرورت،  ایـن 
درسـی با مبانی نظری و عملی شـده اسـت. 
«کارآفرین»هایـی کـه بـدون اتـکا بـه دانش 
نظـری و حمایت نظـام وار نهادهای مسـئول 
ولـی  برانگیزنـد  تحسـین  شـده اند،  موفـق 
نمی توانند نقش الگویی داشـته باشـند. برای 
الگوسـازی، باید از مسـیرآموزش گذشت. به 
ایـن دلیـل تأکیـد کـردم کـه فرهنگ سـازی 
الزم اسـت، ولـی کافـی نیسـت. یـک تجربه 
رئیـس  تـا۸۲،   ۷۵ سـال  از  بگویـم:  کاری 
کتابخانـه مرکـزی دانشـگاه شـهید بهشـتی 
بـودم. یکـی از اولین مشـکالتی کـه نظرم را 
جلـب کـرد، تعـداد زیـاد پله هایـی بـود کـه 
بـرای ورود بـه کتابخانه وجود داشـت. اتفاقًا 
بعـد از جنـگ، دانشـجویان زیادی داشـتیم 
کـه مشـکالت جسـمی و معلولیتی داشـتند 
و از طریـق سـهمیه های مختلـف رزمندگان 
و ایثارگـران و نظایر آن، در دانشـگاه پذیرفته 
شـده بودنـد. هـر چـه فکر کـردم، دیـدم که 
امکان اسـتفاده این افـراد از کتابخانه، وجود 
نـدارد. تصمیم گرفتـم به آقـای دکتر ندیمی 
رئیس دانشـگاه که انسان بسـیار فرهیخته و 
مسـئولیت پذیـری بودنـد، مراجعـه کنم. به 
ایشـان گفتـم این سـهمیه ها بـدون حمایت 
سـاختمان  زیـرا  اسـت،  بی فایـده  عملـی، 
امکانـات  ابتدایی تریـن  فاقـد  کتابخانـه، 
نظیـر سـطح شـیب دار (رمـپ)، آسانسـور و 
سـرویس بهداشـتی مناسـب برای اسـتفاده 
ایـن افـراد اسـت. باالخـره، طـرح مسـئله و 
پیگیری هـا، سـبب شـد تـا بودجـه ای بـرای 
ایجـاد ایـن امکانـات حداقلـی، فراهم شـده 
و ایـن کار، انجـام شـود. منظورم این اسـت 
کـه ایـن مشـکل، فقـط بـا فرهنگ سـازی 
حـل نمی شـد، بلکـه بایـد در سـطح سـتاد 

تصمیم گیـرِی دانشـگاه، از حـل این مسـئله 
انجـام  عملـی  اقـدام  و  می شـد  حمایـت 

می شـد کـه خوشـبختانه انجـام شـد. 

چنیــن اقداماتــی  چگونــه باید در ســطح 
وســیع صــورت بگیــرد و ضــرورت عمــل 
بــه آن، بــه وجــدان عمومــی جامعــه راه 

پیــدا کنــد؟  
الزم اســت کــه ایــن اتفــاق، در ســطح 
رخ  جامعــه  کالِن  سیاســت گذاری های 
ــا پندهــای اخالقــی  دهــد. جامعــه فقــط ب
و نصیحــت کــردن، متحــول نمی شــود 
ــد  ــد بدان ــه بای ــد. جامع ــعه نمی یاب و توس
کــه در ازای هزینــه ای کــه بــرای ادغــام 
ــش- ــا دان ــت ب ــوزان دارای معلولی دانش آم
ــدت و  ــد، در میان م ــادی می کن ــوزان ع آم
درازمــدت، بــه میــزان زیــادی از هزینه هایش 
کاســته می شــود و از نظــر مالــی، جلــو 
می افتــد. یــادم می آیــد در ســال ۱۳۸۳، 
ــرای شــرکت در کنگــره آمــوزش ریاضــی،  ب
بــه دانمــارک رفتــه بــودم. در متــرو نشســته 
بــودم و بــا دو نفــر از شــرکت کنندگاِن 
ــه  ــم ک ــت بودی ــغول صحب ــی مش دانمارک
چنــد نفــر مســن کــه دارای معلولیــت 
بودنــد، وارد متــرو شــدند و جالــب ایــن بود 
کــه همــه شــرایط اســتفاده از متــرو بــرای 
ایــن افــراد، مناســب بــود. بــا آن دو در ایــن 
مــورد صحبــت کــردم و آنها گفتنــد کــه مــا 
ــوض، ۷۰  ــم و درع ــه می کنی ــال هزین ۱۰ س
ــد  ــا توانمن ــرا ب ــم، زی ــو می افتی ــال جل س
و  افــراد  آمــوزش  و  معلــوالن  کــردن 
مناسب ســازی فضــا، افــراد دارای معلولیــت 
ــادی، اســتقالل  ــراد ع ــد اف ــد مانن می توانن
زندگــی  مســئولیت  و  باشــند  داشــته 
ــت،  ــد. در حقیق ــده بگیرن ــه عه ــود را ب خ
ــه  ــه جامع ــود ک ــن ب ــان ای ــق حرفش منط
ــرای  ــردن ب ــه ک ــه  هزین ــد ک ــد بفهم بای
امکانــات،  ایجــاد  فضــا،  مناسب ســازی 
آمــوزش و فرهنگ ســازی، معلــوالن و افــراد 
مســن را مســتقل می کنــد و ایــن کار، 
ســرمایه گذاری بــا ارزشــی اســت کــه عــالوه 
ــر  ــانی آن، از نظ ــای واالی انس ــر جنبه ه ب
ــت.  ــه اس ــه صرف ــیار ب ــز بس ــادی نی اقتص
همچنیــن، اگــر جامعــه از لحــاظ روحــی و 
روانــی متعــادل باشــد، از هــر نظــر جامعــه 
موفق تــری خواهــد بــود. مثــًال اگــر کنتــرل 
خشــم، آمــوزش صلــح، مشــارکت پذیری 
ــای  ــت حریم ه ــا رعای ــی ب ــی جمع در زندگ
فــردی و نظایــر آن در مدرســه بــه کــودکان 
آمــوزش داده شــود، بســیاری از هزینه هــای 
ــوِد هــر یــک از ایــن  ــر نب ــر اث بعــدی کــه ب
مهارت هــا بــه جامعــه تحمیــل خواهــد 

ــد.   ــش می یاب ــد، کاه ش

در حـال حاضـر بـا توجـه بـه گسـترش 
بسـیار  مجـازی  آموزش هـای  فـن آوری، 
گسـترده شـده اند. آیا چنیـن آموزش هایی 
و  کالسـی  آموزش هـای  جـای  می تواننـد 

حضـوری را بگیرنـد؟
اطالعــات  می توانــد  مجــازی  آمــوزش 
خوبــی بــه افــراد بدهــد، ولــی حس انســانی 
و تعامــل انســانی در آن وجــود نــدارد. هــر 
ــازی  ــای مج ــرد در فض ــه ف ــم ک ــدر ه چق
نتوانــد  شــاید  باشــد،  داشــته  حضــور 
ــی  ــی آموزش ــِت واقع ــودش را در موقعی خ
قــرار دهــد. قضــای مجــازی می-توانــد 
منبــع خوبــی  باشــد، ولــی جــای مدرســه 
و کالس درس را نمی گیــرد. متأســفانه در 
ــش  ــرای کاه ــگاه ها ب ــا، دانش ــر دنی سراس
ــه ســمت  ــه ســرعت ب هزینه هــای خــود، ب
کــه  می رونــد  پیــش  شــدن  مجــازی 
ــت.  ــث اس ــن بح ــارج از ای ــی آن، خ بررس
ــه  ــه ک ــئولیت مدرس ــت و مس ــا مأموری ام
ــا  ــت، ب ــوزش اس ــودن آم ــی ب ــاد الزام نم
دانشــگاه متفــاوت اســت. آمــوزش عمومــی 
ماننــد مایه کوبــی و بهداشــت عمومــی، 
حــق همــگان و مســئولیت نظــام اجتماعــی 
نســبت بــه افراد جامعه اســت و مســیر آن از 
ــور  ــذرد. همان ط ــو می گ ــل و گفت وگ تعام
طــور  بــه  را  مایه کوبــی  نمی تــوان  کــه 
مجــازی انجــام داد، همــه آموزش هــا را هــم 
ــه داد.  ــازی ارائ ــورت مج ــه ص ــوان ب نمی ت
البتــه مــن بــا ســازوکارهای ذهنــی خــودم 
ــل  ــت نس ــن اس ــم و ممک ــت می کن صحب
ــًا  ــد و اتفاق ــق نباش ــن مواف ــا م ــد ب جدی
آموزش هــای مجــازی، برایــش ملموس تــر و 
عمیق تــر باشــد. بــا مطالعــات و تحقیقاتــی 
ــار  ــه شده اســت، انتظ ــورد مدرس ــه در م ک
مــی رود کــه کارکردهای مدرســه، متناســب 
بــا تغییــرات اجتماعــی تغییــر  کنــد و جلوتــر 
از جامعــه حرکــت کنــد تــا مدرســه، باعــث 
ــی  ــود. در حال ــه  ش ــرات الزم در جامع تغیی
ــوازات  ــه م ــه ب ــات مدرس ــی اوق ــه گاه ک
تغییــرات اجتماعــی حرکــت می کنــد و 
ــی،  ــرات اجتماع ــم تغیی ــات ه ــی اوق گاه
ــاند.  ــود می کش ــال خ ــه دنب ــه را ب مدرس
ــرایط  ــه ش ــبت ب ــه، نس ــه مدرس هرچقدرک
ــر  ــر باشــد، رســالتش ویژه ت اجتماعــی آگاه ت
ــه  ــن، نقــش مدرس ــر م ــه نظ می شــود و ب
ــل اســت!  ــی بدی ــراد ب ــری اف در جامعه پذی
ــرای  حیــف اســت کــه از مدرســه، فقــط ب
آموختــن همــان ســه مهــارت خوانــدن 
ــیک،  ــردن کالس ــبه ک ــتن و محاس و نوش

ــود. ــتفاده ش اس
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لطفا خودتان را معرفی کنید:
استارت  مدیرعامل   فضلی،  امیرمحمد  سید 
آپ  نیکزی هستم.  در رشته مدیریت فرهنگی 
و ادبیات نمایشی تحصیل کردم.  از سال ۸۴ 
در مدارس و آموزشگاه ها و کارگاه های مختلف 
آموزش می دادم تا اینکه در سال ۹۵ با گروهی 
از دوستان، استارت آپ  نیکزی را راه اندازی 
یک  راه اندازی  ما  هدف  و  رویکرد  کردیم. 
بود.  ویدئو  پایه  بر  مجازی  آموزش  مجموعه، 
آموزش هایی  که به سمت  مهارتآموزی برود 
و به جای دروس تئوری دانشگاهی، مطالب 

کاربردی را آموزش دهد.

ایـن پروژه توسـط چه کسـانی آغاز شـد و 
بـه اجـرا در آمد؟

زیست  نیک  موسسه"  در  نیکزی"  پروژه"  
هم  با  که  دوستان   از  گروهی  توسط  فردا" 
سال  ۹۵  در  کار می کردیم،  این موسسه  در 
راهاندازی  و  نام  نیکزی  که به معنی زندگی 
بهترداشتن است، برایش انتخاب شد.  یکی 
آموزش  برنامه،  این  پایه های   اصلی ترین  از 
است. درآن  سال،  آموزش مجازی به شکلی 
وجود  کشور  داخل  در  بود،  ما  نظر  مورد  که 
نداشت.  نمونه خارجی آن،  سایت لیندا در 

آمریکا بود که  از آن الگو گرفتیم. ما از ابتدا 
آموزشی   محتوای  طراحی  و  تولید  دنبال  به 
ترجمه  کارهای  چون  بودیم  خودمان  توسط 
قبل  از  مجازی  آموزش  مختلف  مدلهای  در 
وجود داشتند، ولی ما با  رویکرد طراحی بومی 
آموزش مجازی،  فعالیتمان  را شروع کرده و 
به  دنبال آموزش های ویدیویی رفتیم. طراحی 
در حوزه آموزش ویدیویی،  چارچوب و اصولی 

دارد و ما براساس استاندارد اسکورم که یکی 
از استانداردهای آموزشی مطرح است، کار را 

آغاز نمودیم. 

 فرآینـد کاری شـما چگونه شـکل گرفت و  
دوره های آموزشـی نیکـزی، چه موضوعاتی 

را در برمی گیرنـد؟ 
آموزشی  موضوعات  و  سرفصل ها  انتخاب 
می گیرد.  صورت  نیازسنجی  براساس  ما 
بازار،  تحقیقات  طریق  از  را   نیازسنجی 
پرسشنامه، ارتباط با مراکز آموزشی مختلف 
و بخشی هم از طریق جست وجو در وبسایت 
خودمان به دست می آوریم. بررسی می کنیم 
دنبال  به  می شوند،   سایت  وارد  که  افرادی 
فرزند  بحث  مثال  هستند.  آموزش هایی  چه 
پروری، باالترین نیازبود و  آموزش نرم افزارها 
در مرتبه دوم قرار داشت. آموزشهایی که منجر 
از  هم  میشوند  درآمدزایی  برای  یادگیری  به 

بیشترین مراجعات به سایت  ما بودند. 
موضوعـات آموزشـی ارائـه شـده چند دسـته 
را شـامل می شـوند؛  یـک دسـته  شـامل 
مسـایل روانشناسـی اسـت کـه مباحثـی بـا 
موضـوع خانـواده، ازدواج، تربیـت فرزنـد و 
بحثهـای مهارت هـای فـردی مثـل؛ کنتـرل 

موسسه نیک زیست فردا ، استارت آپ جدیدی به نام نیکزی 
با موضوع آموزش مجازی بر پایه ویدئو با تاکید برمهارت محوری را 
حال  در  شرکت  این  کاربران  کردهاست.  راه اندازی   ۱۳۹۵ سال  از 
حاضر بیش از پنج هزار نفر از سراسر ایران و حتی خارج از ایران، 
از کشورهای فارسی زبان مثل؛  افغانستان و تاجیکستان  هستند.  
حدود صد وسی و پنج دوره آموزشی روی سایت شرکت قرار دارد. 
با سید امیرمحمد فضلی، مدیرعامل استارت آپ نیکزی به گفت و 
گو نشستیم و از فعالیت این شرکت، چشم اندازها و چالش هایی 
که با آن روبه روست پرسیدیم.   استارت آپ نیکزی تفاهم نامه ای با 
موسسه رعد برای همکاری بیشتر با این موسسه امضا کرده است.

از مزایای  آموزش مجازی، ایجاد 
امکان استفاده برای افرادی است 

که  معلولیت و مشکالت حرکتی 
دارند و یا در بیرون رفتن از خانه دچار 

محدودیت هستند

 آموزش مجازی، دسترسی به آموزش و 
مهارت آموزی را فراگیر می کند

مدیرعامل شرکت  نیکزی؛
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  کاهش هزینه های آموزشی، از 
فواید استفاده از این روش است. 

آموزش های مجازی هزینه حضور در 
کالسهای آموزشی را تا حدود هشتاد 

درصد کاهش می دهد

اسـترس، کنتـرل خشـم، مدیریـت تعـارض 
و مدیریـت حـل مسـئله را در بـر می گیـرد. 
اسـتانداردهای  براسـاس  موضوعـات   ایـن 
یونسـکو تهیه  شـده و بسـیار کامل و مفصل 
هسـتند. یکـی دیگـر از سـرفصل های ارائـه 
شـده در سـایت  نیکـزی،  موضوعات مربوط 
بـه مـدارس اسـت. البتـه مـا وارد آمـوزش 
کتاب هـای درسـی نمی شـویم،  ولـی  بحث 
آمـوزش والدیـن را دنبـال می کنیـم. مثـال 
هفتـم  کالس  بچه هـای  والدیـن  این کـه، 
چـه چیزهایـی را بایـد بداننـد کـه بتواننـد  
شـرایط مناسـب را بـرای فرزندانشـان فراهم 
کننـد. معموال ایـن آموزش ها بایـد  از طریق 
مـدارس و  انجمن اولیا و مربیان انجام شـود 
کـه ایـن اتفـاق  معمـوال نمی افتد و  یـا برای 
والدیـن سـخت اسـت کـه درایـن جلسـات 
شـرکت کننـد. مـا در  بخـش ویـژه آمـوزش 
والدیـن، فعـال شـش دوره را ارائـه کرده ایـم  
کـه  ایـن دوره هـا روز بـه روز بیشـتر هـم 
می شـوند. بحث هـای مربـوط بـه نوجوانان،  
بحـث بلوغ،  بحث هدایـت تحصیلی و بحث 
اینترنـت و غیـره  هم از موارد  دیگری اسـت 
کـه کار کرده ایـم. دسـته بندی دیگـر،  بحث 
سـالمت اسـت کـه شـامل؛  تغذیـه، دوران 
بـارداری،  روش هـای زایمـان،  بیماری هـا و 
غیـره اسـت کـه در ایـن خصـوص،  بـا یـک 
موسسـه معتبـر همـکاری داریـم  و با کمک 
آنهـا تولیـد محتـوا می کنیـم.  آموزش هـای 
هنـری، از دیگـر موضوعاتی اسـت کـه به آن 
می پردازیـم.  ایـن بخـش شـامل؛  آمـوزش 
فیلم نامهنویسـی، تدوین، عکاسی، طراحی، 
نقاشـی، رنگشناسـی،  طراحـی لبـاس واز 
ایـن قبیـل مـوارد اسـت. موضوعـات دیگـر 
آموزش هـای مـا، مباحـث مربوط به کسـب 
وکار اسـت کـه بسـیار پرمحتـوا هسـتند و 
آموزشـهای سـازمانی ما هـم در همین قالب 
آموزش هـا  از  بخشـی  می گیرنـد.   شـکل 
هـم مربـوط بـه آمـوزش مهارتهـای منجر به 
اشـتغال است که شـامل؛ بازاریابی،  فروش، 
تبلیغات و مهارت های سـازمانی وغیره است. 
یـک دسـته بندی دیگر هم بحـث نرمافزارها،  
برنامهنویسـی و فنـاوری اطالعات اسـت که 
آمـوزش  در ایـن حـوزه از پایه انجام میشـود. 
سـعی کرده ایـم ایـن آموزش هـا، کاربـردی،  
مهارتمحـور و بهروز باشـند همچنین آموزش 
شـبکه و امنیت و غیـره...را ارائـه می کنیم.  
آمـوزش انتها نـدارد و ما  ادعـا نمی کنیم که 
چنانچه کسـی دوره برنامهنویسـی اندروید ما 
را ببینـد، برنامه نویـس خوبی می شـود، ولی 
حتما می تواند  یاد بگیرد و شـاید الزم باشـد 

دوره هـای تکمیلـی دیگـری هـم ببیند. 

آموزش هـای مجـازی چـه مزایایی نسـبت 
بـه آموزش هـای کالسـی دارند؟

معموال هرکدام از ما  دقایق یا ساعاتی از روز 
را در مترو یا اتوبوس به سر می بریم  که از این 
زمان می توان برای آموزش و یادگیری  استفاده 
مجازی،   آموزش  مزایای  دیگر  از  یکی  کرد. 
تکرار پذیر بودن آن است.  فرد می تواند بارها 
آموزش یک مبحث یا درس را دریافت کند.  
سایت  در  که  آموزشی  مباحث  از  هرکدام 
باشد  ساعت  چندد  است  ممکن  دارد،  قرار 
دقیقه ای  ده  تا  سه   درس های  به صورت  که 
ارائه  شده و در هر درس یک موضوع،  به طور 
مباحث  این  میشود.  داده  آموزش  کامل 
توسط  سریع  خیلی  و  بندی شدهاند  موضوع 
مزایای  از  هستند.  استفاده  قابل  فردی  هر 
برای  استفاده  قابلیت  مجازی،  آموزش  دیگر 
افرادی است که  معلولیت و مشکالت حرکتی 
دارند و یا در بیرون رفتن از خانه محدودیت 
دیگر  از  آموزشی،  هزینه-های  کاهش  دارند. 
فواید استفاده ازاین روش است. آموزش های 
مجازی هزینه حضور در کالسهای آموزشی را  
تا حدود هشتاد درصد کاهش می دهد.  یکی 
دیگر از فواید آموزش های  مجازی این است 
که یک درس آموزش مجازی، حدود یک سوم 
یعنی  می برد،  زمان  حضوری  آموزش  زمان 
یک دوره آموزش مجازی ده ساعته،  برابر با 
سی ساعت، آموزش حضوری است. این سی 
ساعت شامل زمانی که برای رفت و آمد صرف 
می شود و هزینههای رفت و آمد و حضور در 
کالس و غیره می شود.  مثال هزینه  یک دوره 
آموزش حضوری که یک میلیون و هشتصد 
هزارتومان است، در اپلیکیشن نیک زی، با نود 

هزارتومان ارائه می شود.
 آموزش مجازی امکان دسترسی به آموزش 
کاهش  را  محدودیت ها  و  می کند  فراگیر  را 
محدودیت  مجازی،  آموزش  در  می دهد. 
این  ندارد.  وجود  خاص  مکان  به  دسترسی 

آموزش در تهران،  تولید می شود و مثال فردی  
در یک روستای دورافتاده می تواند از آن بهره 
 گیرد. در یک روستا  ممکن است تا  شعاع 
استاد  یا  کالس  یک  کیلومتری،   چهارصد 
خوب وجود نداشته  باشد،  ولی چون اینترنت 
همه جا هست هر کسی  به راحتی میتواند 
از این آموزش ها  برخوردار شود. بسیاری از 
آموزش های  از  برخورداری  برای  هم  افراد 
مورد نیازشان، محدودیت  دارند. مثال مادر 
خانه داری که  فرزند کوچکی دارد و نمی تواند 
در کالس های آموزشی شرکت کند، از طریق 

آموزش های مجازی می تواند یاد بگیرد. 

افـراد چگونـه می تواننـد از ایـن خدمات 
کنند؟ اسـتفاده 

عالقمندان با مراجعه به سایت  یا اپلیکیشن 
استفاده  خدمات  این  از  می توانند  نیکزی 
کنند. آنها می توانند یا اشتراک تهیه کرده و به 
صورت، ماهیانه یا  سالیانه مبلغی را پرداخت 
نمایند  و ازکلیه آموزش های موجود استفاده 
کنند و یا می توانند  برای شرکت در یک دوره 
ازای  در  را  مبلغی  و  کرده   ثبت نام  خاص، 
مواد  از  استفاده  این صورت  در  بپردازند.  آن 

درسی،  محدودیت زمانی هم ندارد. 

را  آنها  و  کرده  انتخاب  چگونه  را  اساتید   
مشتاق به همکاری می کنید؟ 

ما روی انتخاب استاد بسیار حساس هستیم 
و برای انتخاب اساتید، اعتبار سنجی هایی را 
انجام می دهیم. استاتید ما  غالبا از  بهترین 

دانشگاه ها و مراکز آموزشی هستند.

شما وارد آموزش های کالسیک و مدرسه ای 
هم شده اید؟

خیر.  ما وارد آموزش های مدرسه ای و کنکور 
نشده  و نمی شویم. شاید آموزش زبان انگلیسی 
را با رویکرد مهارت محوری،  شروع کنیم و 
چون  هستیم  آن  برای  برنامه ریزی  حال  در 
آموزش هایمان  می خواهیم  است.  روز  نیاز 
کامال  کاربردی باشند  و در آینده  قصد داریم 
آموزش زبان را در حوزه هایی مثل؛   آموزش 
زبان  آموزش  تجاری،  نگاری  درنامه  زبان 
موارد،  قبیل  این  از  و  سفر  و  درگردشگری 

طراحی کنیم.

 چگونه افراد می توانند با شما ارتباط برقرار 
کنند؟

به  نیکزی  سایت  به  مراجعه   با  عالقمندان 
در  می توانند   www.nikzee.com آدرس 
قرار  ما  آموزشی  دوره های  عناوین  جریان 
 گیرند. در ضمن اپلیکیشن موبایل   نیکزی 
برای اندروید  پلی استور و برای آی  او اس،  در 
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سیبچه  قرار دارد. دوستان می توانند هم به 
وبسایت و هم به اپلیکیشن مراجعه کنند. ثبت 
اطالعات  آغاز   در  است.  آزاد  همه  برای  نام 
دوستان  و  می شود  گرفته  افراد  از  اولیه 
می توانند  دوره های مورد نیاز خود را انتخاب 
دسترسی  تا  کنند  تهیه  اشتراک  یا  و  کنند 
ارزش   مقدور  شود.  برایشان  دوره ها  همه  به 
مجموع این دوره ها،  اگر به صورت تک تک 
تومان  میلیون  ده  حدود  شود،   خریداری 
است ولی  با  اشتراک یک ماهه با مبلغ ۴۵ 
هزارتومان به مدت یک ماه همه آن دوره ها در 
اختیارشان قرار می گیرد. اشتراک یکساله  هم 
چیزی نزدیک به چهارصد هزار تومان است که 
در مقابل محتوایی به ارزش ده میلیون تومان، 
بسیار ناچیز است. این دوره ها آزمون آنالین 
دارد که چنانچه دوستان در آزمون پایان دوره 
شرکت کنند، مدرک معتبر سازمان مدیریت 

دولتی به آنان داده می شود.

در مورد آموزش های سازمانی بیشتر توضیح 
دهید؟

آموزش  وارد  فعالیت هایمان،  بعدی  فاز  در 
که  می آید  پیش  بسیار  شدیم.  سازمان ها  در 
کارمندی  در طول روزکاری باید سر کالسی 
حاضر شود و آموزش ببیند  که وقت و هزینه 
آموزش  می کند.   تحمیل  سازمان  بر  زیادی 
هزینه های  در  صرفه جویی  باعث  مجازی 
سازمانی،   آموزش های  می شود.  سازمان  
مسئله بسیار مهم و هزینه بر در سازمان های 
یزرگ است و معموال شرکت ها،  خیلی سخت 
به سراغ آن می روند چون  معموال  دستاورد 
مناسبی هم از این آموزش ها دریافت نکرده اند.  
سازمان ها،  کارمندان خود  را برای آموزش 
به جایی می فرستند و آنها هم شاید شرکت 
کنند و شاید هم نکنند و در آخر هم می گویند 
چیزی یاد نگرفته ایم. ولی در آموزش مجازی، 
آموزش دست خود سازمان است و سازمان 
خاص   دوره ای  که  می کند  موظف  را  افراد 
پیگیری  هم  انسانی  منابع  مدیر  و  ببینند  را 
می کند  که این فرد چقدر آموزش را کسب 
می شود.   برگزار  هم  آزمون  انتها  در  و  کرده 
جواب آزمون مشخص میکند که این فرد چه 
مقدار پیشرفت داشته و آیا می تواند وارد دوره 
بعدی شود یا نه؟ ما در سازمان ها یک پیش 
آزمون برگزار می کنیم تا سطح افراد مشخص 
شود  وبراساس آن، دوره های آموزشی طراحی 
شوند. در آخر دوره هم آزمونی برگزار می شود 
در  البته  شود.  ارزیابی  فرد   پیشرفت  که 
پیشرفت سازمان، همه چیز به آموزش مربوط 
نیست و باید دید سازمان، از نظر انگیزشی 
چه کارهایی انجام می دهد و شیوه مدیریت 
در سازمان  چگونه است؟ یک سازمان ممکن 

آموزش هایی  چه  به  که  نداند  اصال  است 
در  را  آموزشی  نیازسنجی  ما  پس   دارد  نیاز 
جهت ارتقا شغلی کارمندان انجام می دهیم 
قرار  اختیارشان  در  را  نیاز  مورد  دورههای  و 
و  تحقیقاتی  کار  یک  ابتدا  در  می دهیم. 
مشاورهای انجام می دهیم و به سازمان اعالم 
می کنیم که به چه آموزش ها نیاز دارد. ما یک 
سری محتوای عمومی در اپلیکیشن و سایت 
داریم، ولی ممکن است سازمانی آموزشی را 
بخواهد که موجود نباشد،  ما همان را برای 

آن سازمان تولید می کنیم.

با چه چالش هایی در امر آموزش مجازی روبه 
رو هستید؟

چون آموزش مجازی موضوع جدیدی است،  
هنوز برای خیلی از مردم قابل اعتماد نیست، 
زمینه  این  در  فرهنگ سازی  به   نیاز  پس  
سر  دارند  دوست  افراد  بیشتر  دارد.  وجود 
کالسی بنشینند و  اجباری  برای یاد گرفتن 
داشته باشند. این فرهنگ ماست، در صورتی 
که آموزش مجازی چنین فضایی را ندارد.  این 
فرهنگ،  تازه در ایران دارد جا می افتد، در 
جا  کامال  پیشرفته،  کشورهای  در  که  حالی 
طبیعتا  آموزش،   نوع  این  در  است.  افتاده 
یک سری محدودیت هایی  وجود دارد. یکی 
و  سوال  امکان  عدم   محدودیت ها،  این  از 
جواب با استاد است ولی فرد باید بپذیرد که 
در مقابل محدودیت هایی که برداشته شده،  
هرحال  محدودیت هایی هم  وجود دارد. به 
در آموزش های مجازی،  زمانی که صرفه جویی 
می شود را می توان به یافتن جواب سوال ها، 
اختصاص داد. البته آموزش حضوری فوایدی 
دارد  که غیر قابل انکار است، ولی آموزش 
را  زیادی  محدودیت های  می تواند  مجازی 
بر طرف کند. اآلن بسیاری از کارهای روزمره 
ما  از طریق اینترنت و سیستم مجازی است،  

غذا  می گیریم،  تاکسی  اپلیکیشن  طریق  از 
می خریم،  هواپیما  بلیط  می دهیم،  سفارش 
خرید می کنیم، بیمه می کنیم وغیره. چالش 
تمایل  هستیم،  روبه رو  آن  با  ما  که  دیگری 
نداشتن افراد برای صرف هزینه برای آموزش 
پیشرفت  برای  نیستیم  حاضر  ما  است.  
ترجیح  و  کنیم  سرمایه گذاری  خودمان، 
میدهیم در اینترنت بگردیم و آموزش مجانی 
پیدا کنیم،  ولی  باید بدانیم که ممکن است 
این آموزش ها و  اساتید مورد اعتماد نباشند 
بعدی  نکته  نباشند.  روز  به  هم  آموزش ها  و 
این است که آموزش،  یک فرآیند است و نمی 
شود به صورت کپسولی مطلبی را آموخت. 
این فرآیند برای داشتن زندگی بهتر مورد نیاز 
است. چالش دیگری که با آن روبه رو هستیم 
احساس  اصال  افراد  از  خیلی  که  است  این 
نمی کنند که برای هر دوره زندگی خود نیاز به 
آموزش دارند. بسیاری از افراد که وارد سایت 
میشوند و دوره ها را میبینند، تازه درمی یابند 
که برای بسیاری از مسایل،  مثال کنترل خشم 
هیچوقت  که  دارد  وجود  راهکارهایی  کودک 
آن  کارشناسانی  حالی که  در  نمیدانستند، 
بررسی  را  آن  علمی  ریشه  و  داده   توضیح  را 
کردهاند. چالش دیگری که وجود دارد بحث 
و  محدودیت ها  است.   استارت آپی  کار  ذات 
چالشهایی که برای کار استارت آپی وجود دارد 
شامل  محدودیت ها  این   . است  زیاد  خیلی 
دریایی از مجوزهاست که باید از سازمان ها و 
ارگان های  مختلف بگیرد و برای هرکدام از 
این مجوزها باید مراحل کار را ازصفر شروع 
کند.  مرکزی وجود ندارد که این داده ها در 
احراز  بار   یک  فرد،  یک   و  شوند  جمع  آن 
هویت شود و صالحیتش تایید شود. این در 
حالیست که در فضای کار خصوصی، سرعت 
باعث  موانع  این  ولی  است  مهم  بسیار  کار 

کندی در کار و گردش مالی می شود. 

آماری از تعداد کاربران خود دارید؟
هزار  پنج  حدود  حاضر  حال  در  ما  کاربران 
نفرند.  این افراد از سراسر ایران و حتی خارج 
مثل؛   زبان  فارسی  کشورهای  از  ایران،  از 
با  هستند.   هم  تاجیکستان  و  افغانستان 
وجودیکه هنوز تبلیغات اساسی در باره سایت 
ولی  نکرده ایم،  شروع  نیکزی   اپلیکیشن  و 
استقبال خوبی از این پروژه شده است.  حدود 
صد وسی و پنج دوره آموزشی روی سایت قرار 
دارد و تعدادی دوره هم آماده شده که هنوز 
بارگزاری نشده است. تا به حال بیشتر مشغول 
از  را   خود  تبلیغات  و  بوده ایم  محتوا  تولید 
اول امسال شروع کرده ایم. البته اینستاگرام 
در  ما  است.  فعال    Nikzee.ir نام  با  ما 
نمایشگاه هایی مثل؛ نمایشگاه کتاب و الکامپ 

 وبسایت ما با  آدرس
WWW.nikzee.com  است که 

عالقمندان با مراجعه به این وبسایت 
می توانند در جریان عناوین دوره های 

آموزشی ما قرار  گیرند. در ضمن 
اپلیکیشن موبایل نیکزی برای اندروید 

در  پلیاستور و برای آی  او اس،  در 
سیبچه قرار دارد
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شرکت کردیم  و  تبلیغات محدود دیجیتالی 
هم  داشته ایم و همین باعث شده که بتوانیم 
مخاطبان و کاربرانی را جذب کنیم. تبلیغات 

گسترده،  در برنامه کاری آینده ما قرار دارد.

آیا باز خورد مثبتی از کاربران خود  دریافت 
کرده اید؟

بازخوردها و پیغام های زیادی دریافت کردیم 
که افراد دنبال اساتید خاص یا  آموزش خاصی 
بوده اند، مخصوصا افرادی که از تهران و مراکز 
آموزشی معتبر دور هستند. جالب است بدانید 
بانوانی با سن باال داریم که با فضای مجازی 
مرتبط شده  و دوره های مجازی را می گذرانند. 
و  شرکتها  کارمندان  دانشجویان،  بین  در 
خانم های خانهدار،  کاربران زیادی داریم که  
از این نوع آموزش استقبال کردهاند. چون ما 
دو شرط برای خود گذاشتیم و به آن پایبند 
که  محتواست   کیفیت  بحث  یکی  بوده ایم؛ 
آموزش های ما برپایه تکنولوژی آموزشی است 
و دوم،  کیفیت بصری آموزش های ویدیویی 
ماست. ما سعی کرده ایم احترام مخاطب را 
کماکان حفظ کنیم. در اینترنت آموزش های 
بی کیفیت زیادی وجود دارد،  ولی ما برای 
ارزش  خودمان  برای  و  شخصیت  مخاطب، 
خود  برای  قرمزهایی  خط  و  هستیم  قائل 
تعیین کرده ایم و براین اساس  پیش می رویم.

چگونه توانستید جلب اعتماد اساتید را به 
دست بیاورید؟

از  یکی  کردید.  اشاره  مهمی  موضوع  به 
چالش های ما همین موضوع بود. در اول کار، 
اعتمادسازی خیلی سخت بود ولی  حاال با 
دیدن سایت و اپلیکیشن و دیدن کارهایی  که 
انجام شده، همکاری راحتتر شکل می گیرد 
و اساتید عالقمند می شوند که اسمشان کنار 
دیگر اساتید باشد. یکسال ونیم  که کار تولید 
محتوای اولیه را انجام می دادیم با مشکالت 
زیادی روبه رو بودیم ولی خدارا شکر مقاومت 
کردیم واالن حدود صد وپنجاه دوره آموزشی 
افتاده  روال  روی  کارمان   و  کردیم  تهیه  را 
است. روش کار ما  با اساتید  این گونه است 
که  آنها را درفروش دوره  آموزشی خودشان 

شریک میکنیم. 

حوزه  در  مختلف  انجمن های  با  شما  آیا 
سالمت و یا معلولیت هم ارتباط دارید؟

و  داریم  رعد  مجموعه  با  خوبی  همکاری   
تفاهم نامه ای با این انجمن امضا کرده ایم. با 
ارتباط  هنوز  مستقیم  به طور  انجمن ها  سایر 
نداریم ولی ازاعضا واساتید این انجمن ها در 
آموزش هایمان  استفاده می کنیم. مثال دوره 
ازاعضای  و  داریم   اوتیسم  مورد  در  آموزشی 

این انجمن کمک گرفته ایم. در بحث سالمت 
روان و سالمت بارداری با موسسات مختلف  
وهمکاری  کرده  امضا  تفاهمنامه هایی  هم 

می کنیم .

در  تاثیری  چه  مجازی،   آموزش های  
دارای  افراد  به خصوص  افراد  توانمندی 

معلولیت می تواند داشته باشد؟
خودش  کارکرد  رسمی  و  اکادمیک  آموزش 
را دارد و در جای خودش خیلی مهم است 
ولی ما به دنبال این هستیم که ببینیم افراد 
دارند  توانایی  چه  و  هستند  بلد  چیزی  چه 
و  چه کاری را می توانند انجام دهند. قطعا 
برای افزایش مهارت و توانمندی  همه افراد، 
دردسترس  خاطر  به  مجازی  آموزش های 
بودن، سریع بودن،  قابل تکرار بودن، نداشتن 
محدودیت مکانی  و پایین بودن هزینه،  بسیار 
مفید هستند ولی  برای افراد دارای معلولیت 
عالوه برهمه این موارد، چون نیاز به خروج 
از منزل ندارند، اولویت دارد. البته امیدواریم 
که محدودیت تردد در شهر برای این عزیزان 
است  خوب  خیلی  و  نباشد  نداشته  وجود 
حضور  جامعه  در  بتوانند  دوستان  این  که 
داشتهباشند، ولی به هرحال آموزش مجازی 
برای افرادی که به دلیل مشکالت جسمی و 
فیزیکی نمیتوانند در جامعه تردد کنند، امکان  
مهارتآموزی  را فراهم می کند. به هرحال پایه 
تحقق رویای ما که نیک زیستن  و بهتر زندگی 
کردن است، آموزش است به این معنی که  
ومهارتی   کنم  جبران  را  دارم  که  کمبودی  
که نیاز دارم را یاد بگیرم. آموزش مجازی با 
برداشتن محدودیت ها، تاثیر زیادی در ایجاد 
شغل وایجاد اعتماد به نفس دارد.  امیدواریم 
که  نیکزی بتواند در ایجاد مهارت شغلی به 
مهارت  ما  آموزش های  کند.  کمک  عزیزان 
را  آموزش ها  این  که  فردی  و  هستند  محور 

را  مهارتی  که   کند  ادعا  می تواند  بگذراند  
کسب کرده که در رزومه کاری اش تاثیرگذار 
است. البته ما در ابتدا به دنبال مدرک دادن 
نبودیم و هدفمان مهارت آموزی  بود، ولی به 
دلیل فضای مدرک گرایی که در جامعه وجود 
دارد، مجبور به امضای تفاهم نامه با سازمان 
مدرک  بتوانیم  که  شدیم  دولتی  مدیریت 
معتبری در اختیار کاربران دوره های آموزشی 

خود بگذاریم.

را  آموزش ها  این  که  افرادی  از  نمونه ای  آیا 
دیده و  به اشتغال پایدار رسیده  دارید؟ 

بلـه.  چنیـن افـرادی را  در همیـن شـرکت 
نیکـزی   اسـتخدام کرده ایـم. ایـن افـراد، 
جوانانـی هسـتند کـه یا دانشـجو هسـتند یا 
تـازه فارغ-التحصیـل شـده اند و تجربه کاری 
ندارنـد. مـا بـرای جـذب آنهـا  در قـدم اول 
کـه  می کنیـم  مشـخص  دوره  سـری  یـک 
بایـد اآنهـا  را ببیننـد و بعـد از آن، وارد کار 
خـود مـا  شـوند.  در واقع از خودمان شـروع 
کردیـم تـا ببینیـم ایـن آموزش ها چـه اندازه 
تاثیـر دارنـد. بسـیاری از  افراد تنهـا به دلیل 
نداشـتن تجربـه  کاری، در آزمـون ورودی  رد 
می شـوند، ولـی خیلـی از آنهـا  پرانـرژی و 
پرانگیـزه  هسـتند و می تواننـد بـا گذرانـدن 
چند دوره  آموزشـی مجازی،  شـاغل شـوند. 

و سخن آخر....؟
افـراد دارای معلولیـت هـم مثـل دیگـر افراد 
جامعـه، با رشـد و توسـعه توانایی هـای خود 
داشته باشـند.   بهتـری  زندگـی  می تواننـد 
امـکان اسـتفاده از  آمـوزش مجـازی، یـک 
امـکان فوق العـاده بـرای همـه افـراد جامعه  
اسـت.  دوسـتان  ایـن  بـرای  به خصـوص  و 
امیـدوارم دوسـتان از ایـن نـوع آموزش هـا 
برخـوردار شـوند و به ما بازخـورد  دهند. من 
از طـرف  نیکـزی، کـد تخفیفـی اختصاصی 
ایـن گـزارش مجله توان یـاب را در اختیار این 
دوسـتان قـرار می دهـم کـه آنها  با اسـتفاده 
از ایـن کـد، از تخفیـف مناسـبی بهره منـد 
شـوند. ایـن کـد  (tavanyab۹۸) اسـت که 
افـراد بـا اسـتفاده ازایـن کـد می تواننـد  از 
تخفیـف ۵۰ درصـدی در  دوره های آموزشـی 
مـا برخوردار شـوند. با این امید که دوسـتان 
از فرآیند آموزش مجازی در این اپلیکیشـن و 
سـایت راضـی باشـند  و بـاور کنند کـه آنچه 
نیـاز دنیـای امـروز اسـت،  مهـارت اسـت. 
امیـدوارم همانطـور که اسـم ایـن پـروژه را "  
نیکـزی " گذاشـته ایم، افـراد دارای معلولیت 
هـم بتواننـد بـا کمـک ایـن آموزش هـا بـه 

سـمت بهتـر زندگـی کـردن پیـش بروند.

من از طرف مجموعه  نیکزی، کد 
تخفیفی اختصاصی این گزارش مجله 
توانیاب را در اختیار این دوستان قرار 

می دهم که آنها  با استفاده از این 
کد، (TAVANYAB۹۸) می توانند  از 

تخفیف ۵۰ درصدی در  دوره های 
آموزشی ما برخوردار شوند
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ــعه  ــدف توس ــا ه ــی را ب ــی اجتماع ــای کارآفرین ــه آموزش ه ــیا،  ارای ــی اوراس ــه بین الملل ــال ۱۳۸۹ موسس در س
ــی  ــان اجتماع ــمند کارآفرین ــتاوردهای ارزش ــود. دس ــاز نم ــی، آغ ــکالت اجتماع ــرای مش ــی ب ــای عمل راه حل ه
ــا ارســن میناســیان (مؤســس  کشــورمان چــون جبــار باغچه بــان (مؤســس اولیــن مدرســه ناشــنوایان ایــران) و ی
ــی،  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــاد اقتص ــای زی ــود چالش ه ــا وج ــتند ب ــه توانس ــران) ک ــالمندان ای ــه س ــن خان اولی

ــن راه. ــا در ای ــن گام ه ــرای برداشــتن اولی ــود ب ــزه ای ب ــد، انگی ــه بیابن ــرای دردهــای جامع مرهمــی ب
بــا چنیــن هدفــی، اولیــن دوره هــای آموزشــی مدرســه پرتــو در تابســتان ۱۳۸۹ بــه صــورت آنالیــن و رایــگان برگــزار 
ــی  ــامل؛ گام نخســت در کارآفرین ــو، ش ــه پرت ــای مدرس ــیاری از دوره ه ــجویان بس ــون دانش ــا کن ــد. از آن روز و ت ش
اجتماعــی، مدیریــت مالــی، مدیریــت منابــع انســانی، برنامه ریــزی و مدیریــت پــروژه و پیاده ســازی و اجــرای پــروژه، 

ــل شــده اند. ــارغ التحصی ــا موفقیــت ف ب
در طــول ســال های گذشــته، شــاهد شــروع و گســترش پروژه هــای مختلــف کارآفرینــی اجتماعــی توســط 
ــروم،  ــای مح ــه کتابخانه ه ــاب ب ــدای کت ــل اه ــی مث ــم. پروژه های ــور بوده ای ــه کش ــار گوش ــه گان، در چه دانش آموخت
اجــرای ایده هــای خالقانــه اشــتغال زایی بــرای زنــان و جوانــان، حفــظ محیــط زیســت، آمــوزش کــودکان، راه انــدازی 
کســب و کارهــای اجتماعــی و متناسب ســازی فضــای شــهری بــرای شــهروندان دارای نیازهــای ویــژه، از جملــه اقدامــات 

ــت. ــته بوده اس ــال های گذش ــو در س ــه پرت ــان مدرس همراه
ــدان و  ــما عالقمن ــه ش ــا هم ــراه ب ــه هم ــت ک ــن اس ــا ای ــدف م ــون ه ــتاوردها، اکن ــن دس ــی ای ــب تمام ــس از کس پ
ــدار و  ــده و پای ــای جــوان، ریشــه دوان ــن نهال ه ــه ای ــان خاطــر برســیم ک ــن اطمین ــه ای ــه گان مدرســه، ب دانش آموخت
پرثمــر خواهنــد مانــد. شــما ایــن زمیــن مســتعد را بــه بــاغ و گلســتان تبدیــل کردیــد و اکنــون زمــان آن اســت کــه 

خــود، باغبــان آن باشــید!
امــروز مدرســه پرتــو ســعی دارد بــا ارائــه ابــزار و منابــع تخصصــی، بــه عنــوان مرجــع اطالعــات 
در حــوزه کارآفرینــی اجتماعــی، همچنــان در کنــار شــما باشــد. ایــن منابــع در 
ــروژه،  ــت پ ــزی و مدیری ــه: برنامه ری ــف از جمل ــی مختل ــته بندی های موضوع دس
ــود.  ــه می ش ــتراتژی ارائ ــانی و اس ــع انس ــت مناب ــی، مدیری ــت مال مدیری
ــا و  ــاوی گفت وگوه ــه ح ــه ک ــالگ مدرس ــب وب ــن مطال همچنی
تجربیــات موفــق در حــوزه کارآفرینــی اجتماعــی اســت، 

ــود. ــه می ش ــان ارای همچن
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ــبک های کاری  ــناختن س ــمیت ش ــه رس ــا ب ــو ب ــه پرت ــکاران مدرس ــا هم م
مختلــف، دســت در دســت و گام بــه گام در کنــار یکدیگــر، در جهــت 

دســتیابی بــه اهــداف مدرســه گام برمی  داریــم.

ــوای  ــا و محت ــد، تکنیک ه ــش، فرآین ــب دان ــع کس ــه مناب ــبت ب ــو نس پرت
ــل  ــفاف عم ــه، ش ــررات مدرس ــد و مق ــا و قواع ــه فعالیت ه ــی و کلی آموزش

می کنــد.

همراهــان مدرســه پرتــو می تواننــد بــا نــام خــود و یــا نــام کاربــری انتخابــی، 
ــرد،  ــچ ف ــا هی ــراد را ب ــو، اطالعــات شــخصی اف در مدرســه عضوشــوند. پرت
ــه  ــل) ب ــایر دالی ــا س ــات و ی ــرای تبلیغ ــومی (ب ــازمان س ــا س ــه و ی مؤسس

اشــتراک نمی گــذارد.

ــدار» و در  ــا هــدف «توســعه پای ــو ب طراحــی محتــوای آموزشــی مدرســه پرت
راســتای افزایــش مهارت هــای تحلیلــی، حــل مســئله، مشــارکت اجتماعــی 
ــای  ــه ج ــا ب ــجویان م ــن رو دانش ــرد. از ای ــورت می گی ــری ص و تصمیم گی
ــک مســئله را حــل  ــه ی ــه «چگون ــد ک ــت پاســخ مســئله»، می آموزن «دریاف

ــد.» نماین

مدرســه پرتــو بــر موضوعــات تئوریــک تکیــه نمی کنــد. مباحــث و محتــوای 
ــت.  ــای اجرایی س ــی و راه حل ه ــی و واقع ــای عمل ــامل مثال ه ــی، ش آموزش

دانشــجویان مدرســه پرتــو از هــر روســتا، شــهر و یــا اســتان و بــا هــر نــوع 
ــات  ــتفاده از خدم ــرای اس ــر» ب ــی براب ــه، دارای «حقوق ــده و تاریخچ عقی

ــتند. ــه هس مدرس

بــرای تمــاس بــا مدرســه پرتــو بــه آدرس info@partoschool.org مکاتبــه 
نماییــد.

 

 

 
 

 

   

13

13
98

یز 
  پای

 ،7
ه 3

مار
ش

آموزش



لطفـا در مورد علت  و چگونگـی راه اندازی 
رویـداد رعد تـاک  بگویید. 

همانطـور کـه از اسـم ایـن رویـداد برمی آید، 
اسـت.   گفت وگـو  برقـراری  بـر  آن  اسـاس 
پیشـنهاد برگـزاری ایـن رویداد توسـط  آقای 
نجفـی از یـاوران رعـد کـه  داوطلبانـه بـا ما 
همـکاری دارند  بود. ایشـان در  اینسـتاگرام 
خـود صفحـه" روبـه راه" را اداره می کننـد که 
چیـزی  شـبیه بـه رعـد تـاک  اسـت،  بـه 
همیـن دلیـل  بـه مـا پیشـنهاد کردنـد کـه 
برنامـه ای ایـن چنینی را در رعد هم  داشـته 
باشـیم. این شـد کـه در تابسـتان ۹۶ اولین 
ارائـه  ایـن برنامـه را بـا همکاری ایشـان   با 
نـام رعـد تـاک صفر در محـل آمفی تاتـر رعد 
برگـزار کردیـم. رعـد تـاک صفـر بـا شـرکت 
شـش نفـر از کارآمـوزان داوطلب رعـد انجام 

 . شد

 روش کارشما در شروع راه اندازی این رویداد 
چگونه بود؟ 

هـدف از رعدتاک تغییرنگرش و نشـان دادن 
توانمندی هـای افـراد با تفاوت هـای مختلف 

اسـت. ایـن کـه بدانیـم کـه همـه انسـان ها 
بـا هـم متفـاوت هسـتند، ولـی با همـه این 
تفاوت هـا کسـی برتـری نسـبت بـه دیگـری 
تفاوت هـای  بایـد  کـه   همانطـور  نـدارد. 
فـردی یکدیگـر مثـل جنـس و نـژاد و رنـگ 
پوسـت را قبـول کنیـم، بایـد تفاوت هایی که 
در جسـم  وجـود دارد را بپذیریـم. معلولیت 
نوعی تفاوت در جسـم فرد اسـت کـه اگراین 
تفـاوت را بپذیریـم واگـر توانمندی های خود 
را بـاور کنیم و پرورش دهیم، انسـان موفقی 

بود.   خواهیـم 
روش کار مـا از ابتـدا بـا معرفـی ایـن برنامه 

کردیـم    اعـالم  شـد.   شـروع  اهدافـش   و 
هرکـدام  از کارآمـوزان رعـد کـه مایـل بـه  
بیـان تجربیـات و در میـان گذاشـتن فـراز و 
فرودهـای زندگیشـان   بـه بقیـه  هسـتند، 
رویـداد  ایـن  در  شـرکت  بـرای  می تواننـد 
کردنـد.  ثبت نـام  شـوند.عده ای   داوطلـب 
از طـرف  همـکاران رعـد هـم تیمـی بـرای 
ارتبـاط  بـا داوطلبـان  و صحبـت در مـورد 
چگونگـی حضور آنها در این رویداد  تشـکیل 

شـد و کار را شـروع کردیـم.

 اعضای این تیم چه کسانی بودند؟ 
اللـه  خانـم  آغـاز؛   در  گـروه  ایـن  اعضـای 
مسـئول آمـوزش،  من به عنوان روانشـناس 
مرکـزو  آقـای نجفـی و چنـد نفردیگـر بودیم 
کار  بـه  شـروع    ۹۶ سـال  درتابسـتان  کـه 
کردیـم. رعـد تـاک صفـر در تاریـخ  ... بـا 
مجری گـری آقـای نجفـی و با حضور  شـش 
مـورد  کـه  شـد  برگـزار  داوطلبـان   از  نفـر 
اسـتقبال قـرار گرفت و این  شـد که تصمیم 
بـه ادامـه آن گرفتیـم. سـعی ما ایـن بود که   
از ایـن افـراد اسـطوره سـاخته  نشـود،  بلکه 

گرچه هدف اصلی موسسه رعد،  آموزش های منجر 
به اشتغال برای افرادی که معلولیت دارند هست،  اما  
برای پذیرفته شدن این افراد، جامعه نیاز به اصالح نگرش 
دارد. اینکه نسبت به توانایی های افرادی که در ظاهر با 
بقیه متفاوت هستند، قضاوت  سطحی نکند و  تفاوت 
ظاهری  منجر به ندیدن توانایی های این افراد و حاشیه 
نشینی و حذف آنها از جامعه نشود. رعد در جهت تغییر 
کرده است.  دنبال  را  فعالیت هایی  امکان  حد  تا  نگرش، 
ارتباط با دانش آموزان مدارس و ارتباط با مهدهای کودک 
در جهت ایجاد ارتباط دوطرفه و ایجاد شناخت متقابل، از 
کارهای رعد است. رویداد رعد تاک هم یکی دیگر از چنین  
فعالیت هایی است. برای آشنایی بیشتر با این رویداد با 
شهرزاد چهره نگار، روانشناس مرکز رعد  گفت وگو کردیم.

هدف رعدتاک،  تغییرنگرش در دو 
گروه از افراد است:  یکی  عموم افراد 
جامعه  و دیگری افرادی که معلولیت 

دارند 

رعد تاک، رویدادی برای گفت وگو            
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بـه عنـوان یـک نفـر، یـک شـهروند و یـک 
انسـان بـا تفاوت هایی که دارد، مطرح شـود 
و او خـودش، توانایی هایـش و  زندگی اش را 
تعریـف کند که شـاید  این آشـنایی، موجب  

تغییـر نگـرش در  مخاطبیـن  شـود.

از  بعـد  کـه  مناسـیب  بازخوردهـای  از 
رعدتاک صفـر دریافت کردیـد،  تصمیم به 
ادامـه این برنامـه گرفتیـد. مخاطبین این 
رویـداد چـه کسـانی هسـتند و چگونه از 

چنیـن برنامـه ای مطلـع می شـوند؟ 
مخاطبیـن مـا همـه مـردم هسـتند و ایـن 
درآپـارات   شـمار،  لحظـه  به طـور  برنامـه  
هـم  مـردم،   هـم  کـه  می شـود  پخـش 
مسـئوالن و هم خـود افـراد دارای معلولیت 
می تواننـد آن را ببیننـد.  هـدف مـا در ایـن 
برنامـه  تغییرنگـرش در دو گـروه از افـراد 
اسـت:  یکـی  عموم افراد جامعـه  و دیگری 
افـرادی کـه معلولیـت دارنـد. می خواهیـم  
و  معلولیـت  کـه  افـرادی  بداننـد  مـردم  
همـه  مثـل  دارنـد،  جسـمی  محدودیـت 
مـردم زندگـی معمولـی دارنـد و بـا وجـود 
محدودیت هـا، فـراز ونشـیب های بیشـتری 
را  طـی می کننـد، ولـی چـون خودشـان را 
بـاور کـرده و توانایی هایشـان را شـناخته اند 
و  مسـئولیت پذیـر هسـتند،  توانسـته اند  
موفقـی  و  خـوب  زندگـی  و  کننـد   رشـد 
هـم داشته باشـند. ایـن در حالیسـت  کـه 
بسـیاری از افراد تندرسـت،  تـا آخر عمرهم 
نمی داننـد کـه چـه می خواهند و خودشـان 
هـدف  نمی شناسـند.  را  توانایی هایشـان  و 
دیگـر ایـن برنامـه، تغییـر نگـرش در خـود  
افـراد دارای معلولیت اسـت. این افراد،  چه 
جسـمی حرکتی و چـه ناشـنوا و چـه نابینـا 
شـاید  ایـن تلقـی را نسـبت بـه خودشـان  
معلولیـت  خاطـر  بـه  کـه  داشته باشـند 
هیچوقـت  نمی توانند رشـد کننـد و زندگی 
مسـتقلی داشته باشـند  ولی  وقتـی ببینند  
هسـتند  خودشـان  جنـس  از  افـرادی  کـه 
کـه توانایی هایشـان  را فعـال کرده و افسـار 
زندگـی را بـه دسـت گرفتـه و  تجربیاتشـان 
را بیـان می کننـد، آنهـا هـم انگیـزه  پیـدا 
و  کـرده  بـاور  را  خودشـان  کـه  می کننـد 
بیشـتر تـالش کنند. خود من بـا وجودی که 
درهرسـه برنامـه رعدتاک،  بـا بچه ها خیلی 
نزدیـک شـدم  و شـناخت زیـادی از آنهـا 
پیـدا کـردم ولـی هربـار کـه آنهـا روی سـن 
می رونـد و شـروع بـه صحبت می کننـد، باز 
هـم از توانمندی و عزم راسـخ آنها  شـگفت 
 زده و احساسـاتی می شـوم کـه یـک انسـان 
چقـدر می توانـد توانمند باشـد و خـودش را 
بشناسـد و ایـن حـس خیلـی خوبی اسـت. 

شـما نـام اولین رعد تـاک را، رعد تاک صفر 
گذاشـتید. شـاید به خاطر اینکـه  ایراداتش 
را در عمـل ارزیابـی کنید کـه در ادامه تکرار 

نشـوند. آیا اینچنین بود؟ 
بلـه همینطور بـود. مثال  در رعـد تاک صفر 
متوجـه شـدیم کـه یـک چیزهایـی نباید در 
صحبت هـای بچه ها باشـد. مثال نبایـد ازما 
تعریف و تشـکرکنند. ولـی   باوجودیکه  این 
تذکـرات را داده بودیـم، ایـن اتفـاق افتـاد. 
بعـد از رعد تاک صفر متوجه شـدیم که   در 
ایـن برنامـه نیاز به مجـری نداریـم وهرکدام 
از شـرکت کنندگان   خودشـان بایـد  از اول 
تـا آخربرنامـه   را اجـرا کننـد.  مجـری فقط 
بـرای معرفـی افـراد و هدایـت  برنامـه مورد 
نیـاز اسـت. بعـد از ایـن کـه  بازخوردهـای 
خوبـی از رعـد تـاک صفـر دریافـت کردیـم، 
تصمیـم بـه ادامـه کار گرفتیـم و  رعـد تاک 
یـک را اجـرا کردیـم. رعد تاک یک،  با سـه 
نفـر برگـزار شـد و هـدف ایـن بـود کـه در  
زمـان کمتـر،  تاثیـر بیشـتری ایجاد شـود. 
رعـد تـاک دو نیـز بـا سـه نفـر در خـرداد 
امسـال برگـزار شـد. این بـار این سـه نفر از 

کارآمـوزان رعـد نبودند.

 پس چگونه این افراد مطلع شدند و اعالم 
آمادگی کردند؟

 فراخوان دادیم  که همه افراد دارای معلولیت 
می توانند در این برنامه شرکت کنند. مناسب 
دیدیم که افراد دارای معلولیت  از جنس های 
مختلف، چه زن و چه مرد  و چه از سنین 
مختلف بتوانند در این رویداد شرکت کنند. 
در  رعدتاک دو  یکی از شرکت کنندگان، یک 
مرد هفتاد دوساله بود. خیلی از افراد دارای 
و  می دانند  مبهم  را  خود  آینده   معلولیت، 
نگران تنهایی خود در آینده هستند ولی وقتی 
این فرد هفتاد و دوساله در مورد معلولیتی 
که در جوانی در اثر سانحه برایش رخ داده و 

از فراز و نشیب های زندگیش صحبت کرد، 
نشان داد که او  هنوزنه تنها  زندگی خوبی 
دارد،  که فرد بسیار موفقی  هم هست.  ارائه 
این الگو بسیار انگیزه بخش بود. این رویداد 
اگر  معلولیت  دارای  افراد  که  می دهد  نشان 
بخواهند، اگر مسئولیت پذیر باشند، اگرخود 
بشناسند،  را  توانایی هایشان  و  باورکنند  را 

حتما در زندگی موفق خواهند بود.

بــه مخاطبیــن ایــن برنامــه در ایــن ســه 
دوره چگونــه اطــالع رســانی شــد؟

مخاطبیـن از طریـق سـایت ایونـد ثبـت نام 
دعـوت  خودمـان  هـم  را  وعـده ای  کردنـد 
در  هـم  و  رعـد  سـایت  در  هـم  کردیـم. 
عمومـی  فراخـوان  رعدتـاک،  اینسـتاگرام 
دادیم.البتـه بـرای ایـن کـه بدانیـم تعـداد 
شـرکت کننـدگان چنـد نفـر هسـتند الزم 
بـود کـه ثبـت نـام صـورت بگیـرد. مـا از 
مسـئولین هـم دعـوت کردیـم. مراسـم از 
لحظـه نـگار هـم پخش شـد  و خبرنـگاران  
روزنامـه همشـهری هم در رعدتـاک دو با ما 
همـکاری خوبـی  داشـتند  و گـزارش تهیـه 
کردنـد. اسـتقبال کارآموزان رعـد هم از این 

برنامـه خیلـی خـوب اسـت.

اسـتقبال افرادی که در رعدتاک روی سـن 
رفتنـد از این رویـداد  چگونه بود؟

 اســتقبال دوســتان دارای معلولیــت از ایــن 
برنامــه خیلــی خــوب اســت.در رعــد تــاک 
ــده  ــرکت کنن ــر ش ــش نف ــه هرش ــر ک صف
ایــن  حتــی  بودنــد  رعــد  بچه هــای  از 
ــاک  ــه در رعدت ــد ک ــل بودن ــتان مای دوس
بعــدی هــم دوبــاره روی ســن برونــد و 
ــن از  ــه ای ــد ک ــتری بگوین ــای بیش چیزه
ــا  ــه آنه ــود. ب ــارج ب ــاک خ سیاســت رعدت
ــما   ــه ش ــم ب ــن فرصــت ه ــه ای ــم ک گفتی
ــد  ــان را بگویی ــه خودت ــه تجرب داده شــد ک
و هــم بــه مــا  ایــن فرصــت داده شــد کــه 
از شــما را بیشــتر بشــنویم.جالب اینجاست 
کــه هرکــدام از افــرادی کــه روی ســن 
ــی  ــد، وقت ــد و از خودشــان می گوین می رون
پاییــن می آینــد حــال خودشــان هــم بهتــر 
می شــود. چــون عــالوه برایــن کــه تجربــه 
خــود را انتقــال می دهنــد، خودشــان هــم 
در صحبت هایشــان متوجــه می شــوند کــه 
ــی را  ــد و چــه دوران ــد بوده ان ــدر توانمن چق

ــیده اند.  ــا رس ــه اینج ــا ب ــد ت گذرانده ان

آیـا  رویداد  رعدتـاک  درصدا وسـیما هم  
انعکاس داده شـد؟

خیر.هنـوز  از طـرف صـدا وسـیما  ارتباطی 
بـا ما برقـرار نشده اسـت. 

می خواهیم  مردم  بدانند 
افرادی که معلولیت و محدودیت 

جسمی دارند، مثل همه مردم زندگی 
معمولی دارند و با وجود محدودیت-

ها، فراز ونشیب های بیشتری را  طی 
می کنند، ولی چون خودشان را باور 

کرده و توانایی هایشان را شناخته اند و  
مسئولیت پذیر هستند،  توانسته اند  

رشد کنند  و زندگی خوب و موفقی هم 
داشته باشند
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 رعدتـاک بعدی چـه زمانی اجرا می شـود 
و اصـال این رویـداد چند بار در سـال اجرا 

د؟  می شو
دوبـار  سـالی  کـه  اسـت  ایـن  مـا  سـعی   
برنامه ریـزی  هنـوز  داشته باشـیم.  رعدتـاک 
انجام نشـده ولـی به احتمال زیـاد رعد تاک 

بعـدی در پاییـز امسـال برگـزار می شـود.
افـرادی کـه مایلنـد در رعـد تـاک شـرکت 
داشته باشـند؟ بایـد  شـرایطی  چـه  کننـد 

هرکسی که  در هر قسمت از بدنش محدودیت 
الزم  شود.  داوطلب  می تواند  باشد  داشته 
نیست  حتما جسمی حرکتی باشند. افراد 
دارای معلولیت نابینایی ، ناشنوایی و هرنوع 
معلولیتی که فرد  توانسته  با آن کناربیاید و 
وبه  کند  زندگی  دیگری   شهروند   هر  مثل 
می تواند   رسیده باشد،  موفقیت  از  مرحله ای 

داوطلب شرکت در این رویداد باشد. 

انتخـاب  رعدتـاک  بـرای  چگونـه  افـراد 
می شـوند و قبـل از رفتـن روی سـن آیـا 

نیـاز بـه آمـوزش خاصـی دارنـد؟
و  سـایت  در  فراخـوان  انجـام  از  پـس 
اینسـتاگرام رعـد، داوطلبـان می تواننـد بـا 
دبیرخانـه رعدتـاک تمـاس بگیرنـد و ثبـت 
نـام کننـد. بعـد از مصاحبـه بـا هر کـدام از 
داوطلبـان، افـراد پذیرفتـه شـده با شـرکت 
در جلسـاتی،  از برنامـه و اهـداف رعدتـاک 
مطلـع می شـوند. این افـراد حداقـل دو ماه 
آمـوزش می بیننـد. در همـان هفتـه اول از 
آنها خواسـته می شـود که اولین  پیام صوتی 
را از زندگـی خـود برای دبیرخانه بفرسـتند.
ایـن افـراد هفتـه ای یـک باریعنـی حداقـل 
هشـت  پیـام صوتـی بـرای گـروه دبیرخانـه 
می فرسـتند. این پیام ها توسـط مـن و چند 
نفر دیگـر، خصوصا یک متخصـص فن بیان 
شـنیده شـده و مورد ارزیابی قـرار می گیرد.  
سـپس طی  جلسـات هفتگی بـه منتخبین  
در مـورد چگونگـی بهتـر صحبـت کـردن، 

آموزش هایـی داده می شـود.  به تدریـج  کـه  
گفته هـای ایـن دوسـتان  پخته تـر شـد، در 
آمفی تئاتـر  برنامـه آزمایشـی برگزار می شـود 

تـا آنهـا آماده یـک اجـرای خوب شـوند.

اعضـای دبیرخانـه رعدتـاک چه کسـانی 
؟ هستند

اعضـای دبیرخانه،  در هـر اجرای رعد تاک،  
مقداری تغییر کرده اسـت.  مـن و خانم الله 
اعضـای ثابت آن هسـتیم. دررعدتـاک آخر، 
خانم کیا مسـئول برنامـه بودند و من، خانم 
اللـه  و آقـای سخن سـنج به عنـوان اعضای 
دبیرخانـه، اهـداف  را توضیـح می دادیـم و 
راجـع بـه افـراد تصمیـم گیـری می کردیـم.  
متخصـص فـن بیان هـم در کنار ما هسـت 
و همـه ما تالش داشـتیم که از احساسـاتی 
شـدن صحبت هـا جلوگیـری شـود. چـون 
قرار نیسـت کـه در این برنامه اشـک کسـی 
واقعیت هـا  کـه   اسـت  قـرار  درآوریـم،   را 
گفته-شـوند. خوشـبختانه در رعـد تـاک دو 
بسـیاری از ناهمواری هـا  برطـرف شـده بود 
و کیفیـت بهتـری نسـبت بـه دوبرنامه قبل 
داشـت.  مخصوصـا که توانسـتیم از سـنین 

و  داشته باشـیم  کننـده  شـرکت  مختلـف 
افـرادی هـم از بیـرون مجتمـع رعـد در این 
برنامـه  شـرکت کردنـد کـه مورد اسـتقبال 

گرفت.  قـرار 

بـرای برگزاری ایـن رویداد، بـا انجمن های 
دیگر معلـوالن مثل نابینایان و ناشـنوایان 
و معلـوالن ذهنی هم در ارتباط هسـتید؟

بلـه. از طریـق فراخـوان بـا سـایر انجمن ها 
در ارتبـاط هسـتیم. مـا افـرادی داریـم کـه 
در  ولـی  دارنـد  ذهنـی  و  روانـی  معلولیـت 
می کننـد  کار  و  هسـتند  پایـداری  شـرایط 
و افـراد موفقـی هـم محسـوب می شـوند. 
در آینـده بـا انجمن هـای بیشـتری ارتبـاط 
خواهیـم داشـت و از انـواع معلولیت هـا در 

رعدتـاک  بهـره می گیریـم.

بازخوردهایـی کـه از ایـن رویـداد دریافت 
بوده اسـت؟ چطـور  کرده ایـد، 

بازخوردی که از مخاطبین رعدتاک گرفتیم 
خیلی خوب  است. به طوریکه  پس از پایان 
مخاطبین  به  خوبی  خیلی  احساس   برنامه 
منتقل شده  و آشنایی با این موارد  را تلنگری 
دست اندرکاران  از  و  دانسته اند   خود  برای  
برنامه بسیار تشکر کرده اند. ما هم از طریق 
برگزاری این رویداد توانستیم  حامیان خوبی  
برای رعد پیدا کنیم. کسانی  که  بعد از آشنا 
شدن با رعد از طریق رعد تاک، حاضرشده اند 
برعهده  را  رعد  مسئولیت های  از  گوشه ای 
هم  هزینه هایی  رعدتاک  برگزاری  بگیرند. 
دارد که از طریق اسپانسرها  تامین می شود 
رعد  مجتمع  دوش  بر  مالی  بار  هیچگونه  و 
ندارد. در آخرین رعدتاک سیم کافه اسپانسر 
برنامه بود که پذیرایی مراسم را هم برعهده 

گرفت.

به امید برگزاری رعد تاک بعدی!

 خود من با وجودی که درهرسه برنامه 
رعدتاک،  با بچه ها خیلی نزدیک شدم  

و شناخت زیادی از آنها پیدا کردم، 
ولی هربار که آنها روی سن می روند 

و شروع به صحبت می کنند، از 
توانمندی و عزم راسخ آنها  شگفت 

 زده و احساساتی می شوم! 
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یک سال پیش اگر کسی به من می گفت که قرار است چیزی بنویسم که در آن این حقیقت را بازگو کنم، حتما وحشت می کردم. 
شاید هم گریه می کردم  و البته بسیار خجالت می کشیدم.

مردم از آن با الفاظ و اسامی مختلفی یاد می کنند.
برآمدگی روی ستون فقرات، برآمدگی غیر طبیعی روی کمر انسان، استخوان اضافه، زائده، کیفوز، یا همان اسم خودمانی قوز!

راستش را بخواهید من اصال از این چیزی که می گوییم یاد نمی کنم و حقیقتا ما با هم حرف هم نمی زنیم! در واقع برای خودمان 
اهمیتی هم ندارد، اما خب برای مردم خیلی مهم است.

گاهی وقت ها فراموش می کنم که یک دختر جوان و گوژپشت هستم. مثل بقیه ی مردم که گاهی فراموش می کنند مثال کلیه 
دارند،  یا انگشت دارند و لحظه ای ناگهان به آن نگاه می کنند و می گویند:

آره! من یه انگشت دارم!
مسلم است که ما در تمام طول عمر و در هر لحظه به داشتن کلیه و انگشت کوچک پا و گوش و حلق و بینی و قلب و بقیه ی 
اعضای بدن فکر نمی کنیم. مگر آن که آن ها را نداشته باشیم یا هرکدامشان درد بگیرد. خب بگذارید صادقانه بگویم که گوژپشتی 

زیاد درد ندارد و قرار نیست که لحظه به لحظه زمین را از درد گاز بگیریم.
می خواهم با یک مثال ساده برای شما توضیح بدهم که چرا اطمینان می دهم گوژپشتی درد ندارد؟

تصور کنید سر شما کامال بدون مو است. منظورم کم مویی یا چیزی شبیه به آن نیست. بلکه یک سر کامال بدون مو و تراشیده 
و جسارتا نورانی که در واقع نور را منعکس می کند. دوستان و آشنایان و خالصه  هر کسی که با او مالقات می کنید، هنگام 
احوال پرسی دست روی سر شما می کشند و شاید تصور می کنند دست آن ها باعث رشد موی مجدد شما می شود. شاید مدتی این 
حرکت جالب به نظر بیاید و عکس العمل شما فقط خنده باشد. اما بعد از مدتی این حرکت دیگر باعث خنده نمی شود و ممکن 
است شما را ناراحت کند. کم کم شاید به نقطه ضعف شما تبدیل شود و شاید هم سعی بر مخفی کردن آن داشته باشید. طبیعتا 
شما دوست دارید مردم با شما دست بدهند. به جای این که دست روی سر شما بکشند و صدای لیوان شسته شده دربیاورند و 

این موضوع را بزرگ تر از چیزی که هست جلوه بدهند.
این یک مثال ساده و البته دور از ذهن بود. چون در واقع هنگام احوال پرسی، کسی دست روی سر کسی نمی کشد. در کشور ما 

که این طور مرسوم نیست.
اما در واقع در مواجه با یک شخص گوژپشت، اتفاقا این حرکت کامال مرسوم است! وقتی شما گوژپشت هستید، توقع دست دادن 
با کسی را نداشته باشید. در واقع این قوز یا کیفوز شما است که نقش دست شما را بازی می کند و دست شخص مقابل مستقیم 
به طرف همان عضو جدید می رود  و اینجا است که شما دلتان می خواهد به همه اطمینان بدهید که آن قسمت درد ندارد و بهتر 

است دست از ماساژ دادن هنگام صحبت بردارند،  احوال پرسی تمام شده و باید فاصله بگیرند.
البته داستان به همین جا ختم نمی شود. بعد از ماساژ، وارد مرحله ی سنجش و معاینه می شوند و تازه می خواهند بررسی کنند که:

_سایز قوز شما دقیقا چقدر است؟
_کیفوز شما چقدر پیشرفت کرده است؟

_چه ناحیه ای را دربرگرفته ژ است؟
و در مرحله ی بعدی با فشار دست می خواهند بررسی کنند مقاومت و سختی کیفوز چقدر است!

در مواردی شاید مکالمه ی شما دقایقی به طول بیانجامد یا حتی به ساعت برسد، اما دست آن ها هنوز روی کیفوز شماست! در 
واقع مطمئن نیستم کیفوز جای راحتی برای دست باشد یا نه، اما فکر می کنم گاهی دلم می خواهد بگویم:

_دوست عزیز جای دست شما روی کمر من یک کیفوز درآمده. لطفا دستتان را بردارید.
یک چیزی مثل همان سبز شدن علف، یا از این قبیل اتفاقات.

شاید فکر کنید من روی نقطه ضعفم حساس هستم، که البته درست فکر می کنید. اما در حقیقت این حرکات و برخوردها 
معذب کننده و ناراحت کننده است.

من مهر و محبت و همدردی مردم را حس می کنم. اما خواهش می کنم به نقص های ظاهری بدن هیچ کس دست نزنید! عالوه 
بر این که ممکن است برای او دردناک باشد، ممکن است ناراحت کننده هم باشد. ممکن است معذب بشود یا هر چیز دیگری که 

من و شما حتی فکرش را هم نمی کنیم.
 همین گوژپشتی را در نظر بگیرید، شاید کسانی که این متن را بخوانند، هزاران بار با خود فکر کنند که من  که منظوری نداشتم!

و من دست همه ی آن ها را می بوسم.
این متن را برای کسانی نوشتم که نمی دانند برای بررسی جزئیات، می توانند از خود شخص سوال کنند. می توانند اطالعات پزشکی 

را در اینترنت مطالعه کنند یا حداقل بعد از نیم ساعت دست شان را بردارند و استراحت کنند.
اگر اولین بار است که یک دوست معلول یا توان خواه و یا هر چیزی که اسمش را می گذارید،  مالقات می کنید، لطفا به حریم او 

احترام بگذارید.
فاطمه کنهانی

من یک گوژپشت هستم
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لطفــا در ابتــدای ایــن گفت وگــو خودتــان 
ــی کنید. را معرف

غنچـه اسـتوارنیا ۳۶ سـاله و اهـل قزویـن  
هسـتم. پانـزده  سـال پیـش، وقتی بیسـت 
و یـک سـاله بـودم در اتوبـان تهـران قزوین 
تصـادف کـردم وبـه دلیـل ضایعـه نخاعی از 
آن زمـان روی ویلچـر می نشـینم. سـانحه 
تصـادف بسـیار شـدید بـود و مـن ازناحیـه 
شـدم،   آسـیب  دچـار  هـم  وریـه  دنـده 
جـواب  مـرا  بیمارسـتان  دو  به طوریکـه 
کردنـد. فکـر می کنـم نقطـه عطـف زندگـی 
مـن همیـن بـود کـه به خوبـی لمـس کردم 
مـن  بـرای  چیـز  همـه  می توانسـت  کـه 
تمام شـده باشـد بـرای همیـن وقتـی زنده 
مانـدم،  قـدر زندگـی را بیشـتر دانسـتم و 
خـدا را شـکر کـردم کـه هنـوز زنـده ام.  در 
ایـن حادثـه  مـرگ را از نزدیک حـس کردم 
و وقتـی زنـده مانـدم، فکـر کـردم فرصـت 
دوبـاره ای بـه مـن داده شـده و قـرار اسـت 
بـا  شـرایط جدیـد، زندگیـم را ادامـه دهم. 
بـه همیـن دلیل خیلـی زود با ایـن وضعیت 
کنـار آمـدم وشـرایطم را پذیرفتـم. دو هفته 

در آی سـی یـو   بسـتری بـودم و در همیـن 
مـدت تکلیفـم را بـا خـودم روشـن کـردم.  
وقتـی از آی سـی یـو  بـه بخـش منتقـل 
شـدم، آنقدر خـوش رو و خوش اخـالق بودم 
در  شـده بود.  اطرافیـان  تعجـب  مایـه  کـه 
واقـع مـن بـه خانـواده و دوسـتانم روحیـه 

مـی دادم. 

افــرادی کــه در اثــر ســانحه دچــار 
ــک دوره  ــوال ی ــت می شــوند، معم معلولی
ــد.  ــه می کنن ــی را تجرب ــردگی طوالن افس
ــی  ــاق ناگهان ــن اتف ــا ای ــه ب ــما چگون ش

ــدی؟ ــار آم کن
 خیلی سـخت بـود، خصوصا بـرای دختری 
مثـل مـن کـه بسـیار پرشـرو شـورو پرجنب 
وجـوش بـود. بالفاصلـه  بعـد از حادثـه و 
قبـل از عمـل جراحـی، متوجـه شـدم کـه 
قطـع نخاع شـده ام. در مدتی کـه در بخش 
مراقبت هـای ویـژه  بسـتری  و تنهـا بـودم،  
انتخـاب  کـه  دیـدم  و  کـردم  فکـر  خیلـی 
کـه  گرفتـم  تصمیـم  پـس  نـدارم   دیگـری 
زندگـی کنـم. می دانسـتم که اگر بـه خودم 
سـخت بگیـرم، هـم کنـار آمدن بـا آن برای 
خـودم  سـخت تر خواهـد شـد و  هـم برای 
اطرافیانـم و  یـک سـیکل معیوبـی ایجـاد 
می شـود کـه بـه همـه سـخت می گذشـت. 
روزهـای سـختی را گذرانـدم، مـن انسـان  
بـه  تبدیـل  یک بـاره  کـه  بـودم  مسـتقلی 
آدمـی وابسـته بـه دیگـران شـدم. تـا یـک 
را  شـخصی ام  کارهـای  از  هیچ کـدام  سـال 

نقطه عطف زندگی من این بود که 
به خوبی لمس کردم که در این تصادف 
می توانست همه چیز برای من، تمام 
شود برای همین وقتی زنده ماندم،  
قدر زندگی را بیشتر دانستم و خدا را 

شکر کردم 

او  است.  قزوین   اهل  و  ساله   ۳۶ استوارنیا  غنچه 
بر اثر تصادف رانندگی در پانزده سال قبل، از ناحیه 
به  شد.  نشین  ویلچر  و  نخاعی   ضایعه  دچار  گردن 
دلیل شدت ضایعه همه از او قطع امید کردند، ولی 
او زنده ماند و قدردان زنده بودنش شد تا جایی که او 
بود که به اطرافیان برای برای پذیرش شرایطش روحیه 
می داد. حاال او زندگی مستقلی را شروع کرده، کار 

می کند و درآمد دارد و به آینده امیدوار است.

از وابستگی ترس داشتم و 
تصمیم گرفتم مستقل زندگی کنم

غنچه استوارنیا؛
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ایـن  و  دهـم  انجـام  خـودم  نمی توانسـتم 
بزرگ تریـن  بـود.  دشـوار  بسـیار  برایـم  
سـختی  آن بود که  همیشـه  یـک نفر باید 
در کنـارم باشـد و  مرتـب بـه من سـرویس 
دهـد؛  چون از ناحیه سـینه ای  قطع نخاع 
شـده بودم و جابه جاشـدن بـه تنهایی برایم 
ممکـن نبـود،  کنتـرل ادرار و مدفـوع  هم 
نداشـتم. تا یک سـال بـه خاطر شکسـتگی 
دنده هـا، اجـازه نشسـتن نداشـتم. دو ماه 
در بیمارسـتان بسـتری بـودم و بعد هم که 
بـه خانـه آمـدم بیـش از یـک سـال طـول 
جایگزیـن  دسـتانم را  بتوانـم   کشـید کـه 
پاهایـم کنـم.  دسـتانم بایـد آنقـدر قـوی 
می شـدند کـه بـا کمـک آنهـا بتوانـم  بلند 
شـوم،  بنشـینم وخودم را به ویلچر یا روی 
تخـت منتقـل کنـم کـه  ایـن زمـان زیادی 
برد. ولی  حدود سـه سـال بعـد از تصادف، 
تصمیم گرفتم که وابسـته به کسـی نباشـم 
و کامال مسـتقل شـوم. از آن زمان تا کنون 
در حالی کـه خانـواده ام در قزوین هسـتند،  

بـه تنهایـی در تهـران زندگـی می کنـم.

در چه رشته ای درس خوانده اید؟
خوانـده  حرفـه ای  بهداشـت  رشـته  مـن 
بـودم ولـی چـون کار در این رشـته فعالیت 
ومحیـط  می کـرد  طلـب  زیـادی  فیزیکـی 
کارش هـم درکارخانـه بـه عنـوان مسـئول 
ایمنـی و بهداشـت بـود،  دوبـاره کنکـور 
دادم و در رشـته مدیریـت جهانگردی قبول 
شـدم.  مـن هـر  دو رشـته  را  خواندم ولی 
حتـی یـک روز هـم در ایـن رشـته ها کار 
تورلیـدر  می توانـم  می کـردم  فکـر  نکـردم. 
شـوم و یـا مثـال در آژانـس هواپیمایـی کار 
کنـم، ولـی نتوانسـتم. بـه هـر حـال چون 
مسـتقل شـده بودم، مجبور بـودم کار کنم 

داشته باشـم. درآمـد  و 

ــه چــه کاری مشــغول شــدی  باالخــره ب
و چگونــه بــه درآمــد رســیدی کــه 
ــروع  ــتقلی را ش ــی مس ــتی زندگ توانس

ــی؟ کن
ابتـدا به عنوان کارشـناس فروش تلفنی  در 
شـرکتی شـروع بـه کار کردم وبعـد  در یک 
سـری دوره های  آموزشـی فـروش ومذاکره 
شـرکت کـردم کـه درکارم حرفـه ای شـوم. 
مدتـی هـم در شـرکت شـاتل کار کـردم. 
عـالوه برکار شـرکتی،  یک سـری زیورآالت  
دست سـاز را بـا سـنگ ومفتـول  درسـت 
می کـردم کـه  بـه همـکاران می فروختـم و 
از ایـن راه هـم  کمـک درآمـدی داشـتم. 
بـه   زندگـی   و  کار  بـرای  هـم  دوره  یـک 

جزیـره کیـش رفتـم کـه ایـن ایـام،  فـرود 
و فـراز بزرگـی در زندگـی مـن داشـت. فکر 
می کـردم در کیـش بتوانـم درآمـد خوبـی 
راه  شـاپ  کافـی  بـود   قـرار  داشته باشـم. 
بیانـدازم کـه ایـن کار میسـر نشـد. از آنجا 
کـه بـه کیـش رفتـه بـودم و خانـه اجـاره 
کـرده بـودم، مجبورشـدم بـه هـر طریقـی 
بـه درآمـد برسـم. مدتـی زیورآالت درسـت 
می کـردم و روی اسـکله می فروختـم. البته 
درآمـدش خیلـی  نبود و نمی توانسـت برای 
در ازمـدت  زندگـی مـرا اداره کنـد،  ولـی 
مخـارج روزمره مرا پاسـخ مـی داد. با وجود 
ایـن که مامـوران گشـت جزیره کیـش، پی 
در پـی  مانـع  دست فروشـی من می شـدند  
ولـی بـه کارم ادامـه  دادم  تـا جایـی کـه 
توانسـتم غرفـه ای دریکـی از پاسـاژها برای 
قلیـان  و  وفنـدک  پیـپ  و  سـیگار  فـروش 
اجـاره کنـم. اتفاقـا کارم حسـابی گرفـت و 
پیشـرفت کـردم. بـرای مـردم هـم خیلـی  
جالـب بـود کـه بـا وجود مشـکل جسـمی 
از  پـس  ولـی  راه انداختـه ام.  کاری  چنیـن 
دوسـال بـه دلیـل  یـک سـری مشـکالت 
تهـران  بـه  شـدم   مجبـور  خانوادگـی، 
برگـردم و دوبـاره کار فـروش را ادامه دهم. 
در ایـن حیـن بـا یـک گـروه سـینمایی که 
کار مسـتند انجام می دادند، آشـنا شـدم و 
بـا آنهـا هم شـروع بـه کار کردم. بـه عنوان 
را  صحنـه  پشـت  کارهـای  تولیـد،  مدیـر 
انجـام می دادم کـه هنوز هم ایـن همکاری 

ادامـه دارد.

یا  کار  سایقه  مستند  و  فیلم  حوزه  در  آیا 
تحصیالتی هم داشتی؟

تحصیالتـی در ایـن حـوزه نداشـتم ولـی به 
این صنعت عالقه داشـتم.  قبل از تصادف، 
هـم تئاتـر بـازی می کـردم و هـم  در یـک 
فیلـم سـینمایی کوتاه بـازی کرده بودم. بعد 
از تصـادف ایـن کارهـا منتفی شـد، ولی به 
دلیـل  سـال ها آشـنایی که با این دوسـتان 

داشـتم، بـه پروژه هایشـان سـر میـزدم و از 
آنهـا یـاد می گرفتـم. آدمی هسـتم کـه زود 
کارهـا را یـاد می گیـرم وچـون ریسـک پذیر 
هسـتم، کار بـا این گروه را ادامـه دادم. در 
حـال حاضـر عالوه بـرکار پـروژه ای  بـا این 
اجتماعـی۱   رسـانه   کار  مستندسـاز،  گـروه 
هـم انجـام می دهـم و بـرای دو مجموعـه، 
تولیـد محتوا می کنـم و کارهای سایتشـان 
را انجـام می دهـم. یک صفحه اینسـتاگرام 
هـم دارم کـه کار تبلیغـات انجـام می دهم.

ــک  ــدون کم ــی ب ــم گرفت ــرا تصمی  چ
ــتقل  ــور مس ــان، به ط ــواده و اطرافی خان

ــی؟ ــی کن زندگ
همـان زمـان که در منـزل پدری بـودم هم 
سـعی داشـتم  یک سـری کارهایم را خودم 
انجـام دهـم. چون نگـران سـالمتی مادرم 
بـودم کـه بار مشـکالت مـن بیشـتراز همه 
بـر دوشـش بـود. از طرفـی فکـر می کـردم 
اگـر خدای نکرده  روزی مادرم نباشـد، من 
چـه می خواهـم بکنـم؟! از ایـن وابسـتگی 
تـرس داشـتم و می دانسـتم کـه هیچکـس 
مثـل مادرم نیسـت  کـه همیشـه حاضر به 
فـداکاری و سـرویس دادن بـه مـن اسـت. 
خیلـی روی ایـن مسـائل حسـاس بـودم و 
همیشـه بـه فکـر این بـودم که خـودم باید 
وقتـی  دهـم.  انجـام  را  کارهایـم  بتوانـم 
تهـران  در   مسـتقل  زندگـی  بـه  تصمیـم 
گرفتـم، خانواده  به شـدت با مـن مخالفت 
کردنـد و اصـال  حرفـم  را جـدی نگرفتند. 
ولـی من تصمیم خـودم را گرفته بـودم.  در 
تهـران بـه منـزل یکـی از دوسـتان رفتم  و 
شـروع بـه جسـتجو بـرای پیـدا کـردن کار 
کـردم.   چندیـن  جـا بـرای مصاحبه کاری 
رفتـم و وقتـی کارم مشخص شـد، سـوئیت 
کوچکی را در حیاط یک سـاختمان قدیمی 
اجـاره کـردم. تـا آن موقع خانـواده تصمیم 
مـن را جـدی نمی گرفتنـد ولـی وقتـی بـار 
اول  بـه تهـران آمدنـد و اتـاق مـرا دیدنـد، 
تعجـب کردنـد کـه  چطـور می خواهـم در 
چنیـن جایـی زندگـی کنـم. البتـه روزهای 
طـول  مدتـی  و  گذرانـدم  هـم  را  سـختی 
کشـید تـا بـه ایـن شـرایط عـادت کـردم. 
چـون تـا قبـل از آن دلـم قرص بـود که اگر 
اتفاقـی برایـم بیافتد، بالخره کسـی هسـت 
بـه دادم برسـد. البتـه  اگـر بـاز هـم بـه 
عقـب برگردم، دوباره همیـن راه را انتخاب 
می کنـم، چـون ایـن تصمیـم، تاثیـر زیادی 
بـر باالرفتـن اعتمـاد بـه نفسـم داشـت و 
هرکـس هـم کـه می شـنید  مـن مسـتقل 
می کـرد  تحسـین  مـرا  می کنـم،  زندگـی 

پیج اینستا گرام من با نام خودم، " 
غنچه استوارنیا" است و بیشتر در 
مورد شیوه زندگی خودم  و زندگی 

افرادی که مشابه من هستند، است 
و  این که زندگی افرادی با شرایط من 

چگونه می گذرد 

1-social  media 
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.احسـاس می کـردم کـه می توانـم کارهـای 
بیشـتری انجـام دهم و موفق باشـم و حتی 
کارهایـی کـه بـرای دیگـران سـخت بـود را 
هـم می توانـم انجام دهـم. به مرور شـرایط 
مالیم بهتر شـد،  توانسـتم ماشـین بخرم و 
منـزل بهتری تهیـه کنم. خیلی خوشـحالم 
خـودم  پشـتکار  بـا  را  دارم  هرچـه  کـه 
به دسـت آوردم و بـرای ذره ذره آن  زحمـت 

کشـیده ام. زیادی 

 با مرکز رعد چگونه آشنا شدید؟
خیلــی اتفاقــی چنــد وقــت پیــش  بــا رعــد 
ــروه  ــتانم در گ ــی از دوس ــنا شــدم. یک آش
بوچیــا رعــد بــود و از طریــق او نــام مرکــز 
رعــد را شــنیده بودم، ولــی پیــش نیامــده 
ــل از  ــم. قب ــز بیای ــن مرک ــه ای ــه ب ــود ک ب
عیــد پارســال بــرای مســابقات بوچیــا بــه 
عنــوان مهمــان بــه مجتمــع رعــد دعــوت 
ــنا  ــز آش ــن مرک ــا ای ــد از آن ب ــدم و بع ش
شــدم. در همــان زمــان  دوســتان بــه 
مــن پیشــنهاد دادنــد کــه در برنامــه رعــد 
تــاک شــرکت کنــم. بعــد از عیــد امســال 
کــه رفــت و آمــدم بــه ایــن مرکــز بیشــتر 
ــاک  ــه  در رعدت ــم ک ــم گرفت ــد، تصمی ش
دو، کــه در خردادمــاه امســال برگــزار 
ــداد   ــن روی ــم. در ای ــرکت کن ــد، ش می ش
شــرکت کــردم و از خــودم گفتــم.  بعــد از 
آن تصمیــم گرفتــم از کالس هــای آموزشــی 
رعــد هــم اســتفاده کنــم.  درحــال حاضــر 
در کالس زبــان انگلیســی ثبــت نــام کــرده  
ــات   ــد از خدم ــی رع ــز توانبخش و در مرک

ــرم. ــره می گی ــی به کاردرمان

این مرکز را چگونه دیدی؟
اسـت.   خوبـی  بسـیار  محیـط  نظـرم  بـه 
کالس هـا و برنامه هایـی هـم که بـرای افراد 
عالیسـت.  بسـیار  دارد،  معلولیـت  دارای 
در  همیشـه  سـال ها  ایـن  طـول  در  مـن 
حـال کار کـردن بـودم و هیـچ  وقـت، نـه 
وقـت کافـی و نه پولی داشـتم کـه بخواهم 
بـرای کالسـی  پـول پرداخـت کنـم.  باورم 
نمی شـد که کالس هـای این مرکـز، رایگان 
اسـت.  وقتـی شـرایط رعـد را دیـدم خیلی 
اسـتقبال کـردم و بـه نظـرم کار بسـیار بـا 
ارزشـی اسـت. کـم کـم در رعـد دوسـتانی 
پیـدا کـردم کـه  بـا هـم در سـاعات بیـن 

می کنیـم. معاشـرت  کالس 

لطفــا پیــج خــودت را هــم معرفــی کــن 
ــاط  ــا آن ارتب ــد ب ــدان بتوانن ــا عالقمن ت

ــد؟ بگیرن
پیــج اینســتا گــرام مــن بــا نــام خــودم، " 

در  بیشــتر  و  اســت  اســتوارنیا"  غنچــه 
ــی  ــودم  و زندگ ــی خ ــیوه زندگ ــورد ش م
افــرادی کــه مشــابه مــن هســتند، اســت 
ــرایط  ــا ش ــرادی ب ــی اف ــه زندگ ــن ک و  ای
ــج،    ــن پی ــذرد. در ای ــه می گ ــن،  چگون م
ــم  ــان می ده ــردن را نش ــی ک ــاده زندگ س
ــد   ــال می کنن ــه  آن را دنب ــرادی ک ــا اف ت
ــه  ــدارد ک ــی ن ــی فرق ــه خیل ــد  ک ببینن
ــت راه  ــا روی پاهای ــر باشــی و ی روی ویلچ
بــروی و بداننــد  دارای هــر نــوع معلولیتــی 
ــی  ــک زندگ ــی ی ــی، می توان ــه  باش ــم ک ه
عــادی داشته باشــی  و داشــتن زندگــی 
ــی نیســت.  ــب و غریب ــز عجی ــادی، چی ع
مــن هــم مثــل بقیــه غــذا می پــزم، فیلــم 
ــی  ــم و کارهای ــی می کن ــم، رانندگ می بین
می دهــم.   انجــام  را  دارم  دوســت  کــه 
خیلــی زیــاد ایــن  بازخوردهــا   را ازافــراد 
احســاس  می گوینــد،   کــه   می گیــرم 
ــا مشــکل  ــت ی ــو معلولی ــه ت ــم ک نمی کنی
فیزیکــی داری، چــون همــه موزه هــا را 
ــی  ــی روی  و کارهای ــی م ــی روی و جاهای م
را انجــام می دهــی کــه مــا بــا وجــود 
هــدف  نمی دهیــم.  انجــام  تندرســتی  
ــن اســت  ــب ای ــن مطال ــار ای ــن از انتش م
کــه مــردم بــه فــردی کــه معلولیــت دارد،  
مثــل یــک آدم عجیــب و غریــب نــگاه 
نکننــد.  خــودم هــم گاهــی فرامــوش 
ــن  ــتم. م ــر هس ــه روی ویلچ ــم ک می کن
ــر  ــم و فک ــکوتر" می گوی ــرم "اس ــه ویلچ ب
ــا  ــی ب ــات زندگ ــی اوق ــه بعض ــم ک می کن
ــت  ــن هیچوق ــر اســت. م اســکوتر راحت ت
کــه  نمی کنــم  دســته بندی  را  افــراد 
ــرد  ــن ف ــا ای ــت دارد و ی ــرد معلولی ــن ف ای
ــم  ــودم را ه ــون خ ــدارد، چ ــت ن معلولی
هیــچ موقــع از ایــن زاویــه نــگاه نکــرده ام.

 بـه آینده فکـر می کنی  و بـرای آینده چه 
برنامه ای داری؟ 

ــردم  ــر می ک ــده فک ــه آین ــی ب ــال خیل  قب
ــدر شــرایط اجتماعــی  ــی متاســفانه آنق ول
نامناســب اســت کــه هیچ کــس نمی توانــد 
ــد.  ــزی کن ــودش برنامه ری ــده خ ــرای آین ب
ــی پیــش  ــر فرصت ــم اگ ــر می کن گاهــی فک
ــر  ــی اگ ــروم. ول ــران ب ــاید از ای ــد، ش بیای
در ایــران بمانــم، دوســت دارم کاری راه 
بیانــدازم،  کارآفرینــی کنــم و افــرادی را از 
ــه توانایی هایشــان  ــا توجــه ب آن طریــق و ب
ــه  ــع ک ــر موق ــودم  ه ــرم. خ ــه کار بگی ب
ــرده ام،  ــه ک ــی مراجع ــه جای ــرای کاری ب ب
انتظــارم ایــن بــوده کــه مصاحبــه کننــده، 
جســمی ام  وضعیــت  از  فــارغ  را  مــن 
ببینــد و بــه توانایی هایــم توجــه کنــد،  
این طــور  هیچوقــت  متاســفانه  ولــی 
ــرای  ــل کار ب ــن دلی ــه همی نبوده اســت. ب
ــدا  ــختی پی ــه س ــت ب ــراد دارای معلولی اف
می شــود، چــون نــگاه مــردم  در ابتــدا بــه 
ظاهــر اســت. من خوشــبختانه همیشــه در 
هــر فعالیتــی کــه داشــتم، توانســتم خودم 
را ثابــت کنــم و اعتمــاد دیگــران را جلــب 
نمایــم. می خواهــم بگویــم موفقیــت در 
ــه  ــرد ب ــگاه ف ــه  ن ــتگی ب ــر کاری بس ه
خــودش و توانایی هــا و تالشــش دارد. هــر 
ــری، در  ــای ظاه ــارغ از تفاوت ه کســی  ف

ــند.  ــق باش ــد موف ــر کاری می توانن ه

به  شبیه  که  دوستانی  به  توصیه ای  چه   
خودت هستند  داری؟

مهـم ایـن اسـت کـه هرکسـی خـودش را 
بـاور کنـد. وقتـی مـن اعتمـاد بـه نفـس 
داشته باشـم، ایـن حـس را خواه ناخـواه به 
طـرف مقابـل نه فقط بـا حـرف زدن، بلکه 
بـا زبـان بدنـم، بـا فـرم نشسـتنم و با گپ 
می دهـم  نشـان  می دهـم.  انتقـال  زدنـم، 
کـه مـن یک فـرد ضعیـف نیسـتم کـه نیاز 
بـه دلسـوزی دارد. مـن بـه  افـرادی کـه  
در روابـط احساسـی و اجتماعـی بـه خـود  
اجازه سـوء اسـتفاده از کسـی که معلولیت 
دارد را می دهنـد و  یـا چـون ایـن فـرد بـه 
تعبیـر او کم تـوان  اسـت،  کمتـر از دیگران 
حقـوق می دهند، به شـدت اعتـراض دارم.  
آرزو دارم کـه همـه افـرادی کـه بـه نوعـی 
معلولیـت  دارنـد، بـه  نقطـه ای برسـند که 
خـود را دسـت کـم نگیرنـد و بـه دیگـران 
ایـن مفهـوم را انتقـال دهنـد که نیـازی به 
ترحـم ندارند و دلسـوزی ندارنـد.  امیدوارم 
روزی برسـد کـه همه دوسـتانی چون من، 
خـود را در ایـن موضع  بینند و خودشـان را 

دسـت کـم  نگیرند.

هدف من این است که 
مردم به فردی که معلولیت دارد،  

مثل یک آدم عجیب و غریب 
نگاه نکنند، 

خودم هم گاهی فراموش می کنم که 
روی ویلچر هستم 
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قصـد دارم در ایـن مقالـه بـه موضـوع جالبی بپـردازم و از 
شـما خانواده هـای عزیـز دارای فرزند دچار معلولیـت  بخواهم 
کـه ایـن مقاله را تـا انتها بخوانیـد. اگر هم خواننـده این مقاله 
خـود شـخص دارای معلولیت اسـت چـه بهتر، زیرا قرار اسـت 

نـکات مهمی را با شـما در میـان بگذارم. 
شـاید بیشـترین رنجـی کـه تا بـه حال مـا معلـوالن برده 
باشـیم  این باشـد که در ایجاد روابط اجتماعی  بسـیار ضعیف 
هسـتیم. معمـوال لحـن خوبـی در گفت وگـو نداریـم و یـا در 
جمـع نمی توانیـم موضوعـی را انتخاب کنیـم تا با دیگـران در 
مـوردش صحبـت کنیـم.  حتـی وقتـی وارد جمعی می شـویم 
و آنهـا در حـال گفت وگـو  در مورد موضوعی هسـتند، بیشـتر 
مـا نمی توانیـم اظهـار نظر کنیـم و مجبور خواهیم بود سـاکت 
بمانیـم و فقـط گوش دهیم.  یا وقتی کـه قصد داریم موضوعی 
را شـروع کنیـم  یا بارهـا در خصوص آن حـرف زده ایم و یا یک 
موضـوع سـاده و پیـش پا افتـاده را شـروع می کنیم کـه اغلب 

دیگـران تمایلی ندارنـد در آن موضوع وارد شـوند.
ایـن در حالیسـت که  دیده شـده که فـرد دارای معلولیتی 
کـه روابـط عمومـی و  اجتماعـی بـاال  و لحن خوبـی دارد،  در 
بیـن مـردم و همکارانـش چگونـه از احتـرام برخوردار اسـت تا 
جایی کـه  از او در خصـوص هر موضوعـی راهنمایی می خواهند 
و گاهی نبودنش در جمع  به شـدت احسـاس می شـود و همه 
سـراغش  را می گیرنـد.  از طـرف دیگـر،  افـرادی هم هسـتند 

کـه بـودن و نبودشـان برای هیچ کسـی تفاوتـی ندارد.
بـرای ادامـه بحث  قصد دارم معلوالن را دسـته بندی  کنم 

و مثال واضع و روشـنی بزنم.
دسـته اول  کسـانی هسـتند کـه در جامعـه حضـور پیـدا 
می کننـد  ولـی  کسـی بـا آنهـا  ارتبـاط بـر قـرار نمی کنـد و 
نادیـده اش می گیرنـد. در جمع هسـتند ولـی نمی توانند روابط 
خوبـی بـا دیگـران  برقـرار کننـد و همیـن دلیـل باعـث طـرد 
شـدن آنهـا می شـود. دسـته دوم  کسـانی هسـتند کـه خـود 
را در خانـه پنهـان می کننـد و کمتـر بیـن مـردم حضـور پیـدا 

می کننـد.  
این دو دسـته یعنی؛ دسـته اول و دوم،  به دلیل نداشـتن  
مهارت ارتباطی و اجتماعی همیشـه دیگران را مقصر می دانند 

در حالـی کـه آنهـا به دلیل فاصلـه گرفتن از مـردم،  رفته رفته 
اصـول درسـت زندگی کـردن را فراموش کرده انـد  و با باورهای 
مخـرب و منفـی،  ذهنیـت  و روحیـه خود را خـراب می کنند. 
تلقـی آنهـا  این اسـت که  دیگران  در حقشـان ظلم می کنند و 
وقتـی مـدام این فکر را برای خودشـان تکـرار می کنند،  تبدیل 

به باور برایشـان می شـود.
 به خاطـر همیـن  برای ایـن که کمتر آزار ببینیـد،  خود را 
در خانـه زندانـی می کننـد و حتی منطـق خود را رفتـه رفته از 
دسـت می دهنـد و وقتـی بـا آنها حـرف منطقی زده شـود فکر 
می کننـد کـه از افـراد دیگـر دفـاع می شـود و آن حرف هـا را 
گـوش نمی کننـد. به همیـن دلیل دوسـت صمیمـی ندارند و 
بعد از مدتی احسـاس می کنند که کسـی آنها را دوسـت ندارد 

و کسـی برای آنها ارزشـی قائل نیسـت. 
ولی دسـته سـومی هـم  از افـراد دارای معلولیت هسـتند 
کـه در جامعـه  حضـور فعـال دارنـد و در نگاه سـایرین بسـیار 
بـا ارزش و قابـل احتـرام هسـتند. این افـراد به دلیل داشـتن 
مهارت هـای ارتباطـی قوی، بـه راحتی با دیگـران ارتباط برقرار 
می کننـد و دوسـتان زیـادی دارنـد. ایـن افـراد برایشـان مهم 
نیسـت کـه به آنهـا معلول بگوینـد، توان یاب بگوینـد، فردی با 
قابلیـت خـاص بگویند یا هر اسـم دیگـری، آنها در هـر حال به 

دنبـال ارتقـا فکری خود هسـتند. 

 هیچ کس نمی تواند به ما کمک کند،  جز خودمان!
 اگـر بـه مـا بگوینـد معلـول یـا  توان یـاب  یـا فـردی بـا 
ویژگی هـای خـاص، هیـچ فرقی نمی کند.  همـه ی ما می دانیم 
کـه ایـن فقـط بازی بـا کلمات اسـت و هیـچ تاثیـر روی روابط 

اجتماعی مـا نخواهد گذاشـت.

حال به سراغ اصل مطلب می رویم 
نکتـه: اگـر متـن بـاال را خیلـی سرسـری مطالعـه کردید، 
حـاال  از شـما می خواهـم  از اینجـا به بعـد را با دقـت مطالعه 

. کنید
مـا معلـوالن بـرای بهتـر زندگـی کـردن و تقویـت روابـط 
اجتماعـی بایـد مطالعـه کنیـم. ولـی ایـن نکتـه را بـه خاطـر 

؟!        

 رضاقلیخانی

22

شماره 73،   پاییز 1398

حیاط خلوت



داشته باشـیم کـه هـر کتابـی نمی تواند  به ما کمـک کند بلکه 
بایـد کتابـی مطالعه  کنیم کـه از درون ما را دگرگـون کند و در 
درون رفتـار مـا تغییـر ایجـاد کند و بـه ما حس خـوب زندگی 
بدهـد. اگربـه دنبـال بهانـه هسـتین کـه بـه مطالعـه عالقـه 
نداریـد،  بـه شـما راه دیگـری را کـه خـودم از آن  اسـتفاده 
می کنـم، پیشـنهاد می دهـم و آن راهـی نیسـت جـز گـوش 
دادن بـه فایل هـای پادکسـت و یـا همـان فایل هـای صوتـی.
پادکسـت(فایل صوتی)انگیزشـی،  کـه امروزه با گسـترش 
بیـن  رقابـت  و  اجتماعـی  شـبکه های  و  پرسـرعت  اینترنـت 
وبسـایت ها کـه هـر کدام تـالش می کنند کتـاب صوتی بهتری 
ارائـه دهنـد ایـن زمینه را فراهم کـرده که معلـوالن بتوانند به 
صـورت رایـگان و یا پرداخت اندک پولی، کتـاب صوتی را تهیه 

کننـد و تحـول بزرگـی در درون خود ایجـاد کنند.
بخـش  الهـام  کتاب هـای  فقـط  می کنـم،  توصیـه  مـن 
و یـا همـان کتاب هـای انگیزشـی گـوش بدهیـد نـه ایـن کـه 
رمان هـای بلنـد گـوش کنیـد کـه بـه شـما چیـزی امـوزش 
نمی دهـد. اگـر قـرار باشـد کتـاب صوتـی و یـا کتابـی مطالعه 
کنیـد کـه زندگـی یـک خانـواده را قـرار اسـت روایـت کند به 
شـما پیشـنهاد می دهم هیـچ وقت ایـن کاررا نکنیـد و همان 
بهتـر اسـت کـه پـای تلوزیـون بنشـینید و وقـت خـود را تلف 
کنیـد!  اگـر فکـر می کنید که کسـی دوسـت تـان نـدارد،  به 
دنبـال ایـن باشـید کـه در درون خود تحول ایجـاد کنید، پس 
فقط و فقط کتاب انگیزشـی مطالعه کنید و یا فایل انگیزشـی 

کنید. گـوش 
کتاب هـای  همـان  یـا  و  الهام بخـش  کتاب هـای  امـروز 
انگیزشـی تنها راه موفقیت ما معلوالن اسـت. هر پادکسـت با 
عناویـن مختلف تولید می شـود و در سـایت ها قـرار می گیرند.  
برخـی از ایـن کتاب های صوتـی رایگان و برخی  هـم هزینه دار 
هسـتند ولـی  با پرداخـت کمترین هزینـه، می    توانند سـرمایه 

کالنـی درون ما ایجـاد کنند.
اگـر تـا بـه حـال کتاب هایـی مطالعـه کرده ایـد کـه فقـط 
جنبه سـرگرمی برای شـما داشـته،  دیگر از آن کتاب ها  دوری 
کنیـد. ایـن را بیاد داشـته باشـید که هیـچ فردی از بـدو تولد 
فهمیـده بـه دنیـا نیامـده و موفـق نبـوده  و  هیـچ موفقیتـی 

اتفاقـی نبـوده بلکـه موفقیت یـک رمـز به خصـوص دارد. رمز 
موفقیـت : تالش، شکسـت، تـالش، زمان، زمان، شکسـت،  

تـالش، زمـان و نتیجـه نهایی. 

و کالم آخر....
بـا گفتـن توان یـاب و یـا فـردی بـا قابلیـت خـاص بـه جـای 
معلـول،  هیچـگاه در زندگـی مـا تغییـری ایجـاد نمی شـود بلکـه 
بـا مطالعـه و گـوش دادن بـه کتاب هـای انگیزشـی، زندگـی  مـا 
متحـول می شـود و فـردی اجتماعـی می شـویم. در کتاب هـای 
الهام بخـش،  بـه صـورت شـفاف به مـا علم و یـا راهـکار، آموزش 
می دهنـد. متاسـفانه برخـی از توان یابـان ایـن موضـوع را می داند 
ولـی بـه بقیـه نمی گویند. ولی مـن این گنج بـزرگ را خیلی راحت 

با شـما عزیـزان به اشـتراک گذاشـتم.

کلیـد: در اینترنـت جسـتجو کنیـد و این فایل ها و یـا هر فایل 
دیگـری کـه دوسـت داریـد را دانلـود کنیـد و گوش کنیـد تا تغییر 

کنید.
▪ پادکست صوتی باور چیست؟

▪ پادکست صوتی باور
▪ پادکست انگیزشی 

▪ پادکست تغییر باورها
▪ پادکست صوتی الهام بخش

▪ پادکست های انگیزشی
▪ به دنیا آمده ایم تا خوشبخت باشیم

▪ خودشناسی 

هــر مــورد  دیگــری  کــه تمایــل داریــد  را در اینترت جســتجو 
ــتجو  ــم جس ــوپ  ه ــد در یوتی ــد.  می توانی ــوش کنی ــد و گ کنی
ــال  ــی فع ــبکه های اجتماع ــو ش ــد عض ــی می توانی ــد و حت کنی
ــال  ــل در کان ــر روز یــک فای هــم شــوید. برخــی  از شــبکه ها ه

ــد. ــه می دهن ــان ارائ خوش
بدانیـم کـه فقـط خودمان هسـتیم کـه می تواند بـه خودمان 

یاری رسـاند.
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شـبکه های  اجتماعـی مجـازی روز بـه روز گسـترده تر می شـوند.  
بـرای افـرادی کـه حرفـی برای گفتـن دارنـد، امکان صحبـت   بی 
قیـد وشـرط بـا مخاطبانشـان  بیـش از پیـش  فراهـم شده اسـت. 
حرف هایـی  کـه در نبـود ایـن شـرایط،  نـه گفتـه  می شـد و نـه 

شـنیده می شـد. 
 قـرار داریـم  در هـر شـماره از نشـریه توان یاب، یکی از شـبکه های 

اجتماعـی فعـال را معرفی کنیم.

فاطمـه کنهانـی، از بهمـن مـاه گذشـته بـر آن شـد کـه سـایت  
می گویـد: خـودش  کنـد.  راه انـدازی  را  توان یابـان"  "فرهنـگ 

"مدتـی پیـش بـه ایـن نتیجـه رسـیدم  کـه بعضـی از برخوردهـا و 
رفتارهایـی  کـه برای افـراد دارای معلولیت،  ناراحت کننده اسـت، 
بـرای سـایر افـراد جامعـه شناخته شـده نیسـت  و اصال  فکـرش را 
هـم نمی کننـد کـه این  رفتارهـا یا حرف ها،  شـاید باعـث ناراحتی 

تعـداد زیادی از شـهروندان شـود. 
 فکـر کـردم کـه اگـر خـود مـا ایـن نـکات را مطـرح کنیـم، شـاید  
یـک سـری از برخوردهـای آزاردهنـده  تغییر کنند  و مـردم متوجه 
چگونگـی برخـورد صحیـح شـوند.  اغلـب مـردم در برخوردهـا و 
رفتارهـای نامناسـب،  منظـور سـوئ ندارنـد  و چنیـن رفتارهایـی 

ممکـن اسـت ناآگاهانـه  پیـش بیاید.
بـرای همیـن بهمـن مـاه سـال گذشـته،  تصمیـم گرفتـم صفحه  
" فرهنـگ توان یابـان "  را  بـاز کنـم.  بـا فعالیـت در شـبکه های 
مجـازی، فهمیـدم کـه خـودم هـم چقـدر نیـاز بـه آمـوزش دارم و  
بعضـی از حقایـق را  نمی دانـم.  مثـال فهمیـدم کـه چقـدر کـم در 

مـورد دوسـتان نابینـا، می دانـم.
بازخـورد ایـن سـایت  بعـد از چند ماهی کـه از فعالیتـش می گذرد 

خـوب اسـت و صدتـا فالـوور دارم. البته هنوز  اول راه هسـتم. 
پسـت های مـن  بیشـتر در مـورد خـرده فرهنگ هـا و مشـکالت  
افـراد دارای معلولیـت  در جامعـه یـا محیـط خانـواده و دوسـتان 
اسـت.   نکاتـی را هـم در مـورد نحوه برخورد صحیح  بـا افرادی که 

معلولیـت دارنـد را منتشـر می کنم. 
 آدرس سایت:

Instagram.com/tavanfarhang

معرفی  شبکه های اجتماعی فعال
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     /http://irancso.com 
یکـی از ویژگی هـای جهان معاصر، برجسـتگی و محوریت انسـان 
و موضوعـات مرتبـط بـا او در کلیـه عرصه هاسـت. انسـان به عنـوان 
عامـل محـوری هر گونـه نقش آفرینی در آینـده مورد توجه ویـژه ای قرار 

گرفته اسـت.
از عصـر روشـنگری به بعـد، جامعه بشـری، به تعریـف جدیدی از 
انسـان و جهـان پرداخـت. طی این سـال ها، انسـان به عنـوان موجود 
ذی حقـی شـناخته شـده کـه توانایـی اداره امـور شـخصی و اجتماعی 
خـود را (از طریـق قراردادهای اجتماعـی) دارد. حق یکی از مقوله های 
فربـه در رشـته های مختلـف همانند حقـوق، علوم سیاسـی و  اخالق 
می باشـد و از ایـن رو پرداختـن بـه آن ولـو کلـی و مختصـر بـه عنوان 
پیش زمینـه در همـه عرصه هایـی کـه بحـث حـق و حقوق بـه معنای 

عـام آن پیـش می آیـد، به نظـر حیاتـی می آید.
تـا قبـل از قـرن سـیزدهم میـالدی، حـق عمدتـًا در معنـای حق 
بـودن (خیـر) کـه نقطـه مقابـل آن باطـل بـودن (شـر) اسـت بـه کار 
می رفـت. از قـرن سـیزده بـه بعـد حـق بـه معنـای جدیـد آن یعنـی 
حـق داشـتن بـه کار رفت و ایـن معنـای دوم بود که باعث شـفافیت و 
عینیـت مفهـوم حق و همین طـور کاربرد آن گردید. حـق در این معنا 
مهم تریـن عنصـر شـهروندی و همین طـور مهم تریـن هـدف و محرک 
حرکت هـا و نهضت هـای اجتماعـی اسـت و از آن مهم تـر انسـانیت 
انسـان، حیثیـت ذاتـی و کرامـت او در پرتـو بهره منـدی اش از حق هـا 
معنـا و مفهـوم پیـدا می کند. حضـور حق ها در بطـن زندگی اجتماعی 
و از آن طریق تأمین و تضمین انسـانیت و حیثیت و کرامت انسـان در 
گـرو تـالش فـردی و اجتماعی انسان هاسـت بـه عبارتی، تـالش افراد 
در روابـط بیـن خودشـان و در رابطه با موجـود قدرتمند دولت، ضامن 
واقعـی اجـرای حق هاسـت. از طـرف دیگـر اگر جنبش هـای اجتماعی 
در قالـب و چارچـوب حق مـدار شـکل گرفتـه و ماهیـت احساسـی و 
خطرنـاک بـه خـود نگیـرد و دولـت (کـه اصـوًال بایـد نماینـده همـه 
شـهروندان باشـد) و گرایـش غالـب و حاکـم بـر جامعـه، ایـن حرکت 
حق مـدار را پذیـرا شـده و طرد نکنـد، در آن صورت می تـوان به تأمین 
و تضمیـن صلـح و زندگـی مسـالمت آمیز، عدالـت، ثبـات و تمامیـت 

ارضـی و وحـدت جوامـع امیـدوار بود.
یکی از مکانیسـم های اساسـی در این راسـتا، آموزش شـهروندی 
اسـت. (همتـی، ۱۳۸۷) آمـوزش شـهروندی عامل مهمـی در نهادینه 
شـدن حقـوق شـهروندی اسـت. آموزش شـهروندی منجر بـه تحکیم 
و تقویـت نظـام ارزشـی مهارت هـای شـهروندی در جهـت اسـتحکام 

دموکراسـی و مشـارکت پایدار شـهروندان می گردد. ایـن مؤلفه ضامن 
بقـاء و تـداوم حیـات اجتماعـی و میـزان توسـعه همه جانبـه جوامـع 
صنعتی و رو به پیشـرفت اسـت. چنین تربیتی از همـان آغاز طفولیت 
نوعـی اعتمـاد بـه نفـس و رفتارهـای مسـؤوالنه را از نظـر اجتماعی و 
اخالقـی بـه وجود مـی آورد؛ نقـش دیگر این مولفـه، ارائـه اطالعات و 
آگاهـی در مورد مسـایل عمومی جامعه در ابعـاد محلی، ملی و جهانی 
اسـت. چنیـن آموزه هایـی واجـد فضایـل و اخـالق مدنـی و جمعـی 
اسـت و جسـتجویی بـرای مسـاوات طلبـی اسـت. در واقـع آمـوزش 
شـهروندمداری در یـک جامعـه باعـث ایـن شـده کـه تمـام اعضـای 
جامعـه از حـس شـهروندی مثبتـی به صـورت ملـی برخوردار باشـند 
و ضمـن برخـوداری از احتـرام ملـی، از حقـوق مشـخص اجتماعـی و 

سیاسـی و اقتصـادی و فرهنگـی بهره منـد گردند.
یادگیـری پارامترهـای آموزش رفتار شـهروندی بـه افزایش کیفیت 
زندگـی جمعـی و تقویـت سـرمایه اجتماعـی در زندگی کمک شـایانی 
می کنـد. آمـوزش رفتارهـای شـهروندی در افزایـش کیفیـت عملکـرد 
سـازمان های مدنـی بسـیار اثرگـذار اسـت، ایـن آموزه هـا بـه تقویـت 
اخـالق اجتماعی و بسـط همبسـتگی اجتماعی یک جامعه در سـطح 
محلی، ملی و جهانی کمک خواهد کرد، آموزش شـهروندی بخشـی از 
وظایـف مدیریت شـهری اسـت، در واقع دولت و نهادهـای قانون گذار، 
سـازمان های ملـی و محلی، تشـکل های مدنـی و… از طریـق آموزش 
حقـوق شـهروندی و مهارت هـای زندگـی جمعـی و شـناخت اصـول 
مدیریـت شـهری نقـش بـارزی در تربیت شـهروندان خواهند داشـت. 
بـر ایـن اسـاس، در نوشـتار حاضر، مطالب در دو محور بررسـی شـده 
اسـت: نخسـت تعریف مفهوم شـهروندی وحقوق شـهروندی و آموزش 
و تربیت شـهروندی مورد بحث و بررسـی قرار گرفته و سـپس به ابعاد 

و انـواع حقـوق شـهروندی و آموزش آن پرداخته شـده اسـت.

۱-۱- شـهروند۱:   شـهروند عبـارت اسـت از کلیـه افـراد 1     
اعـم از زن و مـرد، کوچـک و بـزرگ، از هـر نوع دین و آییـن و قومیت 
و طبقـه اجتماعـی کـه در یـک جامعـه زندگـی می نماینـد (ملکـی، 
۱۳۸۷بـه نقـل از سـاعی ارسـی، ۱۳۹۱). شـهروند بـه اتباع یک شـهر 
یـا کشـور اطـالق می شـود کـه توسـعه و رعایـت و ایجـاد مصادیقـی 
ماننـد: آزادی، مالکیـت، امنیت و غیره برای آحـاد مردم در نظر گرفته 
می شـود. شـهروند در گذشـته بـه کسـی گفتـه می شـد کـه در شـهر 
سـاکن بـوده و مطابـق قانـون از مزایای مدنـی آن بهره منـد می گردید 

آموزش شهروندی و حقوق شهروندی، 

زیربنای ثبات اجتماعی

سید هادی موسوی  
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امـا امـروزه شـهروند اصطالحـی اسـت که بـا نفـوذ حقوقی مـدرن و 
تلقی هـای جدیـد مفهـوم وسـیعی یافتـه و متـرادف تمـام اتبـاع یک 
کشـور بـه کار مـی رود و مصادیـق آن آزادی، مالکیـت و امنیت اسـت 

(همـان منبـع: ص ۱۳۹).

۱-۲- حقـوق شـهروندی۱:  حقـوق شـهروندی عبـارت اسـت از 
برخـورداری افـراد یـک جامعـه از کلیـه ی حقـوق فـردی و اجتماعی. 
حقـوق شـهروندی آمیختـه ای از وظایـف و مسـئولیت های افـراد در 
قبـال یکدیگـر، شـهر و دولت می باشـد. بـه مجموعه ی ایـن حقوق و 
مسـئولیت ها «حقوق شـهروندی» اطالق می شـود (سـاعی ارسـی، 

.(۱۳۹۱
اصطـالح حقـوق شـهروندی (در مفهـوم جدیـد) اولیـن بـار در 
اعالمیه حقوق بشـر و شـهروندی سـال ۱۷۸۹م فرانسـه مطرح شد که 
پـس از تصویـب در صدر قانون اساسـی سـپتامبر ۱۷۹۱م قـرار گرفت. 
اعالمیـه جهانـی حقوق بشـر کـه در سـال ۱۹۴۸م در مجمـع عمومی 
ملـل متحـد بـه امضـای کشـورها رسـید در بسـیاری از مواد خـود از 
محتـوای اعالمیـه حقوق بشـر و شـهروند فرانسـه الهام گرفته اسـت 

(آفنـداک، ۱۳۸۵بـه نقل از محسـنی، ۱۳۸۹).

     2  
بـرای شـهروندی، مؤلفه هایی قائلند.  صاحب نظـران با توجه 
بـه نوع نگاه خـود، مؤلفه های شـهروندی را مطرح می کنند؛ سـامرز،  
تفکـر انتقـادی، توجه بـه نفع عمومی، مشـارکت در زمینه سیاسـی، 
اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی، درک نیازها و نگرش هـای دیگران، 
رفتـار متعهدانـه و… را مدنظـر قـرار می دهنـد. (فتحـی واجـارگاه و 
واحـد چوکـده، ۱۳۸۸) اندیشـه ورزی و ژرف اندیشـی، سـعه صـدر و 
تحمـل اندیشـه های مخالـف، قانون گرایـی و قانون پذیـری، احسـاس 
خودارزشـمندی و عـزت و اعتمـاد به نفس، تمایل به رقابت سـازنده، 
عـدم تمکیـن بـه روابـط مبتنی بر قـدرت مسـتبدانه، تقویـت روحیه 
پرسـش گری و کنجـکاوی، تمایـل بـه تفکـر خـّالق و واگـرا در حـل 
مسـائل مبتالبـه محیـط پیرامـون، توانایی و جـرأت در ابراز اندیشـه، 
از جملـه ویژگی هایـی اسـت کـه به عنـوان پایه های مفهوم شـهروندی 

مؤلفه هـای  مجمـوع  در  (مهرمحمـدی،۱۳۷۷)  می شـود  قلمـداد 
شـهروندی عبارتند از:

۲-۱- دانایی محوری
شـهروند، کنجـکاو و در جسـتجوی دانایـی اسـت. در دانایـی 
محـوری کـه مهم تریـن مؤلفـه متشـکله شـهروندی اسـت، گام اول 
مشـارکت فعال و مسـؤولیت پذیری اسـت و داشـتن آگاهی در زمینه 
موضوعـات تاریخـی، اجتماعـی و فرهنگـی در سـطح محلـی، ملی و 

بین المللـی پیش نیـازی اساسـی بـه شـمار مـی رود.

۲-۲- وطن دوستی
یـک شـهروند بـه شـهر و کشـورش احسـاس تعلق مـی کنـد. 
وطن دوسـتی بـه معنـای وفـاداری نسـبت بـه کشـور خـود و دیـدن 
مصالـح جامعـه در انجـام فعالیت هـای روزانـه اسـت. یکی از مسـائل 
عینی شـهروندی، احسـاس تعلق اجتماعی به فرهنگ، آداب و رسـوم 
و… یـک کشـور اسـت. تجّلی عینـی این احسـاس این اسـت که یک 
شـهروند، مـرز و بـوم خـود را خانه ی اصلـی خود بداند. این احسـاس 
بـه طـور طبیعـی در میان جامعه مهاجران، احسـاس ضعیفی اسـت.

۲-۳- قانون مداری
قانـون عاملـی اسـت کـه زمینـه انسـجام و یگانگـی میـان افراد 
جامعـه را فراهـم می سـازد. شـهروند تـالش می کنـد تـا قوانیـن را 
علی رغـم ایـن کـه مغایـر با نفـع شـخصی او باشـد، در زندگـی به کار 
گیـرد. او هرگونـه اعتراض به قانون را از مسـیر گفتمـان پی می گیرد. 

امـا در ابتـدا التـزام عملـی بـه قانـون را وظیفـه خـود می داند.

۲-۴- مسؤولیت پذیری
شـهروندی مفهومـی اسـت که بـا مسـؤولیت و مسـؤولیت پذیری 
آحـاد جامعـه همـراه اسـت از آن جایـی کـه در جامعـه، فـرد آیینـه ی 
در  را،  خـود  وظایـف  انجـام  در  تسـامح  هرگونـه  اسـت،  دیگـران 
زیرسـاخت های جامعـه مؤثـر می دانـد. زیباتریـن احسـاس خوشـایند 
شـهروندی، تـالش بـرای همـکاری و تعـاون و بـار مسـؤولیت خود و 

دیگـران را بـه دوش کشـیدن اسـت.
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۲-۵- مشارکت
ارسـطو، جامعـه سیاسـی را یک جامعه اخالقی می دانـد که در آن 
شـهروندان از طریق مشـارکت پیشـرفت می کننـد. از نظـر ماکیاولی، 
شـهروندی مغایـر بـا بی تفاوتـی اسـت، آن یـک وظیفـه و تعهد اسـت 
کـه هـم بـه نفع جمعـی و هم به نفع شـخصی توجـه دارد. مشـارکت 
تنهـا ایـن نیسـت کـه فـرد در نقـش رأی دادن ظاهـر شـود، بلکـه در 
فرآینـد شـهروندی باید نقش راهبردی داشـته و اشـاعه دهنده فرهنگ 

باشد. مسـؤولیت پذیر 

۲-۶- انتقادگری و انتقادپذیری
انتقادگـری و انتقادپذیـری اصـل اساسـی تعامـالت مؤثـر میـان 
شـهروندان اسـت. آنان باید توانایی داشـته باشـند تا فعـل و انفعاالت 
جامعـه را مـورد مداقـه قـرار دهنـد و سـپس هرگونـه تحلیـل فکری: 
منظـم و منطقـی و جهـت بهبـود فرآیندهـا را ارایـه دهنـد (فتحـی 
واجـارگاه و واحـد چوکـده،۱۳۸۸). انتقادپذیری نیز بـه معنای توانایی 
تحلیـل نظر دیگـران و سـپس درک منطق و مفهوم پیـاده و پذیرش و 

یا رد آن اسـت.

۲-۷- شهروندی چند بعدی
شـهروندی چنـد بعـدی، الزمه فعالیـت شـهروندان در مواجهه با 
چالش های قرن بیسـت و یکم اسـت. شـهروندی چندبعدی، مسـتلزم 

ایـن اسـت کـه شـهروندان دارای توانایی های زیر باشـند:
مواجهـه بـا مشـکالت به عنـوان عضـوی از یـک جامعـه جهانی؛ 
فعالیت مشـارکتی با دیگران؛ عهده دار شـدن مسـؤولیت برای نقش ها 
و وظایفـی کـه در جامعـه وجـود دارد؛ تفکر منتقدانـه و منظم و البته 
مسـتمر؛ توانایـی حـل تعارض در یک بسـتر عـاری از خشـونت؛ اتخاذ 
شـیوه زندگـی که پاسـدار و حامـی ویژگی های محیطی اسـت؛ احترام 
و دفـاع از حقـوق بشـر؛ مشـارکت در زندگـی عمومـی؛ بـه کارگیـری 

تکنولـوژی اطالعـات به عنـوان یک مزیـت مدنی.

و 3        مجادلـه ای  مفاهیـم  از  شـهروندی  تربیـت  و  آمـوزش 
بحث برانگیـزی اسـت. گوایگلـی در تبیین مفهومی تربیت شـهروندی، 
سـه مؤلفـه ی بـه هـم مرتبـط را تحـت عنـوان دانـش شـهروندی، 
مهارت هـای شـهروندی و نگرش شـهروندی مدنظر قـرار داده و آنها را 
از جملـه عناصـر اصلـی تعریف شـهروندی می داند (فتحی واجـارگاه و 

.(۱۳۸۸ واحدچوکـده، 
وی هـر کـدام از مولفه هـای سـه گانـه فـوق را عبـارت می دانـد 
از: دانـش شـهروندی عبـارت اسـت از عقایـد و اطالعـات اساسـی 
کـه یادگیرنـدگان بـه منظـور این کـه شـهروند مسـؤول و مؤثـر یـک 
دموکراسـی باشـد باید بدانند و به کار گیرند. مهارت شهروندی عبارت 
اسـت از مهارت هـای عقالنـی مـورد نیاز بـه منظور فهمیـدن، توضیح 
دادن، مقایسـه کـردن، ارزیابـی کـردن اصـول و عملکردهـای دولت و 
شـهروندی. مهارت هـای شـهروندی همچنیـن شـامل مهـارت هـای 
مشـارکتی اسـت کـه شـهروندان را قـادر می سـازد تا خط مشـی های 

دولـت را تحـت نظـارت و تأثیـر قـرار دهند.
نگـرش شـهروندی عبارت اسـت از ویژگی های شـخصیتی، خلق 
و خوی هـا، تعهـدات مـورد نیـاز بـرای حفـظ و گسـترش حکومـت 
دموکراتیک و شـهروندی. نمونه هایی از نگرش شـهروندی عبارت است 
از احتـرام بـه ارزش افـراد، صداقـت، تحمـل و شـکیبایی، همدردی و 
وطـن پرسـتی، تعهـد نسـبت به حقوق بشـر، نفـع عمومـی، برابری و 

رعایـت قانون. گوایگلی، تربیت شـهروندی را توسـعه دانش، مهارت ها 
و نگـرش شـهروندی در فراگیـران می دانـد (همـان منبع).

اسـتراتژی یونسـکو در قلمرو آموزش شـهروندی و حقوق انسـانی 
مبنی بر رویکرد جامع برای حقوق انسـانی اسـت، این حقوق غیرقابل 
تقسـیم بوده و وابسـتگی متقابلی با همه حقوق شـهروندی (فرهنگی، 
اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعـی) دارد. در این دیـدگاه، هدف آموزش 
شـهروندی انتشـار و توزیـع اطالعات برای سـاختن یـک فرهنگ کلی 
حقوق انسـانی بـا بهره مندی دانـش و مهارت قالب بنـدی نگرش های 
مثبـت و آمـاده کـردن فراگیـران بـا توانایی هـای الزم بـرای همراهی و 
ایجـاد تغییرات اجتماعی اسـت. بنابراین هدف آموزش حقوق انسـانی 
و شـهروندی عبـارت اسـت از: تـالش و کوشـش فـراوان در رابطـه بـا 
حقوق انسـانی و آزادی های اساسـی. توسـعه کامل شـخصیت انسانی 
و احسـاس وی از جایـگاه و مرتبـه خـود. رشـد ادراک افـراد، برابـری 
جنسـیتی و دوسـتی و بـرادری بین همه ملل، افراد بومـی و گروه های 
نـژادی، تقویـت فعالیت هایـی در جهت برقـراری صلح ( ایـزدی، صمد 

و علی آقامحمـدی،۱۳۸۶).

اعالمیه جهانی حقوق بشـر در این زمینه مقرر می دارد؛ کمال 4     
مطلـوب انسـان آزاد و رهایـی یافتـه از تـرس و فقـر در صورتی حاصل 
می شـود کـه شـرایط تمتـع هـر کـس از حقـوق اقتصـادی، اجتماعی 
و فرهنگـی و همچنیـن مدنـی و سیاسـی او ایجـاد می شـود. بند دوم 
مـاده ۲ میثـاق بیـن الملـی حقـوق اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگی 
مقـرر داشـته کـه: کشـورهای طـرف این میثـاق متعهد می شـوند که 
اعمـال حقـوق مذکـور در ایـن میثـاق را بـدون هیـچ نـوع تبعیض از 
حیـث نـژاد، رنـگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسـی یـا هر گونه 
عقیـده دیگـر، اصـل و منشـاء ملـی یـا اجتمـاع، ثـروت، نسـب یا هر 
وضعیـت دیگـر تضمین نمایند. همچنین در بند سـوم همیـن ماده بر 
توجـه بـه حقوق اقتصادی شـناخته شـده در این میثـاق و تضمین آن 
تأکید شـده اسـت. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی را می توان 
در مؤلفه هایـی چـون حق آزادی، انتخاب شـغل و اسـتفاده از شـرایط 
اختیـار و رضایت بخش و همچنین حمایـت در برابر بی کاری و دریافت 
دسـتمزد مسـاوی و بر ابـر و دریافت پاداش منصفانـه و رضایت بخش، 
حق داشـتن مسـکن، حق تشـکیل اتحادیه هـا و سـندیکاهای صنفی 
و عضویـت در آنهـا، حـق اسـتفاده از بهداشـت عمومـی، مراقبت های 
پزشـکی، بیمه هـای اجتماعـی و خدمـات اجتماعـی، حـق تحصیل و 
کارآمـوزی حرفه ای، حق مشـارکت در فعالیت هـای فرهنگی با در نظر 
گرفتن شـرایط یکسـان، حق دسترسـی به کلیه امکانـات خدماتی که 
بـه عموم عرضه می شـود از قبیل وسـایل نقلیه، هتل ها، رسـتوران ها 
و پـار ک هـا، مـورد مطالعه قـرار داد (ماده ۵ کنوانسـیون بین المللی؛ 

بـه نقل از محسـنی ۱۳۸۹).
آلـن سـیرز و وان هبـرت در تحلیـل ابعـاد شـهروندی، دیـدگاه 
دیگـری را بیـان می کنند. آنها ابعاد شـهروندی را عبـارت می دانند از:

۱- بعد مدنی شهروندی؛
۲- بعد سیاسی شهروندی؛

۳- بعد اجتماعی – اقتصادی شهروندی؛
۴- بعد فرهنگی یا گروهی شهروندی.

در بعـد مدنـی شـهروندی، ارزش هـای اساسـی جامعـه، حـدود 
تصمیم گیری هـای دولتـی در ارتبـاط بـا افـراد شـهروند، حقـوق و 
تعامـالت گروه هـای ویـژه و ذی نفـع را مشـخص می کنـد. بعـد مدنی 
شـهروندی، عواملـی نظیـر آزادی در گفتـار، برابـری در مقابـل قانون، 
آزادی در تعامـالت و ارتباطـات بـه معنـای عـام و همچنیـن جریـان 
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آزادانـه دسترسـی بـه اطالعـات را شـامل می گـردد. بعـد سیاسـی 
شـهروندی، مسـائل حق رأی و مشارکت سیاسی شـهروندان است. به 
عبارت دیگر، شـهروندی سیاسـی، به حقوق و وظایف سیاسـی اشـاره 
دارد کـه در قالـب نظام سیاسـی تبلـور پیدا می کند. بعـد اجتماعی – 
اقتصـادی شـهروندی، به ارتبـاط بین افراد در یـک موقعیت اجتماعی 
و همچنیـن بـه مشـارکت در یک فضای باز سیاسـی اشـاره دارد. بعد 
فرهنگـی یـا گروهی شـهروندان، به شـیوه ای از فرآیند گسـترش تنوع 
فرهنگـی اشـاره می کننـد کـه بـا موضوعاتـی نظیـر توانایـی پذیـرش 
فرهنگ هـای دیگـر، مهاجـرت جهانی، افزایـش تحـرک و تغییرپذیری 
همراه اسـت. شـهروندی فرهنگی به آگاهی از میراث عمومی فرهنگی 

اشـاره دارد (فتحـی واجـارگاه و واحد چوکـده، ۱۳۸۸).

حقوق شـهروندی در سـه بعد حقوق مدنـی، حقوق اجتماعی 5     
و حقوق سیاسـی قابل شناسـایی است.

۵-۱- حقوق مدنی
آزادی بیـان، آزادی عقیده، آزادی عقیده و مذهب، آزادی مالکیت 
و آزادی رفت و آمد از برجسـته ترین حقوق مدنی یک شـهروند شـمرده 
می شـوند. بدون تضمین حفاظت از این حقوق توسـط نظام سیاسـی 

و جامعـه نمی توان قائل به وجود مفهوم ‹شـهروندی› شـد.

۵-۲- حقوق اجتماعی
حـق تشـکیل سـازمان، انجمـن و سـندیکا بـرای تجمیـع، بیان 
و برآورده سـازی مطالبـات اجتماعـی، حـق برخـورداری از بهداشـت 
عمومـی، حق برخورداری از آموزش فراگیـر و عمومی، حق برخورداری 
از حمایـت قانـون، حـق برخـورداری از رفتـار برابـر در مقابل دسـتگاه 
قضایی، حق داشـتن دسـتمزد عادالنه، حق داشتن استراحت و توزیع 
اوقـات فراغـت، حق زنـان در برخورداری از حقوق برابـر با مردان، حق 
برخـورد مبتنـی بـر کرامـت انسـانی و رعایت حقـوق طبیعـی از طرف 
حکومـت، حق برخورداری از آزادی تجمع برای اعتراض مسـالمت آمیز 
و حقوقـی مشـابه. شـهروند فردی اسـت که درعرصه جامعـه از حقوق 

ذکرشـده برخوردار باشد.

۵-۳- حقوق سیاسی
حـق دسترسـی برابـر بـه مناسـب حکومتی، حـق برخـورداری از 
مشـارکت سیاسـی نهادمنـد، حـق تشـکیل حـزب بـرای شـرکت در 
تعمیم سـازی سیاسـی، حـق برخـورداری از انتخابات منظـم ادواری، 
آزاد و سـالم. برخـورداری از حـق عـزل حاکمان از طریق سـازوکارهای 
مطلـوب، حـق داشـتن امنیت سیاسـی، حق نقـد حاکمـان از طریق 
نهادینه سـازی آزادی بیـان. حقـوق سیاسـی بـه عنـوان حقـوق عالی 
شـهروندی تعریـف می شـود. چنانچـه حقـوق سـه گانه ی فـوق رعایت 
نشـود وجود مفهوم «شـهروند» دچار شـک و تردید می شـود. رعایت 
یـا عدم رعایت حقوق گفته شـده بـا ماهیت نظام های سیاسـی ارتباط 
مسـتقیم دارد. بنابرایـن مردم سـاالری کـردن (دموکراتیزاسـیون) در 
حوزه سیاسـت ابزاری مهم برای تحقق «شـهروندی» اسـت. اسـتبداد 
سیاسـی یـا به عبارتـی حکومـت  مطلقـه۱ مانعی مهـم بـرای نهادینگی 

«حقـوق شـهروندی» قلمداد می شـود (سـاعی ارسـی، ۱۳۹۱).

      6  
خانـه  در  غیررسـمی  طـور  بـه  شـهروندی  حقـوق  آمـوزش 

یـا محـل کار یـا کارگاه هـای آموزشـی و یـا به طـور رسـمی در دروس 
مـدارس ابتدایـی بـه شـهروندان آموختـه می شـود. آنان از ایـن طریق 

بـه شـهروندان فعـال، آگاه و مسـئول تبدیـل می شـوند.
تربیـت شـهروندی، یکـی از فـروع شـهروندی اسـت کـه بـا توجه 
بـه تحـوالت سـریع اجتماعـی، فـن آوری و سیاسـی دوران معاصـر، از 
و  آمـوزش  سیاسـت گذاران  و  برنامه ریـزان  دل مشـغولی های  جملـه 
پرورش کشـورهای جهان به شـمار می آید. در کشـورهای توسعه یافته، 
مفاهیـم شـهروندی از دوران کودکـی تا نوجوانی آموزش داده می شـود 
و دولـت نیـز آموزش هـای الزم را در اختیـار والدیـن و آمـوزگاران قـرار 
می دهـد. در انگلسـتان از سـال ۲۰۰۲ میـالدی، آموزش شـهروندی و 
آشـنایی بـا آن بـه طـور رسـمی در برنامـه ی درسـی مدارس از سـنین 
۱۱ تـا ۱۶ سـالگی قـرار گرفـت. اهـداف این آمـوزش بدین قرار اسـت:

۱- آشنایی با حقوق و مسئولیت های شهروندی
مهـم  موضوعـات  و  سـرفصل ها  دربـاره ی  بررسـی  و  بحـث   -۲

شـهروندی 
۳- فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیت های اجتماعی

۴- مشـارکت فعال در یک برنامه اجتماعی یا گروهی (خورشیدی، 
۱۳۸۹به نقل از ساعی، ۱۳۹۱).

ـ   ـ   ـ    ـ  ـ  ـ  ـ    7 :
و  مثبـت  فـردی  روابـط  ایجـاد  تفاوت هـا؛  پذیـرش  و  شناسـایی 
غیرظالمانـه؛ حل اختالف به صورت مسـالمت آمیز؛ قبول مسـئولیت؛ 

مشارکت در تصمیم گیری ها؛

ــ  ــ  ــ   ــ  ــ      8  
برخـی از مهم تریـن روش هـای ایجـاد و تقویت مهارت شـهروندی 

در مدرسـه عبارتند از:
۱. آشناکردن دانش آموزان با قوانین و مقررات جامعه
۲. آشناکردن دانش آموزان به حقوق شهروندیشان
۳. آموزش اخالق و ادب اجتماعی به دانش آموزان

۴. آموزش رعایت انضباط اجتماعی و حفظ اموال عمومی
۵. آمـوزش کمـک بـه هم نوعان و شـهروندان بدون توجـه به مکان 

زندگـی، رنگ، نژاد، مقـام و ثروت.
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۶. آموزش قائل شدن حق زندگی برای همه
۷. اشـاعه آزادانـه ی افـکار، مردم سـاالری و وحدت ملـی در جامعه 

دانـش آموزان به 
ادیـان،  طبقـات،  گروه هـا،  همـه ی  حقـوق  رعایـت  آمـوزش   .۸

و… نژادهـا  و  قومیت هـا 
۹. گسـترش ارزش هـای واالی انسـانی در جامعـه و نهادینـه کردن 

نها آ
۱۰. از بین بردن تضاد و کشمکش بین مردم در جامعه

۱۱. آموزش احترام به کرامت های انسانی به دانش آموزان
۱۲. آموزش نظم، وجدان کاری و فرهنگ کار به دانش آموزان

۱۳. آمـوزش عدالت جویـی و حق جویـی و پرهیـز از ظلـم بـه دانـش 
آمـوزان (همـان منبع).

۱۴. برگزاری سمینارها و دوره های آموزش حقوق شهروندی
۱۵. ارائه بروشورهایی در زمینه آموزش حقوق شهروندی

۱۶. اجرا و توجه جدی به طرح شهردار مدرسه در مدارس
۱۷. بهره گیری از الگوی مدارس دموکراتیک در مدرسه.

از دیگـر مهارت هایـی کـه آمـوزش و یادگیـری آنهـا در پـرورش 
شـهروندانی فعـال موثـر اسـت، می تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کرد:

الف – تقویت شیوه های همکاری و کار گروهی.
ب – تصمیم گیری به شیوه شورایی.

ج – توانایی بخشیدن به افراد برای استدالل و نقد کردن.
د- تقویت مهارت های مؤثر ارتباطی.

هـ – مدیریت مشترک فعالیت ها و کارهای محلی.
و- درگیر شدن در کارها و فعالیت های محلی.

ز- تقویت گفتگو و مهارت های مشارکتی (ذکایی، ۱۳۸۱).

   9  
شـهروندی مجموعـه ی گسـترده ای از فعالیت هـای فـردی و 
اجتماعـی اسـت. فعالیت هایـی کـه اگرچـه فـردی باشـند امـا برآیند 
آن، بـه پیشـرفت وضعیـت اجتماعی کمـک خواهد کرد. شـهروندی، 
از جملـه مفاهیـم نـو پدیـدی اسـت کـه به طـور ویـژه ای بـه برابری و 
عدالـت توجـه دارد و در نظریـات اجتماعی، سیاسـی و حقوقی جایگاه 
ویـژه ای پیـدا کرده اسـت. مقولـه «شـهروندی» وقتی تحقـق می یابد 
کـه همـه افـراد یک جامعـه از کلیه حقـوق مدنی و سیاسـی برخوردار 

باشـند و همچنیـن به فرصت های مورد نظر زندگـی از حیث اقتصادی 
و اجتماعی دسترسـی آسـان داشـته باشـند. ضمن اینکه شـهروندان 
بـه عنـوان اعضای یک جامعـه در حوزه هـای مختلف مشـارکت دارند 
و در برابـر حقوقـی کـه دارنـد، مسـئولیت هایی را نیز در راسـتای اداره 
بهتـر جامعـه و ایجاد نظـم بر عهـده می گیرند، و شـناخت این حقوق 
و تکالیـف نقـش مؤثـری در ارتقـای شـهروندی و ایجـاد جامعـه ای بر 
اسـاس نظـم و عدالـت دارد. براین اسـاس آموزش حقوق شـهروندی، 
همانـا نهادینـه سـازی نظامـی از حـق هـا و تکلیف هـای متناسـب با 
شـهروندی مبتنـی بـر کرامـت و ارزش واالی انسـانی اسـت. آمـوزش 
حقـوق شـهروندی یـا بـه طـور رسـمی در دروس مـدارس ابتدایـی به 
شـهروندان آموختـه می شـود یـا بـه طـور غیررسـمی در خانـه (رفتار 
والدیـن بهتریـن الگـوی عملـی بـرای تقویـت مهارت هـای شـهروندی 

فرزنـدان جامعـه می باشـد) یا محـل کار یـا کارگاه های آموزشـی.

۹-۱- آمـوزش رسـمی از مقطـع آمادگی آغاز و تا دوره دانشـگاهی 
ادامـه می یابـد. در هـر یـک از مقاطع آمادگـی، دبسـتان، راهنمایی و 
دبیرسـتان بـا توجـه بـه شـرایط سـنی و ذهنـی کـودکان و نوجوانان 
و جوانـان، آمـوزش حقوق شـهروندی بـا روش کامًال غیرمسـتقیم (از 
طریـق نحـوه رفتـار و برخورد آمـوزگار با کـودکان)، به عبارتـی مدارس 
بـرای دانش آمـوزان فضایـی فراهـم کننـد کـه دانش آمـوزان، شـهر 
را تجربـه کننـد و بـا حقـوق شـهروندی به شـکل عملی آشـنا شـوند. 
یعنـی سـاختارها، روش هـا و محیط هـای آموزشـی بـرای تدویـن و 
یادگیـری شـهروندی آمـاده شـوند و طـرح مسـتقیم مفاهیـم حقـوق 
شـهروندی بـا دانش آمـوزان (با بهره گیـری از روش هـای تدریس فعال 
از جملـه؛ روش حـل مسـئله، روش کاوشـگری، روش پـروژه، روش 
یادگیری مشـارکتی و…) و همچنین اطالع رسـانی در خصوص حقوق 
شـهروندی بـا برگـزاری کنفرانـس، سـمینار، دوره های کوتـاه مدت و 
تهیه و تدوین کتابچه تصویری،کتب آموزشـی، ابزار سـمعی و بصری و 
فعالیت هـای فوق برنامـه و اردوهـای دانش آموزی به عنـوان راه کارهای 

تربیت شـهروندی بهـره برد.

۹-۲- آمـوزش غیررسـمی موجـب عمومیـت یافتـن حساسـیت 
نسـبت بـه رعایـت حقـوق شـهروندی از طریـق مشـارکت نهادهـای 
عمومـی و خصوصی می گـردد. آموزش حقوق شـهروندی و آزادی های 
عمومـی در نهادهـای عمومی دولتی و غیر دولتـی از اهمیت مضاعفی 
برخـوردار اسـت، زیـرا موجـب اسـتقرار و گسـترش فرهنـگ انسـان 
ذیحـق و مطالبـه کننـده – حکومـت خـادم و پاسـخ گوی و در نتیجه 

تعمیـق دولـت قانون مـدار می شـود.

۹-۲-۱- فعالیـت خـاص شـهرداری ها در زمینه آمـوزش همگانی 
(اجتماعـی) در زمینه های مختلف حقوق شـهروندی توصیه می گردد، 
خصوصـًا در زمینه های: حقوق و تکالیف شـهروندی؛ زنـان؛ کودکان؛ 
مشـارکت سیاسـی؛ حقوق سـندیکایی؛ حقوق محیط زیسـت؛ حقوق 
اقتصـادی و اجتماعـی، شـهرداری ها می تواننـد ایـن مهـم را از طریق 
ابـزار سـمعی و بصـری، برقـراری دوره هـای کوتاه مـدت و برنامه هـای 
هنـری و فرهنگـی و تأسـیس نهادهـای مدنـی و غیـر دولتـی ماننـد 
برنامـه  نوعـی  به عنـوان  پژوهـش»  و  ارزیابـی  محلـی  «مجمع هـای 
عملـی برای آشـنا سـاختن جوانان با حقـوق و وظایف خـود به عنوان 

شـهروند انجـام دهند.
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 ،(WHO) متحد  ملل  جهانى  بهداشت  سازمان  اخير  گزارش  طبق 
به  نفر،  ميليارد  يك  معادل  يعنى  جهان  جمعيت  درصد   ۱۵ حدود 
حركتى  و  ذهنى  جسمى،  محدودیت هــای  و  معلوليت  دارای  نوعى 
افراد  حقوق  خصوص  در  متحد  ملل  سازمان  كنوانسيون  هستند. 
)United Nation Convention  ذهنى و  جسمى  محدوديتهای  دارای 
و   on the Rights of Person with Disabilities (UNCRPD
همگانى  آموزش  سيستم  توسعه  خواستار  كه  آن،   ۲۴ بند  مشخصًا 
كليه  برای  را  فرصتى  و  چالش  همزمان  شده،  كودكان  كليه  برای 
موارد  كنوانسيون  اين   ۲۴ بند  است.  كرده  ايجاد  جهان  كشورهای 
متعددی را در مراحل مختلف زندگى اين افراد در برمىگيرد و اولويت 
آن، تشويق كودكان معلول برای حضور در مدرسه در تمامىسطوح 
آموزشى مىباشد. اين بند، همچنين به نيازهای آموزشى بزرگساالن 
معلولى مىپردازد كه كم سواد يا بى سواد هستند. همچنين افرادی را 
در برمىگيرد كه در بزرگسالى دچار اختالل شده و نياز به گذراندن 
جهت  دانشگاهى  تكميلى  تحصيالت  يا  و  فنى حرفه ای  آموزش  های 
 ۲ از  متشكل  آماری  جامعه ی  از  پرسش  نتيجه  آنچه  دارند.  اشتغال 
دارای  افراد  نيازهای  خصوص  در  آفريقايى  كشور   ۷ و  آسيايى  كشور 
محدوديت های جسمى و ذهنى نشان مىدهد، اولين نياز ۷۵ ٪ اين 
افراد ”دستيابى به تحصيل“ است. كوفى عنان، دبير كل سابق سازمان 
ملل متحد، نگاه غالب به اين افراد را نگاهى تحقير آميز توصيف كرده 
كه در بهترين حالت توسط نهادهای خيريه مورد توجه قرار مىگيرند. 
كليه  از  كاغذ  روی  بر  فقط  آنها  كه  مىكند  تأسف  اظهار  همچنين 
از  عمل  در  ولى  هستند،  برخوردار  عادی  افراد  همانند  خود  حقوق 
موقعيت  هايى كه در اختيار ساير افراد قرار مىگيرد، محروم مىشوند.
”درمانى/ رويكرد  مىشود  باعث  كنوانسيون  اين  بندهای  اجرای 
خيريه ای“ قديم به رويكرد ”حق محور/مدل اجتماعى“ تبديل گردد.

بند ۲۴ كنوانسيون در ابتدا به نكوهش تبعيض پرداخته و بر آموزش 
استعدادهای  شكوفايى  به  كمك  همچنين  مىكند.  تأكيد  همگانى 
دارای  يا  عادی  از  اعم  اجتماع،  افراد  همه  جسمى  و  ذهنى  بالقوه 
جهت  در  ها  دولت  اصلى  وظايف  از  جزئى  را  محدوديت  و  معوليت 
رعايت حقوق يكسان همه انسان هــا مىداند. بر اين اساس دولتها 
دارا  دليل  به  كودكى  هيچ  كه  كنند  مهيا  را  شرايطى  هستند  مكلف 
بودن معلوليت يا هرگونه محدوديت جسمى و حركتى، از آموزش های 
عادی و اجباری در آن جامعه محروم نشود. اين كودكان بايد امكان 
رايگان  به صورت  را  دبيرستان  و  ابتدايى  آموزش هــای  به  دسترسى 
اين  همچنين  باشند.  داشته  معلوليت  بدون  كودكان  با  همسان  و 
ويژه  حمايتى  امكانات  و  تسهيالت  از  مناسبى  نحو  به  بايد  كودكان 
متناسب با معلوليت و محدوديتى كه دارند نيز برخوردار باشند. كمك 
امكانات  ارتباط،  برقراری  ديگر  روشهای  يا  بريل  خط  آموزش  برای 
جابجايى و نيز همراهى مربى در صورت نياز، از جمله اين تسهيالت 
مىباشد. همچنين دولت هــا را مكلف كرده است كه آموزش هــايى 
در زمينه مهارت هــای زندگى و اجتماعى برای اين كودكان در نظر 
طور  به  بايد  نيز  ناشنوا  يا  و  نابينا  كودكان  ويژه  به  و  افراد  بگيرند. 
خاص از روشهای ارتباطى و آموزشى مخصوص به خودشان بهره مند 
شوند. اين كنوانسيون به روشنى حق تحصيل افراد دارای معلوليت 
و محدوديت را با آموزش در محيط همگانى گره زده است. چرا كه 
محيط  در  آموزش  مىدهد  نشان  كه  دارد  وجود  روزافزونى  شواهد 
همگانى نه تنها محيط آموزشى مناسبتری حتى برای كودكان دارای 
بسياری  رفتن  بين  از  باعث  بلكه  مىكند،  فراهم  ذهنى  اختالالت 
در  ذهنى  و  جسمى  محدودیت هــای  مورد  در  كليشه ها  و  موانع  از 
جامعه شده و به جای ترس از محدوديت و معلوليت، آن را به عنوان 
يك واقعيت انسانى بپذيرد. وقتى همه كودكان، چه با معلوليت و چه 
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بدون معلوليت، در كنار هم بزرگ شوند و در يك مدرسه شانه به شانه 
همديگر تحصيل كنند،درك متقابل از هم داشته و به يكديگر احترام 
و  صبورتر  جامعهای  داشتن  امر  اين  مثبت  نتيجه  گذاشت.  خواهند 
سازنده تر خواهد بود. چون با حركت سيستم آموزشى به سمت آموزش 
و  تمامىكودكان  كه  ناتوان،  افراد  تنها  نه  منعطف تر  و  محور  كودك 
والدين آنها و جامعه محلى در اين تالش مشاركت مىنمايند. توسعه 
آموزش همگانى نيازمند برنامه تغيير، جهت توسعه سيستم آموزشى 
اساسى  تغيير  نيازمند  آن  از  فراتر  و  بوده  سطوح  كليه  در  كشور  هر 
در نحوه تفكر و ديدگاه كليه افرادی است كه در جايگاه تاثيرگذار و 
تصميم گيرنده هستند. اين كنوانسيون در تاريخ ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ در 
مجمع عمومىسازمان ملل پذيرفته شده و از تاريخ ۳۰ مارس ۲۰۰۷ 
آماده امضای اعضا گرديده است. مطابق آمار اعالمى از سوی سازمان 
 ۱۰۷ و  كردهــاند  امضا  را  كنوانسيون  اين  كشور   ۱۵۳ متحد،  ملل 
كشور نيز آن را به تصويب كشورهايشان رسانده اند كه ايران نيز يكى 
از آنهاست. در گردهمايى كه در سال ۲۰۱۰ با حضور نمايندگان ۱۹ 
كشور در ژوهانسبورگ آفريقای جنوبى در مورد مشكالت افراد دارای 
عليرغم  شد،  برگزار  ذهنى  و  جسمى  محدودیت هــای  و  معلوليت 
تأكيد بند ۲۴ كنوانسيون مبنى بر دسترسى به آموزش با كيفيت برای 
اين افراد، موارد زير به عنوان مشكالت موجود در كشورهای سراسر 

گرديد: جهان گوشزد 
كمبود پرسنل و معلمان آموزش ديده و با تجربه در تمامىمقاطع • 

تحصيلى
 كمبود آگاهى در مورد تكنولوژی های جديد مرتبط با آموزش • 

افراد دارای محدوديت و يا عدم استفاده از آنها
نبود خطوط راهنما برای آموزش در محيطهای همگانى و عدم • 

تعهد به اختصاص بودجه برای اين منظور  
حاشيه •  در  آموزشى  امكانات  همچنين  و  آگاهى  كمبود  يا  نبود 

كوچك شهرهای  يا  و  شهرها 
نبود يا كمبود مدارس يا وسايل حمل و نقل مخصوص اين افراد• 
عدم وجود برنامه آموزشى متناسب با نيازهای اين افراد• 
عدم دسترسى به بورسيه های تحصيلى و كاری برای افراد دارای • 

معلوليت و محدودیت هــای جسمى و ذهنى

بنابراين آنچه كه واضح و مبرهن است برای اينكه اين حقوق، از روی 
كاغذ تبديل به برنامه عملياتى و اجرايى گردد، راهى طوالنى در پيش 

است. راهى كه از ده ها سال قبل آغاز شده و همواره تالش داشته 
ساير  با  همتراز  را  و ذهنى  محدودیت هــای جسمى  كه افراد دارای 
انسانها قرار داده و حقوق بشر در زمينه آموزش را به ايشان نيز تعميم 
دهد. از اين رو برای دستيابى به نتايج عملىتر، در بند ۲۴ كنوانسيون 
سازمان ملل متحد، الزاماتى نيز برای كشورهايى كه اين كنوانسيون 
را تصويب مىكنند در نظر گرفته شده است. برای مثال اين كشورها 
برای  تحصيل  برابر  حق  وجود  از  بايستى  خود،  قوانين  مجموعه  در 
همه افراد از جمله افراد دارای محدودیت هــای جسمى و ذهنى در 
هر سنى و در هر مقطعى اطمينان حاصل كنند. در اين كشورها، بايد 
قوانينى وضع و اجرا گردد كه به موجب آنها اين افراد امكان استفاده 
از محيط های آموزشى همگانى را با دارا بودن برنامه آموزشى مختص 
تسهيالت  و  امكانات  كه  قوانينى  همچنين  باشند.  داشته  خود،  به 
اجرايى  البته  بدهد.  قرار  آنها  اختيار  در  را  افراد  اين  نياز  مورد  ويژه 
شدن حقوق مذكور در اين بند بدون مشاركت گسترده خود اين افراد 
برای  مفيدی  راهنمای   (UNESCO) يونسكو  شد.  نخواهد  عملى 
حمايت از آموزش همگانى در سطح محلى و منطقه ای تهيه كرده 
است. اين راهنما تلفيقى از استراتژی هايى است كه نمونه های موفق 
تغيير  استراتژی  استراتژی،  اولين  اند.  گرفته  كار  به  دنيا  سراسر  در 
است كه توضيح مىدهد چگونه يك تغيير را شروع كرده و ساختار 
بگيريم. همچنين اطالعاتى  بكار  منابع را  تشكيل و  جديد را  اداری 
الزامات  راهنما  اين  اساس  بر  مىدهد.  ارايه  مديران  به  كمك  برای 

توسعه حرفهای برای آموزش همگانى به شرح زير است:
مدارس •  عمومى  توسعه ی  از  بخشى  كه  سيستماتيك  رويكرد 

است.
يكديگر •  با  كاركنان  تمامى  كه  شده  حمايت  مدارس  توسعه 

مىبينند. آموزش 
استفاده از آموزش مجازی در مواردی كه فواصل زياد است.• 
معلمين •  كليه  كه  گونهای  به  معلمين  آموزش  ساختار  بررسى 

نمايند. دريافت  را  الزم  آموزش هــای 
رويكرد •  پذيرش  از  اطمينان  حصول  جهت  اوليه  آموزش های 

آموزش همگانى در كل سيستم به منظور فرهنگ سازی

همچنين در سال ۲۰۰۱ يونسكو ۹ قانون طاليى برای مواجهه با انواع 
كرده  تدوين  دارند،  ويژه ای  نيازهای  كه  آنهايى  بخصوص  ناتوانىها، 

است.
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در  دارند  اعتقاد  و  دانسته  مفيد  را  قوانين  اين  دنيا  سراسر  معلمين 
خواهند  بهتری  يادگيری  نيز  دانش آموزان  آنها  پياده سازی  صورت 

داشت.
۱ شمول كليه دانش آموزان 

۲  محوريت ارتباطات در تدريس

۳  مديريت كالس درس

۴  برنامه ريزی دروس

۵  برنامه ريزی فردی برای دانش آموزان

۶  كمك رسانى فردی

۷  استفاده از تجهيزات كمك آموزشى

۸ مديريت رفتارها

۹ كار گروهى 

های   محدوديت  دارای   آموزان  دانش  برای   خوب  ی   مدرسه  يك 
آكادميك  تحصيل  تنها  نه  كه  است  مدرسهای   ذهنى،  و  جســمی 
را تسهيل نمايد، بلكه مهمتر آنكه به يادگيری  زندگى اجتماعى در 
دانش  اين  اينكه  برای   بنابراين  كند.  كمك  بسيار  تنوع  با  جهانى 
آموزان بتوانند با همساالن خود يادگيری  موثرتری  داشته باشند، 
حمايتى،  سيستم  اين  آورد.  وجود  به  حمايتى  سيستم  يك  بايد 
دستيابى برابر كليه دانش آموزان به تمامىمنابع آموزشى مدرسه را 
تضمين مىنمايد. به اين ترتيب، دانش آموزان دارای  محدوديت های  
ديگر  با  آموزشى  فعالیت هــای   كليه  در  مىتوانند  ذهنى  و  جسمى 

دانش آموزان مشاركت كامل داشته باشند. معلمين نيز بايد امكان 
دستيابى برابر را به گونه ای ارتقا دهند كه اين مشاركت كامل برای  
افراد با توانمندی هــای گوناگون فراهم گردد. برخى از نكات عملى  
برای  آموزش كودكان با اختالل پيشرفته به شرح زير توصيه مىگردد:
۱ از لغات و جمالت ساده در آموزش استفاده كرده و بررسى گردد 

كه  آيا دانش آموز متوجه شده است يا خير 
۲ به جای  استفاده از قلم و كاغذ، از اشيا واقعى كه كودك مىتواند 

دست گرفته و حس كند، استفاده گردد 
۳  تنها يك فعاليت در يك زمان با كودك انجام شود و برای  وی  

اتمام فعاليت اول و شروع فعاليت بعدی  توضيح داده شود
۴  يك فعاليت به چند مرحله ی كوچكتر تقسيم شده و از ساده ترين 
مرحله كه برای كودك قابل اجراست شروع و به تدريج به مراحل 
سخت تر حركت كند. چنانچه در بخشى با مشكل مواجه گرديد، 

يك مرحله به عقب بازگردد.
سعى شود كه فعاليتها به تجارب زندگى روزمره كودك مرتبط   ۵

گردد 
۶  فعاليت چند بار تكرار شود تا كودك در انجام آن ماهر گردد. 

بدين ترتيب اعتماد به نفس وی  نيز افزايش مىيابد  
خواسته  مىدهند  انجام  بهتر  را  فعاليت  كه  آموزانى  دانش  از   ۷
رشد  باعث  امر  اين  كنند.  كمك  خود  همكالسان  به  كه  شود 

مىگردد. نيز  آنها  آكادميك  و  احساسى  اجتماعى، 
تالش  سخت  يا  و  مىشود  موفق  آموزی   دانش  هنگاميكه    ۸
شود  داده  جايزه  او  به  و  گرفته  قرار  تشويق  مورد  وی   مىكند، 
فعالیت هــای   در  كه  كرده  تشويق  را  آموزان  دانش  بقيه    ۹
دارای   آموزان  دانش  با  كالس  از  خارج  برنامه  فوق  و  ورزشى 
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محدوديت های  جسمى و ذهنى مشاركت كنند. اين امر سبب 
شد. خواهد  طرف  دو  هر  توانمندی های   ارتقاء 

آنرا  مىدهد  انجام  توجه  جلب  برای  بدی  رفتار  كودك  هرگاه    ۱۰
گردد. تشويق  خوب  رفتار  برابر  در  عوض  در  و  گرفته  ناديده 

نتيجه گيری 
اجرای  كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق افراد دارای  
همگانى  نگرش  نيازمند تغيير  ذهنى،  و  جسمى  های   محدوديت 
ارگانهای   و  آموزان  دانش  اوليا  مربيان،  دولت،  اركان  كليه  جمله  از 
به  كه  است  آن  نگرش  تغيير  اين  الزمه  است.  زمينه  اين  در  فعال 
جای  اينكه معلولين و كم توانان جسمى و ذهنى را مشكل جامعه 
بدانيم، آنها را به طرز فعاالنهای  در امور اجتماع و در تمامى سطوح 
مشاركت داده و قوانين، سياستها و دستورالعملهای  معطل مانده 
اجرای   در  كه  چالش هایــی  از  يكى  كنيم.  عملياتى  را  مورد  اين  در 
بند ۲۴ كنوانسيون با آن مواجه هستيم، تغيير برنامهريزی تحصيلى 
و  بوده  دانش آموزان  تمامى  برای  انگيزه  ايجاد كننده  كه  به گونهای 
متناسب با توانمندیهای ايشان باشد. همچنين بايد تعداد معلمان 
كافى و آموزش ديده با رويكرد آموزش همگانى به منظور توانايى كار 

با كودكان با گستره وسيعى از اختالالت وجود داشته باشد.

در مقوله آموزش افراد دارای  محدوديت های  جسمى و ذهنى، در 
جوامع مختلف دو رويكرد مواجهه وجود دارد.

۱ مدلى كه اين افراد را به عنوان معظلى در جامعه بيان مىكند 
كه بايد تمام اركان جامعه در خدمت ايشان باشند 

۲ مدلى كه در آن ساختار اجتماعى، معظلى برای  اين افراد است 
از  عضوی   عنوان  به  ايشان  بالقوه  قابلیت هــای  مىشود  باعث  كه 

جامعه و همپای  ساير افراد، شكوفا نگردد.
نتايج به دست آمده از واحدهای  آموزشى سراسر دنيا حاكى از آن 
است كه نتايج آموزشى دانش آموزانى كه در مدارس عادی  تحصيل 
معلوليت  با  كه  دارد  آموزانى  بادانش  توجهى  قابل  اختالف  مىكنند 
مشابه در مدارس استثنايى تحصيل كردهــاند. در اين مطالعه ها، در 
پايان دوره ابتدايى نتايج دانش آموزان طيف اوتيسم كه در مدارس 
عادی  درس خوانده بودند، ۲۳ برابر بهتر از موارد مشابه در مدارس 
استثنايى بود. نتايج مشابهى برای  دانش آموزان با اختالالت يادگيری  
دانش  خصوص  در  كه  تحقيقاتى  از  يكى  نتايج  گرديد.  مشاهده  نيز 
آموزان سندروم دان در انگليس صورت پذيرفت، نشان مىدهد اين 
دانش آموزان در صورت تحصيل در مدارس استثنايى، عليرغم تالش 
نخواهند  را  علمى  باالی   سطوح  به  دستيايى  امكان  معلمين،  زياد 

داشت.
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لطفا خودتان را معرفی کنید و بگویید چگونه 
با رعد آشنا شدید؟

رها قریشی، کارشناس صنایع دستی گرایش 
هنرهای چوبی هستم.  به مدت نه سال  در 
زمینه زیورآالت در خارج از رعد کار کرده ام. 
زمانی که  وارد این کار شدم کالسی به نام 
آنچه  هر  و  نداشت  وجود  جایی  در  زیورآالت 
که بلد هستم را با پیگیری های  خودم و از 
طریق افراد مختلف  یاد گرفته ام. استادان من 
افرادی بودند که به هنرهای مختلفی مسلط 
آشنایی  آموختم.   بسیار  آنها  از  من  و  بودند 
مدرس  خالقی،   خانم  طریق  از  رعد  با  من 
هنر معرق  درموسسه رعد بود. ایشان مدرس 
کالس چوب در دانشگاه  ما بودند و به من 
پیشنهاد برپایی کالس هنری در رعد را دادند. 
می توانم  زمینه  درچه  که  پرسیدند  من  از 
پیشنهاد  را  زیورآالت  من  و   بدهم  آموزش 
دادم.  از طریق ایشان به  دفتر آموزش رعد 
اولیه،   صحبت های  از  پس  و  شدم  معرفی 
کالس زیورآالت را راه اندازی کردم.اآلن چهار 

سال است که با رعد همکاری دارم.

چه شد که به این رشته کاری وارد شدید؟
  به کار زیورآالت از قبل عالقه داشتم و قبل از 
اینکه با رعد شروع به  همکاری کنم، به مدت 

نه سال در جمعه بازار پروانه، غرفه زیورآالت 
شروع  داشت.  هم  خوبی  فروش  که  داشتم 
کارم در رعد با یک سری از کارآموزان فعال  
مثل مهتاب ناظری بود. خوشبختانه  در این 
مدت تعدادی از بچه ها که در کالس آموزش 
دیدند، خودکفا شدند و حاال برای خودشان 

کار می کنند  و به درآمد رسیده اند.

دوره های کالس زیورآالت به چه صورت است 
و هر دوره آن چه مدت طول می کشد؟

ــی و  ــطح مقدمات ــورآالت در دو س کالس زی
ــک  ــری ی ــزار می شــود. یادگی ــرفته برگ پیش

ســری از مــوارد در ایــن رشــته دشــوار اســت 
و آمــوزش آنهــا زمــان بیشــتری می بــرد 
ــه کالس  ــه ب ــا  ک ــروه از  بچه ه ــی هرگ ول
ــاد  ــی را ی ــد کارهای ــوند، می توانن وارد می ش
ــری   ــازار کار  شــوند. کارهن ــد و  وارد ب بگیرن
ــدارد و همیشــه  ایده هــا و عناویــن  انتهــا ن
ــورآالت،   ــدا می شــود. کالس زی ــدی پی جدی
به صــورت ترمــی برگــزار می شــود ولــی 
چــون تــوان افــراد بــا هــم متفــاوت اســت، 
طــول دوره هــر کالس ثابــت نیســت. مثــال  
یــک ســری از کارآمــوزان  در پنــج تــرم  کار 
ــه  ــده ای   نیازب ــی ع ــد ول ــاد می گیرن را  ی
درایــن  دارنــد.  بیشــتری  آموزش هــای 
"نمی توانــم"  کلمــه  به کاربــردن   کالس 
ممنــوع اســت. بعضــی از بچه هــا بــه دلیــل  
ســختی ایــن کار،  در تــرم اول  خســته 
ودلــزده می شــوند  و ادامــه نمی دهنــد 
ــری  ــالش و پیگی ــا ت ــم ب ــا ه ــی بعضی ه ول
پــای ثابــت کالس هســتند. مــن هیچوقــت  
ــه  ــوم و همیش ــته نمی ش از درس دادن خس
حاضــرم یــک مطلــب را چندیــن  بــار تکــرار 
کنــم  و بــه بچه هــا اطمینــان می دهــم  کــه  
ــه  ــد. ب ــاد می گیرن ــا ی ــد حتم ــر بخواهن اگ
ــدام از شــما  ــوان هرک ــه ت ــم ک ــا می گوی آنه
بــا فــرد بغل دســتی متفــاوت اســت و چــون 

 خوشبختانه  تعدادی از بچه ها که در 
کالس آموزش دیدند، خودکفا شدند 

و حاال برای خودشان کار می کنند  و به 
درآمد رسیده اند 

دستی،  صنایع  کارشناس  قریشی،  رها 
گرایش هنرهای چوبی است. چهارسال است که  
در موسسه رعد، رشته زیورآالت را به کارآموزان 
عالقمند این رشته  آموزش می دهد. او معتقد 
کارآموزان  برای  ذهن،  و  دست  با  کار  که  است 
این کالس نقش درمانی و توان بخشی را هم ایفا 
می کند. خودش سابقه نه سال کار آزاد در این 
رشته را دارد و امیدوار است هنرجویانش بتوانند 
به تسلط به این حرفه به استقالل مالی دست 

یابند.

دراین کالس به کاربردن  کلمه "نمی توانم" ممنوع است
مدرس کالس زیورآالت؛
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ــورآالت، کارظریفــی اســت کــه  ســاختن زی
ــود،  ــام می ش ــخ انج ــره ون ــنگ ومه ــا س ب
پــس  بایــد   قلــق دســت خودتــان  را پیــدا 
ــک  ــس  ی ــی، هرک ــال در نقاش ــد. مث کنی
ــی  ــرد، ول ــه دســت می گی ــو را ب ــور قلم ج
ــت.  ــول اس ــل قب ــه قاب ــت کار هم در نهای
ــا حــدودی نقــش فیزیوتراپــی  ایــن کالس ت
و کاردرمانــی هــم  بــرای بچه هــا ایفــا 
ــت  ــت،  فعالی ــا دس ــون کار ب ــد، چ می کن
ــای  ــی از مزای ــرد. یک ــاال می ب ــزی را  ب مغ
ــه  ــه  ب ــت ک ــن اس ــری ای ــته هن ــن رش ای
مواداولیــه عجیــب و غریــب و ابزار و وســیله 
ســنگین نیــاز نــدارد.  مــواد اولیه و ابــزار در 
ایــن رشــته  قابــل حمــل وســبک هســتند 
ــد و  خــالق باشــند  ــر عالقمن ــا اگ و بچه ه
ــد   ــزل کار کنن ــد درمن ــی می توانن ــه راحت ب
و بــه درآمــد برســند و کســب وکار خانگــی 
از  تعــدادی  کــه  داشته باشــند.همانطور 
ــد. ــام می دهن ــن کار را انج ــوزان  ای کارآم

 در کالس های مقدماتی و پیشرفته کارآموزان 
چه مواردی را آموزش می بینند؟

گره هــای  بچه هــا،  مقدماتــی   دوره   در 
اولیــه  و ســاخت  انــواع دســتبندها را بــا نخ 
وســیم  آمــوزش  می بیننــد. وقتــی گــره و 
کار بــا نــخ را یــاد گرفتنــد، کار بــا ســیم و 
ــن دوره  ــد. در ای ــروع می کنن ــتاپر را ش اس
ســرویس های  انــواع  می تواننــد  بچه هــا 
زیــوراالت مثــل؛ دســتبند و گردنبنــد را 
بســازند. البتــه طــول ایــن دوره بــرای 
هرشــخص با توجــه بــه توانایــی اش متفاوت 
اســت. در دوره پیشــرفته آنهــا کار بــا رزیــن 
ــم  از  ــال ه ــوع متری ــد و ن ــاد می گیرن را ی
ــر  ــواد گران قیمت ت ــه  م ــنگ، ب ــره و س مه
تغییــر می یابــد چــون کار بچه هــا در کالس 
ــدارد.  ــی ن ــز و پرت ــر دورری ــرفته، دیگ پیش
تصمیــم داریــم  ازتــرم آینــده در کالس 
ــتغال،  ــد اش ــکاری واح ــا هم ــرفته، ب پیش
کارهــای جدیــدی متناســب بــا بــازار و 
بــرای فــروش در مکان هــای  لوکــس تولیــد 
کنیــم. در واقــع  درکالس مقدماتــی، بحــث 
آمــوزش ودر کالس پیشــرفته، بحــث تولیــد 
کار بــرای  فــروش دربــازار و مکان هــای 

لوکس تــر اســت.

در خارج از مجتمع رعدهم کالس آموزشی 
دارید؟

خیـر. مـن فقـط در رعـد تدریـس می کنـم 
و فقـط بـرای کارآمـوزان رعـد کالس دارم. 
دوسـالی هم هسـت که دیگر خودم هم غرفه 
نـدارم و بـرای خـودم کار نمی کنـم، چـون 
محیط  جمعه بازار پروانه برایم خسـته کننده 

شـده بود. من کار دراین رشـته را با کار رزین 
شـروع کردم کـه کاری بـا متریال شیشـه ای 
اسـت.  در آن زمـان کار تـازه  ای بـود وخیلی 
زود جـواب مـی داد و نمونـه چینـی اش هـم 
هنوز وارد ایران نشـده بود، بنابراین اسـتقبال 
باالیی از آن می شـد و فروش خوبی  داشـت. 
در رعـد  هـم چهار سـال پیـش کاررا با رزین 
شـروع کردم و فـروش خوبی هـم از تولیدات 
قصـد  بعـدی  درترم هـای  داشـتیم.  رزیـن 
دارم  مدل هـای جدیـد و پیشـرفته تر رزین را 

دهم. آمـوزش 

استقبال کارآموزان رعد از این کالس چطور 
است و آیا  از این راه به درآمد رسیده اند؟

ــد  ــا می آین ــتند؛ ی ــته هس ــا دو دس بچه ه
ــه ای   ــه عالق ــوند ک ــه می ش ــی متوج و وقت
ــد و  ــا می آین ــد و ی ــه نمی دهن ــد، ادام ندارن
ــی از   ــد. خیل ــد می شــوند و می مانن عالقمن
ــاد گرفته انــد ،  بچه هــا کــه کار را به خوبــی ی
درآمــد  بــه  و  می کننــد  کار  خانــه  در 
رســیده اند. ایــن بچه هــا در بازارچه هــا و 
نمایشــگاه هایی کــه در داخــل و خــارج رعــد 
برگــزار می شــود، غرفــه دارنــد وکارهایشــان 
بچه هــا  از  ســری  یــک  می فروشــند.  را 
می شــوند  خــارج  خانــه  از  کمتــر  کــه 
اطرافیانشــان  و  خانــواده  توســط  هــم  
ــه دوســت و آشــنا و  حمایــت می شــوند و ب
ــل و ...  ــگاه مح ــود و آرایش ــایگان خ همس
تولیداتشــان را ارائــه می کننــد و بــه فــروش 
می رســانند. تعــدادی از بچه هــا هــم کانــال 
ــان  ــد وکارهایش ــتاگرام دارن ــرام و اینس تلگ
ــانند.  ــروش می رس ــه ف ــق ب ــن طری را از ای
البتــه ادعــا نمی کنــم کــه  درآمــد حاصــل 
از ایــن کار، بــه غیــر از چنــد نفــری کــه کار 
رابه صــورت حرفــه ای دنبــال می کننــد، 
خیلــی باالســت، امــا  بــا توجــه بــه هزینــه 
ــل  ــه  قاب ــه  و امــکان کار در خان مــواد اولی
قبــول اســت. ایــن کار هــم جنبــه ســرگرمی 

ــت. ــم  درآمدزاس دارد وه

مواد اولیه شما چیست و آنها را از کجا تهیه 
می کنید؟

مواد اولیه ما سنگ و مهره و بند و نخ است 
وآنها را از بازار تهران تهیه می کنم. معموال هر 
ترم یک خرید کلی انجام می دهم. در  شروع 
مواد  و  می زنم  تهران  بازار  به  سری  ترم   هر 
مختلف و قیمت ها را بررسی می کنم. می بینم 
چه مغازه ای چه چیزی آورده و قیمتش چند 
نه؟  یا  هست  صرفه  به  آنها  خرید  و  است 
خوشبختانه خوبی  کارما  این است که  که 
اگر محصول نهایی خوب  در نیاید می توانیم 
آن را باز کنیم واز متریال آن دوباره استفاده 

کنیم، یعنی دور ریز ما خیلی کم است.

برای  دیگری  مکان های  با  توانسته اید  آیا  
عرضه محصوالت خود ارتباط ایجاد کنید تا 

تولیدات خود را  به آنها بفروشید؟
گالری های  به  و  کشیدند  زحمت  کیا  خانم 
مختلف هنری  سر زدند ونمونه کارهایمان  را 
نشان داده اند و بعد با تبادل نظری که با هم 
داشتیم، سفارش هایی دریافت کرده ایم. فعال 
در پی تهیه  مواد اولیه  و  شروع به ساخت آنها 
هستیم. در بازارچه ها هم کارهایمان را عرضه 

کرده و فروش خوبی داشتیم.  

تعداد کارآموزان  کالس چند نفر هستند؟
اآلن در ترم تابستان حدود بیست نفر در دو 
کالس مقدماتی و پیشرفته آموزش  می بینند.

آیا تاثیر این کالس در توانمندی بچه های رعد 
قابل مشاهده است؟

ــزه در چنیــن  ــا انگی ــه ب ــی ک ــه، بچه های بل
حتمــا  می کننــد  شــرکت  کالس هایــی 
توانمنتــر می شــوند.   بعضــی از بچه هــا 
ــی  ــرای وقت گذران ــه ب ــد ک ــاد گرفته بودن ی
بــه مرکــز رعــد بیاینــد، ولــی مــن از اولیــن 
جلســه کالس بــه آنهــا توصیــه کــردم  کــه 
نبایــد بــرای وقت گذرانــی بــه رعــد بیاییــد، 
ــد،  ــاد می گیری ــه  ی ــد از آنچــه ک ــه  بای بلک
اســتفاده کننــد. چــه نقاشــی، چــه معــرق،  
چــه ســفال و چــه کالس هــای دیگــر. مــن 
بــه بچه هــا توصیــه می کنــم کــه  خودشــان  
ــم  ــا ه ــه را ب ــواد اولی ــد و م ــق کنن تحقی
ترکیــب کــرده و محصــول جدیدی بســازند. 
مثــال می گویــم  کــه آیــا می-توانیــد از 
ســفال های کوچــک گردنبنــد یــا دســتبند 
و چیزهــای دیگــری درســت کنیــد؟ وقتــی 
روی  می شــود،  تکــرار  صحبت هــا  ایــن 
ــال  ــه دنب ــا ب ــه واقع ــرادی ک ــی از اف بعض
و  می گــذارد  تاثیــر  هســتند،  یادگیــری 

ــد.  ــتر می کنن ــود را بیش ــالش خ ت

این کالس تا حدودی نقش 
فیزیوتراپی و کاردرمانی هم  برای 

بچه ها ایفا می کند، چون کار با دست،  
فعالیت مغزی را  باال می برد
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با تعدادی از کارآموزان کالس زیورآالت حرف زدیم و انگیزه  آنها برای 
شرکت در این کالس و چگونگی آشناییشان با رعد را پرسیدیم.  

زیورآالتی که می سازم،  تک و سفارشی است 
: پنجاه و پنج ساله هستم ولیسانس ریاضی دارم. من   
با رعد از بیست و پنج سال پیش آشنا شدم ولی چون فرزند کوچک 
داشتم، نمی توانستم در کالس های رعد شرکت کنم. حدود پنج  شش 
سال پیش  به رعد آمدم و در کالس کامپیوتر و زیان ثبت نام کردم. 
در کالس های آشپزی سامان گلریز هم شرکت داشتم  و االن هم در 
کالس زیورآالت شرکت می کنم. من از کودکی به کارهای هنری عالقه 
داشتم ولی تا قبل از این به دلیل مشغله های زندگی نتوانسته بودم  
به این رشته بپردازم. مرکزرعد چون مناسب سازی شده ، برای همه 
ما قابل استفاده است. بچه ها در این مکان باهم آشنا می شوند و 
تجربیات خود را به اشتراک می گذارند که خیلی مفید است. من از 
آنچه در کالس کامپیوتریاد گرفته بودم،  درکار در کافی نت استفاده 
کردم. از آموزش های کالس آشپزی هم استفاده کردم و مدتی  در 
منطقه فرحزاد رستوران زدم.  ولی به خاطر باال بودن اجاره محل 
و  می آیم  کالس   این  به  که  است  ترم  سه  بدهم.  ادامه  نتوانستم 
کار زیورآالت را  هم خوب یاد گرفته ام. خانم قریشی خیلی زحمت 
می کشند و  آموزش های کاربردی و مفیدی به ما می دهند. من به 
خاطر عالقه ام به کار هنری و به خاطر استفاده مفید از وقتم این 
کارهنری  را دنبال می کنم. اآلن به مرحله ای رسیده ام که هرکاری 
را انجام نمی دهم و کاری می کنم که از آن لذت ببرم. معموال هم 
هرکسی کارم را می بیند خوشش می آید  و توانسته ام فروش هم داشته 
باشم. البته کمی مشکل تهیه مواد اولیه دارم چون  رفتن به بازار و 
تهیه آن برایم سخت است.  کارهای من  تک و سفارشی است و وقت  
سری  کاری ندارم چون از مادر ۸۶ ساله ام که سکته کرده اند هم 
پرستاری می کنم. ولی برای اینکه از لحاظ ذهنی دچار مشکل نشوم 
این کار که کمک بزرگی به من می کند را ادامه می دهم. اآلن در دوره 
پیشرفته  هستم و توانسته ام دربازارچه های رعد  تولیداتم را  عرضه 

کنم و بفروشم.

این هنر در تقویت روحیه من تاثیر زیادی داشته است 
: من از سال ۹۲ وارد رعد شدم. ابتدا در دانشگاه    
علمی کاربردی رعد در رشته مترجمی زبان درس می خواندم و بعد به 
رشته گرافیک تغییر رشته دادم. به تدریج با کالس های مجتمع رعد 
هم آشنا شدم و به توصیه یکی از دوستان در کالس های خوشنویسی 
و زیورآالت  شرکت کردم. سه سال است که به این کالس می آیم و 
کارهای زیادی را یاد گرفتم که  باعث خوشحالی و رضایتم است. این 
هنر در تقویت روحیه من تاثیر زیادی داشته و باعث شده مورد تشویق 
دوستان و اطرافیان قرار بگیرم و بتوانم ازافراد مختلف سفارش  کار 
بگیرم.  از این طریق به درآمد هم رسیده ام. غیر از کار زیورآالت، 
و  طراحی  رشته ام  چون  می دهم،  انجام  هم  لگو  طراحی  کارهای 
گرافیک است. در کالس نقاشی هم شرکت می کنم. کارهای تولیدیم 
را در صفحات مجازی مثل؛  تلگرام و اینستا گرام به نمایش  و فروش 

می گذارم.

دوست ندارم  کارهای  تکراری انجام  دهم
: متولـد سـال ۶۶ هسـتم و از آبان ۹۴ بـه رعد می آیم.   ـ ـ 

از همـان اول عالقـه به کار زیورآالت داشـتم وفقط در همین کالس 
ثبت نام کردم. اکنون در کالس پیشـرفته هسـتم. با معرفی از طریق 
خانـم قریشـی، با چند نفـر از کارآمـوزان کالس برای آمـوزش کار با 
طـال و نقـره  به کالس های  خارج از رعد معرفی شـدیم  و  این دوره 
پیشـرفته طالسـازی را هم با موفقیت به پایان رسـاندیم. اکنون  در 
دانشـگاه رعـد، رشـته روابـط عمومـی را می خوانـم و در خانـه هم 
کار زیـورآالت را به طـور سفارشـی انجام می دهم. همیشـه به اندازه 
یـک میـز،  کارآماده دارم که بتوانم در بازارچه های مختلف  شـرکت 
کنـم. در صفحـه اینسـتاگرام هـم  کارهایـم را معرفـی و بـه فروش 
می رسـانم.  روز اولـی کـه به ایـن کالس آمدم خانم قریشـی به همه 
مـا  گفتنـد کـه جوری ایـن کار را یـاد بگیریـد که  بتوانید مشـتری 
جـذب کنیـد. توصیـه ایشـان باعـث شـد که بـرای حرفه ای شـدن 
در ایـن هنـر بسـیار تـالش کنـم و اعتمـاد به نفسـم باال بـرود. من 
در نمایشـگاهای مختلفـی غرفـه گرفتم و فروش خوبی هم داشـتم. 
ایـن مهـارت،  تاثیـرات بسـیار  خوبـی در مـن گذاشـته  و درآمـد 
داشـتن باعـث افزایـش اعتمـاد به نفسـم شده اسـت. اگـر درآمد از 
کاری باشـد کـه بـه آن عالقمنـد باشـم، مثـل کار زیـورآالت کـه با 
سـنگ ورنـگ ونخ هـای رنگـی اسـت و جنبـه هنـری و خالقیتـش 
باالسـت، تاثیـر بهتـری برروحیـه و حـال مـن دارد. من خـودم هم 
بـه دنبـال ایده های جدید و بافت های جدید هسـتم و دوسـت دارم 
بتوانـم کارهـای نویـی عرضه کنم و کمتـر کار تکراری انجـام بدهم. 

امیدوارم بتوانم  به عنوان مربی، به سایر دوستان عالقمند  آموزش 
بدهم 

: از سـال ۹۴ در کالس هـای رعد شـرکت می کنم. ـ ـ  ـ 
از بچگـی بـه کارهای هنری عالقه داشـتم ودر کالس های نقاشـی، 
سـفالگری و بازاریابـی رعـد شـرکت کـرده ام و حـدود سـه سـال 
اسـت کـه بـه کالس زیـورآالت و بدلیجـات می آیـم. در بازارچه های 
مختلـف در رعـد و در بیـرون از رعد، شـرکت کـرده ام. در منزل هم 
کار می کنـم و زیـورآالت درسـت می کنـم و بـه دوسـتان و آشـنایان 
می فروشـم و از ایـن راه درآمـد هـم دارم. از خانـم قریشـی  تشـکر 
می کنـم کـه دلسـوزانه این هنـر را به مـا آموزش می دهند.  توسـط 
یکـی از دوسـتان بـا ایـن کالس آشـنا شـدم  وچند جلسـه آمدم تا 
ببینـم می توانـم این کار را انجام بدهم یا نه، خوشـبختانه توانسـتم 
و بـه ایـن هنـر خیلـی هـم عالقمنـد شـدم.  امیـدوارم کـه در این 
زمینـه بیشـتر پیشـرفت کنـم وبتوانـم  بـا اعتمـاد به نفس بـاال  به 

عنـوان مربـی به سـایر دوسـتان عالقمند  آمـوزش بدهم.
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مرکــز ضایعــات نخاعــی از چــه ســالی و 
ــا چــه هدفــی تشــکیل شــد؟ ب

 ایــن مرکــز از ســال ۱۳۷۰  شــروع بــه کار 
کــرد. چــون در طــول هشــت ســال جنــگ 
تحمیلــی،  تعــداد زیــادی از رزمنــدگان 
ــاز  ــدند، نی ــی ش ــیب های نخاع ــار آس دچ
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــزی ب ــه  مرک ــود ک ب
بــه ایــن عزیــزان  تاســیس شــود. بــه 
همیــن دلیــل،  مرکــز ضایعــات نخاعــی بــا 
اهــداف مختلفــی شــروع بــه کار کــرد کــه 
ــن  ــه به روزتری ــن آن،  ارائ ــی از مهم تری یک
ــا همــکاری بهتریــن  برنامه هــای درمانــی ب
آســیب های  حــوزه  در  متخصصــان 
ــارج  ــه در خ ــل و چ ــه در داخ ــی  چ نخاع
ــای  ــر از فعالیت ه ــی دیگ ــوربود. یک از کش
ــه  ــش ســالمت اســت ک ــز، بحــث پای مرک
ــز  ــا مرک ــه ب توســط پزشــکان معتمــدی ک
می گیــرد.  صــورت  هســتند،  درارتبــاط 
اینکــه پزشــکان بــا توجــه بــه ارتباطــی کــه 
ــازان تحــت  ــا جانب ــز ب ــن مرک ــق ای از طری
ــب  ــور مرت ــد، به ط ــدا می کنن ــش پی پوش
ــای  ــا از بیماری ه ــرده  ت ــه ک ــا را معاین آنه
ــت  ــن فعالی ــود.  ای ــگیری ش ــه پیش ثانوی

ــاختاری  ــاد س ــازی و ایج ــد بسترس نیازمن
گســترده و وســیع بــود کــه بــا وجــود 
محدودیت هــای موجــود، ایــن حــوزه هــم 
ــز،  ــای مرک ــر فعایت ه ــال شــد.  از دیگ فع
ــور  ــت.  همانط ــی اس ــای آموزش فعالیت ه
ــروز  ــای ام ــوزش در دنی ــد آم ــه می دانی ک
ــه در  ــالمت،  چ ــاء س ــث ارتق ــه در بح چ
ــه در  ــا و چ ــگیری ازبیماری ه ــث پیش بح
حــوزه توان بخشــی،  بســیارمورد توجــه 
ــم  ــه ه ــن زمین ــز، در ای ــذا مرک ــت. ل اس

ــترین  ــرد.  بیش ــروع ک ــی را ش فعالیت های
موضوعــی  کــه موجــب ارتبــاط  مرکــز بــا  
ســایر ســازمان های غیردولتــی و مراکــز 
تحقیقاتــی و دانشــگاهی شــد،  فعالیت های 
ــز،  ــود. فعالیــت مهــم دیگرمرک آموزشــی ب
ــزان  ــن عزی ــت ای ــات فراغ ــردن  اوق ــر ک پ
ــردن  ــود.  ب ــن ب ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ب
ــه  ــواده ب ــراه خان ــه هم ــز ب ــازان عزی جانب
ــی  ــی و ورزش ــی، تفریح ــای آموزش اردوه
یکــی از ایــن فعالیت هاســت. در طــول 
ــر از  ــزار نف ــز، حــدود ه ــن مرک فعالیــت ای
ــه اردو هــای  ــازان و خانواده هایشــان ب جانب
آموزشــی، ورزشــی، درمانــی و تفریحــی  
ــعی  ــا س ــن اردوه ــده اند.  در ای ــرده  ش ب
آموزشــی  برنامه هــای  کنــار  در  شــده 
گفت وگــو،  بــرای  فضایــی  ورزشــی،  و 
انتقــال تجربــه و تبــادل نظــر ایجــاد شــود 
روز  همدیگــر،  کنــار  در  جانبــازان  تــا  
ــم و  ــالمتی جس ــد و س ــی را بگذرانن خوب
ــا   ــه ب ــی ک ــد. درحال روانشــان افزایــش یاب
محدودیت هــای شــدید بودجــه  درگیــر 
ــن  ــه ای ــم ک ــرار داری ــی اص ــتیم، ول هس

ــوند.  ــال ش ــا  دنب ــا حتم فعالیت ه

در  اردوها سعی شده در کنار 
برنامه های آموزشی و ورزشی، 

فضایی برای گفت وگو، انتقال تجربه 
و تبادل نظر ایجاد شود تا  جانبازان 

در کنار همدیگرروز خوبی را بگذرانند 
و سالمتی جسم و روانشان افزایش 

یابد

مرکز ضایعه نخاعی از سال ۱۳۶۹، فعالیت هایش را با 
هدف درمان و توانبخشی جانبازان ضایعه نخاعی آغاز 
کرد.  ولی به دلیل  افزایش فعالیت ها و تغییراتی که 
به مرور در وظایفش ایجاد شد، نامش تغییر یافت و 
فعالیت خود را تحت عنوان  "اداره کل امورتخصصی و 
گروه های ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران" ادامه داد. 
با دکتر مسعود جوادی پروانه، مدیر کل اداره کل امور 
تخصصی  و گروه های ویژه در بنیاد شهید به گفت وگو 

نشستیم و از فعالیت های این مرکز پرسیدیم.

جزیره ای عمل کردن دیگر نتیجه ای ندارد!
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ایــن مرکــز زیــر نظــر بنیاد شــهید اســت 
یــا بنیــاد امــور جانبــازان و ایثارگران؟

ــر نظــر  قبــال ســازمان امــور جانبــازان، زی
بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان بــود، ولــی 
از ایــن بنیــاد جــدا شــد و پــس از ادغــام 
بــا بنیــاد شــهید و ســتاد آزادگان،  تبدیــل 
بــه بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران شــد. 
در حــال حاضــر بخــش ضایعــات نخاعــی، 
ــی و  ــه اداره کل  امورتخصص ــر مجموع زی
گروه هــای ویــژه اســت و ایــن اداره کل 
هــم زیــر مجموعــه معاونــت بهداشــت 
ــران  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــان بنی درم

می باشــد.

ــور  ــات اداره کل ام ــورد خدم ــا در م لطف
ــتر  ــژه  بیش ــای وی ــی و گروه ه تخصص
ــرات،   ــن تغیی ــا ای ــد؟ آی ــح دهی توضی
درخدماتــی کــه ارائــه می شــود هــم اثــر 

داشته اســت؟
 همانطــور کــه گفتــم جامعــه هــدف مرکــز 
ضایعــات نخاعــی، جانبــازان عزیــز هســتند 
و خدمــات مرکــز، شــامل پیگیری هــای 
و  ســالمت  پایــش  بحــث  و  درمانــی 
برنامه هــای آموزشــی  و اردوهــای تفریحــی 

ــد. ــی می باش ــی درمان و آموزش

ارتبــاط  شــما  بــا  افــراد  چگونــه 
می گیرنــد و از خدمــات ایــن مرکــز 

می شــوند؟ بهره منــد 
معاونــت بهداشــت درمــان بنیــاد شــهید و 
ــف،   ــران در اســتان های مختل ــور ایثارگ ام
معاونــت  نــام   بــه  مجموعــه ای  زیــر 
بهداشــت و درمــان درهمــان اســتان   دارد 
و اداره کل امــور تخصصــی و گروه هــای 
ویــژه هــم در تعامــل بــا معاونت هــای 
ــد.  ــرار دارن ــتان ق ــان اس ــت ودرم بهداش
ــش  ــا پای ــی ی ــای درمان ــا فعالیت ه عموم
ــود.  ــام می ش ــتان ها انج ــالمت، در اس س
ــتادی  ــاختار س ــک س ــاختارمرکزی،  ی س
ــن مجموعــه  ــا کل ای اســت و در تعامــل ب
دنبــال  را  اهــداف  و  می کنــد  فعالیــت 
ــالمت،  ــش س ــث پای ــال بح ــد. مث می کن
ــود،  ــری می ش ــتان ها  پیگی ــطح اس در س
ولــی بعضــی  از فعالیت هــا  در ســتاد 
برنامه ریــزی می شــود، مثــل؛ برگــزاری  
ــه  ــازان هم ــه جانب ــوری ک ــای کش اردوه
ــه در  ــد. البت ــش می ده ــتان ها را پوش اس
ــت  ــل محدودی ــه دلی ــر ب ــال های اخی س
بودجــه شــدیدی کــه  بــا آن روبــه رو 
ــکل   ــا مش ــا ب ــزاری  اردوه ــتیم،  برگ هس
هــر  در  گذشــته  در  شده اســت.  روبــرو 
نقــاط  در  اردو  پنــج  چهاریــا   ســال، 
ــی  ــم ول ــزار می کردی ــور برگ ــف کش مختل

ــش  ــداد کاه ــن تع ــر ای ــال های اخی در س
کرده اســت. پیــدا 

آیــا تســهیالتی مثــل ویلچــر، واکــر، پای 
مصنوعــی و... هــم  در اختیــار جانیــازان 

ــد؟ ــرار می دهی ق
طبــق ضوابطــی کــه درمعاونــت بهداشــت 
ــران  ــور ایثارگ ــاد شــهید و ام ــان بنی ودرم
نخاعــی،    جانبــاز  هــر  شــده،  تعریــف 
تجهیــزات  ســایر  و  چــرخ دار  صندلــی 
درمانــی  مصرفــی  لــوازم  و  توانبخشــی 
ــه  ــات ب ــن خدم ــد. ای ــت می کن را دریاف
ــان  ــزات اداره کل درم بخــش دارو و تجهی
و توانبخشــی برمی گــردد کــه در مــورد 
تجهیــزات  و داروهــای خــاص مــورد نیــاز 
تصمیم گیــری  و   برنامه ریــزی  افــراد، 

. می کنــد

در مــورد بحــث آمــوزش بیشــتر توضیــح 
دهیــد؟

ــز  ــت مرک ــه فعالی ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــت،  ــترده تر شده اس ــی گس ــات نخاع ضایع
در  پانــزده تــا بیســت ســال اخیــر روی دو 
موضــوع تاکیــد بیشــتری داشــته ایم؛ یکــی 
اعتمادســازی و دیگــری جلــب مشــارکت. 
همیــن  جهت گیــری باعــث شــده کــه 
ــی  ــات خوب ــج  ارتباط ــه تدری ــم  ب بتوانی
مراکــز  و  غیردولتــی  ســازمان های  بــا 
تحقیقاتــی و دانشــگاه ها برقــرار کنیــم.  
ــی  ــای آموزش ــتیم برنامه ه ــن توانس بنابرای
ــم و  ــا نظ ــه ب ــم ک ــرا کنی ــیاری را اج بس
انظبــاط تعریف شــده ای پیــش رفــت و 
ــال  ــرد. در س ــاد ک ــی را ایج ــاد خوب اعتم
ــش  ــاه همای ــدود پنج ــتیم ح ــل توانس قب
ــگاه ها و  ــارکت دانش ــا مش ــت را ب و نشس
مراکــز تحقیقاتــی و ســازمان های دولتــی و 

غیردولتــی فعــال در حــوزه معلــوالن برگزار 
کنیــم و  بــا توجــه بــه اینکــه  نتایــج 
می کنیــم،  منتشــر  را  فعالیت هایمــان  
ــکاری و مشــارکت  ــرای هم ــدی ب عالقه من
اســت.   گســترش  حــال  در  روزبــه روز 
درســال قبــل بیــش از صــد کلیــپ صوتــی 
آموزشــی   و فیلــم  هــای آموزشــی  کوتــاه  
ــه  ــه ب ــت ک ــن در حالیس ــاخته ایم، ای س
ــا محدودیــت بودجــه مواجهیــم.  شــدت ب
ایجــاد  خوبــی  ارتباطــات  چــون  ولــی 
مشــارکتی  فعالیت هایمــان  و  کرده ایــم 
را  فعالیت هــا  ایــن  توانســتیم  اســت، 
ادامــه  و روزبــه روز هــم گســترش  دهیــم. 

ــالع  ــه اط ــان را ب ــه فعالیت هایت چگون
ــر رســانی  ــانید و خب ــدان می رس عالقمن

می کنیــد؟
یــک سیســتم خبررســانی را در طــول  
کرده ایــم  ایجــاد  اخیــر  ســال  پانــزده 
کــه نتایــج فعالیت هایــی کــه در حــوزه 
ــه ســرعت  ــام می شــود  را ب آموزشــی انج
ــوالن  ــوزه معل ــدان ح ــار عالقمن در اختی
ــی و  ــز تحقیقات ــگاه ها،  مراک ــل؛  دانش مث
ــال  ــی فع ــی و غیردولت ــازمان های دولت س
ــرار می دهــد.  در حــوزه آســیب نخاعــی ق
ــات  ــز ضایع ــال "مرک ــام کان ــا ن ــی ب کانال
ــاد  ــم ایج ــارات" ه ــایت آپ ــی در س نخاع
کرده ایــم کــه در آن بیــش از  دویســت 
وســی   فیلــم  کوتاه  آموزشــی ، ســخنرانی 
هــا  وکلیپ هــای  صوتــی آموزشــی  وجــود 
ــه   ــت ک ــی اس ــه ای غن ــه  مجموع دارد ک
نظیــرش در کمترکشــوری پیــدا می شــود. 
چــون اســاس فعالیــت  مــا مشــارکتی 
ــب افزایــش  ــا  مرت ــن فعالیت ه اســت،  ای
پیــدا می-کنــد و احتمــاال تــا پایــان ســال 
بــه بیــش از ســیصد فیلــم وکلیــپ خواهــد 
رســید کــه رایــگان در اختیــار همــه قــرار 

می گیــرد. 

ارتبــاط شــما بــا ســایرانجمن های حــوزه 
ــوالن چگونه اســت؟ معل

ارتبــاط مــا بــا انجمن هــای فعــال در 
عالــی  بســیار  نخاعــی  آســیب  حــوزه 
ــی   ــی خوب ــای   آموزش ــت و فعالیت ه اس
ــرا  ــزی و اج ــال برنامه ری ــا در ح ــا آنه را ب
ــیار  ــکاری بس ــن  هم ــتیم.   همچنی هس
ــد   ــوکاری رع ــن نیک ــا انجم ــز ب ــی نی خوب
ــن  ــی را در ای ــا ی خوب ــم  و همایش ه داری
ــاخت  ــم  و  در س ــزار کرده ای ــه برگ موسس
اپلیکیشــن های آموزشــی هــم از همفکــری  
کارشناســان رعــد  بهــره برده ایــم.  زمانــی 
ــوالن توســط  ــن اپلیکیشــن  معل ــه اولی ک
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ــی امین  ــن س ــد،  درجش ــاخته ش ــا س م
ســالگرد موسســه رعــد، از مرکــز  ضایعــات 
ــران  ــور ایثارگ ــاد شــهید و ام نخاعــی  بنی
بــه خاطــر ســاخت ایــن اپلیکیشــن تقدیــر 
شــد.   در رویــداد توان تــک  در نمایشــگاه  
الکمــپ  نیــز بــا موسســه  رعــد همــکاری  

داشــیتم. 

چــه تعــداد از جانبــازان نخاعی در ســطح 
ــز هســتند و از  ــن مرک کشــور، عضــو ای

ــد؟ ــات دریافــت می کنن شــما خدم
 تغییــری کــه درنــام مرکــز ضایعــات نخاعی 
ــای  ــل فعالیت ه ــه دلی ــت،  ب صــورت گرف
ــن  ــا ای ــود و ب ــز ب ــن مرک ــوی ای ــه جل روب
تغییــرات،  فعالیت هــای جدیدتــری بــه 
ــال  ــد. قب ــه ش ــز اضاف ــوزه کاری  مرک ح
نخاعــی  جانیــازان  روی  مــا  فعالیــت  
متمرکزبــود، امــا بــا ایــن تغییــر، گروه های 
ــتند  و  ــر هس ــال تغیی ــز در ح ــدف نی ه
ــا مجروحیت هــای دیگــر  عزیــزان جانبــاز ب
ــانی  ــدف  خدمات رس ــه ه ــه جامع ــز ب نی

ایــن اداره کل اضافــه شــده اند . 

ــا خدمــات شــما شــامل افــرادی کــه  آی
ــی  ــتند ول ــی هس ــه نخاع ــار ضایع دچ

ــود؟ ــم می ش ــتند ه ــاز نیس جانب
ــه  ــانی ب ــر خدمت رس ــا  ب ــای م فعالیت ه
گــروه هــدف کــه جانبــازان  عزیز هســتند، 
ــوزه  ــه در ح ــت. البت ــزی شده اس برنامه ری
ــم و  ــه منظ ــی ک ــا انجمن های ــوزش، ب آم
ــن  ــول ای ــد، در ط ــاد بوده ان ــل اعتم قاب
ســال ها ارتبــاط  خوبــی برقــرار کــرده  
و فعالیت هایمــان  را بــه جلــو بردیــم. 
اداره  عنــوان  تحــت  مــا  فعالیت هــای 
کل امــور تخصصــی و گروه هــای ویــژه، 
بســیار گســترده تر شده اســت. افــرادی 

ــده اند،  ــدام ش ــع ان ــار قط ــگ دچ در جن
عــده ای دچــار نابینایــی شــده اند و یــا 
ــار  ــا دچ ــری از معلولیت ه ــواع دیگ ــه ان ب
ــتیم  ــن هس ــال ای ــه دنب ــا ب ــده اند، م ش
کــه حــوزه فعالیــت خــود را در تمــام 
ــم   ــم  وبتوانی ــترش دهی ــاد گس ــن ابع ای
بــا ســایر انجمن هــا بــه یــک هــدف 
ــادی  ــای زی ــیم.  آموزش ه ــترک برس مش
بــرای جانبــازان نخاعــی داریــم کــه قابــل 
اســتفاده بــرای خیلــی از معلولیت هاســت. 
در  کــه  اســت  ســال  ســه  از  بیــش 
بیمارســتان خاتــم، کارگاه های آموزشــی را 
بــا کمــک متخصصــان برگــزار کردیــم کــه 
نتایــج آن به صــورت فیلــم و کلیــپ وجــود 
دارد و بــه صــورت رایــگان در اختیــار همــه  
افــراد دارای معلولیــت  قــرار گرفته اســت.  
مثــال وقتــی کارگاه آموزشــی  در مــورد 
ــرای  ــالل خــواب گذاشته-می شــود، ب اخت
یــک کشــور قابــل اســتفاده اســت. طبــق 
آمــار،  در نیمــه دوم ســال ۹۷  ، فیلم هــا 

و فایل هــای صوتــی  کانــال مرکــز نخاعــی 
ــزار  ــد ه ــدود پانص ــزی ح ــارات، چی در آپ
دقیقــه  دیــده و شــنیده  شده اســت و  
ــترش  ــا گس ــه ب ــد  ک ــان  می ده ــن نش ای
اتفاقــات  آینــده  در  برنامه هــا،  ایــن 
خوبــی بــرای جانبــازان و معلــوالن  در 
ــون از  ــاد . چ ــد افت ــور خواه ــر کش سراس
ایــن طریــق فرهنگ ســازی می شــود و 
جامعــه بــه ســمت  حساســیت نســبت بــه 
مناسب ســازی  فضاهــای عمومــی و نحــوه 
صحیــح  ارتبــاط بــا ایــن افــراد مــی شــود 
. خوشــبختانه  تعــداد انجمن هــای  فعــال 
ایثارگــران  در خــال افزایــش  اســت  و 
ــا  ــن انجمن ه ــت  ای ــترش  فعالی ــا گس ب
می توانیــم شــاهد  توســعه خدمات رســانی 
بهتــر بــه جانبــازان عزیــز و معلــوالن 
در کشــور باشــیم.  انجمــن جانبــازان 
ــال   ــای فع ــان، از انجمن ه ــی ایرانی نخاع
ــارکت و  ــه   مش ــت  ک ــوزه اس ــن ح در ای
ــه  ــد. هرچ ــا دارن ــا م ــی ب ــکاری خوب هم

کانالی با نام کانال "مرکز ضایعات 
نخاعی در سایت آپارات"  ایجاد 

کرده ایم که در آن دویست و سی  فیلم 
آموزشی، سخنرانی و کلیپ های  

صوتی وجود دارد.  مجموعه ای، غنی  
که شاید نظیرش در کمترکشوری پیدا 

شود 
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کننــد  پیــدا  توســعه  انجمن هــا  ایــن 
وارتباطاتشــان   بــا هــم منســجم تر شــود، 
ــوالن  ــه معل ــرای جامع ــی ب ــات خوب اتفاق

می افتــد.

آیــا آماردقیقــی از تعــداد جانبــازان 
ــر  ــار دیگ ــن آم ــود دارد؟ ای ــگ وج جن

نمی یابنــد؟ افزایــش 
ــازان جنــگ  ــورد جانب ــار دقیقــی در م  آم
ــه  ــان ب ــت آن ــات مجروحی ــز جزیی ــا ری ب
دلیــل حضــور در کمیســیون های پزشــکی 
بــرای تعییــن درصــد جانبــازی وجــود دارد 
ــه  ــار اضاف ــن آم ــه ای ــدادی ب و ســاالنه تع

ــردد. مــی گ

در  غیررســمی  آموزش هــای  تاثیــر 
توانمندســازی جانبــازان نخاعــی چگونــه 

ــت؟ اس
می توانــد  کــه  عاملــی  مهم تریــن 
زمینه ســاز تغییررفتــار باشــد، آمــوزش 
ــن آمــوزش براســاس  اســت. بخشــی از ای
ــا  ــرد. م ــورت می گی ــه ص ــای جامع نیازه
ــم.  ــکل  داری ــد مش ــر چن ــال حاض در ح
ــه  ــا درآســتانه ورود ب ــازان نخاعــی م جانب
ــل  ــن دلی ــه همی ــتند و ب ــالمندی هس س
حــوزه  در  آموزش هایمــان  از  بخشــی 
جانبــازان نخاعــی را  در ســال جدیــد 
تــا  برده ایــم   ســالمندی  ســمت  بــه 
ــای  ــه فعالیت ه ــوزه چ ــن ح ــم درای ببینی
ــن  ــم. ای ــام دهی ــم انج ــی می توانی آموزش
ایــن افــراد  نیــاز  براســاس  آموزش هــا 
تیرمــاه،    ۲۶ در  شده اســت.  مطــرح 
ــوان پیشــگیری از آلزایمــر  ــا عن نشســتی ب
تــا  داشــتیم.   مشــابه  بیماری هــای  و 
انتهــای ســال،  چندین نشســت  آموزشــی 
ــه  ــی در زمین ــازان نخاع ــن جانب ــا انجم ب
ســالمندی خواهیــم داشــت و نتایــج ایــن 

می شــود.  منتشــر  هــم  نشســت ها 
ــی  ــد صندل ــراد دارای معلولیــت، نیازمن اف
چرخ دارخــوب هســتند و نیازدارنــد کــه 
الزم  آموزش هــای  از   زمینــه  ایــن  در 
برخــوردار شــوند. مــا یــک کمیتــه عالــی 
کیفیــت  بهبــود  آمــوزش  و  تحقیقــات 
ــه  ــم   ک ــکیل داده ای ــی چرخ د ارتش صندل
ــگاه-ها و  ــمن ها  ودانش ــری از س ــک س ی
ــتند.  ــو هس ــی در آن عض ــز تحقیقات مراک
ایــن کمیتــه از ســال قبــل تــا کنــون  
ــرده  ــزار ک ــا و نشســت هایی را برگ کارگاه ه
کــه  به صــورت مســتمرهم ادامــه دارد. 
در  نخاعــی  ضایعــات  مرکــز  کانــال  در 
ــر  ــت ها منتش ــن نشس ــج  ای ــارات نتای آپ
شده اســت. نیــاز دیگــری کــه درکشــور مــا 

وجــود دارد، بحــث مناسب ســازی اســت. 
اماکــن  و  فضاهــا  مناسب ســازی  عــدم 
مشــارکت  مقابــل  در  مانعــی  عمومــی 
اجتماعــی عزیــزان جانبــازو افــراد دیگــری 
ــد  می باشــد.  در ایــن  کــه معلولیــت دارن
حــوزه هــم در دوم مردادمــاه،  همایشــی با 
ــای  ــازی در مجتمع ه ــوع  مناسب س موض
ــن  ــن راهــی داشــتیم. مجتمع هــای بی بی
راهــی در سراســر کشــورمورد بازدیــد قــرار 
گرفتنــد و نتایــج آن در ایــن همایــش ارائــه 
شــد.  برای مناسبســازی در ســطح وســیع  
نیــاز بــه آمــوزش اســت  کــه انجمن هــای 
فعــال در حــوزه معلــوالن همیشــه در کنــار 
ــا  ــی ب ــارکت های خوب ــد و مش ــا بوده ان م

هــم داشــته ایم.

ــی،  ــانه های عموم ــا رس ــما ب ــاط ش ارتب
ماننــد صــدا وســیما چگونــه اســت؟

ــال    ــتمر و فع ــرای ورود مس ــا ب ــه م عالق
ــوزش   ــرای آم ــی  ب ــانه های عموم ــه رس ب
جامعــه هــدف در زمانــی  اســت کــه 
بتوانیــم  یــک ارتبــاط منســجم  بــا همــه 
مراکــز  تحقیقاتــی و  ســازمان های دولتــی  
و غیــر دولتــی  فعــال در حــوزه معلولیــت   
برقــرار نماییــم تــا  بــا یــک فرهنگ ســازی  
آمــوزش   حــوزه  در  بتوانیــم  درســت 
ــم  ــم.  ســعی داری قدم هــای مهمــی برداری
بعــد از  بسترســازی های مناســب  و تقویت 
بنیــه علمــی خــود،  ســراغ رســانه ها 
برویــم و شــروع بــه فرهنگ ســازی کنیــم.  
ــانه هایی   ــا در رس ــی از م ــه فعالیت های البت
نظیــر صــدا و ســیما و رادیــو منتشــر 

شده اســت. 

و سخن آخر؟
ــیدن   ــرای رس ــه ب ــم  ک ــم بگوی  می خواه
تمــام  پایــدار،   موفقیت هــای  بــه 

انجمن هــای حــوزه معلــوالن بایــد بــا 
ــند.  ــال برس ــارکت فع ــک مش ــه ی ــم ب ه
ــه ای  ــر نتیج ــردن دیگ ــل ک ــره ای عم جزی
ــی   ــر در پروژه های ــم اگ ــا ه ــدارد. در دنی ن
بــه موفقیــت رســیده اند،  بــه ایــن خاطــر 
بــوده کــه  کار تیمــی و گروهــی داشــته اند. 
گاهــی می بینیــم بیــش از پنــج تــا ده 
ــم  ــار ه ــروژه  کن ــک پ ــر روی ی ــزار نف ه
در  بخواهیــم  اگــر  می کننــد.  فعالیــت 
شــاهد  جانبــازان  و  معلــوالن  حــوزه 
اتفاق هــای  خــوب باشــیم،  بایــد بــه ایــن 
ــای  ــه انجمن ه ــد هم ــیم. بای ــه برس درج
مــردم نهــاد و ســازمان های فعــال دولتــی 
و غیردولتــی بــه روش علمــی  و درســت و 
غیراحساســی بــرای  بهبــود زندگــی  افــراد 
دارای معلولیــت بــا یکدیگــر  مشــارکت 
ــرکاری را اراده  ــورت ه ــن ص ــد. در ای کنن
انجــام  می توانیــم  ســرعت  بــه  کنیــم 
دهیــم. وقتــی مشــارکت بیــن ســازمان ها 
گســترده شــود، بــه راحتــی می تــوان  
ــر  ــه  خاط ــام داد. ب ــی انج ــای بزرگ کاره
ــه  ــم،  ب ــه داری ــترده ای ک ــات گس ارتباط
ــا  ــازیم و همایش ه ــم می-س ــرعت فیل س
مــا  می کنیــم.  برگــزار  را  کارگاه هــا  و 
اســاتیدی داریــم کــه اعــالم آمادگــی 
کرده انــد کــه بــه صــورت رایــگان آمــوزش 
دهنــد، ســالن های زیــادی بــرای برگــزاری 
کرده انــد.  آمادگــی  اعــالم  همایش هــا 
همایش هــا   ایــن  صوتــی  فایل هــای 
درآپــارات در دســترس همــگان قــرار دارد. 
شــاید پانــزده یــا بیســت ســال پیــش اگــر 
کســی دچــار آســیب نخاعــی می شــد، 
ــد  ــا بتوان ــرد ت ــالش می ک ــیار ت ــد بس بای
مطالــب آموزشــی مفیــد را بــه دســت 
بیــاورد، ولــی اآلن اگــر چنیــن فــردی اراده 
ــای  ــی و کلیپ ه ــای آموزش ــد، فیلم ه کن
ــترس اوســت  و  ــی  در دس ــی  فراوان صوت
بــا بهــره گیــری  از آنهــا  می توانــد از 
ــه   ــد.  هم ســالمتی خــود محافظــت نمای
ایــن  کلیپ هــای آموزشــی و  کاربــردی  
در  به راحتــی  و  اســت  رایــگان  کامــال 
اختیــار متقاضیــان  قــرار می گیــرد  و ایــن 
نتیجــه ایثــار و از خــود گذشــتگی  تعــداد 
بســیار زیــادی  از متخصصان، کارشناســان 
و فعــاالن حــوزه معلــوالن و جانبــازان 
روزبــه روز  امیدواریــم  کــه  می باشــد  
ــاب  ــریه توان ی ــر نش ــد. اگ ــترش  یاب گس
اطالع رســانی  حــوزه  در  بتوانــد  هــم  
برنامه هــای آموزشــی بــا مــا همــکاری 
کنــد،  فرصت هــای خوبــی در اختیــار 
افــراد دارای معلولیــت قــرار می گیــرد کــه 

بهره ببرنــد.  آنهــا  از  می تواننــد 

ارتباطات وسیعی  با انجمن ها ، مراکز 
تحقیقاتی  و دانشگاه ها  و همچنین 

ارتباطات خوبی  با موسسه رعد 
داشته  و فعالیت های آموزشی خوبی 

را با مشارکت رعد انجام داده ایم  
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از  و  مادام العمر  بیماری  به  افراد  ذهن  می آید،  میان  به  حرف  معلولیت  از  که  وقتی 
کارافتادگی معطوف می شود.  بررسی ها نشان می دهد که بیش از ۸۰ درصد افرادی که 
معلول هستند، از بدو تولد به این ناتوانی مبتال نبوده اند و هر کدام به دالیلی، مثال در اثر 

ابتال به یک بیماری خاص و یا حادثه ای مانند تصادف، معلول شده اند.
معلولیت عبارتست از محدودیت هایی در زمینه های مختلف جسمی، حسی یا ذهنی 
و روانی که شخص مبتال به آن را در زندگی روزمره در مقایسه با سایر افراد جامعه،  دچار 

مشکل یا محدودیت می کند.
البته مشخص است که زندگی هر کسی در اثر معلولیت، کامال دچار تغییر می شود، اما 
می توان با پشتیبانی صحیح و تامین نیازهای مادی و غیر مادی، باری از مشکالتش  برداشته 

شود تا  آنها  به زندگی معمولی بازگردند.
فردی که دچار معلولیت می شود، در ابتدا احساس افسردگی می کند  و اضطراب دارد و 

معموال از آینده خود احساس ناامیدی می کند. 
اگرچه معلولیت توانایی های جسمی فرد را محدود می کند، اما تاثیرات  روانی بر او 
بسیار بیشتر است  که اگر درمان نشود، لطمه بزرگی به روحیه فرد وارد می کند و او را به 

گوشه گیری می کشاند. 
افرادی که به تازگی دچار معلولیت شده اند، تمایل ندارند که در اجتماع حضور پیدا 
کنند و از مواجهه با افراد پرهیز می کنند. اطرافیان این  افراد باید بسیار هوشمندانه عمل 
کنند و متناسب با مشکالت روانی به وجود آمده، راه حل مناسبی را برای آن بیاندیشند و 
حتی المقدور با روانشناس ماهر در این خصوص مشورت کرده و سعی کنند در درجه اول 

بهداشت روانی او را حفظ کنند تا معلولیت به چالشی بزرگ در زندگی او تبدیل نشود. 
فعالیت های عملی برای حمایت از افراد دارای معلولیت  باید با پشتکار و صبر انجام 
بگیرد. در ابتدا باید مشخص  شود که او چه فعالیت هایی را می تواند به صورت مستقل و 

بدون کمک دیگران انجام دهد. 
و  بهداشتی  خدمات  به  تنها  نه  می شود،  معلولیت  دچار  فرد  که  هنگامی  متاسفانه 
توانبخشی که غالبا هزینه بر و گران هستند نیاز پیدا می کند، بلکه به سبب معلولیت و 

کاهش توانایی های قبلی خود،  با کاهش درآمد نیز روبه رو می شود.
بنابراین اکثر این افراد دچار مشکالت مالی می شوند و اگر تحت حمایت موسسات بیمه 
و خیریه قرار نگیرند، مشکالت مالی نیز بر مشکالت روحی و جسمی آنها اضافه می شود و 

تحمل شرایط را بیش از بیش برایشان دشوار می سازد. 
اغلب افرادی که دچار معلولیت می شوند، باید تحت حمایت خدمات پزشکی و پیراپزشکی 
قرار بگیرند؛ به خصوص فیزیوتراپی و  کاردرمانی. هدف از انجام خدمات توانبخشی، بهبود 
کامل معلولیت نیست، بلکه در بسیاری از موارد حفظ توانایی موجود  و کاهش تحلیل 
توانایی های باقیمانده اوست.   اطرافیان فردی که  معلولیت دارد  باید  محیط عاطفی برای او 
ایجاد کنند  و خدمات و تجهیزات الزم را در اختیار او  قرار دهند و در صورت نیاز،  برای رفع 

نیازهای روزانه او مانند نظافت شخصی و دستشویی و حمام رفتن، برای او پرستار بگیرند.

        سعیده طوفی، کارآموز رعد
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 باورم نمیشه، من هم.... !؟
بـه همراه پدرم برای شـرکت در همایشـی به لیوبلیانا 
( بخوانیـد لوبیانـا ) پایتخـت اسـلوونی دعوت شـده 

بودیم.
در بـدو ورود چیزهـای زیـادی توجه مـا را به خودش 

جلـب کرد.
چیزهایـی بـه ظاهر سـاده و پیش پا افتـاده، اما مهم 

و عمیق
انضباط و زیبایی شـهر، شـهروندان قانونمند، احترام 

به حقـوق دیگران و...
در ایـن سـفر تجـارب ارزشـمند و بسـیار زیـادی نیز 
کسـب کـردم که به عنـوان نمونه تجربه شـیرین عبور 

از عـرض یـک خیابـان را برایتـان بازگـو می کنم.
اولیـن بـاری کـه می خواسـتم از عرض خیابـان عبور 
کنـم مثل همیشـه نگاهـی به چپ و راسـت انداختم 
ماشـینی ۱۰۰متر دورتـراز من و با سـرعت کم درحال 

بود. حرکت 
به محض ورود به خیابان، ماشین توقف کرد.

گمـان کردم ایسـتاده تا خریـد کند، اما چـرا در خط 
دو؟ چـرا کنار نیامد و پـارک نکرد؟ 

بـا اینهمـه فرهنـگ بـاالی رانندگـی و البتـه قوانین 
سـختگیرانه در اسـلوونی ایـن توقـف برایـم عجیـب 

د. بو
گفتم حتما مشکلی پیش آمده.

از  عبـور  محـض  بـه   ، دادم  ادامـه  خـودم  راه  بـه 
خیابـان، خـودرو نیز حرکـت کرد و بـه راه خود ادامه 

داد و بـا لبخنـدی از مقابلـم عبـور کـرد.
موضـوع برایـم جالـب شـد ، فکـر کـردم نکنـد برای 
عبـور مـن ایسـتاده بـود؟ نـه، حتمـا دلیـل دیگری 

داشت.
بـرای تسـت ایـن موضوع ، چندیـن بـار و در جاهای 
مختلـف ایـن کار را تکـرار کـردم، نتیجـه یکسـان 

وبسـیار شـگفت انگیز بـود.
( االن کـه بـه آن روز فکر می کنم یاد رد شـدن پلنگ 
صورتـی از خیابـان افتـادم )( یـاد شـوت بازی هـای 

افتادم) بین  مسـتر 
بلـه، همـه ی خودروهـا چنـد صد متـر دورتـر از عابر 

پیـاده توقـف می کردنـد تا عابریـن با خیـال راحت از 
عـرض خیابـان عبـور کنند. جالب نیسـت؟!

بـه یک بـاره یاد روزی افتـادم که عزیـز نابینایی چقدر 
تـالش می کـرد تا بتوانـد از عرض خیابـان عبور کند، 
متاسـفانه نـه خودرویـی می ایسـتاد و نه کسـی برای 

کمک بـه او اقـدام می کرد.
راسـتش اونجـا بـرای اولیـن بـار از خـودم خجالـت 

کشـیدم.
اما موضوع به همین جا ختم نشد.

در سـفرهای دیگـرم چیزهـای جالـب و جذاب تـری 
هـم دیـدم کـه در فرصت هـای دیگـر آنهـا را بازگـو 

خواهـم کـرد.

مثـال در سـفر به پیـزا (ایتالیـا) نکات جالـب دیگری 
توجـه مـرا به خـود جلـب کرد. 

افـرادی را در اتوبـوس دیـدم کـه ظاهرشـان شـبیه 
افـراد مبتـال به سـندرم داون بـود. یـا در جایی دیگر 

افـرادی کـه مبتـال بـه اوتیسـم بودند.
می کننـد؟  چـه  اتوبـوس  در  کـه  بـودم  متعجـب 
اشـتباهی سـوار شـده اند یا راه خود را گـم کرده اند؟
چنـد ایسـتگاه بعد، دکمه اطالع رسـانی بـه راننده را 
فشـار داده و پـس از توقف اتوبـوس، مثل همه بلیت 

خـود را پرداخت کرده و پیاده شـدند.
از طرفی راننده ی اتوبوس هم رفتار جالبی داشت. 

انـگار او روش برخـورد بـا ایـن افـراد را می دانسـت 
و بـا شـیوه ی خاصـی برخـورد می کـرد، حتی شـاید 

آمـوزش دیـده بود.

از آنجایی کـه تیـپ شـخصیتی مـن یـک جسـتجوگر 
تمـام عیـار اسـت (شـما بخوانیـد فضـول) مسـئله 
برایـم خیلـی تازگـی و جذابیـت پیـدا کـرد و کلـی 

عالمـت  سـوال رنگارنـگ در ذهنـم ایجـاد شـد.
پـس از پرس وجوهـای فـراوان متوجـه شـدم در آنجا 
افـراد کم توان ذهنی (مثل مبتالیان به سـندرم دان، 
اوتیسـم ،...) را نیـز آمـوزش می دهنـد تا خودشـان 
کارهـای روزمـره ی زندگـی را انجام دهند و مسـتقل 

قـرار اسـت در هـر شـماره از نشـریه توان یـاب، یادداشـت هایی از آقـای محمد علی شـفا، اسـتاد 
کالس مهارت هـای زندگـی در موسسـه رعـد را منتشـر کنیـم. این یادداشـت اولین نوشـته از این 

سلسـله  است. 

42

شماره 73،   پاییز 1398

مهارت هاى زندگى



باشـند و در جامعه حضور پیدا کننـد، کار کنند، درآمد 
داشـته باشـند، بـا اتوبـوس و متـرو جابه جـا  شـوند و 
مسـیر محـل کار یـا تحصیـل و مسـیر خانه هایشـان را 
خودشـان پیـدا کننـد، در خیابان هـا، معابـر عمومـی، 
مراکـز خریـد و...حضور داشته باشـند و از تمـام مزایای 
یـک شـهروند عـادی بهره منـد باشـند. آنهـا می داننـد 
چطـور بـا چالش هـا مواجـه شـوند و بـا افـراد جامعـه 
تعامـل کننـد و البتـه دیگران هـم می دانند بـا این گونه 

افـراد در جامعـه چگونـه بایـد ارتباط برقـرار کنند.
راسـتش ایتالیایـی کـه بلد نیسـتم، زبـان انگلیسـی ام 

هـم  تعریفـی نداشـت.
بـه ناچـار از هموطنـان مقیـم ایتالیا پرس  و  جـو کردم 
کـه شـرایط زندگـی معلـوالن در اینجا چگونه اسـت؟

گفتند اینجا چیزی به عنوان معلول نداریم. 
در دل بـا خـود گفتـم می خواهنـد ایـن جـا را طـور 
دیگـری جلـوه بدهنـد و بـرای همیـن می گوینـد مـا 
معلـول نداریـم. مگـر می شـود جایـی معلـول نداشـته 

باشـد؟
 گفتـم: خـودم افـرادی را دیـدم کـه بـا ویلچـر تـردد 
می کننـد، افرادی را دیدم که نابینا یا ناشـنوا هسـتند، 
یـا افـرادی که دسـت یا پـا ندارنـد، مگر این هـا معلول 

؟ نیستند
گفتنـد: ایـن افـرادی هسـتند  کـه  فقـط دارای نقـص 
عضـو هسـتند، همیـن.  امـا چیـزی به عنـوان معلـول 
نداریـم. معلـول کسـی اسـت کـه نتواند از یـک زندگی 
عـادی برخـوردار باشـد، نتوانـد زندگـی خـود را اداره 
اهـداف  بـرای  نتوانـد  یـا  نداشته باشـد  هـدف  کنـد، 
خـود برنامه ریـزی و تـالش کنـد و خالصـه نتوانـد بـه 

خواسـته های طبیعـی خـود برسـد.
امـا در اینجـا همـه ی افراد دارای مشـکالت جسـمی یا 
ذهنـی می تواننـد بـه راحتـی زندگـی کننـد، می توانند  
تفریـح و حتـی ازدواج کننـد، ازخدمات پزشـکی و تمام 
حقوق شـهروندی برخوردارباشـند و در مجمـوع  ازیک 

زندگـی طبیعـی و بـا کیفیت بهـره ببرند.
فکـر کردم شـاید منظـورم را خوب نرسـانده ام، اما نه ، 
انـگار مـن بـودم که منظـور آنهـا را نمی فهمیـدم، مگر 

داریـم؟ مگر می شـود؟
قصه برایم خیلی جذاب شده بود.

و دائـم ذهنـم مشـغول مقایسـه شـرایط آنجـا بـا ایران 
بود.

حتی یک لحظه ذهنم آرام نداشت.
آن روزهـا مـدام به یاد جامعـه خودمـان می افتادم، که 
چـرا مـا بـا اینهمه قدمـت تاریخـی و فرهنـگ غنی، به 

ایـن میـزان از دیگـر جوامع عقـب مانده ایم؟
 در بهـت و حیـرت بـودم کـه با ایـن تعریف انـگار همه 

ی مـا معلول هسـتیم.
نمی توانـد،  و  بخوانـد  درس  می خواهـد  کسـی که  از 
جوانانـی کـه می خواهنـد ازدواج کننـد و نمی توانـد، 
دختـری کـه می خواهـد کار کنـد و اجازه ندارد، کسـی 
کـه دنبـال رزق و روزی حـالل اسـت و می خواهـد نان 
حالل سـر سـفره خود ببرد و به خاطر شـرایط اجتماعی 
و محیـط کارش نمی توانـد، پیرزنـی کـه می خواهـد از 
متـرو اسـتفاده کنـد ولی بـه خاطـر پله های زیـاد نمی 
توانـد، پدری کـه می خواهد لحظات خوشـی را در کنار 
فرزندانـش سـپری کند امـا به خاطر شـرایط اقتصادی، 
دسـتمزد کـم و هزینه هـای بـاال، مجبـور اسـت چنـد 
باشـد،  خانـواده  از  دور  شـب  از  پاسـی  تـا  و  شـیفت 

نمی توانـد وقـت کافـی بـرای فرزندانش بگـذارد... 
دانشـجویی که پس از تحصیالتش دوسـت دارد در یک 
پسـت مناسـب به کشـورش خدمـت کنـد و نمی تواند، 
مخترعـی که می خواهد اختراعـش را ثبت و محصولش 
را تولیـد کنـد امـا به خاطـر قوانیـن دسـت و پاگیـر و 
نبـود حمایـت، نمی توانـد، کارخانه داری کـه می خواهد 
حقـوق کارگـران زحمتکشـش را به موقـع پرداخت کند 
تولیـد  نمی توانـد،   برگشـتی  چک هـای  به دلیـل  امـا 
و  اخـراج  را  کارمندانـش  نمی خواهـد  کـه  کننـده ای 
تولیـدی را تعطیـل کنـد امـا بخاطـر ورود کاالهای بی 

کیفیـت و ارزان قیمـت چینـی، نمی توانـد.
 تـا نابینایـی کـه نمی توانـد در معابـر نامناسـب عبـور 
کنـد، شـخصی کـه نمی توانـد بـا ویلچـر از پیـاده رو یـا 
خیابـان و پل هـای هوایـی عبـور کنـد، معلولینـی کـه 
نمی تواننـد از سـینماها، پارک هـا، فضاهای آموزشـی، 
سـرویس های بهداشـتی عمومـی، سـرویس های حمل 
و نقـل عمومـی، خدمـات پزشـکی عـادی، و بسـیاری 
امکانـات سـاده و پیـش پـا افتـاده اسـتفاده کننـد، یا 
افـراد سـندرم داونـی کـه برای نگهـداری، مسـتقیم به 
بهزیسـتی سـپرده می شـوند و چـه بسـیار ناتوانی هـای 

دیگـر کـه در جامعه ی مـا وجـود دارد.
 گویـا ملتـی هسـتیم بـا انـواع معلولیـت و ناتوانی های 

پیـدا و پنهان.

بـا خـود گفتـم، آیـا روزی می رسـد که جامعه ای سـالم 
و بـا افـراد توانمنـد و توان یـاب و بـه دور از اینگونـه 

داشته باشـیم؟ معلولیت هـا 
و این قصه ادامه دارد....

حتما در شماره های بعد نیز همراه ما باشید ...
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Dot؛
نابینایان مخصوص  ساعت 

تکنولـوژی و پیشـرفت های عرصـه فناوری همواره بـه کمک افرادی آمده کـه از اختالالت 
بینایـی، گفتـاری، حرکتـی و دیگـر معلولیت ها رنـج برده انـد. صدها نمونـه از این نوع 
اپلیکیشـن هـا و ابزارهـا در بـازار وجـود دارد که این افراد با اسـتفاده از آنهـا می توانند 

کارهـای روزانـه و عـادی خود را بـه مراتب راحت تر انجـام دهند.
 از کمـک رسـانی بـه هنـگام خواندن مطالـب با وجـود ناتوانی هـای بصری و مشـارکت 
دادن افـراد ناشـنوا در مکالمـات گروهـی تـا کمک بـه بیمارانـی که از لرزش دسـت رنج 
مـی برنـد، همگـی فقط بخشـی از کمک هایی اسـت که ایـن ابزارهای فنـاوری در اختیار 
افـراد قـرار می دهنـد. در ادامه بـه نمونه هایـی از موفق ترین ایـن اپلیکیشـن ها و ابزارها 

می شود. اشـاره 
  Dot را مـی تـوان اولیـن سـاعت هوشـمند بریـل در جهـان دانسـت. این وسـیله در 
مقایسـه بـا دیگـر ابزارهـای الکترونیکی خـط بریل کاربـرد بیشـتری داشـته و هزینه به 
مراتـب کمتـری بـرای افراد نابینـا به همـراه دارد.  Dotبه فـرد نابینا کمک مـی کند  که 

در هـر زمانـی بـه پیام هـا، توییت هـا و حتی کتاب ها دسترسـی داشـته باشـد.
 از لحـاظ فنـی، ایـن ابـزار بـا شـش نقطـه در چهار سـتون کار مـی کند کـه تمامی این 
نقـاط روی صفحـه نمایـش سـاعت هوشـمند قـرار گرفته اسـت. ایـن نقطه هـا باالتر و 
پایین تـر مـی رود تـا در هر زمانـی چهار حـرف مخصوص بریل را شـکل دهد. این وسـیله 
می توانـد بـه راحتـی از طریـق بلوتوث به هر گوشـی هوشـمندی متصل شـده و سـپس 

متـن مربـوط بـه ایمیل یـا پیام را بـرای صاحبـش به خـط بریل تبدیـل کند.
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لطفا خودتان را معرفی کنید و از چگونگی 
آشنا شدنتان با هم بگویید؛ آشنایی که به 

ازدواجتان  انجامید. 
اکبـر خانـی، متولـد سـال ۱۳۵۹ درشـهر 
تهـران هسـتم ولـی خانـواده ام اصالتـا اهل 
تبریـز هسـتند.  در کودکـی بـه دلیـل ابتال 
بـه فلـج اطفـال از ناحیـه پـا دچار مشـکل 

. م شد
المیـرا حسـین زاده، متولـد سـال۱۳۶۷ و 
اهـل تبریـز هسـتم. حاصـل ازدواج مـا یک 

پسرسـه سـاله بـه نـام آتیال اسـت.
المیـرا: مـا پنـج سـال پیش بـا هـم ازدواج 
زندگـی  درتبریـز  مـن  زمـان  درآن  کردیـم. 
می کـردم و اکبـر در تهـران.  با هم  نسـبت 
دور فامیلـی  داریم. البتـه خودمان همدیگر 
را ندیـده بودیـم ولـی  خانواده هـا یکدیگر را 
می شـناختند. در نـوروز سـال ۹۳، بعـد از 
مالقـات خانواده هـا بـا همدیگـر، از طریـق 
خانـواده بـه هم معرفی شـدیم. البتـه پدر و 
برادرهایـم ایشـان را از قبـل می شـناختند، 
صحبـت   وقتـی  دلیـل   همیـن  بـه 
پـدرم   آمـد،  پیـش  ازدواج  و  خواسـتگاری 
موافقـت کـرد.  وقتـی هم  به خواسـتگاری 

آمدنـد، خیلـی مـورد تاییـد خانـواده  قـرار 
گرفـت. بعد از انجام مراسـم خواسـتگاری،  
وقتـی کـه بـا هم  صحبـت کردیم  و بیشـتر  
آشـنا شـدیم، متوجـه شـدیم  کـه افـکار و 
رویاهایمـان خیلـی بـه هـم نزدیک اسـت و 
ایـن شـد کـه جـواب مثبـت دادم و ازدواج 
کردیـم. مـن  مـدرک لیسـانس حسـابداری 
داشـتم ولی بعـد از ازدواج و بچه دارشـدن، 
را  وقتـم  بیشـتر  و  نکـردم  دنبـال  را  کاری 
بـه بـودن بـا قرزنـدم اختصـاص دادم.  از 

زندگیـم بسـیار راضـی هسـتم و بـه آرامش 
رسـیده ام. البتـه ماهـم ماننـد بقیـه مـردم 
کمبودهـا و مشـکالتی داریـم، ولـی کامـال 
احسـاس خوشـبختی می کنیم. مـن عقیده 
دارم کـه هـر چه زندگـی را سـخت  بگیریم، 

می گـذرد.  سـخت تر 
اکبـر: همانطـور که همسـرم گفتنـد قبل از 
ازدواج آشـنایی مـا محـدود بـه خانواده هـا 
بود. من برادرشـان را در تهران می شـناختم  
و  جشـن ها  مثـل  مراسـمی  در  چـون 
مراسـم عـزاداری محـرم کـه معمـوال همـه 
هم والیتی هـا در یـک جـا جمـع می شـوند، 
خانـواده  وقتـی  بـودم.  دیـده  را  ایشـان 
ایشـان بـرای ازدواج بـه مـا معرفی شـدند، 
بـه خواسـتگاری رفتیـم وبعـد از گفت وگـو 
واحسـاس تفاهمـی که در عقایـد واخالق با 
هـم داشـتیم، ازدواج کردیم. بعـد از دیپلم،  
بـه دنبـال کار آزاد رفتـم. مغـازه ای داشـتم 
مـی دادم.  انجـام  موبایـل  تعمیـرات  کار  و 
همچنیـن مدیرعامل تعاونی مسـکن جامعه 
معلـوالن دماونـد هم بـودم. ما یـک زندگی 
سـاده بـا افـکار و ایده هـای رنگی را شـروع 
کردیـم و توانسـتیم مرحلـه اول کـه معموال 

اکبرخانی: یک زندگی ساده با افکار 
و ایده های رنگی را شروع کردیم 
و توانستیم مرحله اول که معموال 
با چالش هایی همراه است را رد 
کنیم و خدا را شکر که  به ثبات و 

آرامش نسبی رسیده ایم و احساس 
خوشبختی و رضایتمندی از زندگی 

داریم 

اکبر خانی، مدرس کالس تعمیران موبایل 
و مربی ورزش والیبال نشسته در موسسه 
حسین  المیرا  همسرش  با  او  است.  رعد 
حاال  و  کرد  ازدواج  قبل  سال  پنج  زاده،  
آن دو پسری سه ساله به نام آتیال دارند. 
با این خانواده خوشبخت گفت وگو کردیم.

ما یکدیگر را عاشقانه دوست داریم و به هم احترام می گذاریم
المیرا حسین زاده؛
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المیرا حسین زاده:  من  مدرک 
لیسانس حسابداری داشتم ولی بعد 

از ازدواج و بچه دارشدن، کاری را 
دنبال نکردم و بیشتر وقتم را به بودن 
با همسر و قرزندم اختصاص دادم

بـا چالش هایـی همـراه اسـت را رد کنیـم 
و خـدا را شـکر کـه  بـه ثبـات و آرامـش 
نسـبی رسـیده ایم و احسـاس خوشبختی و 

رضایتمنـدی از زندگـی داریـم.  

 با توجه به اینکه در کشور ما ازدواج بین 
هم  شدن  بچه دار  سن  و  شده  کم  جوان ها 
خود  دوستان  به  توصیه ای  چه  رفته،   باال 

دارید؟ 
ازدواج  در  افـراد  معیارهـای   المیـرا:    
و نگاهشـان بـه ایـن موضـوع  بـا یکدیگـر 
متفـاوت اسـت  و نمی شـود توصیـه کلـی 
نبایـد  جوانـان  هرحـال   بـه  ولـی  کـرد 
تجربـه  ازدواج  بگیرنـد.  سـخت  را  زندگـی 
خوبـی اسـت و آرامشـی کـه بعـد از ازدواج 
به دسـت می آیـد،  بسـیار ارزشـمند اسـت. 
من و همسـرم بیشـتراز این که زن و شـوهر 
یکدیگریـم.  دوسـت  و  همـدل  باشـیم، 
کـرده  مشـورت  هـم  بـا  کاری   هـر  بـرای 
وبرنامه ریزی هـا و اهـداف خـود را بـا هـم 
تعییـن می کنیـم. مـن  بـه دوسـتان جوان 
توصیـه می کنـم کـه حتمـا ازدواج کننـد. 
البتـه معیارهـا متفاوت اسـت و در شـرایط 
ولـی   شـده  سـخت تر  ازدواج  هـم  کنونـی 
جوانـان بایـد بداننـد کـه نمی شـود از اول 
زندگـی همـه چیـز را بـا هـم داشـت،  باید 
بـا همدلـی و صبـر و تـالش بـه تدریـج بـه 

برسـند.  مطلوب هایشـان 

و  مملکت  فعلی  شرایط  به  توجه  با 
دشواری هایی که در تامین هزینه های زندگی 
ترسی  شوید  بچه دار  اینکه  از  دارد،  وجود 

نداشتید؟
المیـرا: مـا از بچـه دار شـدن  نترسـیدیم و 

امیـدوار بـه بهبـود شـرایطمان بودیم.
اکبـر: ترسـی که درجوانـان بـرای ازدواج و 
بچـه دار شـدن وجـود دارد، بـه خاطـر این 
اسـت کـه اطرافیـان خـود را می بیننـد که 
بـا حقـوق کارمنـدی و کارگـری نمی توانند 
از پـس مخـارج زندگـی و هزینه هایـی کـه 
یـک کـودک  خواه ناخـواه ایجـاد می کنـد، 

کـم  حقـوق  همـان  بـا  اگـر  ولـی  برآینـد. 
بـه  و  کننـد  درسـتی  برنامه ریـزی  بتواننـد 
فکـر ارتقـاء  شـرایط زندگیشـان بـوده  و 
شـدن  بهتـر  بـرای  را   خوبـی  ایده هـای 
درآمد و کار داشته باشـند  و امیدشـان را از 
دسـت ندهنـد، می تواننـد  به فکر تشـکیل 

باشـند. بچه دارشـدن  و  زندگـی 

اآلن زندگـی شـما بـا درآمدی کـه دارید، 
می چرخـد؟ در حـال حاضـر به چـه کاری 

؟ لید مشغو
اکبـر:  در اوایـل تشـکیل زندگـی جدیـد،  
مشـکالتی  و  نبـود  بـاال  خیلـی   درآمـدم  
داشـتیم. ولـی در حـال حاضر،  هـم مغازه 
تعمیـرات موبایـل را دارم کـه بعـداز ظهرها 
درآنجـا مشـغول بـه کار  هسـتم  و هم  در 
مجموعـه رعـد، مسـئولیت گـروه ورزشـی 
ومربیگری والیبال نشسـته را برعهده دارم. 
سـه سـال هم هسـت که در موسسـه رعد،   
هسـتم  موبایـل  تعمیـرات  کالس  مـدرس 
می دهـم.  آمـوزش  رعـد  کارآمـوزان  بـه  و 
خـدا را شـکر می کنـم کـه ایـن آموزش هـا 
بـه بار نشسـته و پنـج نفـر از کارآمـوزان از 
همین طریق به اشـتغال رسـیده  و مسـتقل 

شـده اند.

المیرا: دوسه سـال اول زندگی،  درآمدمان 
کـم بـود  ولـی سـعی کردیم خیلی سـخت 
نگیریـم و خـدا  را شـکر  کـه شـرایطمان 

بهتـر شده اسـت.

نزدیک  از  معلولیت  دارای  بچه های  با  شما 
این  به  می شناسید،  را  آنها  و  کرده اید  کار 

دوستان  چه توصیه می کنید؟
بـاور  را  خودشـان  بایـد  بچه هـا  اکبـر:  
باشـند  داشـته  اطمینـان  و  داشته باشـند 
کـه در هـر شـرایط جسـمی کـه هسـتند 
می تواننـد موفقیـت کسـب کننـد. منتظـر 
ایده آل هـا نباشـند  و پـا بـه عرصـه فعالیت 
بگذارنـد. درسـت اسـت کـه کشـور مـا در 
بـرای  وامکانـات  مناسب سـازی  زمینـه 
افـراد دارای معلولیـت ضعیـف اسـت، ولی 
در همیـن شـرایط  دوسـتانی  داریـم کـه 
و   آمدنـد  جلـو  نترسـیدند،  مشـکالت  از 
توانایـی خـود را بـاور کـرده و بسـیار هـم 
موفـق هسـتند.  دوسـتان  بایـد مهارت ها 
وتوانمندی هـای خـود را ارتقـا  بدهنـد، در 
کالس-هـای آموزشـی شـرکت کننـد و یاد 
بگیرنـد تا بتوانند حرفه ای مناسـب با عالقه 
و وضعیت جسـمی خـود پیدا کننـد. وقتی 
دوسـتان اعتماد به نفس،  شـغل مناسـب 
و درآمـد نسـبی داشته باشـند، چیـزی کـه 
بـه آنهـا انگیـزه زندگـی می دهـد، تشـکیل 
تـالش  انگیـزه  ازدواج،  اسـت.  خانـواده 
می دهـد  افـراد  بـه  را  زندگـی  بیشـتربرای 
رویاهـای  و  بهتـر  اهـداف  می تواننـد  و 
بزرگ تـری را در ذهـن خود ترسـیم کنند و 
بـا برنامه ریـزی،  بـه نتیجـه برسـند. وقتی 
دونفـر باهـم ازدواج می کننـد،  دو فکـر در 
یـک جـا جمـع می شـود وایده هـای بهتر و 
رویاهـای بزرگ تـری پیـدا می شـود،  البتـه 
بایـد بـه دنبـال اهـداف دسـت یافتنی بـود 
کـه  بـه واقعیـت نزدیـک باشـد نـه این که 
داشته باشـند  رویاهایـی  و  اهـداف  فقـط 
باشـیم   منتظـر  فقـط  تـالش  بـدون  ولـی 
کـه کسـی برایمـان کاری کنـد. بـه نظرمن 
ازدواج،  مرحلـه  بـه  رسـیدن  بـرای  افـراد 
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اول بایـد پیش زمینـه الزم را ایجـاد کننـد. 
در بیـن افـراد دارای معلولیـت، کسـانی را 
داشـته ایم کـه بـدون  فکـر و بـدون  ایجاد 
شکسـت  و  کردنـد  ازدواج  الزم،  شـرایط 
خوردنـد.  یکـی از پیش زمینه هـای ازدواج، 
داشـتن اعتمـاد بـه نفـس وبـاور داشـتن 
بـه  توجـه  بـا  هـم  بعـد  اسـت.  خـود  بـه 
شـرایط جسـمی می تواننـد شـغل مناسـب  
و همسرایده آلشـان را پیـدا کننـد وزندگـی 
خوبـی را برای همسـر و فرزنـدان خود مهیا 
کننـد. در بیـن کارآمـوزان رعـد یکـی دو 
مـورد را می شناسـم کـه شـرایط الزم برای 
ایـن  در  هـم  اقداماتـی  و  دارنـد  را  ازدواج 
بچه هایـی   از  یکـی  داده انـد.  انجـام  مـورد 
آمـوزش  موبایـل  تعمیـرات  کالس  در  کـه 
دیـد، بـا دیـد فنی کـه داشـت در ایـن کار 
حرفـه ای شـد و مغـازه  زد  و ازدواج کـرد. 
همسـر او از بچه هـای رعـد اسـت و خدا را 

شـکر زندگـی خوبـی  هـم دارنـد.

به نظر شما  افرادی که محدودیت جسمانی 
خود  مانند  افرادی  با  است   بهتر  دارند، 
شما  خود  همسر  البته  نه؟  یا  کنند  ازدواج 
تندرست است.  آیا تفاوت ظاهری شما هیچ 

اثری در زندگیتان داشته است؟
ظاهـری  تفاوت هـای  مـن  نظـر  بـه  اکبـر: 
هـم  بـا  دونفـر  زندگـی  در  زیـادی  نقـش 
مدتـی  از  بعـد  چـون  نمی کنـد.  ایفـا 
معلولیـت فـرد اصـال بـه چشـم نمی آیـد و 
بـه حاشـیه رانـده می شـود. رفتـار، کـردار 
وتفاهـم فکـری و اخالقـی دوطـرف اسـت 
کـه در دوام زندگـی نقـش دارد. خیلـی از 
زوج هـای سـالم را داریـم کـه مثـال  یکـی 
از آنهـا  خسـیس یـا بدبیـن یـا بداخـالق 
اسـت، ایـن زندگـی دوام پیـدا نمی کنـد. 
در مـورد افـراد دارای معلولیـت هـم چـه 
یـک طـرف دارای معلولیـت باشـد و چـه 
دوطـرف، آنچـه کـه مهـم اسـت اخـالق و 
رفتـار اسـت و معلولیت بعـد از مدتی عادی 
و  خودبـاوری  بـه  بایـد   بچه هـا  می شـود. 
اعتمـاد بـه نفـس رسیده باشـند کـه خـود 
و  کننـد  قبـول  هسـتند  کـه  همانطـور  را 
توانمندی هـای خـود را ببیننـد، حـاال بـه 
فـرض آنهـا نمی تواننـد بدونـد یـا تنـد راه 
برونـد، ولـی می توانند در کنار همسرشـان 
بـه خواسـته های خـود برسـند. البته نقش 
خانـواده هـم در رفتار و برخورد بـا فرزندان 
دارای معلولیـت خیلـی مهـم اسـت که این 
افـراد را مسـتقل و توانمنـد بـار بیاورنـد.

توانمند  در  نقشی  چه  شما   خانواده    
خانواده  آیا  داشتند؟  کودکی  در  شدنتان 

به  فرزندان  سایر  به  نسبت  بیشتری  توجه 
شما داشت؟

اکبر:  در فرهنگ سنتی بیشتر ما ایرانی ها 
کمتر  تواناییش  که  فرزندی  به  بیشتر  توجه 
فرزندی  به  همین   برای  دارد  وجود  است 
بیشتری  توجه  دارد،  جسمی  مشکل  که 
می شود.  در خانواده ما هم، چنین بود. ما 
خانواده  سوم  بچه  من  و  هستیم  برادر  پنج 
اذیت  بیشتر،  گاهی مرا  این توجه  هستم. 
می کرد و  اعتراض می کردم.  مثال دوست 
داشتم با برادرانم که از من بزرگ تر بودند به 
مدرسه عادی بروم. ولی خانواده اسم مرا در 
یک مدرسه نمونه دولتی  که  مقداری هم 
اینکه  به  همیشه  نوشتند.    داشت  هزینه 
چرا به من بیشتر محبت می کنند، اعتراض 
علمی  نظر  از  مدرسه  این  البته  می کردم. 
خیلی  خوب بود و تحصیل در این مدرسه 
به نفع من بود،  ولی از اینکه  خانواده برای 
به  بودم.  شاکی  شده اند،  قائل  تبعیض  من 
فرزند  از  خانواده  دلسوزانه  حمایت  نظرم 
دارای معلولیتشان،  در جاهایی خوب است 
ولی گاهی هم به عزت نفس او ضربه می زند. 
فردی که مرتب مورد حمایت خانواده است، 
مشکالت  با  شود  مستقل  بخواهد  وقتی 
بیشتری رو به رو می شود. البته حمایت های 
محدودیت  چه   فرزندان،  همه  به  افراطی 
جسمی  داشته باشند و چه تندرست باشند، 
با آنها لطمه می زند. خانواده ها  تا حدودی  
حمایت  خود  معلولیت  دارای  فرزند  از  باید 
مسئولیت   پذیرفتن  آماده  را  او  ولی   کنند 
و رویارویی با مشکالت زندگی هم بکنند تا 
معلولیت  البته  نیاید.  پایین  نفسشان  عزت 
با  تفاوتی  هیچ وقت  و  بود  اندک   من 
خانواده   رفتار  و  نمی کردم  احساس  دیگران 
یا  و  بیایم  بار  وابسته  که  نبود  جوری  هم  
اعتماد به نفسم پایین بیاید، ولی به هرحال 

کردم  تالش  خیلی  من  داشت.   تاثیراتی  
که خودم را به اطرافیان بشناسانم تا بدانند 
اآلن  هستم.  وتوانمند  مستقل  فرد  یک  که 
هم من و همسرم کامال مجزا و مستقل از 
نظر  از  چه  و  سکونت  نظر  از  چه  خانواده 

درآمد  زندگی می کنیم.
تشـکر  بسـیار  همسـرم  از  مـن  المیـرا: 
می کنـم. او فـردی صبـور، مسـئولیت پذیر،  
مثبت اندیـش  و خـوش اخـالق  اسـت و 
مـن ایـن خصوصیاتش را تحسـین می کنم. 
خـودم معمـوال خیلی زود نگران می شـوم و 
بـه هـم می ریـزم، ولی ایشـان بسـیار صبور 
می کنـد.  راهنمایـی  مـرا  وهمیشـه  اسـت 
اکبـر از صبـح تا شـب  مشـغول کار اسـت، 
ولـی وقتـی بـه منـزل می آید خسـتگی ها و 
مشـکالت را پشـت در می گـذارد و وقتـش 
را بـرای مـن وپسـرم می گـذارد.  بـا آتیـال 
بـازی می کنـد و بـه مـن کمـک می کنـد. 
مـن خیلـی از زندگـی خـود راضـی هسـتم 
واحسـاس خوشـبختی می کنم. مـا یکدیگر 
را عاشـقانه دوسـت داریـم و به هـم احترام 
می گذاریـم. خدا را بابـت  این همه  محبت 
و آرامـش که در زندگی دارم شـکر می کنم. 
مـن هیچ وقـت همسـرم را به عنوان کسـی 
کـه ناتوانـی در جسـمش  دارد نمی بینـم. 
وناتوانی هایـی  کمبودهـا  انسـان ها   همـه 
دارنـد مهـم ایـن  اسـت کـه چقـدر نقـش  
کننـد  بـزرگ  زندگیشـان  در  را  مشـکالت 
اگـر  می کنـم  فکـر  بداننـد.  مانـع  را  آن  و 
ازدواج  هـم  تندرسـت  کامـال  شـخصی  بـا 
می کـردم، شـاید اینقدر خوشـبخت نبودم. 
هـم  مـن  و  بـدود  نمی توانـد  مـن  همسـر 
نمی توانـد  او   نـدارم  دوسـت  را  دویـدن 
کوهپیمایـی کنـد، مـن هـم کوهپیمایی را 
دوسـت ندارم. توصیه ام به دوسـتان دارای 
معلولیت این اسـت که حتمـا ازدواج کنند. 
قـرار نیسـت که همـه مثل هم باشـند، زن 
ومـرد بایـد مکمل هم باشـند. در هرزندگی 
اختـالف نظـر وجـود دارد  و قـرار نیسـت 
دو نفـر از هـر لحـاظ بـا یکدیگـر یکسـان و 
یـک جـور باشـند، درایـن صـورت زندگـی 
خسـته کننـده می شـود. شـاهد طـالق در 
زنـدگ بسـیاری از افراد هسـتیم کـه از نظر 
ظاهـر بـی مشـکل هسـتند. صـرف این که 
یـک نفـر معلولیـت و یـا دو نفـر معلولیـت 
داشته باشـند، دلیـل نمی شـود کـه نتوانند 
بـا هـم زندگـی کننـد. معیارهـای اخالقـی 
و رفتـاری در ازدواج ارجحیـت دارد وافـراد 
بایـد با کسـی که همـدل وهمفکر هسـتند 
والبتـه بـا آگاهـی کامـل نسـبت بـه هـم، 

ازدواج کننـد.

اکبرخانی: به نظر من تفاوت های 
ظاهری نقش زیادی در زندگی دونفر 

با هم ایفا نمی کند. چون بعد از 
مدتی معلولیت فرد به حاشیه رانده 
می شود. رفتار، کردار وتفاهم فکری 
و اخالقی دوطرف است که در دوام 

زندگی نقش دارد

47

13
98

یز 
  پای

 ،7
ه 3

مار
ش

یک زندگى



(۱۳۶۴-۱۳۹۸ )      
مــن افتخــار دارم در کشــاکش روزگار پــس از ســپری کــردن دوران معلمــی و بازنشســتگی زودرس خودخواســته 
ــه  ( ۱۴۶۴-۱۳۳۹) در خدمــت جوانانــی قــرار بگیــرم کــه علی رغــم هــوش و اســتعداد های نهفتــه فــراوان،  ب
ــا حداقل هــا  ــزوا کشــیده شــده و مجبــور بــه کنــار آمــدن ب خاطــر محدودیــت در اندام هــای ظاهــری، بــه ان

شــده بودند.
ــه  ــی وارائ ــات توان بخش ــام خدم ــا انج ــت  ب ــل، توانس ــال قب ــش در ۳۵ س ــروع فعالیت ــا ش ــد ب ــه رع خیری
آموزش هــای مختلفــی مثــل؛ دوره هــای فنــی و حرفــه ای،  بخــش مهمــی از توانمندی هــای آنــان را احیــاء و 

ــد. ــه جامعــه و  برخــورداری از حقــوق شهروندیشــان را همــوار نمای ورودشــان  ب
اینــک کــه در ۳۵ ســالگی تأســیس رعــد ( ۶۳/۴/۱۶) قــرار داریــم و وارد ســی و ششــمین ســال تأســیس ایــن 

موسســه خیریــه می شــویم، مایــه مباهــات اســت کــه طــی ۳۴ ســال، درخدمــت ایــن عزیــزان  بــوده ام.
خاطراتــی کــه در ادامــه تقدیــم خواننــدگان خواهــد شــد، تأکیــد بــر آن دارد کــه پــس از لطــف ایزدمنــان در 
ســال های متوالــی،  خــودم  هــم از کمــک و مســاعدت خیریــن گرامــی، کارشناســان محتــرم و عوامــل درونــی 
و بیرونــی بهــره  فــراوان گرفتــم.  گرچــه گاهــی بــه دالیلــی، در پیشــرفت کارم در موسســه، رکــود  ایجــاد شــد  
تــا جایی کــه بــرای مدتــی مجبــور بــه فاصلــه گرفتــن از رعــد شــدم  ولــی از آنجایی کــه لطــف خــدا  همــواره 

شــامل حالــم بــوده، توانســتم مجــددا فعالیــت خــود را در ایــن موسســه  از ســر بگیــرم. 

....       
در شــروع آغــاز بــه کار رعــد، بــرای جــذب کارآمــوزان از میــان عزیــزان جانبــاز و افــراد دیگــری کــه معلولیــت 
ــتی و ادارات  ــازمان بهزیس ــف، س ــق مختل ــازان مناط ــاد جانب ــه؛ بنی ــط از جمل ــز ذی رب ــه مراک ــتند،  ب داش
ــورد  ــانی در م ــور اطالع رس ــه منظ ــد  ب ــی در جرای ــال آگه ــا ارس ــن ب ــردم.  همچنی ــه می ک ــه مراجع مربوط
ــم  ــدرک دیپل ــا م ــاختمان ب ــی و س ــی صنعت ــای نقشه کش ــرای دوره ه ــتغال ب ــه اش ــر ب ــای  منج آموزش ه
ــه  ــای اولی ــد. در  ماه ه ــدام می ش ــاال،  اق ــه ب ــی ب ــوم راهنمای ــدرک س ــا م ــک ب ــته الکتروتکنی ــرای رش و ب
ــرد و  ــه ک ــاز مراجع ــزان جانب ــی از عزی ــان ابابصــی، یک ــگ نابینای ــای آموزشــی در پارکینی ــدازی کالس ه راه ان
متقاضــی شــرکت در کارگاه آموزشــی موتــور پیچــی و تعمیــر لــوازم خانگــی شــد.  از آنجایی کــه فــرد مــورد نظــر 
تحصیالتــش در حــد ششــم ابتــدای بــود و  امــکان انجــام محاســبات ترانس پیچــی را نداشــت او را نپذیرفتیــم،  

در شـماره قبـل نشـریه توان یـاب، در صفحـه "یـک معلـم، هزار تجربـه"، خاطراتـی از آقای محمـود عامری 
کـه خدمـات فراوانـی در بنیانگـذاری و شـکل گیری موسسـه رعد داشـته و دارند را به چاپ رسـاندیم.  این 

خاطـرات را ادامـه می دهیم...

یک معلم، هزار تجربه ...
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ولــی بــا اصــرار ایشــان و بعــد از اینکــه فهمیدیــم قبــٌال جوشــکار بــوده و در زمینــه کارهــای فنــی تجربــه دارد،  
بــا چنــد ســوال فنــی بــه صــورت مشــروط و بــا نظــر مســاعد مربــی، ثبــت نــام شــد.

خوشــبختانه ایــن عزیــز دوره آموزشــی را بــا موفقیــت گذرانــد  و  طــی تماســی  کــه بعدهــا  بــا مــن گرفــت،  
ــی  ــی و موتورپیچ ــوازم خانگ ــر ل ــازه تعمی ــرج مغ ــس ک ــهر فردی ــودم، در ش ــه داده ب ــی ک ــق قول ــت: طب گف
ــور ســه چرخــه،    ــا موت ــٌال ایشــان ب ــرو رعــد» گذاشــته ام.  قب ــرگاه را هــم «الکت ــن تعمی ــام ای ــرده  و ن دایرک

ــت. ــس می فروخ ــاب عک ــرد و  ق ــردی می ک دوره گ

۲نفــر از عزیــزان جانبــاز پــس از طــی دوره الکتروتکنیــک در رعــد، بــا مراجعــه بــه بنیــاد جانبــازان  درخواســت 
کارکردنــد و از ایــن طریــق کارگاه  متروکــه ای مجهــز بــه وســایل و ابــزار تــراش کاری، مبل ســازی،  ریخته گــری 
و ... در جــاده آبعلــی در منطقــه بومهــن،  در اختیــار آنــان قــرار گرفــت، بــه شــرطی کــه ســهامداران ایــن 
کارگاه، از بیــن جانبــازان  قطــع نخاعــی باشــند. ایــن دوســتان ۷ نفــر از جانبــازان  قطــع نخاعــی کــه ســابقه 
فنــی داشــتند را بــا خــود همــراه کردنــد و کارگاه را تحویــل گرفتنــد. مــن بــا اطــالع  از ایــن موفقیــت، بــه 
ــا راهنمایی هــای الزم و کمک هــای فکــری، در فعــال کــردن بخش هــای عمــده آن  محــل مراجعــه کــردم و ب
کارگاه تولیــدی بــه آنهــا کمــک نمــودم. فعالیــت آنهــا بــا موفقیــت راه افتــاد و تعــدادی از جانبــازان در ایــن 
ــدآبادی (  ــن اس ــید جمال الدی ــان س ــری در خیاب ــا دفت ــتان بعده ــن دوس ــدند. ای ــه کار ش ــغول ب کارگاه مش
ــن  ــم. گزارشــی از فعالیت هــای ای ــان ســر می زن ــه آن ــوز گاهــی ب ــه مــن هن ــد ک ــدازی کردن یوســف آباد) راه ان

مجموعــه، در مجلــه وزیــن هماهنــگ (ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور) بــه چــاپ رســید. 
بعــد از پایــان هــر دوره آموزشــی، شــخصا پیگیــر اشــتغال بــه کار ایــن عزیــزان  بــودم.  تعــدادی از بچه هــای 
الکتروتکنیــک، از جملــه: آقــای نــوری در اردبیــل، خداشــکر عزیــزی در فردیــس کــرج، داداش زاده و یوســف 
مــرادزاده در شــهرک های اطــراف تهــران، محســن محققــی در خیابــان بهــار در تهــران و همچنیــن دوســتان 
نقشه کشــی در جایــگاه تهــران بــزرگ، مغــازه  دایــر کردنــد و در دفاتــر فنــی مشــغول بــه کار شــدند. در حــال 
ــود  ــتگی خ ــدن دوران بازنشس ــال گذران ــا در ح ــده اند و ی ــته ش ــتان،  بازنشس ــن دوس ــدادی از ای ــر تع حاض

هســتند.

:   
ــی از ســازمان نوســازی و عمــران  ــار گرفتــن زمیــن فعل ــه نحــوه در اختی ــن خاطــرات، ب    در بخــش اول ای
اراضــی غــرب شــهرتهران، شــهرک قدس(غــرب) و مشــکالت مالــی آن زمــان اشــاره کــردم.  بعــد از در اختیــار 
گرفتــن زمیــن فعلــی، در چنــد نوبــت اخطــار لغــو واگــذاری زمیــن از طــرف آن ســازمان صــادر شــد، ولــی 
ــه  ــن شــکل ساخته شــد و ب ــه بهتری ــراز و نشــیب هایی ب ــا طــی ف ــن ســاختمان ب ــه لطــف خــدا باالخــره ای ب
ــرای شــرکت در مراســم افطــاری  ــران وقــت ســازمان نوســازی، ب ــرداری رســید. ســال گذشــته از مدی بهره ب
ــدگان واگــذاری زمیــن تشــکر و  ــا  و امضاءکنن ــر و شــکیبایی آنه رعــد دعــوت کــردم. در ایــن مراســم از صب

قدردانــی شــد و نتیجــه کار خیرخواهانــه آنهــا   بــه ایشــان  ارائــه گردیــد.

  :     
      دوره هــای آموزشــی در ســال ها اولیــه شــروع بــه کار رعــد، مطابــق بــا اســتانداردهای ســازمان آمــوزش 
ــنبه (از  ــز پنجش ــه ج ــر روز ب ــای ه ــازمان در بعدازظهره ــان آن س ــری از مربی ــا بهره گی ــه ای و ب ــی و حرف فن
ســاعت ۳ تــا ۷ بعــد از ظهــر) ارائــه می شــد. مطابــق  اســتانداردهای ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای،  هــر 

ــود کــه   حــدود یک ســال طــول می کشــید.  ۲ رشــته آموزشــی شــامل  ۹۰۰ ســاعت ب
دو برنامــه بــرای افتتاحیــه و اختتامیــه دوره هــای آموزشــی درنظــر گرفتــه بــودم کــه براســاس آن بــا دعــوت از 
خیریــن در همــان پارکینیــگ نمــور و (نمــدار)، مراســم برگــزار  شــد و گزارشــی از عملکــرد رعــد و نیازهــای ایــن 
خیریــه  بــه اطــالع حضــار رســید. یکــی از مدعویــن آن مراســم مرحــوم آقــای مهنــدس عبدالــه حکمتــی بــود 
کــه ضمــن تمــاس و عذرخواهــی از عــدم حضــور در مراســم،  هزینــه مراســم را قبــول کردنــد و بــا توجــه بــه 
ســخاوتمندی ایشــان،  بهتریــن میــوه و شــیرینی را بــرای میهمانــان  تهیــه نمــودم کــه در ابتــدا مــورد اعتــراض 
هیــأت مدیــره قــرار گرفــت، امــا وقتــی متوجــه شــدند کــه ایــن پذیرایــی بانــی (اسپانســر) دارد،  بــا خیــال 
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ــرم تابســتان   ــک عصــر گ ــن جلســه در ی ــد. ای ــل کردن راحــت می
(اواســط شــهریور) در یــک فضــای ۷۰ متــری بــا ارتفــاع یــک متــرو 
شــصت ســانتی متــر ( ۱/۶۰)برگــزار شــد.  میهمانــان  بــه شــدت 
ــردم و  ــتفاده ک ــت اس ــن فرص ــن  از همی ــده بود و م ــان ش گرمش
ضمــن عذرخواهــی از شــرایط نامســاعد مــکان، اعــالم کــردم کــه 
اگــر دوســتان مســاعدت فرمائیــد،  ســال آینــده همیــن جلســه را 
در ســاختمان جدیــد در شــهرک غــرب خواهیــم داشــت. همینطــور 
هــم شــد و ســال بعــد مراســم افطــاری مــاه مبــارک رمضــان را در 
۲ اتــاق کــه  در شــهرک غــرب آمــاده کرده بودیــم، برگــزار نمودیــم. 

       
ــی توســط خــود  ــوار چین ۱- در دوران احــداث ســاختمان، کار دی
ــقف و  ــرای س ــا  ب ــًال پیمانکارم ــون قب ــد و چ ــام می ش ــد انج رع
ســتون ها از کارگــران افغــان اســتفاده می کــرد، مــا نیــز از وجــود 
ایــن عزیــزان اســتفاده کردیــم. هفتــه اول بــه هــر شــکلی کــه بــود، 
حقــوق کارگــران را فراهــم کــردم، ولــی وقتــی کــه خواســتم تســویه 
ــدازه  ــه ان ــد شــما ب ــد و گفتن ــول نکردن ــا   قب ــم، آنه حســاب کن
خرجــی روزانــه،  دســتمزد مــا را پرداخــت کنیــد و مابقــی طلــب  
را در پایــان کار و در روزهــای آخــر کــه قصــد ســفر بــه افغانســتان 
داریــم،  تســویه کنیــد. ایــن خبــر خوبــی بــود و کمکــی بــه مــا بــود 

تــا نســبت بــه تأمیــن مصالــح ســاختمان، دســتمان بــاز شــود.
۲- در طراحــی حیــاط مجتمــع رعــد قــرار شــد در حاشــیه دیــوار 
ضلــع جنوبــی ســاختمان،  باغچــه ای بــا مســاحت حــدود ۶۳ متــر 
ــا  ــد از در ورودی ت ــیب تن ــه ش ــه ب ــا توج ــی  ب ــود ول ــداث ش اح
انتهــای حیــاط مجتمــع، بلــوک چینــی ( دیــواره باغچــه) کار هــر 

کســی نبــود. 
۳- این اقدامات  به شرح زیر انجام شد: 

الــف:  شــرکتی کــه پــل محمودیــه را احــداث می کــرد،  اســتادکار 
ماهــری را بــرای  بلــوک چینــی  معرفــی کــرد (در روز تولــد حضــرت 
ــه  ــم و ب ــه شــیرینی گرفت ــک جعب ــام رضــا (ع) ).  مــن هــم ی ام
رعــد رفتــم. اســتاد درحــال کار بــود ولــی وقتــی بــه شــیب تنــد 
رســید و چنــد بلــوک چیــد دســت از کار کشــید و گفــت، ایــن کار 
مــن نیســت.  بــا جعبــه شــیرینی بدرقــه اش کــردم و  کار ناتمــام 

مانــد. 

روز بعــد سرپرســت کارگــران کــه یــک افغانســتانی  شــریف و 
نازنیــن به نــام آقــا ســید بــود نــزد مــن آمــد و گفــت:  امــروز حــال 
ــه روی  ــی باغچ ــوک چین ــم بل ــده؟ گفت ــه ش ــداری، چ ــی ن خوش
ــن  ــن ای ــه م ــد ک ــازه می دهی ــت،  اج ــت، او گف ــتم مانده اس دس
ــن ســید  ــردم.  ای ــول ک کار را انجــام بدهــم؟  از روی ناچــاری قب
ــی  ــبات تجرب ــص و محاس ــا تخص ــرد و ب ــروع ک ــوار کار را ش بزرگ
ــرد و  ــام ک ــر تم ــا عص ــه را ت ــد باغچ ــیب تن ــای ش ــود، بلوک ه خ
در پایــان گفــت: کاش از اول کار را بــه مــن ســپرده بودیــد.  ایــن 
بلــوک چینــی پــس از ۲۸ ســال هنــوز از جــای خــود حرکــت نکــرده 

اســت . 

 «      :  »  
ــد  ــای مجی ــان مرحــوم، آق ــاز خلب ــادی هــم  از شــادروان جانب  ی

ــژاد کنــم. فتحــی ن
در آخریــن ســاعات روز پنجشــنبه مــورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ مطلــع 

ــم.  ــت داده ای ــز را ازدس ــد عزی ــدم مجی ش
ــد در  ــال های ۱۳۶۹-۱۳۶۸ رع ــوزان س ــژاد از کارآم ــد فتحی ن مجی

پارکینــگ نابینایــان ابابصیــر در رشــته الکتروتکنیــک بــود.
ــا یکــی دیگــر از  ــان دوره آموزشــی در رعــد،  ب ایشــان پــس از پای
جانبــازان گرانقــدر در منطقــه ســعادت آباد تعمیــرگاه دایــر کردنــد.
ــتند،  ــه داش ــی ک ــای اجتماع ــه توانمندی ه ــه ب ــا توج ــان ب ایش
مدتــی  در انجــام امــور رعــد بــه طــور افتخــاری بــا مــن همــکاری 

داشــتند.
ــوزش  ــود، دوره آم ــای خ ــار فعالیت ه ــژاد، در کن ــد فتحــی ن مجی
خلبانــی هواپیمــای ســبک را هــم طــی نمــود و بــه عنــوان مربــی 

آمــوزش خلبانــی بــه کار در ایــن حــوزه هــم مشــغول شــد.
ــزان در  ــن عزی ــا ای ــه همــواره ب ــه افتخــار اســت ک ــرای مــن مای ب

ــوده و هســتم. ــاط ب ارتب
ــن  ــدان ای ــد فق ــؤوالن رع ــه مس ــود و هم ــرف خ ــا دارد از ط ج
ــواده و هم رزمــان  ــه یکایــک اعضــاء خان ــه را ب ــز از دســت رفت عزی
بزرگــوارش تســلیت عــرض کنــم. روحــش شــاد و یــادش گرامــی. 
باشــد تــا در فرصتــی دیگــر از رویدادهــای ۳۵ ســاله رعــد مطالــب 

دیگــری را هــم  تقدیــم عزیــزان نمایــم.
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کتابکتابمعرفیمعرفی

کتاب حاضر  در راستای تدوین تاریخ معلولیت، جامعه شناسی معلولیت و اخالق معلولیت است که توسط نعیمه پورمحمدی، (نویسنده اثر)  
به رشته تحریر درآمده است. این کتاب سه فصل و دو پیشگفتار دارد که یکی به قلم ناشر و دیگری به قلم نویسنده است.

در پیشگفتار نخست این کتاب، ناشر علت عمده معضالت معلوالن  در ایران را از یک سو سازمان های متولی امور معلوالن؛ مانند سازمان 
بهزیستی و دانشگاه علوم بهزیستی  و ...  که هنور اندر خم الگوهای پیشین هستند و خود را با اقتضاعات مدرن وفق ندادند، می داند. به نوشته 
او،  هنوز رشته هایی  چون مطالعات معلولیت، اخالق معلولیت و جامعه شناسی  معلولیت  در بدنه آموزش عالی ایران جایی ندارد و آموزش 

عالی،  با مسائل افراد دارای معلولیت در ایران بیگانه است.
ناشر،  این کتاب را  اولین اثر درزمینه اخالق معلولیت در ا یران می داند که  مهم ترین ویژگی آن مطالعات موردی وعینی است، چون  
نویسنده این کتاب، فرزندی با معلولیت شدید دارد که او عالوه بر مطالعات وسیع روی پدیده معلولیت،  تالش کرده برای نوشتن این کتاب، 

ازتجربیات دیگران نیز بهره گیرد .
درپیشگفتار دوم، نگارنده با اشاره به آمار افراد دارای معلولیت در ایران، سالخوردگی و بروز حوادت مختلف را از عواملی می داند که به  
واسطه آنها ممکن است افراد تندرست هم  به معلولیت دچار شوند. او همچنین انواع  معلولیت را در شش  گونه تعریف می کند. معلولیت 
بینایی، شنوایی،  جسمی و حرکتی،  معلولیت شناختی و یادگیری که انواع  اختالالت ذهنی و گفتاری را در بر می گیرد و  معلولیت ارتباطی و 

معلولیت هیجانی.
درپیشگفتار دوم، نویسنده با بیان این که مطالعات معلولیت با رویکرد فلسفی و اجتماعی بسیار نوپاست، به کتاب جامعه شناسی معلولیت، 

نوشته خدیجه جبلی و کتاب الکترونیکی جسمیت و قدرت، نوشته سعید سبزیان که درباره معلولیت و تحوالت اجتماعی است، اشاره دارد. 
فصل اول کتاب،  درمورد تبار شناسی معلولیت است. در این فصل  نگارنده پدیده معلولیت را از منظر تاریخی در سه دوره؛  پیشامدرن، 

مدرن و پست مدرن مورد بررسی قرار داده است.
در دوره پیشامدرن، نگارنده به فرهنگ های غلطی که تحت تاثیر کلیسا و کتاب مقدس وجود داشت، اشاره می کند و اشکاالت هر یک را 

بیان می کند. 
در دوره مدرن، نویسنده در مورد مطالبی مثل؛ سالم سازی، توانمند گرایی، تعریف IQ،  پیشرفت پزشکی و نرمال سازی و در دوره پست 

مدرن در مورد چرخش الگوی درمانی به الگوی اجتماعی مطالبی را به تفضیل عنوان می کند. 
درفصل دوم، نگارنده با هدف بازسازی جایگاه افراد دارای معلولیت درالهیات، به نقد جایگاه آ نها در این حوزه پرداخته  و  در مبحث الهیات 

بر اساس چشم انداز معلولیت، در مورد آموزه های الهیاتی؛ یعنی تصور از خدا، کلیسا شناسی و  آخرت شناسی مطالبی را عنوان می کند. 
نویسنده، درفصول انتهایی کتاب با بیان نظریاتی مانند: استقالل بدنی  به عنوان ارزش و  وابستگی بدنی به عنوان ضد ارزش، دیگری سازی 
از معلوالن، انحراف دانش و تجربه بدنی  به سوی بدنی سالم و...  به نقد این نظریات می پردازد. درمبحت دیگر با بیان انواع نام گذاری ها بر روی 
افرادی که معلولیت دارند، عیوب این نظریات را در جهت هویت بخشی مثبت  به آنها بیان کرده است. در مبحت مسائل اخالقی نیز مسائلی؛ 

مانند زنان و معلولیت، پنهان کردن هویت معلولیت و... مطالبی عنوان شده است. 

نام کتاب: جهان معلول ساز، درباره اخالق معلولیت 
نویسنده: نعیمه پورمحمدی

ناشر: انتشارات توانمندان (قم)
نوبت چاپ: اول، بهار ۹۸
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برای انسان های با اراده راسخ و پر دل و جرات معلولیت نه تنها محدودیت نیست بلکه این معلولیت گاهی موجب 
نمیتواند  است  برخوردار  بدنی  کامل  سالمت  از  که  کسی  کمتر  حتی  که  می شود  افراد  این  در  ترقی  و  پیشرفت 
توانایی های این افراد  را داشته باشند. جسیکا کاکس یکی از افرادی است که با وجود داشتن معلولیت توانایی های 

شگفت انگیز و باور نکردنی دارد.
انجمن  از  را  خود  خلبانی  گواهینامه  دست،  دو  نداشتن  وجود  با  آمریکا  "تاکسون"  منطقه  اهل  کاکس"  "جسیکا 
هواپیمایی امریکا دریافت و به عنوان بهترین خلبان زن بدون دست در امریکا مطرح است. جسیکا کاکس که اکنون 
کمربند مشکی انجمن تکواندوی امریکا را نیز دریافت کرده،  بدون دست متولد شده و حاال در ۳۲سن  سالگی،  به 

یکی از موفق ترین زنان امریکا تبدیل شده است.
او در ۱۴سالگی تصمیم می گیرد که از دست های مصنوعی استفاده نکند و به جای آن از پاهایش برای انجام کارها 
کمک بگیرد.  نتیجه اش اینکه حاال او می تواند رانندگی و غواصی کند،  تایپ کند و پیانو بنوازد. او حتی با پاهایش 

لنزهای مصنوعی چشمش را می گذارد. 
 او که در سال ۲۰۰۸ پس از سه سال آموزش،  موفق به دریافت گواهینامه خلبانی شد و نامش در کتاب رکوردهای 
جهانی گینس به ثبت رسید، ازدواج کرده و حتی در روز عروسی  توانست قطعه ای کیک در دهان همسرش بگذارد.
جسیکا تالش می کند که درباره معلوالن و شرایط و محدودیت هایشان آگاهی رسانی کند و اخیرا برای انجام این کار 
در اجرای بهتر کنوانسیون سازمان ملل در زمینه حقوق افراد معلول رایزنی کرده است. او به نمایندگی از معلوالن 
تاکنون به ۲۰ کشور دنیا برای ترویج کنوانسیون سفر کرده و به والدین افراد معلول و فرزندانشان نیز کمک می کند.

جسیکا با وجود دستآوردهای فراوان، هنوز مشکالت بسیاری برای زندگی کردن دارد اما تصمیم گرفته است که 
مثبت بیندیشد. جیسکا معتقد است: می توانستم به خاطر شرایطم خشمگین باشم که در بچگی هم همینطور بودم  

اما آموختم که می توانم قدردان باشم  و آموخته ام که  با سپاسگزار بودن احساس بهتری دارم.
کننده  تهیه  کند.  ثبت  را  او  زندگی  سال های  که  شود  ساخته  مستند  فیلمی  جسیکا  زندگی  براساس  است  قرار 
مستند اعتقاد دارد:"داستان زندگی جسیکا کاکس می تواند انسان های زیادی را که با شرایط سخت دست و پنجه 
نرم می کنند را  به فکر بیاندازد. تالش جسیکا برای غلبه بر حس از خودبیگانگی و نفرت، همان چیزی است که 

انسان های سالم و توانا مخصوصا دختران نوجوان می توانند با آن ارتباط برقرار کنند.
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دکتر حمیدرضا فرشچی

؟          
و  تولید  هورمون  کافی  میزان  به  تیروئید  غده  که  هنگامی 
ترشح نکند فرد به کم کاری تیروئید (هیپوتیروئیدیسم) مبتال 
 (T۳) می شود. هورمون های تیروئید که شامل تری یدوتیرونین
و تیروکسین (T۴) هستند در تنظیم متابولیسم (سوخت و 
عصبی،  سیستم  و  قلب  عملکرد  مغز،  تکامل  و  رشد  ساز)، 
تنظیم دمای بدن، قدرت عضالت، تنظیم چرخه قاعدگی در 
زنان و… نقش دارند. برخی از عالئم هیپوتیروئیدیسم عبارتند 

از:
• خستگی

• افزایش وزن
• عدم تحمل سرما

• کاهش ضربان قلب
• درد، گرفتگی و ضعف مفاصل و عضالت

• یبوست
• خشکی پوست

• نازک شدن و شکنندگی موها
• اختالل قاعدگی در زنان
• افزایش کلسترول خون

• بی خوابی
• پف آلود بودن صورت، پاها و دست ها

• کم خونی

   
هیپوتیروئیدیسـم از طریـق دارو درمانـی و جایگزیـن کـردن 
هورمون هـای تیروئید درمان می شـود. اگر شـما بـه کم کاری 
تیروئیـد مبتـال هسـتید بایـد داروهای تجویـز شـده را حتمًا 
طبـق دسـتور پزشـک (معمـوًال بـه صـورت ناشـتا) دریافـت 
کنیـد. مصـرف بیـش از حـد فیبـر، مصـرف برخـی غذاهـا، 
مکمل هـا و داروهـا می توانـد جـذب داروهـای تجویـز شـده 
کنـد.  مختـل  بـدن  در  را  هیپوتیروئیدیسـم  درمـان  بـرای 
بنابرایـن، توصیـه می شـود از مصـرف همزمان ایـن داروها با 

مـوارد زیـر اجتنـاب کنید:
• گردو

• لوبیای سویا
• مکمل های حاوی آهن

• مکمل های حاوی کلسیم
• داروهای آنتی اسید که حاوی آلومینیوم یا منیزیم هستند

• برخی داروهای کاهنده کلسترول
ساعت  چند  با  را  فوق  غذایی  مواد  و  داروها  می توانید  شما 
تیروئید  کم کاری  درمان  برای  شده  تجویز  داروهای  از  فاصله 

استفاده نمایید.

     
بـه  مبتالیـان  بـرای  خاصـی  غذایـی  رژیـم  کلـی  طـور  بـه 
هیپوتیروئیدیسـم وجـود نـدارد. اگرچـه ادعاهایـی در ایـن 
مـورد وجـود دارد، امـا شـواهد علمـی تاثیـر مصرف یـا عدم 
مصـرف برخـی غذاهـا را در درمان بیماران مبتـال به کم کاری 
تیروئیـد اثبـات نکرده انـد. بـا ایـن حـال، وجود یـد کافی در 
رژیـم غذایـی بـرای عملکرد غـده تیروئیـد ضروری اسـت. در 
بسـیاری از کشـورها بـه کمـک افـزودن یـد به نمک و سـایر 
مـواد غذایـی بیماری هـای تیروئیـد کـه ناشـی از کمبـود یـد 

هسـتند تقریبـًا ریشـه کن شـده اند.
در دوران بارداری، نیاز به ید افزایش می یابد. استفاده از نمک 
یددار و دریافت مکمل های ویژه این دوران می تواند نیاز زنان 

باردار را تامین کند.
غذاهای گواتروژن به غذاهایی اطالق می شود که فرآیند تولید 
هورمون های تیروئید را مختل می کنند. از این دسته از مواد 
غذایی می توان به خانواده کلم اشاره کرد. ایزوفالون های لوبیای 
هورمون های  سنتز  مانع  نیز  دیادزئین)  و  (جنیستئین  سویا 
غده تیروئید می شوند. مواد غذایی گواتروژن تنها زمانی برای 
بیماران مبتال به کم کاری تیروئید مشکل ساز هستند که یا در 
مقادیر بسیار زیاد مصرف شوند و یا فرد به کمبود ید یا سلنیم 
مبتال باشد. ید به سنتز هورمون های تیروئید کمک می کند. 
سلنیم نیز که در مغزهای خوراکی، مرغ، گوشت گاو و غالت 
تیروئید نقش آنتی اکسیدانی داشته و  یافت می شود در غده 
در متابولیسم هورمون های آن نقش دارد. پختن غذاها مواد 

گواتروژن موجود در آن ها را غیرفعال می کند.

من! مناسب  رژیم 
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تغییر رفتار حتی در زمان هایی که خودتان تصمیم به انجام آن گرفته باشید نیز کار ساده ای نیست. دشواری این کار در مورد 
رفتارهایی است که تبدیل به یک عادت شده اند. اما گاهی تنها دلیل دشوار به نظر رسیدن تغییر عادات رفتاری، ندانستن روش 
درست برای تغییر است. برای هر رفتار روش مخصوصی می توان در نظر گرفت. در حقیقت برای تغییر یک رفتار باید یک رفتار 
مناسب را جایگزین عادت قبل کنید. به این منظور باید راهی برای حذف عادات قدیم و شکل دهی رفتاری جدید پیدا کنید. شما 

می توانید از راهکارهایی که در این مطلب به آنها اشاره کرده ایم استفاده کنید. 

     
در قدم اول باید بدانید هیچ راه کلی و عمومی برای تغییر رفتار وجود ندارد. بسته به رفتار مورد نظر، شرایط شما و مسائلی که با 
آنها درگیر هستید، شیوه تغییر رفتار متفاوت است. همه ما در مواردی توانسته ایم رفتاری را تغییر داده یا ایجاد کنیم، اما در حفظ 
آن موفق نبودیم. ایجاد تغییرات پایدار در رفتار و عادت ها چنان که به نظر می رسد کار ساده ای نیست. برای تغییر عادات می 
توان به شیوه آزمون و خطا راه های مختلف را امتحان کرد و یا از کمک یک متخصص بهره گرفت. عالوه بر این شناخت عناصر، 

مراحل و فرایندهای تغییر رفتار نیز می تواند مفید باشد.

     
برای موفق شدن باید مهم ترین عناصر فرایند تغییر رفتار را بشناسیم. این عناصر را در ادامه به اختصار مرور می کنیم.

آمادگی برای تغییر: منابع، توانایی ها و دانش مورد نیاز برای تغییر را باید برای خود مهیا کرده و در کسب آن ها تالش کنید.
موانع تغییر: هر چیزی که مانع تغییر در آن رفتار می شود باید دقیقا شناسایی کنید.

انتظار بازگشت: شما می توانید احتمال وقوع هر چیزی که در کنترل تان باشد را به صفر نزدیک کنید، اما اینکه دقیقا صفر باشد، 
در اکثر موارد امیدی واهی است. باید عواملی که ممکن است باعث بازگشت به رفتار پیشین شود، دقیقا شناسایی و رصد شوند.

  
مدل های مختلفی از تغییر رفتار وجود دارد که در این مقاله بر مؤثرترین و آسان ترین روش تمرکز می کنیم. هر چند مدل تغییر 
رفتار مرحله ای که موضوع بحث ماست را به عنوان آسان ترین روش نام بردیم، اما در همین روش می دانیم که تغییر عادات و رفتار 
هرگز کار آسانی نیست. در این روش باید قدم های کوچک و تدریجی برای هدف های بزرگ برداشته شود. مراحلی که در این روش 

برای تغییر رفتار مطرح است را در ادامه مرور می کنیم.

؛    
مراحلی که برای تغییر یک رفتار باید طی کنیم
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اغلب افراد در این مرحله حالت انکار را نسبت به رفتار خود دارند. رفتاری که به عنوان یک عادت بد و مضر وجود دارد 
را به عنوان یک مشکل نمی شناسند. در این مرحله معموال فرد از آسیب های ناشی از رفتارش آگاه نیست یا به آنها توجه 
ندارد. اگر در این مرحله باشید، شما قدرتی برای کنترل بر موقعیت در خود نمی بیند. در این مرحله باید از خودتان 

بپرسید که چرا ممکن است یک رفتار به عنوان مشکل مطرح شود و بخواهید آن را ترک کنید.

  
در این مرحله فرد نسبت به فوائد ترک رفتار خود آگاه می شود. با این حال هنوز احساسی دوگانه نسبت به چرایی تغییر 
خود دارد. سختی های ترک یک رفتار در مقابل فوائد آن باعث بروز این احساس در فرد می شود. به خاطر همین احساس 
دوگانه، این مرحله از تغییر عادات و رفتار ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد. گاهی همین دوگانگی مانع عبور 
شما از این مرحله به مرحله بعد می شود. ماندن در این مرحله برای شما به جای کسب منافع معنای از دست دادن و 

محرومیت پیدا می کند.

  
در این مرحله اقداماتی در جهت تغییر عادت هایتان انجام می دهید، اما تغییر کامل رفتار اتفاق نمی افتد. ترک تدریجی 
مواد مخدر و کم کردن دوز مصرفی، مثال بارزی از این مرحله است. در بسیاری از موارد برای تغییر یک عادت نیاز به 
مشورت با یک متخصص نیز دارید. در این مرحله نیاز است همه آنچه درباره رفتار مورد نظر وجود دارد، فرا گرفته شود.

   
در این مرحله اقدامات عملی تر و مستقیم تری برای جایگزین کردن رفتار انجام می شود. به اهداف مشخصی که در مرحله 
قبل تعیین کرده اید، دست می یابید. هر چند معموال در این مرحله تغییر اتفاق می افتد اما نمی توان آن را به معنای پایان 

فرایند تغییر رفتار دانست. پاداش دادن به خودتان در این مرحله کمک می کند که احتمال بازگشت را کاهش دهید.

    
این مرحله به معنای ادامه دادن رفتار جدید و بازگشت نکردن به رفتار قبلی است. در این مرحله از بازگشت نکردن به 
رفتار ترک شده مطمئن می شوید. راه های مختلفی برای مراقبت از بازگشت به رفتار ترک شده وجود دارد که الزم است 
برای یادگیری آنها بهتر است با یک فرد با تجربه مشورت کنید. یکی از راه های مراقبت از بازگشت به رفتار در نظر گرفتن 

جایزه برای هر بار مقاومت در برابر تکرار رفتار است.

   
ممکن است عجیب به نظر برسد اما بازگشت به رفتار بخشی از فرایند تغییر رفتار است. احساس نا امیدی و شکست در 
مرحله بازگشت برایتان ایجاد می شود. دلیل شروع مجدد رفتار و میل به رفتار باید مورد بررسی قرار بگیرد تا از بازگشت 

جلوگیری کنید.
مراحل تغییر عادات رفتاری همیشه در این چهارچوب پیش نمی روند.

در  دوباره  رفتار  یک  تغییر  از  پس  فردی  است  ممکن  دارد.  وجود  نیز  عقب  به  بازگشت  مراحل،  طی  در  اوقات  اغلب 
تصمیم گیری خود تردید کند و از خود بپرسد که آیا تغییر آن رفتار کار درستی بوده است؟ همچنین در صورت بازگشت 
به رفتار علی رغم تصمیم برای تغییر می توانید مراحل تغییر را مجددا طی کنید. طی کردن چند باره این مراحل در مدل 

تغییر رفتار به تثبیت بهتر در رفتار جدید کمک می کند.

؟     
شناسایی یک رفتار، ترک و جایگزین کردن آن با رفتاری جدید نیاز به بررسی دقیق دارد. شما می توانید با نوشتن زمان 
وقوع رفتار مورد نظر به اتفاقاتی که موجب بروز آن رفتار می شوند، پی ببرید. برای مثال بسیاری از شما برای ترک کردن 
سیگار به عنوان یک عادت رفتاری اقدام کرده و در این مسیر شکست خورده اید. ممکن است بارها از روش ها و مراحلی 
که دیگران برای ترک این عادت به شما معرفی کرده اند استفاده کرده باشید. اما باید بدانید هر رفتاری که از شما سر 
می زند در واکنش به یک عامل درونی و یا بیرونی است. شناخت این عوامل به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید پاسخی 
متفاوت به آن بدهید. بسیاری از عواملی که باعث بروز یک رفتار در شما می شوند احتماال برایتان روشن است، اما باز هم 

با وجود تالش هایتان هیچ تغییری رخ نمی دهد.

مشاوران متخصص و با تجربه با استفاده از جدیدترین روش های درمانی در حوزه شناخت و رفتار، به شما جهت شناخت 
عوامل و تغییر عادات مخرب و جایگزین کردن آنها با رفتاری موثر کمک خواهند کرد. بسیاری از این روش ها حتی برای 

عادات مخربی چون اعتیاد رفتاری نیز کاربرد دارند.
https://honarehzendegi.com/fa 
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به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل انجمن فرهنگی، 
ورزشی و گردشگری معلوالن پارس:

به مناسبت هفته بهزیستی و سه شنبه های های بدون 
خودرو همایش بزرگ دوچرخه سواری افراد دارای معلولیت، 
تحت عنوان " شهر در دسترس برای همه "، با حضور پیروز 
سازمان  رئیس  دانا  قبادی  وحید  تهران،  شهردار  حناچی 
بهزیستی کشور،  مدیران شهرداری منطقه ۱۲ و بهزیستی 
مدیران  پارس،  معلوالن  انجمن  مسئوالن  تهران،  شهر 
تشکل های مردم نهاد و افراد دارای معلولیت ( جسمی، 
ناشنوا، کم توان ذهنی و سندرم دان) درپارک شهر روز سه 
شنبه ۲۵ تیرماه ۹۸  برگزارگردید.                                        

از  قبلی  هماهنگی  با  معلولیت،  دارای  افراد  از  تعدادی 
میدان توحید تا محوطه پارک شهر را در کنار دکتر حناچی، 
شهردار تهران و دکتر قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی 

رکاب زدند.
وحید قبادی دانا روز سه شنبه در آیین دوچرخه سواری با 
افراد دارای معلولیت، به مناسب روز بهزیستی به خبرنگار 
معلولیت،  دارای  افراد  که  است  این  ما  هدف  گفت:  ایرنا 
یک زندگی مستقل مانند همه مــــردم،  با حفظ منزلت 
اماکن  در  بتوانند  یعنی  باشند؛  داشته  خود  اجتماعی 

مختلف ورزشی حضور پیدا کنند.
وی تاکید کرد: بهزیستی به دنبال ایزوله کردن افراد دارای 
معلولیت و ایجاد مراکز خاص برای آنهــــــا نیست.                                                                                                                      
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: هنگامی شرایط 
را برای افراد دارای معلولیت مطلوب می دانیم که شرایط 
اماکن ورزشی برای حضور همه افراد جامعه مناسب باشد 
و افراد دارای معلولیت نیز بتوانند مانند بقیه افراد، به طور 
مستقل در آنجا حضور پیدا کنند و ما به دنبال این هستیم 
که همه اماکن شهری مناسب سازی شوند.                                                                                                                  
حناچـی، شـهردار تهـران در حاشـیه ایـن مراسـم گفـت: 
مـن دوچرخـه مناسب سـازی شـده بـرای معلـوالن کمتر 
دیـدم. امـروز مـا عزیزانـی داشـتیم کـه بـا یـک پـا بـا ما 
همراهـی کردنـد و رکاب زدنـد، امـا بـه طورکلـی بحـث 
مناسب سـازی فضـای شـهری بـرای معلوالن بسـیار مهم 
اسـت و این مسـئولیت اجتماعی همه ماسـت که شـهر را 

بـرای همـه افـراد جامعـه  مناسـب کنیم.                                                                                                                                      
معلوالن  انجمن  مدیرعامل  قرایی،  شیخ  اسمعیل  محمد 
و  تهران  شهر  بهزیستی  مدیران  از  تشکر  ضمن  پارس،  
اظهار  همایش  این  از  حمایت  بابت   ۱۲ منطقه  شهرداری 
دو  سوی  از  نهاد  مردم  سازمان های  به  اعتماد   داشت: 
جامعه  اهداف  تحقق  برای  عطفی  نقطه  بزرگ،  سازمان 
هدف و نمایش توانمند بودن تشکل های معلوالن است.                                                                                                                         
درپایان همایش، ازسوی شهرداری منطقه ۱۲ و بهزیستی 
شهر تهران،  به تمامی شرکت کنندگان در همایش بزرگ 
دوچرخه سواری افراد دارای معلولیت هدایایی اهدا گردید.                                                       

به مناسبت هفته بهزیستی و سه شنبه های بدون خودرو
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در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات 
مدیریت  سازمان  همایش های  مرکز  در  که  عمومی  روابط 
مجتمع  عمومی  روابط  فعالیت های  از  شد  برگزار  صنعتی 

آموزشی نیکوکاری رعد  درسال ۱۳۹۷ تجلیل به عمل آمد.
رضا سخن سـنج، مدیـر روابط عمومی مجتمع آموزشـی 
نیکـوکاری رعـد با حضور در مراسـم اختتامیـه چهاردهمین 
جشـنواره ملی انتشـارات، تندیس و لوح سـپاس این رویداد 
را از پروفسـور باقـر سـاروخانی پدر جامعه شناسـی ارتباطات 

دریافـت کرد.
عمومی  روابط  جشنواره،  این  دبیرخانه  اعالم  اساس  بر 
مجتمع رعد در ۲ محور از ۵ محور جشنواره شامل: مصاحبه 
و تیزر رتبه اول و در محورهای پوستر، محصوالت خالقانه و 

فیلم های مستند رتبه دوم کشوری را کسب نمود.
در بخشـی از لوح سـپاس جشـنواره آمده است؛ با توجه 
بـه کسـب موفقیـت در بخش هـای مصاحبـه و تیـزر (رتبـه 
مسـتند  فیلم هـای  و  خالقانـه  محصـوالت  پوسـتر،  اول)، 
(رتبه دوم) در سـطح ملی توسـط آن روابـط عمومی، مراتب 
تشـکر و قدردانی خود را از حسـن انجام مسـؤولیت در قبال 

اهـداف برگـزاری ایـن جشـنواره اعالم مـی دارد. امید اسـت 
بـا همدلـی و تـالش بیش  از پیـش حضرت عالـی و همکاران 
سـاعی در روابـط عمومی شـاهد شـکوفایی، اعتال و توسـعه 

دانـش علمـی روابط عمومی در کشـور باشـیم.
رضـا  سـعید  حضـور  بـا  مراسـم  ایـن  اسـت،  گفتنـی 
عاملـی دبیر شـورای عالـی انقـالب فرهنگی، زهرا سـعیدی 
رئیـس فراکسـیون رسـانه و روابط عمومی مجلـس و محمد 
وزارت  اطالع رسـانی  و  مطبوعاتـی  امـور  معـاون  خـدادی 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، پروفسـور باقـر سـاروخانی پـدر 
جامعه شناسـی ارتباطـات، دکتـر مهـدی باقریـان دبیـر کل 
جشـنواره ملـی انتشـارات روابـط عمومـی،  دکتـر حسـن 
بشـیر عضـو هیئت علمی دانشـگاه امـام صادق علیه السـالم 
و جمعـی دیگـر از اسـاتید و متخصصـان روابـط عمومـی در 
(سـازمان  صنعتـی  مدیریـت  سـازمان  همایش هـای  مرکـز 
مطالعـات و بهـره وری نیروی انسـانی) برگزار شـد و چند تن 
صاحب نظـران روابـط عمومـی در موضـوع تحلیـل محتـوا، 
روابـط عمومی دیجیتـال، بایدها و نبایدهـای روابط عمومی 

در دوران معاصـر سـخنرانی کردنـد. 

خبــر
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مؤسسـات  بین المللـی  گواهینامـه  دریافـت  از  پـس 
خیریـه(SGS )، به فاصله کوتاهی جلسـه ممیزی مؤسسـه  
«مدیریـت حامیـان نـو اندیش افـرا» برگزار شـد و مجتمع 
رعـد بـا پاسـخگویی بـه مراحل هفتگانـه، موفق به کسـب 

امتیاز ۸۲ شـد.
مؤسسـه مدیریـت حامیـان نواندیـش افـرا بـا مطالعـه 
مالک های استانداردسـازی مؤسسـات خیریـه و نیکوکاری 
کارآمد تریـن  آنهـا،  بومی سـازی  و  جهـان  سـطح  در 
روش هـای ارزیابـی مؤسسـات خیریـه فعـال ایرانـی را بـا 
عنـوان «اسـتاندارد ملـی مؤسسـات خیریـه» در ۷ محـور 
حاکمیت سـازمان، منابع انسـانی، ارتباطـات، امور مالی، 
برنامه ریـزی، اجـرا و ارزیابـی، بهبود مسـتمر و زیرسـاخت، 
تدویـن کـرده اسـت. این مؤسسـه در گام نخسـت مجتمع 
رعـد را ارزیابـی و ممیـزی کـرد کـه در پایـان این نشسـت 
ایـن مجتمع با کسـب امتیـاز ۸۲ از ۱۰۰، شایسـته دریافت 

نشـان نقـره «افرا»  شـد.
بـر اسـاس این گـزارش، پـس از ۸ ماه تالش مشـترک 
و  رعـد  مجتمـع  و  افـرا  مؤسسـه  کارشناسـی  تیم هـای 
تعامـل تنگاتنگـی کـه از شـهریور سـال گذشـته تـا اوایـل 
 SGS NGO) خـرداد امسـال بـا هـدف اخـذ گواهینامـه
Benchmarking) آغـاز شـده بـود و بـر بنـای آمادگی های 
ایجـاد شـده در هـر دو طـرف، ارزیابـی مجتمـع رعـد بـا 
اسـتاندارهای افـرا بـرای بهبـود زیـر سـاخت های مدیریتی 
انجـام شـد و مجتمع رعد نایل بـه دریافت ایـن گواهینامه 

. شد.
در خالصـه گزارشـی که مؤسسـه افـرا بـرای ممیزی از 
مجتمـع رعـد تدوین، تنظیـم و ارایه نمـود، توصیه  هایی را 
اعـالم کـرد. ایـن توصیه ها عبـارت  بودنـد از: به روزرسـانی 
برنامه هـای راهبـردی، اصـالح سـاختار سـازمانی، طراحی 
سـاز وکار پایـداری و نظـارت در حوزه حاکمیت سـازمانی، 
تبدیـل بهبـود مسـتمر به عنـوان یـک رویکـرد مدیریتی به 
فرهنـگ سـازمانی و طراحـی برنامـه تحول بـرای حرکت از 

وضـع موجـود بـه وضع مطلـوب در ۷ سـال پیش رو. 
از  کـه  سـازمانی  یافتگـی  توسـعه  سـطح  همچنیـن 
نظـر مؤسسـه افـرا به ۴ بخـش؛ زیر سـاخت، هوشـمندی 

عملیاتـی، هوشـمندی تحـول و هوشـمندی اسـتراتژیک 
منحصـر می شـود،  از نـگاه افـرا، مجتمـع رعـد بـا کسـب 
امتیـاز ۸۲ در سـطح هوشـمندی عملیاتـی قـرار گرفـت 
از  مهمـی  بخش هـای  موسسـه  ایـن  کـه   شـد  اعـالم  و 

هوشـمندی تحـول را نیـز آغـاز کرده اسـت.
مجتمع آموزشـی نیکوکاری رعد ایـن موفقیت بنیادین 
را بـه تمـام خانواده بزرگ این مؤسسـه شـریف و با سـابقه 
از نیکـوکاران تا داوطلبان، مدرسـان، کارکنـان، کارآموزان 
و عمـوم مـردم شـریف تبریـک گفتـه و امیـدوار اسـت کـه 
بـا همدلی همـه ی عزیزان،  شـاهد موفقیت های بیشـتری 

بـرای مجتمع رعد باشـد.
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ــی اســتارت آپ های حــوزه  ــه ارزیاب ــه ب ــش ک ــی  روی ــی اجتماع ــداد فرهنگ ــه  روی  در مراســم اختتامی
افــراد دارای معلولیــت اختصــاص داشــت، رادیوتــوان،  موفــق بــه کســب رتبــه برتــر در ایــن رقابت  هــا شــد. 
رویــش، رویــدادی بــرای فعــاالن اجتماعــی، جوینــدگان کســب و کار هــای جدیــد در حــوزه افــراد دارای 
معلولیــت بــود کــه آمــوزش در جهــت چگونگــی ارائــه و کمــک بــه اجرایــی شــدن ایده هــای خالقانــه فــردی 

یــا تیمــی و ایده هایــی جهــت بهبــود زندگــی افــراد دارای معلولیــت را دنبــال می کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش در روز اول رویــداد، اســتارت آپ های شــرکت کننده بــه ارائــه یــک دقیقــه ای 
ایــده خــود پرداختنــد و در روز دوم و پــس از برگــزاری کارگاه، ایده هــای خــود را پــرورش داده و در روز ســوم 
پــس از ۳ روز تــالش و فعالیــت مســتمر، بعضــی از تیم هــا بــا هــم تجمیــع شــدند و در انتهــا ۱۶ تیــم بــرای 

ارائــه نهایــی، اعــالم آمادگــی کردنــد.
اغلــب ایده هــا در زمینــه راه انــدازی فروشــگاه اینترنتــی، تجهیــزات پزشــکی، نمایشــگاه هنــر و صنایــع 
دســتی بــه صــورت آنالیــن، اپلکیشــن های کاربــردی و... بــود. شــرکت کنندگان ســعی داشــتند بــا توجــه 

ــراد  ــه ای از مشــکالت اف ــود گوش ــی خ ــؤولیت اجتماع ــه مس ب
دارای معلولیــت را تســهیل یــا برطــرف نماینــد.

در میــان تمــام ایده هــا، ایــده «رادیــو تــوان» نیــز توســط 
عوامــل اجرایــی بــه ببینــدگان و داوران حاضــر در ســالن ارائــه 
ــس  ــم داوران و پ ــاس تصمی ــر اس ــی ب ــاعات پایان ــد و در س ش
از بررســی و ارزیابــی طبــق اســتانداردهای الزم و معتبــر، 
رادیــو تــوان توانســت کســب رتبــه اول را در بیــن شــانزده تیــم 
ــه خــود اختصــاص دهــد. همچنیــن اســتارت  شــرکت کننده ب
آپ «دیجــی بریــل» رتبــه دوم و «بهیــن جــا» ف رتبــه ســوم را 

ــداد کســب کردنــد. در ایــن روی
مجتمــع رعــد ایــن موفقیــت ارزشــمند را بــه کارآموختــگان 
ــه  ــتمی صمیمان ــف رس ــان اف و یوس ــرا خ ــه، زه ــن موسس ای
تبریــک عــرض می کنــد و امیــدوار اســت شــاهد موفقیت هــای 

ــاب باشــد. ــزان توان ی بیــش از پیــش تمــام عزی
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تیـم بوچیـای رعد کـه با مربیگری محمـد بیگدلی 
شـیرزادی،  امیـر  اصغردسـتوری،  علـی  عضویـت  و 
امیر رضـا دهقـان، مهرشـاد و نیکـزاد، محمد حسـین 
قـادری و علـی مظاهری در مسـابقات بوچیـا، انتخابی 
تیـم اسـتان تهـران در سـالن ۲۲ بهمـن شـرکت کرده 
بود،  در پایان این مسـابقات امیر شـیرزادی در کالس 
 BC۱  مقـام اول و امیـر رضـا دهقـان در کالس BC۲
مقـام دوم را کسـب کردنـد و بـه عضویـت تیم اسـتان 

تهـران نائـل آمدند.

 دختـران ورزشـکار عضـو تیـم بوچیـای مجتمع رعد با حضور در مسـابقات قهرمانی کشـور با عضویـت در ترکیب 
تیـم تهـران «الـف» بـا سـایر اسـتان ها رقابـت کردنـد و در پایـان ایـن مسـابقات بـه عنـوان قهرمـان ایـن دوره نایل 
 BC۱ آمدنـد. در دهمیـن دوره مسـابقات قهرمانـی کشـور بوچیـای بانـوان، ورزشـکاران در کالس هـای چهارگانـه ی
تـا BC۴ بـا یکدیگـر بـه رقابـت پرداختنـد و در  پایان مسـابقات، تیـم تهران الـف مرکـب از: فاطمه بهمنـی و مهناز 
فتحـی در جایـگاه نخسـت ایسـتادند و مقـام قهرمانـی را از آن خود کردند. شـایان ذکر اسـت، ۸۴ ورزشـکار و ۱۶ تیم 
از اسـتان های تهـران، آذربایجـان غربـی، آذربایجان شـرقی، قزوین، کرمانشـاه، کرمان، سـمنان، اصفهـان، اردبیل، 
خوزسـتان، خراسـان رضـوی، گلسـتان، یـزد، البرز، قم و گیالن  طی ۳ روز در سـالن شـهید حمیدی شـهر مشـهد 
در دهمیـن دوره مسـابقات قهرمانـی کشـور بوچیـای بانـوان بـا هم به رقابـت پرداختنـد.  در این دوره از مسـابقات، 
تیم هـای تهـران الـف بـا ۴۴ امتیـاز در جایـگاه نخسـت، خراسـان رضوی بـا ۲۴ امتیـاز مقـام دوم و تهـران «ب» با 

کسـب ۲۱ امتیـاز رده سـوم را کسـب کردنـد، همچنیـن کاپ اخـالق نیـز به تیـم گیالن تعلـق گرفت.

درخشش ورزشکاران رعد در مسابقات انتخابى بوچیاى استان تهران

درخشش ورزشکاران رعد در مسابقات انتخابى بوچیاى استان تهران
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خبــر
       

طـرح تهیـه و توزیـع ویلچـر بـرای افـراد دارای معلولیـت 
نیازمنـد که از ۴ سـال پیـش در مجتمع رعد بـا همکاری پویش 
می شـود.   دنبـال  پرتـوان  همچنـان  شـد،  آغـاز  «هسـتمت» 
پیشـنهاد همـکاری پویـش اجتماعـی «هسـتمت» کـه با هدف 
در  داوطلبانـه  جمـع آوری  بـه  اقـدام  زیسـت  محیـط  حفـظ 
پالسـتیکی بطری  در اسـتان های مختلف کشـور آغاز شـده بود،  
بـا  پذیـرش مسـؤولیت از طرف مجتمـع رعد و تجدید سـاختار 
دبیرخانـه طـرح، ثبت نـام، نوبت دهـی، راسـتی آزمایی، انجـام 
از  پرتوان تـر  ویلچرهـا  توزیـع  و  تهیـه  کارشناسـی،  تحقیقـات 
گذشـته دنبـال شـد. بـه نحـوی کـه   تـا پایـان سـال ۱۳۹۷،  
۷۵ دسـتگاه ویلچـر تهیـه شـد و در بیـن افـراد دارای معلولیت  
بوشـهر،  کردسـتان،  بلوچسـتان،  و  سیسـتان  دراسـتان های: 

کرمانشـاه، گیـالن، قـم، اصفهـان و تهـران توزیـع گشـت. 
از  دعــوت  بــا   ،۹۸ ســال  ابتــدای  از  رعــد  مجتمــع 
عالقه منــدان و نیکــوکاران بــه مشــارکت در ایــن طــرح 

ــردم را  ــر چــه بیشــتر م ــه مشــارکت ه انسان دوســتانه، زمین
ــالی  ــودک خردس ــش، ک ــی پی ــه  مدت ــا جایی ک ــم آورد ت فراه
بــه نــام رونیــکا فرخیــان بــه همــراه فریبــا کریمی نــژاد، فرزنــد 
پروفســور محمدحســن کریمی نــژاد بنیانگــذار و مؤســس رعــد 
ــدای در  ــن  اه ــد ضم ــه رع ــور در خیری ــن حض ــان ضم کرم
بطری هــای جمــع آوری شــده در ایــن طــرح مشــارکت نمــود.

الزم بـه ذکـر اسـت در تشـخیص توان یابـان نیازمنـد بـه 
ویلچـر، فـرم مـددکاری که توسـط مراکز رعد یا مراکز بهزیسـتی 
در اسـتان    ها تکمیـل شـده بـود، مـالک عمـل قـرار می گیـرد.  
مجتمـع رعـد ضمـن تبریک بـه این کـودک نیکـوکار و خانواده 
پیوسـتن  بـا  می کنـد  دعـوت  شـهروندان  عمـوم  از  خیـرش، 
بـه ایـن پویـش اجتماعـی، سـهمی در توانمندسـازی و حضـور 
اجتماعـی افـراد دارای معلولیـت برعهـده بگیرنـد، بدین منظور 
تلفـن۰۹۱۲۵۳۹۴۹۴۳ برای هماهنگی و همـکاری در این زمینه 

تعییـن شده اسـت.
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صنایــع  شــرکت  مدیرکار آفریــن  حاتمــی  مســعود 
ــی  ــادف رانندگ ــه تص ــر حادث ــه در اث ــگام ک توانبخشــی هم
ــروز کــوه از ناحیــه  در روز پنجــم تیرمــاه ۱۳۶۱ در جــاده فی
ــود، گفــت: در آن ســال کــه  مهره هــای کمــر آســیب دیده ب
بــه اســتخدام یــک شــرکت آلمانــی بــرای ســاخت نیــروگاه 
ــا یــک  نــکا درآمــده بــودم، جهــت حضــور در محــل کارم ب
ســواری پیــکان از تهــران بــه ســمت ســاری ســفر می کــردم.  
ــای  ــرگرم تماش ــه  س ــح، در حالی ک ــاعت ۹ صب ــدود س ح
ــر  ــده در س ــب رانن ــی نامناس ــودم رانندگ ــرون ب ــر بی مناظ
پیچ هــا وحشــت زده ام کــرد.  دیگــر چیــزی نفهمیــدم. وقتــی 
بــه هــوش آمــدم، درد شــدیدی را در ناحیــه کمــرم احســاس 

 کــردم.
حاتمــی در ادامــه گفــت: بعــد  از چنــد روز کــه در  
بیمارســتان ســاری بســتری بــودم، مــرا بــه بیمارســتان مهــر 
تهــران منتقــل کردنــد. دکتــر معالــج بعــد از معاینــه گفــت: 
ــته  ــرت شکس ــای کم ــا از مهره ه ــی نیســت ۲ ت ــز مهم چی
ــوب  ــه زودی خ ــم و ب ــت می کنی ــح عمل ــردا صب اســت.  ف
ــرای  ــتان ب ــدادی از دوس ــنهاد تع ــه پیش ــی ب ــوی ول می ش
پی گیــری معالجــات تصمیــم گرقتــم بــه آلمــان ســفر کنــم. 
تــا اجــازه خــروج از کشــور، ۲ مــاه طــول کشــید. در شــهر 
هایدلبــرگ آلمــان، پزشــک معالجــم نظــر دیگــری داشــت. 
ــم اســت  ــن بســیار جــدی و مه ــت: آســیب دیدگی م او گف
ــد حــدود ۲ مــاه روی یــک تخــت دوار بســتری باشــم  و بای
ــا  ــی، ت ــد ماهــه فیزیوتراپ ــدن یــک دوره چن ــد از گذران و بع
پایــان عمــر هــم بایــد از ویلچــر اســتفاده کنــم. ایــن خبــر 
ــه نحــوی کــه فکــر می کــردم   ــه مــن زد ب ــه مهلکــی ب ضرب
مــرگ برایــم بهتــر از ایــن زندگــی اســت. امــا در طــول ایــن 
ــی خــودم را  ــان آلمان ــری زب ــا یادگی ــردم ب مــدت  ســعی ک
ــاه، روزی ۸ ســاعت  ــن دو م ــد از طــی ای ــم. بع ســرگرم کن
ــد،  ــال بع ــتم. از س ــی داش ــک، ورزش و فیزیوتراپ در کلینی
ــد از  ــی بع ــی دادم ول ــا ویلچــر انجــام م ــم را ب ــام کارهای تم
مدتــی بــا کمــک عصــا کــم کــم شــروع بــه راه رفتــن کــردم. 
حاتمــی بــا اشــاره بــه اینکــه ۹ ســال در آلمــان زندگــی کــرد، 
ادامــه داد: همســرم  شــغلی در شــهرداری پیــدا کــرده بــود 

ــا را  ــره م ــواده ۴ نف ــای خان ــاف هزینه ه ــدش کف ــا درآم ام
ــن  ــا ای ــردم، ام ــران بازگ ــه ای ــم ب ــم گرفت ــرد.  تصمی نمی ک
تصمیــم از طــرف همســرم حمایــت نشــد و  مجبــور شــدم 
ــال ۱۳۷۰  ــه س ــی ک ــا ۵۰۰ مارک ــردم. ب ــران بگ ــه ای ــا ب تنه
ــران آمــدم و از  ــه ای ــان ارزش داشــت ب ــزار توم حــدود۴۰ ه
ــدم و در  میــدان امــام حســین(ع) یــک تخــت و کمــد خری
اتــاق کوچکــی کــه یکــی از دوســتان قدیمــی داخل شــرکتش 
بــه مــن داد، زندگــی جدیــدی را آغازکــردم.  بــا جوانــی کــه 
ــاز داشــت،  ــه کمــک نی ــی ب ــت بازرگان ــرای شــروع فعالی ب
آشــنا شــدم و بــا تســلطی کــه بــه زبــان آلمانــی و انگلیســی 
داشــتم، نمایندگــی ماشــین آالت صنعتــی،  یخچــال، فریــزر 
و کولــر خــودرو را از کشــورهای آلمــان، ایتالیــا و دانمــارک 
گرفتیــم. همزمــان نامــه ای از آلمــان بــه دســتم رســید کــه 
همســرم درخواســت طــالق داده بــود.  طــالق انجــام شــد، 
امــا ایــن ضربــه بــه قــدری ســنگین بــود کــه بعــد از ۱۰ ســال 
راه رفتــن، ایــن بــار بــرای همیشــه ویلچرنشــین شــدم. ولــی 
بــه شــدت کار می کــردم. مســؤول روابــط خارجــی شــرکت 
ــدازی  شــدم  و شــریکم مســؤول امــور فنــی، نصــب و راه ان
ــای  ــین آالت انته ــد ماش ــروز ۷۰ درص ــد. ام ــتگاه ها ش دس
خــط در یــک کارخانــه خودروســازی، از شــرکت مــا اســت و 
در کارخانــه دیگــری ۱۰۰ درصــد ماشــین آالت انتهــای خطش 

ــد. ــن می کن ــا تأمی ــرکت م را ش

**********

ــال  ــناس دیجیت ــتوارنیا کارش ــه اس ــه دوم را غنچ قص
مارکتینــگ و مدیــر کافــه واتــه روایــت کــرد.  او داســتانش را 
از ســاعت ۱۲ روز یکشــنبه ۱۳۸۳/۹/۱۵ شــروع نمــود، روزی 
کــه بــر اثــر یــک تصــادف شــدید، قطــع نخــاع شــد.  غنچــه 
از نوجوانــی  آرزوی بازیگــر شــدن  داشــت تــا اینکــه بــا یــک 
حادثــه رانندگــی در ســن ۲۱ ســالگی،  تمــام رویاهایــش بــه 
ــه قــول خــودش زندگــی چهــره دیگــری را  هــم ریخــت و ب

          

۲     

دومیــن رویــداد رعــد تــاک در حالــی در ســالن همایش هــای خیریــه رعــد برگــزار شــد کــه حاضــران در 
ایــن ســالن از شــنیدن قصه هــای مســعود حاتمــی، غنچــه اســتوارنیا و حســن میرزاحســینی بســیار تحــت 

تأثیــر قــرار گرفتنــد و بــا تشــویق های پــی در پــی آنهــا  را تحســین کردنــد.
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خبــر
بــه او نشــان داد.

ــا،  ــتگی مهره ه ــر شکس ــه خاط ــادف، ب ــن  تص در ای
ــه  ــا ب ــتگی دنده ه ــل شکس ــه دلی ــد و ب ــاع ش ــع نخ قط
ــس  ــک  آمبوالن ــد.  پزش ــدی وارد ش ــیب ج ــه اش آس ری
نهایــت تالشــش را بــرای بیــدار مانــدن او و قطــع نشــدن 
ــی  ــد: وقت ــه می گوی ــام داد. غنچ ــش انج ــان تنفس جری
بیــدار شــدم،  از ایــن کــه از مــرگ نجــات پیــدا کــرده ام، 
شــگفت زده شــدم. امــا مطمئــن بــودم راه ســختی پیــش 
ــدم  ــا نیام ــزود، اینج ــه اف ــه در ادام ــم هســت. غنچ روی
ــا  ــتم ت ــا هس ــم، اینج ــما بگوی ــرای ش ــختی هایم ب از س
مدت هــا  تــا  بگویــم.  موفقیت هایــم   و  خوشــی ها  از 
پــس از تصــادف بــه ایــن فکــر می کــردم کــه چــرا 
ــتم،   ــی در آن نداش ــچ دخالت ــه  هی ــاق ک ــک اتف ــد ی بای
اینقــدر زندگــی مــرا دگرگــون کنــد، راننــده ماشــینی کــه 
ــض  ــن از او بغ ــود و م ــر ب ــودم، مقص ــافرش ب ــن مس م
ــا  ــن ب ــا م ــرد ت ــان ب ــا زم ــتم. مدت ه ــی داش و ناراحت
ــام  ــه جــای اینکــه از او انتق ــم. ب ــار بیای ــن مســأله کن ای
بگیــرم،  بخشــیدمش و خوشــحالی ایــن بخشــش، برایــم 
ــم  ــم، تصمی ــد از تصادف ــال بع ــد. ۴، ۵ س ــدگار ش مان
ــران  ــه ته ــن ب ــم. از قزوی ــی کن ــتقل زندگ ــم، مس گرفت
آمــدم و اتاقــی در  گوشــه ی یــک حیــاط را اجــاره کــردم.   
ــاره  ــرای اج ــا  ب ــک ج ــم ی ــه می گرفت ــی ک ــام حقوق تم
خانــه ام می رفــت. پــس شــروع بــه ســاختن زیــورآالت بــا  
مفتــول برنجــی و مســی و مهره هــای ســنگی کــردم کــه 

ــد داشــت.   ــم  کمــی درآم برای
وی در ادامــه قصــه اش بــه ســفر کیــش اشــاره کــرد و 
گفــت: چــون شــنیده بــودم در کیــش رونــق اقتصــادی و 
پــول زیــاد اســت، تصمیــم گرفتــم کــه بــروم  کیــش. در 
کیــش کاری کــه می خواســتم انجــام بدهــم، جــور نشــد و 
مــن دســت  فروشــی را انتخــاب کــردم. بســاط زیــورآالت را 
برداشــتم و رفتــم روی اســکله و شــروع کــردم بــه فروختن. 
ــاژهای  ــی از پاس ــر در یک ــک کانتین ــتم ی ــره توانس باالخ
ــی زود شــعبه  ــم. خیل ــه ده ــرم و کارم را ادام ــره بگی جزی
دوم را زدم و پخش کننــده اصلــی ســیگار و محصــوالت 
دخانــی در جزیــره کیــش شــدم ولــی متاســفانه  بــه خاطــر 
برخــی مشــکالت شــخصی مجبــور شــدم برگــردم تهــران و 

دوبــاره از صفــر شــروع کنــم. 
ــه  ــر ک ــوم، بزرگ ت ــر ش ــتم بازیگ ــی آرزو داش از کودک
ــم  ــک فیل ــر و ی ــازی در تئات ــه ب ــردم ب ــروع ک ــدم ش ش
کوتــاه نیــز کار کــردم و بــرای بــازی در یــک تئاتــر جایــزه 
هــم گرفتــم. بعــد از ایــن جایــزه،  تصویــر خــودم را کنــار 
ــای مــن  ــدم و ایــن نهایــت روی فیلم هــای پرفــروش می دی
بــود. تصــادف کــه کــردم اولیــن چیــزی کــه محــو و نابــود 
شــد، همیــن تصویــر بــود. امــا حــدود ۲ ســال پیــش یــک 
روز صبــح کــه از خــواب کــه بیــدار شــدم، پیــام عجیبــی 
دیــدم در اینســتاگرامم دیــدم. از نت فلیکــس بــرای بــازی 
در قســمتی از ســریال «او ای» از مــن دعــوت شــده بــود!  
نمی دانــم، می توانیــد حــال مــرا در آن لحظــه تصــور 

کنیــد یــا نــه، چنــد بــار با مــن مکاتبــه کردنــد، بخشــی از 
ســناریو را برایــم فرســتادند و از مــن تســت گرفتنــد. بعــد 
از ایــن ماجــرا فاصلــه ام را بــا ســینما کــم کردم و در پشــت 

صحنــه کارهــای کوچکــی انجــام داده ام.
ــه ســال ۲۰۱۵  ــر زندگیــش را ب اســتوارنیا تحــول دیگ
ــی  ــبکه های اجتماع ــازی و ش ــای مج ــا فض ــنایی ب و آش
ــث  ــتاگرام باع ــبکه اینس ــد: ش ــد و می گوی ــط می دان مرتب
ــه  ــادی ب ــم، آدم هــای زی ــدا کن شــد، جــرأت بیشــتری پی
مــن پیــام می دادنــد کــه باورمــان نمی شــود، آدمــی کــه 
روی ویلچــر نشســته اینقــدر شــاد باشــد، بگــردد، مهمانــی 

ــرود و...... ب
وی در بخــش پایانــی داســتانش گفــت: بــا همــه اینهــا 
ــود،  ــا می ب ــد اینج ــه بای ــی ک ــم آن کس ــر می کن ــن فک م
مــن نبــودم. شایســته بــود، کســی اینجا باشــد کــه در ۳۷ 
ســالگی همســرش را از دســت داد و بــا ۳ فرزنــد کوچــک 
ــرد و در  ــخت کار ک ــید، س ــتاجری کش ــش مس و نوجوان
یــک شــهر غریــب، بچه هایــش را خیلــی خــوب بــار آورد،  
کســی کــه بــه مــن «مبــارز بــودن» را یــاد داد،  از مــادرم 
ــر  صحبــت می کنــم.  تشــویق حضــار فضــای ســالن  را پ
می کنــد. مــن قــوی بــودن را از مــادرم یادگرفتــم و خــودم 

ــم.  ــون او می دان را مدی

**********

حســن میرزاحســینی آخریــن کســی بــود کــه در 
رعدتــاک۲ داســتان زندگــی اش را بــرای حاضــران تعریــف 
کــرد؛ یــک ورزشــکار تمــام عیــار، کســی کــه زمین هــای 
فوتبــال را بــه ســتوه آورده بــود، کســی کــه آرزویش کســب 

مقــام قهرمانــی بــود و ...
ــه  ــت ک ــی اس ــل و قول ــت: نق ــینی گف ــرزا حس می
می گویــد: قصــه، آدم هــا را بــه هــم متصــل می کنــد و در 
ــدارد. ایــن  ــر از قصــه، وجــود ن ــا هیــچ چیــزی قوی ت دنی
ــرد.  ۱۲، ۱۳  ــوض ک ــرا ع ــی م ــه زندگ ــه ای اســت ک جمل
ســال اســت کــه مســیر زندگــی مــن عــوض شده اســت.  
ــوالن  ــکی معل ــنگ نوردی و اس ــی س ــم مل ــو تی ــن عض م
ــان  ــای جه ــلک النیره ــن پارااس ــزء اولی ــازان و ج و جانب
هســتم. متولــد دهــه ۶۰ هســتم و خصوصیــات پســرهای 
دهــه شــصتی را دارم، کمــی بــازی گوشــم و عاشــق تفریــح 
و ورزش هســتم. بچگــی مــن مثــل همــان بچه هــای 
دیگــر در کوچــِه خاکــی، ُگل کوچیــک، والیبــال بــا تــوپ 
پالســتیکی و بــه صــورت عــادی پیــش می رفــت تــا اینکــه 
در ۱۸، ۱۹ ســاالگی وقتــی در اوج عشــق بــه فوتبــال بــودم 
ــردم،  ــر ک ــدم. فک ــال،  آســیب دی ــی فوتب ــن خاک در زمی
ــا یــک قــرص و  ــی،  ب ــل تمــام آســیب دیدگی های قبل مث
آمپــول، خــوب می شــوم. دکتــر کــه رفتــم، متوجه شــدم، 
ــا آن چیــزی کــه فکــر می کــردم فــرق دارد ولــی  قضیــه ب
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انتظــار  نداشــتم کــه دکتــر بــه مــن بگویــد تــو ســرطان 
داری!   شــوک بزرگــی بــود و  دنیــای مــن دگرگــون 
ــر وقتــش در مدرســه و ورزشــگاه  ــه اکث شــد.  پســری ک
ــیمی  ــه ش ــاق ایزول ــاد در ات ــه افت ــک دفع ــت، ی می گذش
ــد.  ــتارش را می دی ــار پرس ــط روزی   ۳ب ــه فق ــی ک درمان
ــرای مــن کــه کاپیتــان تیــم و لیــدر  ایــن دوران خیلــی ب

ــود. ــودم، دردآور ب ــتانم ب دوس
در نهایــت بعــد از مدتــی شــیمی درمانــی، دکترهــا بــه 
ــده  ــم یــک آدم زن ــن نتیجــه رســیدند کــه مــن می توان ای
ــا زندگــی  ــا داشــته ام ــه ۲ پ ــا اینک ــا، ی ــا یــک پ باشــم ب
نکنــم.  مــن ترجیــح دادم یــک آدم زنــده باشــم بــا یــک 
ــم  ــد. پای ــم را قطــع کنن ــردم یــک پای ــول ک ــا، پــس قب پ
ــًال داشــتم، کامــال  قطــع شــد و مــن از شــرایطی کــه قب
جــدا شــدم. مــن در دوران نوجوانــی قهرمــان ژیمناســتیک 
بــودم و از بچگــی عاشــق قهرمانــی بــودم و حــاال بــا ایــن 

بیمــاری، بــه  دنیــای دیگــری پرتــاب شــدم.
حســن میرزاحســینی کــه در بیــن دوســتانش بــه عمو 
ــل  ــد از عم ــی بع ــورد زندگ ــت در م ــروف اس ــن مع حس
ــم قطــع شــد  ــد از اینکــه یــک پای جراحیــش، گفــت: بع
بــه خــودم گفتــم ادامــه تحصیــل مــی دم  و بــه دانشــگاه 
ــدا  ــدم، کار پی ــابداری درس خوان ــته حس ــی روم. در رش م
ــه  ــا همیش ــردم. ام ــروع ک ــادی را ش ــی ع ــردم و زندگ ک
احســاس می کــردم، یــک چیــزی در زندگیــم جایــش 
خالــی اســت، یــک گمشــده ای دارم کــه باعــث می شــود، 
آنقــدر کــه الزم اســت ، شــاد نباشــم. تــا اینکــه بــه صــورت 
ــو  ــو کوئیل ــه دســتم رســید از پائول ــاب ب ــک کت ــی ی اتفاق
ــی  ــی جالب ــاب خیل ــغ»، کت ــک م ــرات ی ــام «خاط ــه ن ب
اســت و خیلــی ذهنــم را بــه خــودش مشــغول کــرد. مــن 
ــای  ــدم. انته ــفر ش ــتان همس ــب داس ــافر و راه ــا مس ب
ــرای  ــه آن راهــب ب ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــن قصــه ب ای
کار خاصــی بــه دنیــا آمده اســت. ایــن کتــاب خیلــی مــرا 
تحــت تأثیــر قــرارداد و بــه خــودم  گفتــم کــه مــن بــرای 

ــا آمــده ام؟  ــه ایــن دنی چــه کاری ب
بعــد رفتــم ســراغ معروف تریــن کتــاب ایــن نویســنده،  
«کیمیاگــر». بعــد از خوانــدن کتــاب «کیمیاگــر» کامــًال 
ــا  ــن ب ــد.  م ــه درآم ــان قص ــخیر قهرم ــه تس ــم ب روح
چوپــان قصــه پائولــو کوئیلــو بــه مصــر ســفر کــردم و بــا 
تمــام اتفاقاتــی کــه بــرای قهرمــان داســتان افتــاده بــود، 
ــه  همــزاد پنــداری نمــودم. بعــد از خوانــدن آن کتــاب ب
ایــن نتیجــه رســیدم کــه مــن هــم بایــد یــک رویــا داشــته 

باشــم.
خیلــی فکــر کــردم بــه اینکــه «مــن یــک رویــا داشــته 
باشــم» یعنــی چــی؟ تــا اینکــه بــه ایــن نتیجــه رســیدم، 
ــا فکــر کنــی،  ــا داشــتن یعنــی وقتــی کــه تــو بــه روی روی
ضربــان قلبــت بــاال مــی رود، گــردش خــون در رگ هایــت 
ــزی  ــه چی ــر می شــود. چ ــت بهت ســریع تر می شــود و حال
تــوی دنیــا کــه ایــن حــس را برایــم بــه وجــود مــی آورد؟ 
ــه دوران  ــرا ب ــک) م ــش ب ــه گذشــته (فل ــک برگشــت ب ی

ــه روی ســکو  ــان ژســتی ک ــرد، هم ــم ب کودکــی  و بچگی
ــدن،  ــان  ش ــع قهرم ــه موق ــی ک ــان حس ــم، هم می گرفت
ــان  ــن هم ــم،  ای ــودم گفت ــه خ ــردم.  ب ــاس می ک احس
ــک  ــم ی ــم. می خواه ــن می خواه ــه م ــت ک ــزی اس چی
ــار  ــار دیگــر قهرمــان ورزشــی باشــم، می خواهــم یــک ب ب
دیگــر بــروم روی ســکو. می خواهــم رویایــم ایــن باشــد کــه  

قهرمــان ورزشــی شــوم.
هــم، کارم را تعطیــل کــردم و هــم ادامــه تحصیلــم را. 
ریســک خیلــی بزرگــی بــود. شــروع کــردم بــه جنگیــدن، 
چــون ایــن رویــای و رســالت مــن در زندگــی  بــود و مــن 

آن خوشــحال بــودم. 
عمــو حســن قصــه اش را این گونــه ادامــه داد: اولــش 
ــا ممارســتی کــه داشــتم،  خیلــی ســختی کشــیدم امــا ب
موفــق شــدم بــه عضویــت اولیــن تیــم ملــی ســنگ نوردی 
ــر  ــردم ه ــر ک ــدم و فک ــع نش ــی  قان ــم. ول ــران دربیای ای
ــای خــودم را  ــدر روی ــم و هرچق ــالش کن ــدر بیشــتر ت چق
بزرگ تــر تصــور کنــم، می توانــم کارهــای بزرگ تــری 
انجــام دهــم. بعــد از ســنگ نوردی، رفتــم بــرای اســکی.  
ــه  ــن ب ــی م ــد ول ــع کردن ــن کار من ــن را از ای ــا م خیلی ه
ــکی  ــات اس ــر تمرین ــردم. س ــوش نک ــس گ ــرف هیچ ک ح
ایــن قــدر زمیــن می خــوردم  کــه یــک جاهایــی، خــودم 
دلــم بــرای خــودم می ســوخت. امــا آنقــدر ادامــه دادم تــا 
بــه عضویــت تیــم ملــی اســکی ایــران در بیایــم. احســاس 
ــا می توانــد  می کــردم در اوج خســتگی و ناامیــدی، آن روی
ــن  ــد و م ــم می ش ــور ه ــد.  همینط ــرژی ده ــن ان ــه م ب

ــم. ــه ده ــوم و ادام ــد ش ــتم بلن می توانس
ــتانش  ــی داس ــش پایان ــینی در پخ ــن میرزاحس حس
ــای  ــه روی ــا ب ــم ت ــالش می کن ــان ت ــن همچن ــت: م گف
ــراه  ــر هم ــان قصــه کیمیاگ ــا چوپ ــن ب خــودم برســم، م
شــدم و یــک کوله بــاری بــرای خــودم بســتم. شــما وقتــی 
ــان  ــرای خودت ــه ای ب ــک کول ــوید، ی ــفری می ش ــازم س ع
ــز  ــک چی ــرای ی ــه ب ــه آن کول ــد گوش ــد، بای ــر می داری ب
ــان اســت،  دیگــری هــم جــا بگذاریــد و آن رویــای خودت
ــد  ــه بای ــزی ک ــن چی ــد. دومی ــاور کنی ــود را ب ــای خ روی
همــراه داشــته باشــید، امیــد اســت. هیــچ وقــت نبایــد 
امیدتــان  را از دســت بدهیــد. شــما بارهــا و بارهــا زمیــن 
ــد،  ــد می کنن ــما را ناامی ــا ش ــا و باره ــد، باره می خوری
نفســتان را می برنــد، تنهــا راهــی کــه می توانیــد، موفــق 
بشــوید ایــن اســت کــه دســت از تــالش کــردن برنداریــد. 
ــوان یــک آدم موفــق اینجــا حاضــر نشــدم،  ــه عن مــن ب
مــن بــه عنــوان کســی کــه در حــال تــالش کــردن اســت 
و بــه ۳۵ درصــد رویایــش رســیده و امیــدش را از دســت 
نــداده، اینجــا هســتم.  پیامــم بــه شــما ایــن اســت کــه 
تحــت هیــچ شــرایطی دســت از تــالش کــردن برنداریــد.

رعدتــاک۲ بــا داســتان عمــو حســن تمــام شــد، امــا 
قصــه رعدتــاک همچنــان ادامــه دارد، بــرای شــنیدن قصه 
«الگوهــای  زندگــی امــروز» رعدتــاک را از دســت ندهیــد.
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رویــداد توان ِتــک کــه آن را «الکامــپ حــوزه معلولیــت» 
نامیده انــد، بــرای ســومین دوره متوالــی بــا هم افزایــی 
مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد و صاحــب نظــران عرصــه 
فنــاوری اطالعــات در محــل نمایشــگاه های بین المللــی 

ــود: ــری نم ــر را پی گی ــداف زی ــد و  اه ــزار ش ــران برگ ته
• دسترس پذیری افراد دارای معلولیت به فضای وب

• متناسب ســازی محصــوالت و خدمــات کســب و کارهــای 
موفــق و نوپــا بــرای توســعه کاربــران توان یــاب

زندگــی افــراد دارای معلولیــت بــا  • بهبــود کیفیــت 
اطالعــات فنــاوری  ظرفیــت  از  بهره منــدی 

حــوزه  در  اشــتغال  فرصت هــای  شــناخت و معرفــی   •
فنــاوری اطالعــات بــرای افــراد دارای معلولیــت

ــه شــتاب دهندگان و  ــده ب ــان صاحــب ای ــی توان یاب • معرف
ســرمایه گذاران

  
بــا همــکاری و مســاعدت ســازمان نظــام صنفــی رایانه ای 
کشــور، ســتاد برگــزاری نمایشــگاه الکامــپ و ســتاد توســعه 
ــال و هوشمندســازی، ســومین  فناوری هــای اقتصــاد دیجیت
رویــداد توان ِتــک در غرفــه ای بــه مســاحت ۲۰۰ مترمربــع کــه 
ــا  ــش داشــت ب ــر افزای ــته ۳ براب ــا ســال گذش ــه ب در مقایس

کیفیــت مطلــوب برگــزار شــد. 
 ویژگی های این دوره عبارت بود از: 

تخصصــی  مشــورت های  جهــت  پاویونــی  تشــکیل   .۱
انجمن هــای حــوزه معلــوالن بــا همراهــی ۲۵ انجمــن
۲. برپایــی نمایشــگاهی از اســتارت آپ ها و کســب و کارهــای 

مناسب ســازی شــده 
توان یابــان   توســط  کــه  آســتارت آپ هایی  معرفــی   .۳

راه انــدازی شــده
ــداد  ــج روی ــریح نتای ــری و تش ــس خب ــزاری کنفران ۴. برگ

توان ِتــک
و  توان یابــان  تخصصی«جامعــه  نشســت  برگــزاری    .۵
حکمرانــی فنــاوری اطالعــات در ایران»بــا حضــور 

ن ا حب نظــر صا
۶. اهــدا جایــزه مســؤولیت اجتماعــی رعــد بــه موفق تریــن 
کســب و کار، اســتارت آپ برتــر و خانــواده حامــی 

توان یــاب

  
نماینــدگان  ۲۵ انجمــن فعــال حــوزه افــراد دارای 
معلولیــت، مشــاوره های تخصصــی خــود را در بخــش پاویــون 

ــتارت آپ های  ــا و اس ــه کســب  وکاره ــک، ب ــگاه توان ِت نمایش
عالقه منــد بــه فعالیــت در حــوزه افــراد دارای معلولیــت 
ارایــه کردنــد.  هــدف اصلــی ایــن انجمن هــا،  تغییــر نگــرش 
جامعــه بــه موضــوع معلولیــت، معرفــی توانایی هــای متفــاوت 
 ایــن افــراد و توســعه دســترس پذیری آنهــا بــه فضاهــای وب، 

ــود. ــان ب ــورد نیازش ــرویس های م ــات و س خدم
ایــن  در  معلولیــت  حــوزه  بــا  مرتبــط  انجمن هــای 
دوره از توان ِتــک ترکیبــی بودنــد  از: معلــوالن جســمی 
حرکتــی، ذهنــی، حســی، نابینــا، ناشــنوا، اوتیســم و 
... کــه طــی ۴ روز فعالیــت نمایشــگاه بــا برنامه ریــزی 
قبلــی پاســخگوی بازدیدکننــدگان بودنــد و بــا حضــور 
ــی  ــپ و رایزن ــگاه الکام ــای نمایش ــایر بخش ه ــود در س خ
ــه  ــا را ب ــه آنه ــل و توج ــه تعام ــرکت کنندگان، زمین ــا ش ب

ــد.  ــم آوردن ــت فراه ــوع معلولی موض

این مراکز عبارت بودند از:
۱. مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد 

۲. انجمن علمی و آفرینش های هنری معلوالن ایران
۳. جامعه معلوالن ایران

۴. انجمن معلوالن ضایعات  نخاعی استان تهران
۵. انجمن معلوالن پارس
۶. انجمن نابینایان ایران

۷. انجمن ندای معلوالن ایران
۸. انجمن برنا

۹. انجمن ام اس ایران
۱۰. انجمن باور

۱۱. مركز آسيب نخاعي بنياد شهيد و امور جانبازان
۱۲. كانون سندروم داون ايران

۱۳. دفتر فرهنگی معلولین
۱۴. انجمن آرمان فرصت هاي برابر
۱۵. انجمن پیام آوران ساحل امید

۱۶. مرکز جامع معلوالن ذهنی عمل
۱۷. كانون هموفيلي ايران
۱۸. کانون معلوالن توانا

۱۹. انجمن دفاع از حقوق معلوالن
۲۰. انجمن تخصصی معلولین ایران
۲۱. انجمن علمی کاردرمانی ایران

۲۲. انجمن نابینایان افق سبز
۲۳. مرکز حرفه آموزی دخترانه کم توان ذهنی عاطفه

۲۴. انجمن خانواده ناشنوایان ایران
۲۵. خیریه همگام (کمپین ۱۱ ایران)
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در ســومین رویــداد توان ِتــک، ۲ گــروه؛ اســتارت آپ ها و کســب و کارهــا حضــور داشــتند. ایــن دو گــروه  در ادامــه بــه ترتیــب معرفــی 
می شــوند:

ــد.  ــرزش دســت دارن ــرادی کــه ل ــرای اف ــراد ناشــنوا. فن آســا: تولیــد نوعــی قاشــق ب ــه اف ــرای کمــک ب ــاپ: هــوش مصنوعــی ب هان
ــن:  ــده حرکتــی ویلچــر. آزمایش آنالی ــد تســهیل کنن ــا.  نســیم صحــت راســتین نصــر: تولی ــراد نابین ــرای اف ــی ب آی قصــه: داســتان صوت
ــا ســرویس ها و خدمــات مختلــف. پکنومــا:  خدمــات آزمایــش و چــکاپ در منــزل. توانیتــو: رابــط افــراد دارای معلولیــت و ســالمندان ب
تســهیل اشــتغال افــراد نابینــا. ســازیتو: ایجــاد ســایت فــروش محصــوالت. پونــز: معرفــی امــکان دســترس پذیر بــرای افــراد دارای معلولیــت. 
النــدراپ: خدمــات شســت و شــوی لبــاس بــا دریافــت و ارســال رایــگان.  پونیشــا:  پلتفرمــی بــرای جســت و جــوی کار در زمینــه آی.تــی 
در بخــش اســتارت آپ ها.  چیلیــوری: خدمــات ســفارش غــذا کــه بــه تازگــی افزونــه ای بــه اپلیکشــین خــود بــرای افــراد دارای معلولیــت 
اضافــه کــرده تــا راحت تــر از آن اســتفاده کننــد. حامــی ســان: ســرویس پشــتیبانی تلفــن. دیــوار: پلتفــرم خریــد و فــروش کــه افزونــه ای بــه 
اپلیکشــین خــود بــرای افــراد دارای معلولیــت اضافــه کــرده تــا راحت تــر از آن اســتفاده کننــد. پازلــی: پلتفرمــی بــرای ســاخت اپلیکیشــن.

باحضــور ۱۸ نفــر از خبرنــگاران حــوزه فنــاوری اطالعــات 
ــر  ــای حاض ــانه ها و خبرگزاری ه ــی رس ــرویس اجتماع و س
ــداد توان ِتــک  در نمایشــگاه الکامــپ، کنفرانــس خبــری روی
ــا حضــور؛ منصــوره پناهــی مدیرعامــل مجتمــع آموزشــی  ب
نیکــوکاری رعــد و مهنــدس شــاهین طبــری رئیــس هیــأت 
مدیــره شــرکت چارگــون  و عضــو دائمــی دبیرخانــه رویــداد 

ــد.  ــزار ش ــک برگ توان ِت
آموزشــی  مجتمــع  مدیرعامــل  پناهــی،  منصــوره   
ــد  ــت: چن ــگاران گف ــه خبرن ــاب ب ــد  خط ــوکاری رع نیک
ــاوری اطالعــات  ســال پیــش تعــدادی از فعــاالن عرصــه فن
ــک  ــگاه الکترونی ــوالن در نمایش ــتن معل ــور نداش ــه  حض ب
ــپ،  ــرار دادن الکام ــو ق ــا الگ ــد و ب ــر اشــاره کردن و کامپیوت
ــن  ــرده و اولی ــزی ک ــک را برنامه ری ــام توان ِت ــا ن ــدادی ب روی
ــه  ــد. پــس از آنک ــزار نمودن ــد برگ دوره آن را در مجتمــع رع
ــد  زده  ــه رع ــک  در موسس ــداد توان ِت ــه روی ــتارت اولی اس

شــد، ســال گذشــته  در  کنــار نمایشــگاه الکامــپ فضــای محــدودی بــه مــا تعلــق  گرفــت  و امســال در دل نمایشــگاه الکامــپ در فضایــی 
۲۰۰ متــری،  ایــن امــکان  در اختیــار مــا گذاشــته شــد  کــه مشــارکت و حضــور توان یابــان مطابــق دیگــر شــرکت کنندگان دیــده شــود.
ــا اشــاره بــه نقــش اســتارت آپ ها و خدمات رســانی آنهــا بــه جامعــه توان یابــان و کســب و کارهایــی کــه در ایــن حــوزه فعالنــد  وی ب
و بــا محصوالتشــان زندگــی را بــرای آنهــا راحــت کرده انــد، افــزود: ایــن دوره در  توان ِتــک،  از ۲۵ انجمــن فعــال مدافــع حقــوق معلــوالن 
ــر خــود،  انتظــارات و مطالبــات مخاطبانشــان را  ــا حضــور موث ــک،  ب ــر مشــارکت در برگــزاری رویــداد توان ِت ــا عــالوه ب دعــوت کردیــم ت
بــه اطــالع کســب و کارهــا و مدیــران اســتارت آپ ها برســانند و زمینــه دســترس پذیری الکترونیــک را بــرای افــراد دارای معلولیــت فراهــم 

. کنند
ــت  ــاد جمعی ــداد بســیار زی ــک،  از تع ــداد توان ِت ــرداز روی ــون و ایده پ ــره شــرکت چارگ ــأت مدی ــری رئیــس هی ــدس شــاهین طب مهن
معلــوالن در جهــان  گفــت. او ادامــه داد، از ۸ میلیــارد نفــر انســانی کــه در دنیــا زندگــی می کننــد، یــک میلیــارد نفــر آنهــا بــا معلولیــت 
ــد.   ــادی هــم دارن ــا توانمندی هــای زی ــه رو هســتند، ام ــادی در زندگــی روب ــا مشــکالت زی ــد و  اگرچــه ب ــه می دهن زندگــی خــود را ادام

ــد. ــان تر  کن ــری آس ــاد نف ــک میلی ــت ی ــن جمعی ــرای ای ــی را ب ــه زندگ ــد ک ــخن می گوی ــی س ــاره فناوری ها ی ــک درب توان ِت
ــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از توان یابــان در عرصــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات،  توانمند ی هــای چشــم گیری دارنــد، گفــت:  وی ب
کســانی در جمــع توان یابــان حضــور دارنــد کــه مدیــر کســب  وکار خودشــان هســتند و توان ِتــک بایــد نــگاه و نگرشــی کــه از طــرف ســایرین 
بــه آنهــا وجــود دارد را اصــالح کنــد.  آنهــا افــراد موفقــی هســتند و  ســعی دارنــد زندگــی را بــرای خــود و کســانی کــه در شــرایطی مثــل 

ــد. ــر کنن ــد، راحت ت خودشــان زندگــی می کنن
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خبــر

الکامــپ،  نشســت  نمایشــگاه  برگــزاری  از  روز  ســومین  در 
تخصصــی توان ِتــک در ســالن ۳۵ نمایشــگاه بــا حضــور «آرش 
برهمنــد» مدیــر اجرایــی الــکام اســتارز، «شــاهین طبــری» رئیــس 
هیــأت مدیــره شــرکت چارگــون، «ژوبیــن عالقه بنــد» مدیــر عامــل 
ــمعدانی و  ــایت ش ــردبیر وب س ــتی» س ــا دش ــنپ، «محمد رض اس
«وحیــد رجبلــو» کارآفریــن توان یــاب و عضــو هیــأت داوران انتخــاب 
جوایــز رویــداد توان ِتــک در حاشــیه نمایشــگاه الکامــپ برگــزار شــد 
ــات در  ــاوری اطالع ــی فن ــان و حکمران ــه توان یاب ــوع جامع و موض
ایــران را از نــگاه ۶ صاحــب نظــر عرصــه فنــاوری اطالعــات و فعــاالن 
اجتماعــی حــوزه افــراد دارای معلولیــت مــورد نقــد و بررســی قــرار 

داد.
ــت  ــت دوس ــت: هیچ وق ــت گف ــن نشس ــو در ای ــد رجبل  وحی
ــه مــن گفتــه بودنــد کــه  ــروم، ب ــه مدرســه اســتثنائی ب نداشــتم ب
در مــدارس عــادی اذیــت خواهــم شــد، امــا مــن خواســتم کــه بــه 
ایــن مــدارس بــروم و آزار و اذیت هــا را اصــالح کنــم. کارآفرینــی هــم 
همینطــور اســت، اســتعداد افــراد در ذهــن و فکرشــان اســت، نــه 
در جسمشــان  کــه معلولیــت مانــع آن شــود.  بارهــا عنــوان کــرده ام 
ــدازی  ــال راه ان ــه دنب ــن  ب ــم  م ــام نمی ده ــه ای انج ــه کار خیری ک
ــه اول  ــدگاه را داشــته ام ک ــن دی کســب و کار  هســتم. همیشــه ای
جامعــه را مــد نظــر قــرار بدهــم، بعــد خانــواده و بعــد خــودم. ایــن 

احســاس مســؤولیت اجتماعــی همیشــه بــا مــن بــوده اســت.

• شــاهین طبــری گفــت: باالتریــن چیــزی کــه در ذهــن مــن 
ــاب  ــی از توان ی ــه وقت ــن اســت ک ــه دنبالــش هســتم  ای اســت و ب
ــو»  ــد رجبل ــل «وحی ــردی مث ــاد ف ــه ی ــراد ب ــم، اف ــرف می زنی ح
بیفتنــد تــا از ایــن طریــق، تلقــی  جامعــه نســبت بــه افــرادی کــه 
محدودیــت فیزیکــی دارنــد،  تغییــر کنــد کــه وقتــی واژه توان یــاب را 
بــه کار می بریــم، بــه یــاد یــک انســان توانمنــد بیفتنــد. توانیابانــی  
کــه بــرای اشــتغال  بــه مراکــز مختلــف مراجعــه می کننــد هــم بــا 
ایــن مشــکل روبــه رو هســتند چــون کارفرماهــا  تصــور صحیحــی از 
توانایــی افــراد دارای معلولیــت ندارنــد ولــی  وقتــی آشــنا می شــوند، 

ــد. ــده می دهن ــر عقی تغیی

• ژوبیــن عالقه بنــد افــزود:  بایــد  اطالع رســانی و فرهنگ ســازی 

شــود. یکــی از کارهــای کــه شــرکت مــا ( اســنپ) بایــد بــه غیــر از 
دســترس پذیری انجــام دهــد، ایــن اســت کــه  بدانیــم ایــن افــراد 
نبایــد خانه نشــین شــوند و بایــد بتواننــد، داشــته باشــند.  امکانــات 
«ِاپ» اســنپ بــرای افــراد دارای معلولیــت مهــم اســت، امــا کافــی 
ــه دنبــال ایجــاد  امکاناتــی اســت کــه ایــن  نیســت. شــرکت مــا ب

افــراد احســاس مفیــد بــودن کننــد.
ــه داد:  ــن نشســت ادام ــر ســخنران ای محمدرضــا دشــتی دیگ
مــن معتقــد نیســتم  کــه معلــوالن نبایــد در عرصــه تصمیم گیــری 
ــاده شــود  ــه  آم ــد ذهــن جامع ــی اول بای حضــور داشته باشــند. ول
و  فــرد دارای معلولیــت هــم  بایــد بــه حقــوق شــهروندی خود آشــنا 
شــوند. رعایــت حقــوق افــراد داری معلولیــت بایــد نهادینــه شــود.  
ــه حقــوق  ــا نســبت  ب ــه آگاه ســازی جامعــه کمــک کنیــم ت بایــد ب

افــراد دارای معلولیــت آگاه شــود.

در قســمت پرســش و پاســخ، یکــی حضــار از قابلیت های اســنپ 
ــت  ــذف شده اس ــدی ح ــای بع ــه در آپدیت ه ــان ک ــورد نابینای در م
پرســید و گفــت: اصــالح ایــن کمبــود زمــان  کمــی می بــرد، امــا در 
عــوض تعــداد زیــادی از افــراد می تواننــد از آن اســتفاده کننــد. آیــا 

بــرای برقــراری مجــدد آن برنامــه ای داریــد؟
ــتی  ــا و درس ــه به ج ــه  نکت ــخ داد: ب ــد  پاس ــن عالقه بن ژوبی
ــوع  ــن موض ــه ای ــت ک ــن نیس ــت ای ــی واقعی ــد. ول ــاره کردی اش
ــام  ــه ن ــی ب ــردن امکان ــم ک ــال فراه ــه دنب ــوش شده اســت. ب فرام
«تمــاس امــن»  هســتیم کــه راننــده و مســافر شــماره همدیگــر را 
نبیننــد. ایــن بــرای افــراد ناشــنوایی کــه تکــس ارســال می کردنــد 
هــم بــه روز نشــده بــود و حــاال کــه اصــالح و امــکان تکــس فراهــم 
ــه  ــز ب ــزو  نی ــته و در ای ــی ها برگش ــد دسترس ــده، در ِاپ اندروی ش

زودی همگانــی می شــود.
برهمنــد در ادامــه افــزود: وقتــی از فرهنگ ســازی حــرف 
ــانه  ــک رس ــه ی ــا ک ــه م ــت ک ــن اس ــکات ای ــی از ن ــم یک می زنی
ــم کــه نقــش مهمــی در  ــام صــدا و ســیما داری ــه ن ــی وســیع ب مل
فرهنگ ســازی ایفــا می کنــد،  آیــا ایــن ناراحــت کننــده نیســت کــه 
در قوانیــن اســتخدامی ایــن ســازمان، منــع اســتخدام بــرای افــراد 
دارای معلولیــت وجــود داشته باشــد؟ بایــد بــرای ایــن مشــکالت و 

نابرابری هــای اجتماعــی چاره اندیشــی کــرد.
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یکــی از برنامه هــای جانبــی رویــداد توان ِتــک،  معرفــی موفق تریــن کســب و کارهایــی بــود  کــه فعالیتشــان نقــش مهمــی در بهبــود 
کیفیــت زندگــی توان یابــان ایفــا کرده اســت و معرفــی اســتارت آپ های برتــر ســومین رویــداد توان ِتــک بــه همــراه مؤثرتریــن حمایت کننــده 
از میــان اعضــا خانــواده یــک توان یــاب بــه صــورت نمادیــن. ایــن افــراد  در بخشــی از نشســت تخصصــی برگزیــدگان،  معرفــی شــدند  و بــا 

اهــدا لــوح ســپاس و تندیــس از آنهــا تجلیــل بــه عمــل آمــد.
در ایــن مراســم شــرکت «ویتانــا» توانســت جایــزه مســؤولیت اجتماعــی مجتمــع رعــد را بــه خــود اختصــاص دهــد.  ایــن شــرکت بــا 
ــرای حضــور  ــک، عالقه منــدی خــود را ب ــداد توان ِت ــران» و نیــز اسپانســری ســومین روی ــا «ســفیران ۱۱ ای حمایــت از جــام ورزشــی بوچی
ــد  ــا طراحی«محم ــن» ب ــز اســتارت آپ «آزمایشــگاه آنالی ــرد. در بخــش اســتارت آپ ها نی ــت ک ــان ثاب ــه توان یاب در حــل مشــکالت جامع
مجــددی» بــه مقــام ســوم و اســتارت آپ «نســیم صحــت راســتین نصــر»  بــه مدیریت«دکتــر حیــدری» بــرای طراحــی ویلچــر ارزان قیمــت 
ــا مســؤولیت «حمید رضــا محتــرم» نیــز بــه عنــوان  برقــی بــه مقــام دوم نایــل آمدنــد.  اســتارت آپ «هانــاپ» ویــژه توان یــاب ناشــنوا ب
اســتارت آپ برتــر معرفــی شــد. همچنیــن جایــزه تقدیــر از خانــواده  توان یــاب نیــز بــه «ابراهیــم دشــتی» بــرادر «محمــد رضــا دشــتی» 

ســردبیر وب ســایت شــمعدانی و یکــی از فعــاالن دفــاع از حقــوق افــراد دارای معلولیــت اهــدا شــد.

فعالیــت  غرفــه توان ِتــک در میــان اســتارت آپ های نمایشــگاه الــکام اســتارز بســیار چشــمگیر بــود، بــه نحــوی کــه تعــداد زیــادی از 
مــردم بــا مراجعــه بــه کانترهــای ایــن غرفــه از کارشناســان حاضــر، پاســخ ســؤاالت خــود را دریافــت می کردنــد. 

بخشی از عملکرد این رویداد به شرح زیر است: 
-  ۱۵۰۰ بازدید روزانه و مذاکره با کسب وکارها و استارتاپ ها

- بازدیــد روزانــه بیــش از ۵۰۰ نفــر بازدیدکننــده از کانتــر توان ِتــک (در ایــن بازدیدهــا بــه پرســش های بازدیدکننــدگان پاســخ داده شــد 
و نیــز فرم هــای همــکاری داوطلبانــه بیــن نفــرات عالقه منــد توزیــع شــد)

ــرکت  ــدند ۱۲۷ ش ــق ش ــات، موف ــرم مالق ــل ف ــا و تکمی ــب  وکاره ــه کس ــه ب ــا مراجع ــک ب ــه توان ِت ــده غرف ــای مذاکره کنن - گروه ه
ــد. ــایی نماین ــات را شناس ــرویس ها و خدم ــردن س ــترس پذیر ک ــه دس ــد ب عالقه من

ــراد دارای معلولیــت  ــد توانمندســازی اف ــت از فرآین ــرای حمای ــل خــود را ب ــک،  ۲۱ شــرکت تمای ــداد  توان ِت ــزاری روی - در مــدت برگ
اعــالم کردنــد.

- در زمان برپایی غرفه توان ِتک،  ۴۷ کسب و کار در زمینه اشتغال توان یابان به صورت داوطلبانه ابراز عالقه کردند.
-  ۴۹ مؤسسه آموزشی برای تکمیل چرخه آموزش به روز برای افراد دارای معلولیت، قول همکاری دادند.

-  ۲۳ شرکت خدمات رسان بعد از آشنایی با اهداف مجتمع رعد، متعهد شدند که خدماتی را در حد توانشان ارائه دهند. 
- تیــم اشــتغال حمایت شــده مجتمــع رعــد طــی بازدیــد از شــرکت های حاضــر در نمایشــگاه الکامــپ، توانســتند بــا ۷۰ شــرکت مذاکــره 

نمــوده و آنهــا را ترغیــب بــه بازدیــد از غرفــه توان ِتــک یــا همکاری هــای آتــی کننــد.

 ِ          
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ــراد  ــوزه اف ــن ح ــی ۲۵ انجم ــا همراه ــک ب ــپ توان ِت ــگاه الکام ــال در  نمایش امس
دارای معلولیــت، بــه کســب و کارهایــی کــه بــه دنبــال دســترس پذیر کــردن کار خــود 
بودنــد، مشــورت داده شــد. همچنیــن ۱۱ اســتارتآپ و کســب و کار از جملــه «دیــوار» 
ــراد دارای معلولیــت  ــرای اف ــات خــود ب ــی خدم ــه معرف ــوری» و «پونیشــا» ب و «چیلی

پرداختنــد.
ــرد.  ــک شــرکت ک ــه در توان ِت ــود ک ــن»، یکــی از اســتارتآپ هایی ب «آزمایــش آنالی
آزمایــش آنالیــن، یــک آزمایشــگاه ســیار اســت کــه افــراد دارای معلولیــت بــه هــر دلیلــی 
ــا  ــد تنه ــد، می توانن ــکاپ را ندارن ــام چ ــرای انج ــگاه ب ــه آزمایش ــن ب ــکان رفت ــر ام اگ
ــات آن  ــاب ذهــاب، از امکان ــه ای ــدون پرداخــت هزین ــه آزمایــش و ب ــا پرداخــت هزین ب

ــوند. ــد ش بهره من
 «النــدراپ»، کســب و کار دیگــری بــود  کــه در توان ِتــک امســال شــرکت نمــود. 
ــن  ــان  ای ــرای توان یاب ــد و ب ــه می ده ــو را ارائ ــات شست وش ــتارت آپ،  خدم ــن اس ای
امــکان را فراهــم می کنــد کــه البســه خــود را بــرای شســت وشــو بــه ایــن ِاپ بســپارند.
اســتارت آپ دیگــری کــه در توان ِتــک شــرکت کــرد، «توانیتــو» بــود. توانیتــو کــه 
توســط وحیــد رجبلــو یکــی از داواران انتخــاب جایــزه توان ِتــک بــود،  در اپلیکیشــن و 
ســایت خــود امکانــی را فراهــم آورده  کــه افــراد بــا نیازهــای خــاص بتواننــد از خدمــات 
ــو در  ــد شــوند. توانیت ــا شــرایط جســمی خــود بهره من ــی و عمومــی متناســب ب درمان
ــده  ــات دهن ــا محــل کار خدم ــراد ی ــن اف ــزل ای ــات در من ــه خدم ــع ســامانه ی ارائ واق

اســت.
همچنیــن در توان ِتــک امســال،  «ســازیتو» کــه یــک فروشــگاه  ســاز بــرای کســب 
و کارهــای کوچــک و متوســط اســت هــم شــرکت کــرد. بســیاری از توان یابــان در خانــه 
بــه خــود اشــتغالی رســیده اند و آثــار هنــری ماننــد نقاشــی، معــرق یــا مجســمه تولیــد 
ــرای خــود فروشــگاه آنالیــن  ــا  می تواننــد از طریــق ســایت «ســازیتو» ب می کننــد. آنه

بســازند.
«هانــاپ اســتارت» هــم  از اســتارت آپ هایی بــود کــه در توان ِتــک امســال شــرکت 
داشــت. هانــاپ،  اپــی اســت کــه توســط حمید رضــا محتــرم، یکــی از ناشــنوایان مبتکــر 
طراحــی شــده و ایــن امــکان را بــرای ناشــنوایان فراهــم آورده تــا بــا اســتفاده از هــوش 
ــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کــرده و  ــه فــرد ثالــث، بتواننــد  ب مصنوعــی و بــدون نیــاز ب

صداهــا را توســط ایــن اپلیکیشــن  تشــخیص دهنــد.
ــال  ــک امس ــه در توان ِت ــتارت آپی اســت ک ــر اس ــا» دیگ ــمند «فناس ــاوری هوش فن
شــرکت کــرد. فناســا قاشــق هوشــمندی را بــرای آن دســته افــرادی کــه به علــت بیماری 
یــا معلولیــت دچــار لــرزش دســت هســتند، عرضــه کــرد و ایــن امــکان را فراهــم آورد  

کــه بــدون مشــکل و بــه صــورت مســتقل غــذا میــل کننــد. 
ــی کــه  ــه رعــد حضــور داشــت. پازل ــک امســال همــراه خیری ــی هــم در توان ِت پازل
ســایتی بــرای ســاخت اپلیکیشــن اســت در ســایت خــود ایــن امــکان را فراهــم کــرد تــا 
افــراد نابینــا بتواننــد بــا لمــس محتــوا و جمله هــا صــدای آن را بشــنوند و از امکانــات 

ایــن ســایت اســتفاده کننــد.
ــا  ــد ب ــا بتوانن ــراد نابین ــی را فراهــم آورده  کــه  اف ــز  امکان ــوار» نی اپلیکیشــن» دی

ــد. ــوای ســایت اســتفاده کنن ــک» از محت ــاک ب ــزوده «ت ــردن و اف روشــن ک
ــوت  ــه دع ــال ب ــک امس ــه در توان ِت ــود ک ــی ب ــر از آپ های ــی دیگ ــه»، یک «آی قص
ــه شــنیدن  ــه کــودکان نابینــای عالقمنــد  ب ــه رعــد شــرکت نمــود. آی قصــه، ب خیری
ــه  ــورد عالق ــتان م ــزار داس ــن نرم اف ــتفاده از ای ــا اس ــا ب ــد  ت ــتان فرصــت می ده داس

ــد. ــوش کنن خــود را گ
«پونــز» هــم از اپلیکیشــن هایی بــود کــه در توان ِتــک امســال شــرکت کــرد. بســیاری 
از افــراد دارای معلولیــت کــه قصــد تفریــح دارنــد بــا ایــن مشــکل مواجــه هســتند کــه 
ــن اماکــن را  ــز ای ــا دســترس پذیر شده اســت. پون ــرای آنه ــی ب ــد چــه محل های نمی دانن

ــد. ــی می کن معرف
ــرکت  ــا ش ــت. ام ــود کار اس ــدم وج ــت ع ــراد دارای معلولی ــکالت اف ــی از مش یک
«حامــی ســان» ایــن مشــکل را بــرای بســیاری از افــرادی کــه معلولیــت  دارنــد، حــل 
ــراد دارای  ــرای اف ــی اســت و ب ــز تمــاس تلفن ــک مرک ــه ی ــی ســان ک کرده اســت. حام
ــه کار شــوند. ــن شــرکت مشــغول ب ــن امــکان را فراهــم آورده کــه در ای ــت، ای معلولی

خبــر
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Dr. Javadi - the general manager of the administration 
of the Administration of Bonyad Shahid for Specialized 
Affairs and Special Groups - believes that in order to 
obtain sustained success, all associations active in the 
area of disability should reach an active collaboration. 
Working separately does not bear results any more. 
It’s the same case regarding other countries where 
their success has been a result of team work.

◢ An article about life skills

Mohammad Ali Shafa

◢ Dot - a special watch for the visually-impaired

◢ We love one another dearly, and we respect 
one another

A conversation with Akbar Khani and Elmira 
Hosseinzadeh; a happy couple who got married five 
years ago and have a three-year-old son named Atila

Akbar khani is an instructor of mobile phone repair 
classes and also the coach of sitting volleyball classes 
in Ra›ad. In this conversation, they talked about the 
ups and downs they have faced in their life and how 
they have dealt with them. 

◢ Lifetime learning

A note by Hossein Ghorbani - holder of MA in electrical 
engineering and business management

In this note, he refers to 11 reasons which indicate how 
necessary it is to seek education and learning in all 
parts and aspects of life

◢ One teacher, a thousand experiences…

In the previous edition of Tavanyab journal, in the page 
that contained “one teacher, a thousand experiences”, 
we had printed the memories of Mahmood Ameri who 
was - and still is - a great service to the foundation and 
development of Ra›ad Institution . The continuation of 
these memories is in this edition of Tavanyab. 

◢ The first armless female pilot

Jessica Cox is one of those people who have tremendous 
and incredible abilities despite their disability. Jessica 
Cox comes from Tucson, Arizona. Despite having no 
arms, Jessica Cox obtained her pilot certification from 
the U.S. Federal Aviation Association and is regarded 
as the best armless female pilot in the U.S. 

◢ My suitable diet

A note about the relation between diet and curing 
hypothyroidism 

◢ Behavioral Change Model; the stages we have 
to go through in order to change a behavior

Behavioral Psychology

◢ The big event of the people with disabilities 
who are bicycling was held

A report of the people with disabilities who are bicycling 
with the mayor of Tehran

◢ Murmur

◢ Introducing a book

«The Disablizing World: On Disability Ethics»

◢ What’s up in Ra›ad?
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This event is held biannually in Ra›ad Institution and is 
attended by the trainees who are interested.

◢ Who can help me?

A note by Reza Gholikhani, one of the trainees in 
Ra›ad

◢ I am a hunchback 

A note by Fatemeh Kanhani

◢ I dreaded being dependent on others, so I 
decided to live on my own

A conversation with Ghonche Ostovarnia, 36 years 
old, from Ghazvin

She sustained a spinal cord injury due to a car 
accident fifteen years ago and has been confined in a 
wheelchair ever since. 

Everyone had given up hope on her, due to the 
intensity of her injuries, however she survived and 
was grateful for being alive; she was  grateful to the 
point that she was the one who was cheering up her 
family and friends at the time to come to terms with her 
condition. 

Now, she is leading an independent life, she works, 
she is making a living and is looking forward to a better 
future. 

◢ Murmur

◢ The website “Farhang Tavanyaban”

Introducing the website “Farhang Tavanyaban” which 
has been established since last February by Fatemeh 
Kanhani

◢ Civil education and civil rights, the 
infrastructure of social stability

An article by Seyed Hadi Moosavi

◢ Using the term “I cannot” is forbidden in this 
class

A conversation with Raha Ghorayshi - a craftsmanship 
connoisseur, oriented towards wood art

She has been teaching the art of jewelry to Ra›ad 
trainees for the past four years. She believes that 
working using your hands and mind has a curative and 
invigorating effect on the trainees of this class. She 
has been working freelance in this area for nine years 
and is hoping that her trainees will be able to obtain 
financial independence through this career.

◢ Working as if you were separated from 
everyone else does not lead to any result any 
more

A conversation with Dr. Masood Javadi Parvaneh, 
general manager of the administration of Bonyad 
Shahid for specialized affairs and special groups, 
about the activities and duties of this administration 

According to Dr. Javadi, the spinal cord injuries center 
began working in 1991, aiming its goal at providing 
cure and rehabilitation for the disabled at war who 
suffered from spinal cord injuries; 

however, since its activities expanded and its scope 
of duties gradually underwent changes, its name 
changed and it pursued its activities under the title of 
«the Administration of Bonyad Shahid for Specialized 
Affairs and Special Groups».
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◢ Editorial

◢ The role of schools in sociability of people is 
second-to-none

A conversation with Zahra Gooya about how literacy 
is defined in the world today and the role of schools in 
sociability of people

Dr. Zahra Gooya is a holder of PhD in Mathematics 
Teaching/Curriculum from British Colombia University, 
Vancouver, Canada. She me is a professor at the 
School of Mathematics in Shahid Beheshti University. 

Since her particular interest is in public education, she 
follows matters regarding education and has concerns 
about public education. 

She believes that there still hasn’t been much work 
done in Iran regarding educating people, about the 
most preliminary civil matters, and schools still do not 
take interest in it.

◢ Virtual training will generalize access to 
education as well as skill training

A conversation with Seyed Amir Mohammad Fazli, 
the managing director of Nikzi company, about the 
activities of this company, its vision, and the challenges 
it is faced with.

Nikzi company is a newly-established company that 
started its skill-oriented virtual trainings in 2016. This 
company currently has five thousand members from 
across Iran and Farsi-speaking countries such as 
Afghanistan and Tajikistan.

At present, there are about 135 training courses on 
the website.

◢ An acquaintance with the entrepreneurial 
school “Parto”

In 2010, the international institution  “Eurasia” began 
rendering social entrepreneurial trainings in order 
to develop practical solutions to social problems. 
Based on this objective, the first training course of 
Parto institution  was held online and free of charge in 
summer 2010. 

Since then, several students have successfully 
graduated from the training courses at Parto school 
training courses such as: The First Step to Social 
Entrepreneurship, Financial Management, HR 
management, Project Planning and Management and 
Executing Projects. 

◢ Introducing international associations

◢ Ra›adtalk, an event for having conversation

A conversation with Shahrzad Chehrenegar - the 
psychologist of Ra›ad about the Ra›adtalk event

At this event, the first session of which was held in 
Raad’s amphitheater in summer 2017 under the title 
of Ra›adtalk Sefr, six interested trainees talked about 
the ups and downs of their lives and shared their life 
experiences with the audience. 
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