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اواسط قرن هیجدهم میالدی در اروپای آن دوره به ویژه کشور انگلستان به تدریج تحوالتی شکل گرفت که بعدها انقالب صنعتی 
نامیده شد. دگرگونی در صنعت، کشاورزی، تولید و حمل و نقل رفته رفته اثرات خود را بر مناسبات اجتماعی هم تحمیل کرد.

بررسی پیشینه این رویداد صنعتی اجتماعی بیانگر پیآمدهای بزرگی در تاریخ بشریت است برخی صاحب نظران، استعمار اروپائیان 
در کشورهای آسیائی و آفریقائی و بهره کشی از نیروی کار را از نتایج انکارناپذیر آن قلمداد می کنند. البته در نقطه مقابل آثار مثبت 
فراوانی هم در پی داشته است ساخت اولین پل آهنی در سال 1779 و احداث نخستین شبکه راه آهن در سال 1852 از دستآوردهای 
سال های ابتدائی انقالب صنعتی محسوب می شود و به دنبال آن پیدایش کارخانجات صنعتی بزرگ، شتاب اختراعات و ابداعات، 
افزایش تولیدات و محصوالت صنعتی و کشاورزی، گسترش شهرنشینی،  افول زمینداری و سلطه بی  چون و چرای ماشین بر زندگی 

و جوامع انسانی از دیگر ویژگی های این دوره محسوب می شود.
پر واضح است دانش و شاخه های مختلف علوم پایه و انسانی از این پدیده تأثر پذیرفته است مباحثی نظیر: نرخ رشد اقتصادی، 
تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و ده ها مفهوم علمی دیگر در این دوره بکار گرفته شد. بشر امروزی که زندگی در هزاره سوم را 
تجربه می کند بیش از هر زمان دیگر با پیآمدهای این رویداد عظیم روبرو شده است به نحوی که امروز کمتر مطلب اقتصادی را 
می توان یافت که در آن عباراتی نظیر: عقب ماندگی، توسعه یافتگی، اشتغال، بیکاری، نیروی کار، مشارکت اقتصادی، جمعیت فعال 
و ... استفاده نشده باشد. جنگ، خشکسالی، افزایش جمعیت و روکود، تورم و بحران اقتصادی بشر امروزی را با تهدیدی جدی به 
نام بیکاری درگیر کرده است. نرخ اشتغال و بیکاری در کشورهای مختلف جهان یکی از عوامل موفقیت یا عدم موفقیت اقتصاد آنها 
محسوب می شود از این رو مراکز نظارتی و آماری ملی و بین المللی در دورهای مشخص فصلی و ساالنه نوسانات این شاخص ها را 

مورد بررسی و مطالعه قرار می دهند. 
  مرکز آمار ایران هم در گزارشی که از طرح آمارگیری نیروی کار سال 1388 ارایه داده است نرخ بیکاری را 11/9 درصد اعالم 
کرده است و یادآور می شود این عدد در میان زنان و مردان مناطق شهری بیشتر از نقاط روستائی است و تغییرات آن نسبت به 
سال گذشته 1/5 درصد افزایش را نشان می دهد بر اساس آمارهای گزارش شده نرخ بیکاری در فصول تابستان و زمستان به ترتیب 
به پائین ترین و باال ترین حد یعنی 11/3 و 14/1 درصد می رسد. در این میان استان های خراسان شمالی با 6/4 درصد کمترین و 
لرستان با 19 در صد بیشترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند. همچنین بخش خدمات با47/4 درصد و بخش کشاورزی 

با 20/9 درصد باالترین و پائین ترین نرخ فعالیت را کسب کرده اند.
 بررسی آمار یاد شده در گروه ها و جمعیت های خاص نظیر توان یابان می تواند نتایج کامأل متفاوتی در پی داشته باشد زیرا عدم 
ناعادالنه فرصت های شغلی، خالء یا کمبود حمایت های  ایاب و ذهاب، توزیع  مناسب سازی مسیرهای و اماکن شهری، مشکالت 
قانونی، نبود باورهای صحیح نزد کارفرمایان و عدم رقابت پذیری و خودباوری نزد توان یابان اصلی ترین عوامل نگران کننده در زمینه 

اشتغال معلوالن محسوب می شود. 
کلمه  آن  و  می شود  خالصه  سحرانگیز  کلمه  یک  در  سؤال  این  پاسخ  کرد؟«  باید  »چه  داد  پاسخ  سؤال   یک  به  بایستی  حال 
ضرورت  نوظهور،  نسبتأ  پدیده  این  گوناگون  ابعاد  تشریح  به  توان یاب  فصلنامه  از  شماره  این  اصلی  پرونده  است.  »کارآفرینی« 
بهره مندی از آن، نقش نهاد ملی حمایتی نظیر سازمان بهزیستی در این زمینه، حضور موسسات خیریه در بسترسازی مناسب و 

مسؤولیت های بخش خصوصی اختصاص یافته است.

کارآفرینی نیاز امروز ضرورت فردا
رضا سخن سنج
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ــدۀ  ــد روز افزون جمعيت جهان در دو س رش
ــی از  ــا تحوالت اقتصادی ناش ــر، همراه ب اخي
ــا افزايش ركود  ــی، دنيا را ب ــای جهان جنگ ه
ــران مواجه كرده  ــورها را با بح ــتر كش و بيش
ــران و مديريت  ــت. برای مقابله با اين بح اس
آن، جوامع مختلف، راه های متفاوتی در پيش 
گرفتند، اما كاري ست رويكردی خالقانه برای 
غلبه بر اين ركود و روشن كردن موتور توسعۀ 

اقتصادی چندان ساده نبود.
ــترش كارآفرينی  ــروزه، اكثر جوامع بر گس ام
ــعه« اتفاق نظر  ــد و توس به عنوان »موتور رش
ــرای ورود به قرن 21، كارآفرينی را  دارند و ب
ــک ضرورت می دانند.  در پهنۀ بين المللی ي
اگرچه كارآفرينی تا حد زيادی توانست ركود 
ــورهای توسعه يافته  مهار  اقتصادی را در كش

كند،
ــخگويی به برخی  ــرد در پاس ــن رويك ــا اي  ام
معضالت جوامع ناتوان بود، ضمن اينكه خود 
ــه از آن جمله می توان  ــد، ك ــث بحران ش باع
ــاره  ــه افزايش اختالف ميان غنی و فقير اش ب
ــتی ميان  ــا كه فاصلۀ معيش ــرد؛ بدين معن ك
ــازمانی آنان )يا  ــزرگ و بدنۀ س كارآفرينان ب

مشتريان كسب و كار آنها( بيشتر شد. 
ــياری از  ــكل، بس ــا اين مش ــه ب ــرای مقابل ب
ــل گيتس، مدير  ــرو چون بي كارآفرينان پيش
ــافت، و يا پير اميديار، مدير  شركت مايكروس

ــيس بنيادهای عام المنفعه  »ای بی«، به تأس
ــترش اهميت  ــان با گس ــد. همزم روی آوردن
ــردازان  ــی، نظريه پ ــرمايۀ اجتماع ــوم س مفه
مديريت به اهميت بازده اجتماعی كسب و كار 
ــاس شده و به  در كنار بازده اقتصادی آن حس
ــكده های  مفهوم كارآفرينی اجتماعی در دانش
مديريت توجه كردند. مثاًل، پيتر دراكر تأكيد 
ــرادف راه اندازی  ــی مت ــد كه كارآفرين می  كن
ــب و كار جديد نيست و اين فرآيند لزوماً  كس

با انگيزۀ كسب سود آغاز نمی شود. 
ــرورت توجه  ــود بر ض ــار خ ــام آث وی در تم
ــی فعاليت های  ــرات اجتماع ــران به تأثي مدي
خود و شركت هايشان بر محيط اطراف تأكيد 

می كند. 

مفهوم شناسی کارآفرينی
 اجتماعی

ــنايی با مفهوم كارآفرينی اجتماعی،  برای آش
ــت ابتدا دو عنصر مفهومی اين كلمه؛  الزم اس
ــی و به دو  يعنی كارآفرينی و اجتماعی بررس

پرسش زير پاسخ داده شود: 

1. چه فعاليتی كارآفرينانه است؟ 
ــی  ــی را اجتماع ــی كارآفرين ــه فعاليت 2. چ

مي سازد؟ 

کارآفرينی 
ــود، تاريخ پرباری  واژۀ كارآفرينی، در پس خ
ــن مفهوم را مورد  ــدا اقتصاددانان اي دارد. ابت
ــه قرار دادند و پس از آن بود كه به حوزۀ  توج

مديريت راه يافت .
ــرن نوزدهم  ــوی كه در ق ــاددان فرانس  اقتص
ــه داد، جان  ــن كلم ــدی به اي ــای جدي معن

نظر  ــه  ب بود.  ــت  باتيس
فردی  ــن  »كارآفري وی 
اســت كه مسئوليـــت 
فعاليت  ــع  توزي و  توليد 
اقتصادی خود را برعهده 
می گيرد و كارآفرينــی، 
بازده  ارتقـــای  يعنــی 
ــطح به  از يک س منابع 
ــا بهره  ــطحی ديگر ب س
قرن  در  ــتر«.  بيش وری 
بيستم، ژوزف شومپيتر، 
كارآفرين را نيـــــروی 
ــعۀ  محركه و موتور توس
ــادی، و كارآفرينی  اقتص
ــر  تغيي و  ــالح  اص را 
ــت.  ــوی توليد دانس الگ

ــی تعيين كنندۀ كارآفرين،  به زعم وی، ويژگ
ــا ابداع  ــد و ي ــای جدي ــه كاره ــت زدن ب دس
روش های نوين در انجام كارهای جاری است. 
كارآفرينان شومپيتر عوامل تغييرات اقتصادی 
ــياری از كارآفرينانی كه  ــتند. هرچند بس هس
باتيست و شومپيتر مد نظر داشتند، كار خود 
را با راه اندازی كسب و كاری سودآور و نو آغاز 

کارآفرینی اجتماعی
 )تعاریف و نظریه ها(

زهرا عمرانی

تأکيـد  دراکـر  پيتـر 
می  کند که کارآفرينی 
راه انـدازی  متـرادف 
کـار جديـد  و  کسب 
فرآيند  اين  و  نيست 
کسب  انگيزۀ  با  لزومًا 
نمی شود.  آغاز  سـود 
وی در تمام آثار خود 
توجـه  ضــرورت  بر 
مديــران به تأثيرات 
فعاليت های  اجتماعی 
خود و شرکت هايشان 
بر محيط اطراف تأکيد 

می کند. 
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كردند، اما راه اندازی كسب و كار نمی توانست 
ــد.  ــی كارآفرينی باش ــی جوهر اصل به تنهاي
ــای تعاريف نوين  ــروزه به عنوان مبن آنچه ام
ــت  ــی به كار می رود، تعاريف باتيس كارآفرين
ــومپيتر است كه كارآفرينان را »نوآوران،  – ش
ــعه  عوامل تغيير و موتور محركه در پس توس

اقتصادی« می ناميد. 
ــده در  ــات مطرح ش ــورت ادبي ــا و م ويراوادن
پژوهش های مرتبط با كارآفرينی اجتماعی را 
از چهار منظر اهداف پژوهش، دامنۀ پژوهش، 
ــف كارآفرينی اجتماعی  ــازی و تعري مفهوم س
جمع آوری كردند. اين پژوهشگران،كارآفرينی 

ــف كردند:  ــن طور تعري ــی را اي اجتماع
ــت  ــی اجتماعی، پديده  ای اس »كارآفرين

ــی كه  ــازمان های غيرانتفاع ــاری در س رفت
ــدف آن ايجاد ارزش اجتماعی از طريق  ه

بهره برداری از فرصت هاست«. 
تعاريف  ــز  ني ــت  مديري ــردازان  نظريه پ

ــه داده اند. به نظر  ــددی از كارآفرينی ارائ متع
دراكر، كارآفرينان، كاشفان فرصت ها هستند، 

ــد  چن ــت خود هر ممكن اس
آنــان 

ــل  عامــــــــ
ــند  و فقـط  ــر نباش تغيي

ــای  ــر در حـوزه ه تغيي ــای  فرصت ه
مختلف، چون فنآوری، بازار و ... را به بهترين 

نحو شناسايی كرده باشند. 
ــال ها ديدگاه های متنوع و تعـــاريف  طی س
ــا كارآفرينی ارائه  ــی در ارتباط ب مختلـفــــ
ــف منحصر  ــت. امروزه تــــعريـــ ــده اس ش
ــند، وجود  ــردی كه همگان پذيرفته باش به ف
ــيعی از فعاليت ها  ــدارد. تعاريف بر طيف وس ن
ــازمان  ــه عبارت اند از، تحمل ابهام، خلق س ك
ــع آوری عوامل  ــف فرصت ها، جم جديد، كش
توليد و توليد تركيبات جديد تأكيد می كنند.

اجتماعی

ــايی تفاوت های ميان كارآفرينی و  برای شناس
ــت كه  كارآفرينی اجتماعی، اولين قدم آن اس
ــت »اجتماعی« را مد نظر  معنای تلويحی لغ
ــن لغت وجه  ــرا كه در واقع اي ــرار دهيم، چ ق
تمايز دو نوع كارآفرينی است و بدان معناست 
ــی بودن  ــی و غيراجتماع ــان اجتماع ــه مي ك

فعاليت تفاوت وجود دارد.
ــگران حوزۀ كارآفرينی اجتماعی  بين پژوهش
ــترده ای وجود دارد ، مبنی براينكه  توافق گس
ــزۀ كارآفرينان اجتماعی اهداف اجتماعی  انگي
است. آنها تمايل دارند كه از راه های گوناگون 

به جامعه سود برسانند. 
ــی  ــاس، كارآفريــن ــن اس ــر اي ب
فعاليت هايــی  شامـل  اجتماعی 
ــبرد  پيش ــتای  راس در  ــت  اس
اهداف اجتـماعـی. در اهــداف 
اجتماعی، بيــش از يک 
ــرح  مطـ ــرد  ف
منافـع  و  است 
يـا                        گـــروه  به 
از  ــی  جمع
خواهد   افراد 

رسيد.
برای   واقع  در 

ــان  كارآفرين
 ، ــی عــــــــ جتما ا
به  ــی«  اجتماع ــت  »مأموري
روشنی در رأس همۀ امور قراردارد. 
ــی اجتماعی و كارآفرينی  تمايز كارآفرين
ــت كه انگيزۀ  ــب و كار اين اس در بخش كس
ــود« و كارآفرينی اجتماعی  ــی » س كارآفرين

تجلی »نوع دوستی« است. 

کارآفرينی اجتماعی
ــارت »كارآفرينی اجتماعی« خيلی  از تولد عب
ــی اين مفهوم  ــذرد، اما ما به ازای عمل نمی گ
ــت. در طول قرون  ــته اس از ديرباز وجود داش
گذشته،كارآفرينـــان اجتماعـــی، مؤسسات 
بسياری تأسيس و با فعاليت های بشردوستانۀ 
خود جوامع را متحول كرده اند. تخصيص واژۀ 

جديد به اين مفهوم قديمی، از آن رو اهميت 
ــی، هويت علمی پيدا  دارد كه اين حوزۀ عمل
ــی )هرچند مبهم ( ــرای آن مرزهاي كرده و ب

تعريف شده است.
ــی، اوليـــن بار در  ــی اجتـماع واژۀ كارآفرين
ــای 1960 و 1970، در ادبيات مربوط  دهه ه
ــد. اين مفهوم  به تغييرات اجتماعی پديدار ش
را در دهه های 1980 و 1990 بيل درايتون و 
ديگرانی چون چارلز ليدبيتر به طور گسترده 
مطرح كردند. محققان ميان سه شكل مختلف 
كارآفرينی اجتماعی تمايز قائل اند. يک گروه، 
كارآفرينی اجتماعی را ابتكار عمل سازمان های 
ــب درآمدهای اضافی،  غيرانتفاعی، برای كس
ــع بودجه های  ــدن با قط ــه رو ش ــس از روب پ
ــركتی،  ــی، كمک های نقدی فردی و ش دولت
ــش نيازهای اجتماعی و  افزايش رقابت، افزاي
فشار حاميان مالی برای كوچک شدن و ادغام 
ــروه دوم، كارآفرينی اجتماعی را  می دانند. گ
ابتكار عمل كارآفرينان مستقل برای رفع يک 
ــخص تعريف می كنند.  ــكل اجتماعی مش مش
ــف فوق،  ــع بندی تعاري ــرا، با جم ــر و نوب مي
ــتفاده خـالقانۀ  كارآفرينی اجتماعـــی را اس
ــب فرصـــت ها  ــع، بــرای تعقيــ از منـــاب

ــدف خلق  ــا هـ ــا ب ب ــــــازمان  س
فعاليت هايی 
منجر  ــه  ك
مزايای  به 
ــی  ع جتما ا
پايدار می شوند، 

می دانند.
ــه  همان طـــور كـــــ
در  ــی  تغييرات ــان  كارآفرين
ــب و كار به وجــود  وضعيت كس
ــد، كارآفرينــان اجتماعــــی  می آورن
ــوند.  ــی می ش ــأ تغييرات اجتماع ــز منش ني
ــی كه ديگران  ــا بهره بری از فرصت هاي آنها ب
ــای  ــق رويكرده ــد و از طري ــده می گيرن نادي
ــی برای بهبود وضع  جديد و خلق راه حل  هاي
ــک می كنند. به نظر  ــد جامعه كم آن، به رش
ــوكا،  ــۀ آش ــل درايتون، بنيان گذار مؤسس بي
كارآفرينان اجتماعــی نه فقط به دادن ماهی 
ــوند، بلكه حتی  ــنه راضی نمی ش به فرد گرس
ــان نمی كند؛  ــوزش ماهی گيری نيز قانعش آم
ــه صنعت ماهی گيری  ــان به دنبال آن اند ك آن

را متحول سازند.
كارآفرينی اجتماعی در ده سال گذشته رشد 
بی سابقه ای در جهان داشته است. در بخشی 
از گزارش تحقيق ديده بان جهانی آمده است، 
كسب و كارهای اجتماعی جديد با نرخ رشدی 
ــب و كارهای تجاری مرسوم  ــريع تر از كس س

راه اندازی می شوند.
تحقيق ديگری نشان می دهد كه در كشورهای 
توسعه يافته، نرخ استخدام در بخش كسب و 
كارهای اجتماعی ، به طور چشم گيری  از اين 
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نرخ در بخش های متداول قبلی پيشی گرفته 
است. 1/3 تريليون دالر از مبلغ سرمايه گذاری 
ــش غيرانتفاعی  ــال 1999 را بخ ــده در س ش
توليد كرده و 5/1 درصد از GDP كشورهای 
ــت. اين  ــكيل داده اس ــبه را تش مورد محاس
ــزرگ اقتصاد جهانی  بخش، هفتمين بخش ب
را با نزديک به 40 ميليون كارمند تمام وقت و 
200 ميليون كارمند داوطلب شكل می دهد. 
ــان اجتماعی بيش از 3/5  ــا، كارآفرين در اروپ
ــد. هرچند همۀ  ــغل ايجاد كرده ان ميليون ش
ــان  ــاً كارآفرين ــی، لزوم ــات غيرانتفاع مؤسس
ــن كه كارآفرينی  ــتند، اما همي اجتماعی نيس
ــد جهانی  ــدۀ قدرتمن ــی به يک پدي اجتماع
ــده، دليل صحت اين ادعاست. جرج  تبديل ش
ــق پرمراجعه ترين  ــه ای كه به ح ديز در مقال
ــت، به  منبع در حوزۀ كارآفرينی اجتماعی اس
ــش ويژگی عمدۀ كارآفرينان اجتماعی كه  ش

در زير آمده است، اشاره می كند: 
1. آنان عامالن تغيير در بخش اجتماعی اند. 
ــداری مأموريت  ــق و نگه ــرای خل ــان ب 2. آن

اجتماعی ارزش تعريف می كنند. 
ــف و پيگيری  ــی كش ــه در پ ــان مجدان 3. آن
ــيدن به هدف  ــرای رس ــای جديد ب فرصت ه

هستند. 
ــود را درگير فرآيند  ــان به طور مداوم خ 4. آن

نوآوری، يادگيری و انطباق می كنند. 
ــدن به  ــه و بدون محدود ش ــان بی باكان 5. آن

وسيلۀ منابع در دسترس، فعاليت می كنند. 
6.  آنان به مخاطبان خود پاسخگو هستند. 

ــن موضوع،  ــزون به اي ــود توجه روزاف ــا وج ب
ــان در نظر افراد  ــی اجتماعی همچن كارآفرين

معانی مختلف دارد.
ــی را منــحصر  ــی اجتماعـ برخی، كارآفرين
ــی ای می دانند  ــازمـان های غيرانتفاعــ به س
ــود، فعاليت های  ــبرد اهداف خ كه برای پيش
سودآور و درآمدزا می كنند. بعضی اين مفهوم 
ــانی به كار می بـــــرند  كه  را برای تمام كس
ــازمان های غيرانتفاعــــــی  به راه انـدازی س
ــص  ــی آن را مختــ ــد. گروه ــدام می كنن اق
ــی  انتفاع ــازمان های  س از   ـــــــته  دس آن 
ــام المنفعه دارند.  ــد كه اهداف ع مــــی دانن
ــوان »معنای  ــز در مقالۀ خود با عن ــرج دي ج
ــی اجتماعی« می گويد: »كارآفرينان  كارآفرين
ــان با اهداف  ــه ای از كارآفرين ــی گون اجتماع
ــتند.«. وی می افزايد: »افرادی  اجتماعی هس
كه در كارشان نوآوری بيشتری دارند و توسعۀ 
ــاً كارآفرين تر  ــی ايجاد می كنند، طبع اجتماع
ــتند.« بدين ترتيب، كارآفرينی اجتماعی  هس
می تواند شامل اهداف اجتماعی، فعاليت های 

ــيس صندوق های اعتبارات  تجاری)مانند تأس
ــو برای  ــی ن ــن راه حل هاي ــا يافت ــرد( و ي خ

پاسخ گويی به معضالت  اجتماعــــی باشد.
ــای خود را از  ــی اجتماعی، ويژگی ه كارآفرين
بخش های متعددی چون تجارت ، امورخيريه 
و جنبش های اجتماعی گلچيــن كرد تا برای 
ــكالت اجتماعی راه حل های بديع بيابد و  مش
ــی پايدار و جديدی ايجاد كند.  ارزش اجتماع
ــگفت آوری از  ــک نمونه های ش ــخ، بی ش تاري
ــون فلورانس  ــرات اجتماعی )چ عامالن تغيي
ــدی و ...( به  ــوزان آنتونی، گان ــگل، س نايتين
خود ديده است، اما آنچه امروز متفاوت است، 
ــاس و ماحصل تأثيرات اجتماعی جديد و  مقي
ــرت آور رويكردهای به كار رفته  نيز تنوع حي

در آنهاست.
ــال حاضر، از افرادی چون محمد يونس  در ح
)مؤسس بانک گرامين(، پير اميديار )مؤسس 
ــوزه ورونيكا  ــازی e-bay(، خ ــگاه مج فروش
)مبدع سيستم مراقبت و پرستاری از بيماران 
ــس بنياد  ــرت ردفورد )مؤس ــه(، راب در خانــ
فيلم سازان مستقل( و ... به عنوان كارآفرينان 

اجتماعی موفق دنيا نام برده می شود . 
ــد، معنای كارآفرينی  ــاره ش همان طور كه اش
ــت. در  ــخص نيس اجتماعی اغلب واضح و مش
واقع، اين عدم وضوح، كه انعطاف پويا ناميده 
می شود، مبنای تأثير بسيار زياد آن نيز هست. 
كارآفرينان اجتماعی اغلب چونان بت شكنانی 
ــب و كارهای  ــد كه به جای كس عمل می كنن
متداول، چشم انداز استراتژيک، پويا و متنوع 
دارند و چون نمی خواهند مأموريت اجتماعی 
ــر كجا كه ممكن  ــود را از بين ببرند، در ه خ
ــع می گردند. از  ــد، به دنبال متحد و منب باش
ــان، با دولت،  ــياری از آنان، همزم اين رو بس
ــای داوطلب،  ــتانه، نيروه ــای بشردوس نهاده
ــاری همكاری  ــی بازارهای تج ــا و حت بانک ه

می كنند.
ــت كه  اهميت كارآفرينی اجتماعی در آن اس
در پی يافتن راه حل های مؤثر، پايدار و جهان 
ــت. با توجه به اينكه، كشور ما نيز  شمول اس
ــرفت گام برمی دارد،  ــير توسعه و پيش در مس
ــی اجتماعی می تواند به  طرح مقولۀ كارآفرين
ــرده و برای  ــرفت كمک ك ــريع روند پيش تس
برخی معضالت موجود در حوزۀ كسب و كار، 
ــوی ديگر،  راه حل های پايدار فراهم كند. از س
ــابقه در حوزۀ فعاليت های  ايران كشوری پرس
ــذا توجه به رويكردی نو  ــت، ل عام المنفعه اس
ــن زمينه می تواند قابليت های بالقوۀ اين  در اي

حوزه را به فعل درآورد. 

به  اجتماعی«  »مأموریت  اجتماعی،  کارآفرينان  برای  واقع  در 
امور قراردارد. تمايز کارآفرينی اجتماعی و  روشنی در رأس همۀ 
کارآفرينی در بخش کسب و کار اين است که انگيزۀ کارآفرينــی 

» سود« و کارآفرينی اجتماعی تجلی »نوع دوستی« است. 
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  گفت وگـو با آقای حميدرضا اسـماعيل، 
مسئول ستاد کشـوری در حوزۀ معاونت 
توانبــخشـی و بهزيستــی کل کشور، 
کارشناس ارشد کاردرمانــی و مـدرس 
دانشـگاه علوم بهزيستی فرصتی فراهم 
کرد تا موضوع کارآفرينی معلوالن مورد 
بررســي کارشناسـانه قرار گيـرد نكته 
جالب اين مصاحبه اين بود که موضــوع 
مورد بحث، يعنـی کارآفرينی معلوالن و 
مسـايل مربوط به اشـتغال آنها در خالل 
تعاريف ديگر بيان شـده تـا ضمن اينكه 
بحث ملموس تر می شـود، پيوستگی اين 
مطلب با سـاير حوزه هـای مرتبط حفظ 

شود. 
شـايد مناسب باشد ابتــدا با مفاهيــم 

کارآفرينی و معلول بيشتر آشنا شويم.

ــدای بحث بايد اين نكته را عرض      در ابتــ
ــرد دارای معلوليت« به  كنم كه به مفهوم »ف
عـنــوان يـک انــگـارۀ كلــی اعتـقاد دارم. 
PWD  در تمام دنيا هم آنها را تحت عنوان

ــد،  )People with disability( می شناس
يعنی افرادی كه شرايط شهروندی مشخصی 
دارند، اما به عنوان شهروندان اصلی درجامعه 
ــفانه در جامعۀ ما اين  ــتند. متأس مطرح هس
افراد را معلول می نامند. من نيز قباًل از كاربرد 

اين واژه عذرمی خواهم . 
ــب و كار هم كه  اجازه می خواهم به مفهوم كس
ــوم كارافرينی دارد  ــاط تنگاتنگی با مفه ارتب
ــه معانی خريد  ــای لغت از آن ب و در كتاب ه
ــاره كنم.  ــود، اش و فروش و تجارت ياد می ش
ــت كه  ــب و كار، فعاليتی اس در حقيقت كس
منجر به درآمد می شود، نيز حالتی از اشتغال 
و فعاليت شناخته می شود كه در طی آن كاال 
ــب،  يا خدمات به منظور فروش آنها برای كس

توليد و خريده می شود. 
برای اين مفهوم، تعاريف متعددی مثل فروش 
ــب سود  يا انتقال يا معامله كاال با انگيزۀ كس
ــوان قوی ترين انگيزه، وجود دارد  مالی، به عن
ــت و بر  ــه همگی با احتمال خطر همراه اس ك
آينده تمركز دارد. عدم اطمينان از ويژگی های 

كسب و كار است. 
   کارآفرين کيست؟ 

ــه به اين  ــت كه هميش    كارآفرين فردی اس
ــه چگونه می توان يک  موضوع فكر می كند ك
ــودآور تبديل كرد.  ــه يک فرصت س ايده را ب

ــر و خالقيت  ــت دارای ايده، فك ــردی اس او ف
ــب و كار توأم با  البته منظور از ايده، ايدۀ كس

احتمال خطر است. 
ــرآمدهای بحث كارآفرينی بر اين  ژوپيتر از س
ــت كه كارآفرينی، موتور توسعۀ كشور  باور اس
ــت. به نظر او، كارآفرينی، يعنی ايجاد كار  اس

كه اساس ماندگاری است.
دربارۀ نــــــوآوری و شكوفايی كه كارآفرين 
مطرح می كند، بحث های نو و جديدی وجود 
ــده در  دارد. همين نوآوری و خالقيت ارائه ش
ــت كه آنها را به سمت  ــكل های جديد اس ش
ــد و رقبا را از  ــوق می ده پويايی اقتصادی س

گردونه خارج می كند. 
ــر، كارآفرينی يعنی  به بيان ديگ
مديريت فرصت، حضور در بازار، 
ــدگاری در بازار  حفظ بازار و مان
ــعۀ بازار و بهبود  كه منجر به توس

كمی و كيفی آن می شود.
حضور بيشتر كارآفرين، با توسعۀ 
ــتر همراه است. و  اقتصادی بيش
ــت كه اهميت كارآفرينی  اينجاس
 )e n t r e p r e n e u r s h i p (
آشكارتر می شـــود. در كنــــار 
ــی  می تـــوان به  بحث كارآفرين

ــاره كـــرد كه وقتی  ــوم آفرينندگی اش مفهـ
بين آرمان و واقعيت فاصله وجود دارد، ظاهر 

می شود. 
منبع اين آفرينندگی احساس نياز به پركردن 
فاصلۀ ميان وضع مطلوب و وضع موجود است. 
     ويـژگــی هــای کارآفريــن خـوب 

چيست؟ 
ــتلزم دو ويژگی      كارآفرين خوب بودن مس

است: 
ــرای يادگيری  ــاد به نفس ب ــتن اعتم 1. داش

هرچه بيشتر 
2. جسارت و شجاعت مواجهه با شكست.

ــر خصوصيات يک كارآفـــرين مجرب  از ديگ
ــه دليل اهميت يكايک آنها از هيچ كدام  كه ب
نمی تــوان چشم پوشی كرد عبـــارت   است از: 
تغييــرپذيری، فرصــت طلبی ريسک پذيری، 
تنوع طلبی، استـقالل طلبی، استــرس  پذيری، 
مثبت انگـاری، كيفيت شناســی، خالقيـــت، 
ــازنده، مقاوم و  ــی، هدف جويی، س تعالی جوي

بازارشناس بودن.
    نقش کارآفرين در جامعه چيست؟

ــروت و توزيع آن  ــبب ايجاد ث    كارآفرين س

ــن همچنين  ــود. كارآفريـ ــه مـی ش در جامع
ــويق و ترغيب  ــن آوری و تش ــل انتقال ف عام

سرمايه گذاری است. 
ــترش بازارها، تعادل در  كارآفرينی سبب گس
ــی، تجديد حيات  ــش بروكراس ــاد، كاه اقتص
ــادی، نوآوری و ايجاد رقابت و ماندگاری  اقتص

در بازار توسعه نيز می شود. 
     از آنجـا کـه می خواهيم کارآفرينی را 
با هدف بهبود وضعيت اشـتغال معلوالن 
در جامعه، بررسـی کنيم، لطفًا تاريخچه 

وضعيت معلوالن را تعريف کنيد.  
    در سال هـای اخيـر، تقريباً پنج طبقه بندی 
ــع معلوالن در گذر  مختلف، تحت عنوان وض

زمان، مطرح شده است: 
ــا معلوالن،  ــه ب ــورد اولي 1. برخ

حذف و طرد آنها از جامعه بود. 
ــپس نگهداری معلوالن در  2. س
ــبانه روزی ها رواج  نوانخانه ها و ش

يافت. 
3. در دورۀ سوم انقالب اخالقی، 
به سركردگی پنل)Pinel( اتفاق 
افتاد كه براســــاس آن معلوالن 
نمي بايســـت از جامعـه حــذف 
می شدند، اين انقالب غل و زنجيرها را از پای 

معلوالن باز كرد. 
4. در دورۀ چهارم، خدمات تلفيقی و نگهداری 

معلوالن در كنار خانواده ها مطرح شد. 
ــم كه بعد از جنگ جهانی اول  5. دردورۀ پنج
و دوم و مصادف با بازگشت ميليون ها مجروح 
ــول جنگی به خانه های خود بود، الحاق  و معل
معلوالن به جامعه، خودشكوفايی آنها و ايجاد 
ــراد جامعه  ــاير اف ــوق برابر برای آنها با س حق

مطرح شد.
     با توجـه به شرح موضوع ،  پذيــرش 
حقـوق برابر با سـاير افـراد جامعه برای 
معلوالن، يعنی ايجاد فرصت های شـغلی 
برابـر بـرای آنها در جامعه. ايـن مورد را 
چـــگونه در جهـان و در کشـــورمان 

می بينيد؟
ــای ايجاد  ــه عنوان زمينه ه ــه امروز ب     آنچ
ــورمان  ــغلی برای معلوالن كش فرصت های ش
ــت كه همه  ــم، چيزی اس ــاد می كني از آن ي
ــرفته جهان از آن گذشته اند.  كشورهای پيش
اما در مورد وضعيت اشتغال معلوالن در عرصۀ 

کارآفرینی معلوالن، بایدها و نبایدها
مصاحبه: نیلوفر رمضانی

به بيان ديگر، 
کارآفرينی يعنی 
مديريت فرصت، 
حضور در بازار، 

حفظ بازار و 
ماندگاری در بازار 
که منجر به توسعۀ 
بازار و بهبود کمی و 
کيفی آن می شود.
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ش
ــازمان ملل  بين المللی، انجام وظيفه ای كه س
ــازمان  متحد در ارتباط با معلوالن بر عهدۀ س
ــت،  گذاشتـــه اس  )ILO( كار  ــی  جهانـــ

اهميت دارد. 
ــال 1955 به بعد، شاهد  ــتا از س در اين راس
ــيون ها هستيم  تدوين مجموعه ای از كنوانس
كه ماحصل همكاری گروهی، سازمان جهانی 
ــاف و كارفرمايان  ــا نماينده هايی از اصن كار ب
مختلف است. هدف از ايـــن گردهمايـــی ها 
دستيابی به قوانينی كلی برای حضور معلوالن 

در جامعه است. 
     لطفًا دربارۀ اين کنوانسـيون ها و تأثير 
آنان بر وضع اشـتغال معلـوالن صحبت 

کنيد.
    در بين كنوانسيون های تصويب شده، 

ــت زيادی  ــيون اهمي دو كنوانس
دارند: 

1. پيمان نامه 159 كه در 
زمينۀ معلوالن و حل 

مشكالت آنها بسيار 
با اهميت است.

توصيــه نامـه   .2
برای  ــه  ك  168
ــعۀ اشتغال  توس
افـراد معلـــول 
در جامعــــــه 
شـده  تدويـــن 

است.
بر طبق كنوانسيون 

159، اصول راهنمای 
توان بخشی حرفــــه ای 

تمام  عمل  معلوالن، مالک 
كشورها قرار می گيرد و در تمام 

ــتغال  موارد بر آمـوزش پيــش از اش
تأكيــد می شود؛ فرآيندی كه فرد معلول را 

برای دســتيابی به شغـل ايمـن، با قابليــت 
رشد و بهبود  شرايط آماده می كند. 

اين  فرآيـند  شامل ارزشيــــابی، ارزيــــابی، 
ــوزی و كاريابی  ــه ای، حـرفه آم راهنمايی حرف
ــترس  ــت و در همين  مجموعه بر در  دس اس
بودن مداخـالت توان بخشــــــی حرفه ای و 
فراهم كردن زمينـــــۀ ارتقـای فرصــت های 
ــغلی برای همه معلوالن در بازار كار تأكيد  ش

می شود. 
ــرار می گيرد كه   ــز مورد توجه ق ــن نكته ني اي
ــول در جامعه بايد  ــرد معل ــه توانايی های ف ب
نگرش مثبت ايجاد شود، چون اين نكته ثابت 
ــت كه وقتی فردی از يک عضو دچار  شده اس
ــر او قوی تر عمل  ــت، عضو ديگ ــت اس معلولي

می كند. 
ــكاران فاقد  ــياری از وكالی معلول از هم بس
ــس نبايد  ــی گرفته اند، پ ــت خود پيش معلولي
ــرد، بلكه بايد  ــاره ك ــاً به ناتوانی آنها اش مرتب
ــد.  ــغلی باش ــاوی فرصت های ش تأكيد بر تس

همچنين بخش های آموزشی و  اشتغال زايی، 
ــه در اين كار  ــر نظام هايی ك ــد با تأكيد ب باي

سياست گذاری می كنند، همكاری كنند.
ــازمان بين المللی كار، يک   برهمين اساس، س
ــری از موانعی را كه برای نيل به اين هدف  س
ــر راه معلوالن وجود دارد، مطرح و بيان  بر س
ــن موانع بايد با  ــتن اي می كند كه برای برداش
ــه به قواعد كلی و بوم فرهنگ هر منطقه،  توج

كشورها بايد برنامه ريزی های كالن كنند. 
ــيون  ــن موانعی كه در اين كنوانس از مهمتري
ــود، فقدان سياست های كشور و  مطرح می ش
نيز عدم  اعتماد به نفس خود فرد معلول است. 
ــت كه  ــع فيزيكی از موانع ديگـــری اس موان

ــتغال معلوالن را با مشكل روبه رو  می تواند اش
كند. 

وجود انگاره و نگرش منفی در جامعه، كارفرما 
و مسئوالن و خود فرد معلول از ديگر عواملی 

است كه مانع كار معلوالن می گردد. 
اختالفی كه بين فرصت های شغلی و دسترسی 
ــهر و روستا و برای زن و مرد  به خدمات در ش
وجود دارد، می تواند از عوامل مهمی باشد كه 
ــكالتی  ــی فرد معلول را به كار با مش دسترس
ــورها  روبه رو می كند. توصيه نامۀ 168 به كش
می گويد كه بايد قوانين را با توجه به فرهنگ 
ــی خود وضع كنند، موانع را رفع نمايند و  بوم

مناسب سازی كنند. 
همچنين بيان می كند كه نبايد از فرد معلول 
ــيد، بلكه بايد به او دستمزد داد و  بيگاری كش

بدين ترتيب انگيزه مالی اش را تقويت كرد. 
ــده كه  در اين توصيه نامه، همچنين تأكيد  ش
ــرويس های كاری مناسب افراد  برای ايجاد س

در بخش های غيردولتی بايد اشتغال حمايتی 
ــه ای فراهم  ــی و آموزش های حرف و راهنماي

شود. 
ــكل  ــت كه كار در ش ــه ديگر اين اس توصيــ
ــا و كارگاه های كوچک صنعتی پيش  تعاونی ه

برود. 
ــند و  ــت گذار باش ــتر سياس دولت ها بايد بيش

كارها را به بخش خصوصی ارجاع دهند.
ــم از معافيت های مالياتی  موانع اجتماعی، اع
ــر كه مانع  ــياری موارد ديگ ــی و بس و گمرك
ــراد معلول در  ــتغال اف موفقيت در زمينۀ اش

جامعه می شود، برطرف شود. 
    بـا توجه به اينكـه در پيمان نامه 159 
سازمان جهانی کار، در رابطه با کارآفرينی 
و اشـتغال زايی بـرای معلـوالن، به 
توان بخشی حرفه ای به عنوان 
يكی از اصول اشـاره شده 
اسـت، لطفـًا تاريخچۀ 
توان بخشی  خدمات 
سازمـــــان  در 
را  بهزيستـــی 

شرح دهيد. 
ــيــس     از تأس
در ســال 1358 
تا اواخر دهۀ 70، 
راه انـدازی  شاهد 
واحــــــــدهای 
در  ارزشيابــــــی 
به  توجه  و  ــازمان  س
تشكيل  و  حرفه آموزی 
مراكـــــز آموزش دولتی 

در سطح كشور هستيم. 
ــر دهۀ 70، با توجه به بحث    از اواخ
اشتغــال زايــــی زود بازده، بـــا تشكيل 
ــازمان، توجه مطلق به  معاونت اشتغال در س
ــتغال رفت و مراكز آموزشی بسته  ــمت اش س
ــده و شرايط آموزش از اشتغال جدا شد كه  ش
ــترين ضربه را به حضور معلوالن در  اين بيش

جامعه زد. 
ــه كاری گمارديم  ــی اينكه فرد را ب يعنـــــ
ــت، لذا فرد به مرور از  كه در آن مهارت نداش

گردونۀ كار خارج شد. 
ــت مطرح  ــرای حرك ــه الگويی ب ــر اينك ديگ
ــمت  نكرديم. درحالی كه تمام اعتبارات به س
ــد و ديگر نيروی ُزبده  ــرازير می ش اشتغال س
ــاهد  ــت، ش برای هدايت موضوع وجود نداش
ــی كوچک تر  ــم كه به مرور مراكز آموزش بودي
ــرايط حضور افراد بر اساس اهداف  ــد و ش ش
ــد؛ يعنی متأسفانـــه،  ــی مهيا نش توان بخش
فرصت هــای بزرگ، برابری فرصت ها، الحاق 

به جامعه و توانمندسازی امكان پذير نشد. 
ــدند و  در واقع افراد به مرور بدهكار و بيكار ش
ــه جای اينكه به فرد  ــد ب اين انفكاک باعث ش
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ستان 1389
هار و تاب

شماره 35 و 36 ب
ماهی گيری ياد بدهيم، به او ماهی بدهيم. 

    راهكار چيست؟
     برای اين كه بتوانيم فرد را در اين مجموعه 
حمايت كنيم، چهار اصل را بايد رعايت كنيم. 
ــاده تر، چهاروجهی ای را در نظـــر  به بيان س
ــک از چهاروجَهش يک اصل  ــد كه هري بگيري

حمايتی را بيان می كند. 
يكی از ابعاد آن »سرويس های حمايتی« است 
ــيل ها و ظرفيت های  كه بايد بر مبنای پتانس
ـــــــود. بايد برای فرد  فرد در نظر گرفته  ش
ــــازی ها انجام شود،  هماهنگی ها و مناسب س
ــايل كمكی مورد نياز فرد در محيط  مثاًل وس

كار بايد فراهم شود. 
ضلع ديگر اين چهار  وجهی را آموزش تشكيل 
ــيون ILO 159 نيز بر  می دهد كه در كنوانس
ــت، يعنی بايد به فرد معلول  آن تأكيد شده اس
آموزش های الزم داده شود تا بتواند جذب بازار 
كار شود و كار فرما نيز او را به عنوان يک فرد 

زبده به كار گيرد. 
آموزش های ما سه دسته هستند؛ آموزش های 
اوليه، آموزش های تابعی كه تابعی است از كار 
ــوزی، يعنی اينكه اگر فرد مثاًل قرار  و حرفه آم
ــغول به كار شود، اوالً  ــد در تراشكاری مش باش
ــد ببينيم كه تحمل اين كار را دارد يا خير  باي
و بعد اينكه مقياس ها و آموزش ها را به او ياد 
ــكاری را  بدهيم و در آخر هم خود حرفۀ تراش
ــم او را به عنوان يک  آموزش بدهيم تا بتواني

تراشكار به بازار كار وارد كنيم. 
ــی،  ــن چهارضلع ــالع اي ــر از اض ــی ديگ يك
فرصت های شغلی است؛ يعنی شرايطی كه از 
حضور فرد معلول در جامعه حمايت می كند. 
اين فرصت ها را می توانيم از طريق تسهيالت 
يارانه ای، پرداخت تسهيالت به كارفرما؛ مثل 
بيمۀ سهم كارفرما، پرداخت بخشی از حقوق 
ــاًل معافيت های  ــتمزد فرد معلول يا مث يا دس
ــف برای ارائۀ  ــی، ايجاد بازارهای مختل گمرك
ــاد نام های تجاری  محصوالت معلوالن يا ايج
ــوالن فراهم  ــه جامعۀ معل ــص يافته ب تخصي

ساخت. 
ــن می كنم.  ــا ذكر مثالی روش ــورد آخر را ب م
ــواد را  ــت م ــی، بازياف ــورهای اروپاي در كش
ــهرداری ها به طور كامل به معلوالن واگذار  ش
ــات انحصاری اين بخش  كرده اند؛ يعنی خدم
ــل آنها به  ــع آوری، تغيير و تبدي ــم از جم اع
ــه افراد معلول  ــوارد ديگر را به طور كامل ب م
ــديد جسمی و روانی واگذار  اعم از معلوالن ش
ــغلی برای  كرده اند. پس ايجاد فرصت های ش

معلوالن امكان پذير است. 
ــن چهاروجهی را  ــر اي ــع آخ ــت ضل و در نهاي
ــتغال حمايت شده تشكيل می دهد؛ يعنی  اش
ــرايطی كه بتوانيم به وسيلۀ آن كار را برای  ش
افرادی كه نمی توانند در محل كار حضور دائم 
ــور كامل انجام  ــند يا كار را به ط ــته باش داش

دهند، گسترش دهيم.

ــته  ــرد بايد يا كار »پاره وقت« داش دراينجا ف
باشد يا بخش كوچكی از كار را برعهده گيرد. 
ــال  ــس در واقع اين اصول حمايتی كه از س پ
ــوزۀ معاونت  ــده اند، در ح ــی ش 1386 طراح
ــی، برای تسهيل حضور معلوالن در  توان بخش

كار ارائه شده است. 
    سـازمان بهزيسـتی برای به کارگيری 
اين چهار اصل در رسيدن به هدف نهايی؛ 
يعنی اشتغال معلوالن و فرصت های برابر 
شـغلی برای آنها، چـه برنامه ريزی هايی 

دارد؟
ــتی دو  ــازمان بهزيس ــال حاضر در س     در ح

معاونت به اين بخش می پردازند:
1. معاونت امور توان بخشی كه قباًل يک دفتر 
ــترش پيدا كرده  بوده، اما در حال حاضر گس
ــب كميته ای در اين  ــی از افراد در قال و گروه

قسمت مشغول به كار هستند. 
ــاركــــت های مردمی حوزۀ  ــت مش 2. معاون
اشتغال كه هدف آن فراهم آوردن فرصت های 

شغلی است. 
در بحث فراهم كردن فرصت های شغلی، برنامه 
سازمان بهزيستی، آموزش حرفــه ای و ايجاد 
ــعۀ  ــت كه از طريق توس مهارت های كاری اس
فعاليت سمن ها )NGOها( در برنامه های ما 

قرار خواهد گرفت. 
ــاس، ما با برنامه ريزی و نيز توجه به  بر اين اس
ــال 1386، در  وضعيت خاص اين افراد، در س
قالب كارگاه حمايتی اشتغال حمايت شده را 

پيگيری كرده ايم.
ــن كارها، تغيير آيين نامه ها بود كه  يكی از اي

ــكل كلی اين  ــۀ آن نظام يافتگی بهتر ش نتيج
ــرايط  ــت. اگرچه هنوز تا ش ــا بوده اس بحث ه

مطلوب راهی بسيار طوالنی پيش رو داريم.
ــديد كه  ــت ش ــراد دارای معلولي ــع اف در واق
ــی يافتن كار در جامعه را ندارند، پس از  تواناي
ــی، در قالب كارگاه های  طی دوره های آموزش

توليدی  - حمايتی مشغول كار می شوند. 
در حال حاضر بالغ بر 2000 نفر در 68 مركز 
ــال آينده، با احتساب  كار می كنند و برای س
متقاضيان با سه تا چهار برابر اين افراد مواجه 

خواهيم بود. 
ــرايط بايد ابتدا هدف را  در واقع ما در اين ش

ــم انداز  ــی كنيم و بعد با توجه به چش طراح
الگويی برای حركت فراهم كنيم تا به شرايط 

مطلوب برسيم.
ــوزۀ تئوری  ــن بحث ها از ح ــون نيز اي هم اكن
ــيری را طراحی  ــا مس ــت و م ــارج شده اس خ
ــم كه در آن بالغ بر 80 درصد فعاليت ها  كردي

غيردولتی است. 
البته يک بخش دولتی متمركز نيز برای پايش 
ــام فعاليت ها به  ــم تا تقريباً تم برنامه ها داري
بخش غيردولتی واگذار شود. پس از شناسايی 
ــه موقعيت های  ــرايط آنها را ب ــراد واجد ش اف
ــدی – حمايتی  ــی، مثاًل كارگاه های تولي خال

معرفی می كنيم. 
    منظور از فرد واجد شرايط و معرفی او 
به بخش ها و موقعيت های خالی چيست؟ 

آيا همه واجد شرايط کارند؟
ــرايط      به نظر ما خيلی ها می توانند واجد ش
ــت كه اين افراد  ــند، ولی مهم اين اس كار باش

غربال و درجه بندی شوند. 
ــليمانی از  ــوم اعتمادی و جناب آقای س مرح
ــد. آنها پيش از  ــث بوده ان ــتازان اين بح پيش
ــيابی و راهنمايی حرفه ای  ــن بر بحث ارزش اي
تأكيد مطلق داشتند، ولی امروز كار تغييرات 
ــعی داريم در يک  ــت، يعنی، س كلی كرده اس
ــال حاضر در  ــازی كه در ح ــۀ فرآيندس برنام
ــتان های كشور در دست اجرا است،  بعضی اس
ــرد را غربال كنيم،  ــدو كار توانايی های ف در ب
ــــری افراد آموزش  بديــن صورت كه يک  س
ــش تنظيم  ــی از پي ــده، در قالب بندی هاي دي
ــنجند و بر طبق  ــده، معلوليت فرد را می س ش

ــرايطش او را روانۀ مراكز آموزشی يا محيط  ش
كار می كنند. 

ــايد اگر از همين امروز اين كار شروع شود،  ش
ــور  ــای وضعيت يک كش ــيدن به پ برای رس
ــداوم الزم  ــال كار م ــدرن، بيش از پنج س م

داشته باشيم. 
ــت؛ يعنی  به طور كلی اين يک نظام وارونه اس
ــد،  ــنجيده ش بعد از اينكه توانايی های فرد س

وی به سمت بازار كار هدايت می شود. 
ــناختی كه كارفرما يا كارآفرين از  بر طبق ش
ــاس ايده های او، افراد  ــازار كار دارد و بر اس ب
ــان به  ــا توجه به توانايی هايش ــده ب معرفی ش
آنها سپرده می شوند تا از فرصت شغلی پيش 

پس از تقدير از زحمات فراوان اين مراکز و نيت خير 
و انسانی آنها، که منجر به آموزش بسياری از معلوالن 
شده است، از نقاط ضعف آنها هم ياد کنم؛ اول اينكه 
اين مؤسسات ابتدا شغل را تعريف نمی کنند تا متناسب 
ابتدا  بلكه  ببينند،  تدارک  را  الزم  آموزش های  آن  با 
آموزش می دهند و پس از آن فرد را در بازار کار رها 

می کنند.
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آمده، استفاده كنند.

ــكالت زيادی روبه رو بوديم، زيرا   اوايل با مش
ــناخته بودن موضوع،  كارآفرينان به دليل ناش
ــه كار بگيرند، اما  ــر نبودند معلوالن را ب حاض
حاال با توجه به شناختی كه از اين نيروی كار 
ــدا كرده اند، اين  ــم و توانايی های آنها پي عظي

افراد را جذب كار می كنند. 
در اينجا، ذكر يک نكته اهميت دارد آن اينكه، 
ـــــت و افراد معلول  اين فرآيند كلـی  كار اس
ــت حداقل در چند گروه طبقه بندی  می بايس

شوند.
ــت خيلی  ــراد دارای معلولي ــروه اول اف 1. گ
ــد پاره وقت كار  ــديدند كه فقط می توانــن ش
ــای حمايت  ــه  كارگاه ه ــراد ب ــد. اين اف كنن
ــت  ــده )Sheltered workshop( هداي ش
می شوند و به عنوان يک خروجی نهايی برای 
ــغول به كار  ــد در آنجا مش ــه می توانن هميش

شوند. 
ــده كه با هدف پيش  ــتغال حمايت ش 2. اش
ــمت اشتغال رقابتی در نظر گرفته  رفتن به س

شده است. 
ــرادی با  ــه در آن اف ــد ك ــل رع ــزی مث مراك
ــط )كه توان حضور در جامعه  معلوليت متوس
ــد( می توانند دوره هـــای آموزش فنی    را دارن
ــه دليل  ــی مثاًل ب ــد، ول ــه ای را طی كنن حرف
ــاز به خدماتی مانند   ــول دورۀ آموزش يا ني ط
ــی يا  ــی و فيزيوتراپ ــی، كاردرمان توان بخــش
توانايی  ــانی(كار،  انس ارگونوميک)فاكتورهای 
ــور در خود مراكز فنی حرفه ای را ندارند.  حض
ــز و مراكز  ــوزش در اين مرك ــرای آم ــراد ب اف
مشابه آن با توجه به مناسب سازی جای داده 

می شوند. 
     نظر شما نسبت به مؤسسات نيكوکاری 
مردم نهـاد، مثل رعد، چيسـت؟ به اين 

نوع مراکز چه توصيه هايی داريد؟
    جا دارد كه پس از تقدير از زحمات فراوان 
اين مراكز و نيت خير و انسانی آنها، كه منجر 
ــياری از معلوالن شده است، از  به آموزش بس
ــم؛ اول اينكه اين  ــاط ضعف آنها هم ياد كن نق
ــغل را تعريف نمی كنند تا  ــات ابتدا ش مؤسس
ــای الزم را تدارک  ــب با آن آموزش ه متناس
ــه ابتدا آموزش می دهند و پس از  ببينند، بلك
ــرد را در بازار كار رها می كنند. در حالی  آن ف
ــرايط كار هم بايد  كه در كنار اين آموزش،  ش

وجود داشته باشد. 
ــود  ــات باعث می ش ــوع آموزش اين مؤسس ن
ــات می توانند  ــول كه گاهی اوق كه افراد معل
ــتمزد كامل بگيرند، آمادۀ برای حضور در  دس
كارگاه های حمايتی شوند و از حق خود برای 

كار كامل و استقالل كاری محروم شوند. 
    در اين زمينه چه موانعی وجود دارد؟

ــت كه  ــی از اين موانع، موانع قانونی اس     يك
ــبختانه در كشور ما قوانين بسيار خوبی،  خوش
ــت از حقوق معلوالن  مثل قانون جامع حماي

ــه جامعيت كامل ندارد،  وجود  دارد كه اگرچ
ولی از آن می توان به عنوان قانونی كه حقوق 
ــتناد می كند، نام  افراد معلول در جامعه را اس

برد. 
ــاده »3« اين قانون  ــی از م مادۀ »7« و بخش
تأكيد كنندۀ  فعاليت های حرفه ای و حرفه آموزی 
در اين بخش است كه اين می تواند به حضور 

افراد معلول در جامعه كمک كند. 
ــاده »3« به  ــری م ــت تس ــز اهمي ــۀ حائ نكت
ــوان مثال، در  ــت؛ به عن بخش غيردولتی اس

ــيس صندوق فرصت های شغلی كه  قالب تأس
تأكيدی است بر حضور افراد معلول در بخش 

غيردولتی. 
ــه  ــن و در جامع ــتر قواني ــفانه در بيش متأس
ــت. با وجود  ــت با مهجوريت همراه اس معلولي
ــدا می كند احقاق  ــن، چيزی كه اهميت پي اي
ــه برای  ــت ك ــب خود معلول اس ــق از جان ح
ــال گذشته، سازمان  تحقق اين موضوع، در س
ــور، بحث  ــكاری وزارت كش ــتی با هم بهزيس

كارگر حمايتی را مطرح كرد. 

    لطفًا مفهوم کارگر حمايتی را در قالب 
يـک مثال توضيح دهيد تـا معلوالن نيز 

بيشتر با اين فرصت آشنا شوند. 
     به طور مثال، اگر كارگری به علت شرايط 
ــاعت كار  ــی اش، توانايی 44 س خاص فيزيك
ــاعت  ــت و مثاًل 20 يا 30 س در هفته را نداش
ــاوت آن را پرداخت  ــت تف ــرد، دول كار می ك
ــت كه اين قوانينی  ــد. تالش ما اين اس می كن
را به تصويب هيئت وزيران برسانيم تا مدنيت 
ــتری داشته باشد؛ بدين ترتيب افرادی با  بيش
ــوان كارگر رقابتی  معلوليت درجه يک به عن
ــاتی مثل رعد  ــده )كه در مؤسس و حمايت ش
ــا كار پاره وقت  ــوزش ديده اند(، می توانند ب آم

حقوق كامل دريافت كنند. 
كارگر نوع دوم شخصی است كه در آن كارگاه 
يارانه می گيرد. اينجاست كه موضوع با شرايط 

فرد در جامعه سنخيت پيدا می كند. 
    آيـا برای تعامــل بيــشـتر معلول و 
کار آفرين برنامه آموزشی خاصی در نظر 

داريد؟ 
ــت و باعث  ــم اس ــيار مه ــه بس ــزی ك    چي
ــود، آموزش  ــتگی و انجام موضوع می ش پيوس
ــوزش به  فرد  ــه كارفرما، آم ــت. آموزش ب اس

معلول و آموزش به نيروهای متخصص. 
در همين راستا ما تالش می كنيم با همكاری 
ــرادی را تحت  ــگاه علمی  –  كاربردی اف دانش
ــغلی آموزش دهيم كه هم  ــاور ش عنوان مش
حامی معلوالن در محيط كار باشد و هم مدافع 
حقوق كارآفرين تا بدين ترتيب فرصت تعامل 
هدفمندتر و بهتر ميان معلوالن و كارآفرينان 

فراهم شود. 
    آيـا مطالعــات تطبيقی هـم با سـاير 
کشورها داشـته ايـــد؟ اگر بله، با کدام 

کشورها؟ 
ــه، هماهنگی هايی در زمينه كارگاه های      بل
ــوئد  ــورهايی نظير ژاپن و س ــی با كش حمايت

داشته ايم.
كارگــاه های توليدی  –  حمايتی كارگاه هايی 
هستند كه در اكثر كشورهای در حال توسعه 

يا پيشرفته برای معلوالن فراهم شده اند. 
ــش  ــط در بخ ــن، فق ــور ژاپ ــاًل، در كش مث
ــديد 79 هزار كارگاه توليدی   معلوليت های ش
ــه فقط در يک  ــود دارد. يا اينك ــی وج حمايت
ــرای گروه های  ــور چين، فقط ب بخش از كش
ــزار كارگاه حمايتی  ــار ه ــی بيش از چه ذهن

وجود دارد. 
ــتور العمل هايی هم كه ما در  در حقيقت دس
ــاس تجربه  ــن زمينه تدوين كرده ايم، بر اس اي
ــت كه اميدواريم  و تأكيد بر حضور معلول اس
ــه كارگيری افراد  ــويق كارفرما در ب برای تش
ــل برخوردار  ــه كار، از جامعيت كام معلول ب

باشد. 
    برنامه هـــای آينـده شـما در مـورد 

جدا  کــردن فرد معلول 
جامعه  افراد  ديگـر  از 
يک  در  او  آموزش  و 
صالح  به  مجزا  محيط 
نيــست.  عزيز  معلول 
نتوانيم  اگــر  ما 
يک  نقش های  سايــر 
توجــه  با  را  معلول 
در  وی  شــرايط  به 
کنيم،  تسهيل  جامعه 
حضورش در جامعـــه 
مـی شود.  کمــرنگ 
بايد  آموزشـی  مراکز 
برسند  مرحله  اين  به 
اگر  مثال  عنوان  به  که 
شرايط  که  نمی پذيرند 
آموزشـــی دانشگـاه 
علمی – کاربردی را در 
داشتـه  رعــد  مرکز 
را  رشته ای  باشنـد، 
تعريف کنند که به فرد 
افراد  کنار  در  معلول 
آمـــوزش  غيرمعلول 

بدهد.
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ستان 1389
هار و تاب

شماره 35 و 36 ب
کارگاه های حمايتی چيست؟

ــم گفتم، در حال  ــور كه پيش تر ه     همانط
حاضر در ايران در بخش غيردولتی 68 كارگاه 
ــاس برنامۀ كارآفرينی  حمايتی داريم كه براس
ــور ژاپن داشتيم، قرار بود طی يک  كه در كش
ــه هزار و 500 نفر را در  ــاله، س ــه س دورۀ س
ــای توليدی حمايتی آموزش  بخش كارگاه ه

داده و به كار بگيريم.
ــال اول دو هزار و 150 نفر را با اين  كه در س
ــغول به كار كرده ايم و برای سال  شرايط مش
ــزار و 400 نفر را در نوبت  ــش ه آينده هم ش
ــت و اجرا  داريم. اين برنامه ها در حال اجراس
شدن كامل آنها، يعنی موفقيت كامل در اين 

بخش. 
    آيـا برای مؤسسـات مردم نهادی مثل 

رعد، راهنمايی يا پيشنهادی داريد؟
ــتــــــوانۀ  ــات به پش     ايــــن مؤســـس
ــی بزرگی  ــان گام خيل ــات خيرخواهانه ش نيـ
ــته اند  ــوزی افراد معلول برداش برای حرفه آم
كه جای تقدير دارد اما ما به حضور پررنگ تر 
آنها نياز داريم و اگر اين امكان فراهم شود ما 
ــئوليت يک بخش خاص از  نيز مايليم كه مس
ــات بگذاريم. با  خدمات را بر دوش اين مؤسس
ــش از اين در ارتباط  ــكلی كه پي توجه به مش

ــات بيان كردم، موضوعی كه در  با اين مؤسس
حال حاضر اين مؤسسات بايد به آن بپردازند، 
ــرای معلوالن  ــش بازاريابی و كارآفرينی ب بخ

آموزش ديده است.
 اگر اين مؤسسات بتوانند هم سو با مؤسسات 
ــه نه در يک  ــای آنها، البت ــی و برنامه ه دولت
ــا برنامه هـــای  ــی هماهنگ ب چارچـوب، ول
مؤسسات دولتی، حركت كنند، اميد است كه 
ــا همكاری يكديگر الگوی مدرن تری  بتوانيم ب
طراحی كنيم و با اين تعامالت و شناختی كه 
از يكديگر پيدا می كنيم، با هم برای معلوالن 

الگوسازی كنيم. 
از آنجا كه سازمان بهزيستی، نقش مهمی در 

سازمان دهی وضعيت معلوالن دارد، نزديكی و 
تعامل سازمان با مؤسساتی نظير رعد می تواند 

بسيار كمک كننده باشد. 
ــفانه در حال حاضر ،بسته ای  از طرفی ،متأس
ــكی وجود ندارد، ولی در  برای بخش توان پزش
ــت طراحی است كه با تدوين ايـن الگوها  دس
ــتورالعمل ها در آينده، از  ــن دس ــت ايـ رعاي
ــی می توان فعاليت های  طريق نهادهای مردم
توان پزشكی در سازمان و مؤسسات مردم نهاد 

را هماهنگ كرد. 
ــتورالعمل ها،  ــن دس ــر طبق اي ــردن ب كار ك
ــه بايد  ــود ك ــث درک اين موضوع می ش باع
ــای الزم برای حضور  ــن بخش مهارت ه در اي
ــود، شناخت  كاری معلول در جامعه فراهم ش
ــای  ــازی آموزش ه ــا و ظرفيت س توانمندی ه
استاندارد به مربيان و البته تغيير اين بسته ها 
متناسب با شرايط از اقدامات ضروری در اين 

حوزه است. 
     بـا توجه بـه اينكه مهم تريــن بخش 
در کارآفرينـی معلـوالن و آماده سـازی 
آنـان بـرای ورود بـه اجتمـاع آمـوزش 
است، شـما تالش مؤسسـاتی مثل رعد 
را برای تأسـيس واحد آمـوزش عالی در  

مجتمعشان را چگونه می بينيد؟

ــت معلوالن  ــی راه موفقي ــوزش تخصص     آم
برای حضور در جامعه است. از آنجاكه بايد به 
ــود و الزمۀ  فرد معلول قدرت انتخاب داده ش
داشتن قدرت انتخاب تخصص است، آموزش، 

بهترين راه برآورده ساختن اين هدف است. 
معلول با اين دانش بدست آمده از راه آموزش 
ــام زمينه ها  ــود را در تم ــدۀ خ ــد آين می توان
تضمين نمايد پس اين ايده در آينده معلوالن 

بسيار تأثيرگذاری است. 
ــيار مهمی كه مؤسسه شما هم  ولی نكتۀ بس
ــت به گريبان است و  ــت با آن دس مدت هاس
سعی در رفع آن دارد اين است كه جدا كردن 

فرد معلول از ديگر افراد جامعه و آموزش او در 
يک محيط مجزا به صالح معلول عزيز نيست. 
ــای يک معلول  ــاير نقش ه ــا اگر نتوانيم س م
ــهيل  ــرايط وی در جامعه تس را با توجه به ش
ــود.  كنيم، حضورش در جامعه كمرنگ می ش
ــی بايد به اين مرحله برسند كه  مراكز آموزش
ــرايط  به عنــوان مثال اگر نمی پذيرند كه ش
آموزشی دانشگاه علمی – كاربردی را در مركز 
رعد داشته باشند، رشته ای را تعريف كنند كه 
به فرد معلول در كنار افراد غيرمعلول آموزش 

بدهد. 
    کـدام يـک از قوانيـن حمايتـی بايد 

بازنگری شود؟ 
ــن، قوانين موجود در  ــاظ خود قواني     از لح
ــورهای در حال  ــياری از كش ــور ما از بس كش
ــرفته، باالتر و جامع تر است،  توسعه و نه پيش
ــاره  ــی كه در زير به آنها اش ــا در زمينه هاي ام

می كنم، بايد بازنگری شود:  
ــرای همين قوانين موجود  1. بازنگری در اج
ــت كه هنوز  ــوادی از قوانين كار اس ــت. م اس
ــان دستور كار نداريم و خود وزارت كار  برايش
ــت و ما به تازگی  ــم روی آنها كار نكرده اس ه

آنها را مطرح كرده ايم. 
ــواد 118، 119 ، 191 و تبصره هايش  مثاًل، م
ــازی روی اين مواد و مواد  كه با دستور  كار س
ــياری از مشكالت  ــتور كار، بس ديگر فاقد دس
ــكالت  ــل مش ــط كار )مث ــوالن در محي معل

حقوقی( حل خواهد شد. 
ــازی و  ــق مناسب س ــد از طري ــن باي 2. قواني
ــات مختلف اجرا  ــص وظايف به مؤسس تخصي

شود. 
ــازی بايد به  مثاًل، برای تخصيص و مناسب س
ــود؛  ــخ داده ش ــئوال هايی از اين قبيل پاس س
ــه آيا فالن قانون خاص در مورد معلوالن  اينك
ــتی بايد اجرا كند يا وزارت  را سازمان بهزيس
كار يا شهرداری يا ...؟ آموزش معلوالن وظيفۀ 

چه ارگانی است؟ 
ــازمان ها وظايف خود را  در صورتی كه همۀ س
ــوالن، به طور كامل انجام دهند،  در قبال معل
شاهد حضور پررنگ معلوالن در جامعه و بازار 

كار خواهيم بود. 
 

    و سخن پايانی؟
    خوشحال خواهم شد كه دوستان معلول ما 
ــته باشند  در همۀ زمينه ها قدرت انتخاب داش
ــتقبال می كنيم كه  ــوع نيز اس ــن موض و از اي
ــازمان ما در قالب پروژه و برنامه با مؤسسه  س

شما همكاری كند. 
ــث به طور  ــا و ادامۀ اين بح ــتر م تماس بيش
ــرفت وضع  ــر می تواند موجب پيش تخصصی ت

معلوالن عزيز شود. 



 11 13 پــــــــــــــــــــــرونده
89

ن 
تا

س
تاب

 و 
هار

3 ب
6 

3 و
5 

ره
ما

ش

  ق�رار ب�ود، عالوه ب�ر مصاحبه ب�ا آقای 
آتش�ک و خانم فراهانی، ب�ا جناب آقای 
مهندس س�لطان زاده، ریاس�ت محترم 
نیک�وکاری  مؤسس�ۀ  مدی�رۀ  هیئ�ت 
رعدالغدیر نیز مصاحبه کنیم، ولی همان 
روز و پ�س از انج�ام مصاحب�ه ب�ا مدیر 
مؤسس�ه، باخبر شدیم که آقای مهندس 
سلطان زاده ناچار شدند به منظور انجام 
کاری برای یکی از ش�عبات مؤسسۀ رعد 
یزد، تهران را ترک کنند. بنابراین، عالوه 
ب�ر طرح س�ئوال های مربوط به قس�مت 
رواب�ط عموم�ی، س�ئوال هایی را هم که 
قصد داش�تیم از آقای مهندس س�لطان 
زاده بپرس�یم، با س�رکار خان�م فراهانی 
مطرح کردیم و ایش�ان هم با صبوری به 

آنها پاسخ دادند. 

     لطف�ًا در مورد تاریخچ�ه ، فعالیت ها، 
وظای�ف مؤسس�ه و مس�ایلی ک�ه با آن 

روبه رو بودید، صحبت کنید. 
     چون آقای مهندس س��لطان زاده تشریف 
ندارن��د، ج��ا دارد که تاریخچۀ مؤسس��ه را از 
قول ایش��ان روایت کنم. مؤسس��ه نیکوکاری 
رع��د در س��ال 1363، به همت تع��دادی از 
فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف شکل 
گرف��ت. آنها تصمیم گرفتند برای بهبود کمی 
و کیف��ی، جامعه معل��والن کاری بکنند لذا با 
اندک دارایی هایشان و از طریق آقای قیاسی، 
صاحب بیمارس��تان خیریۀ قیاسی، پارکینگ 
بیمارس��تانی را در منطقه یافت آباد در اختیار 
گرفتن��د و کارش��ان را ب��ا آم��وزش دادن به 

جانبازان و معلوالن جنگ آغاز کردند.
به تدریج افراد بیش��تری ب��ا فعالیت های آنها 
آشنا ش��دند و تعداد مراجعان بیشتر و بیشتر 
ش��د تا اینکه بیمارستان برای تأسیس بخش 
جراحی، ب��ه پارکینگ خود نی��از پیدا کرد و 
گ��روه ناگزیر ش��د آنجا را ت��رک و به یکی از 
مراکز بهزیستی، واقع در خیابان راهپیما، نقل 

مکان کند.
 پ��س از مدتی دوب��اره ناچار ش��دند آنجا را 
ه��م تخلیه کنند. بع��د از آن بود که از طریق 
پیگیری هایی که کردند، س��رانجام توانستند 
زمینی در شهرک غرب بگیرند و آن را بسازند 
و تجهیز کنند، که در حقیقت همین مؤسسۀ 
رعد اس��ت.اما از آنجا که افراد معلول به دلیل 
مش��کالت بهداش��تی، م��ادی و فرهنگی، در 

آن زمان، بیشتر س��اکن حاشیۀ تهران بودند 
و دسترس��ی آنه��ا به این مکان آس��ان نبود ، 
اعضای هیئت مدیره تصمیم گرفتند تأسیس 

شعب را دستور کار خود قرار دهند. 
در س��ال 1380، مؤسسۀ رعد الغدیر، صاحب 
هیئت مدیرۀ مس��تقلی ش��د و اولین ش��عبۀ 
آن در خیاب��ان خلی��ج ف��ارس، در یک منزل 
مسکونی شروع به کار کرد. محل از نظر رفت 
و آمد، امکانات بهداشتی و تجهیزات آموزشی 
بازسازی و ثبت نام از متقاضیان آغاز شد، اما 
آن مکان، فضای خیلی مناسبی برای مراجعان 
معلول نبود، زیرا کوچک و از لحاظ آموزش��ی 
نامناس��ب بود. از طرف دیگ��ر، نگاه مردم آن 
منطقه به معلول، به دلیل بافت فرهنگی شان 
خاص، ترحم آمیز و آزاردهنده بود. بعد از آن، 
دوباره در همان محدودۀ خیابان خلیج، محلی 
را اج��اره کردند، تا اینکه هیئ��ت مدیره عزم 
خ��ود را جزم ک��رد تا جای مناس��بی تدارک 

ببیند. 
آق��ای  از جمل��ه  مدی��ره،  اعض��ای هیئ��ت 
شریعتمداری، خیلی زحمت کشیدند تا اینکه 
باالخره توانس��تند از طریق ش��ورای ش��هر و 
ارتباط با شهردار تهران و منطقه، همین زمین 
یافت آباد را به مدت 30 سال، به صورت هدیه 
از شهرداری بگیرند. تمام هزینه های ساخت، 
تجهی��ز و راه اندازی ای��ن فضا، طی نه ماه و از 

طریق کمک های مردمی تأمین شد. 
بعدها مؤسسه از س��ازمان هایی مثل سازمان 
بهزیس��تی، س��ازمان فنی-   حرف��ه ای، پلیس 

امنیت تهران، وزارت کشور و سازمان های 
مردم نهاد )س��من( مجوزگرفت. با فکر و 
برنامه ریزی ،کم وکاستی ها به نقاط قوت 
تبدیل شد. مسئلۀ ما این بود که قراراست 
ما از معلوالنی که با مشقت فراوان به این 
مرکز می آیند، چه بس��ازیم؛ یعنی اینکه، 
این مکان به عنوان یک کارخانۀ انسان ساز 

چگونه باید باشد؟
در ح��ال حاضر، ش��ورایی تح��ت عنوان 
ش��ورای ارزش��یابی راه انداخته ای��م تا با 
شناخت بیشتر و بهتر دغدغه های روحی 
بچه ه��ا، بفهمیم که آنه��ا در آینده باید 
چکاره بشوند. برای روشن تر کردن منطق 
کار نی��ز، برای والدین جلس��ات توجیهی 
بس��یاری برگ��زار کردیم و ب��ا دایرکردن 
شورای اولیا و مربیان هم سعی  کرده ایم، 
ارتباطی کارآمدتر بین اولیا، روان شناسان 

و بخش آموزشی برقرار کنیم. 
ما با تمام مؤسسات رابطه برقرار کردیم، 
حتی با مؤسساتی که کارشان ارتباطی به 
کاِر ما نداش��ت، تا امکانات بیشتری برای 
کم��ک به معلوالن پی��دا کنیم. از همین 
طریق نیز، بس��یاری از اساتید برجسته را 
در این مرکز جم��ع کردیم،به طوری که 
در حال حاضر از لحاظ سطح تحصیالت، 
بانک مربیان بسیار قدرتمندی داریم که 
ه��م مدرک تربی��ت مرب��ی و مربی گری 
سازمان فنی-  حرفه ای دارند و هم کاماًل 
با روحیات بچه ها آشنا هستند و با تالش 

   معصومه فراهانی، مسئول روابط عمومی مؤسسه نیکوکاری رعدالغدیر:

از لحاظ سطح تحصیالت ، بانک مربیان 
بسیار قدرتمندی داریم

مصاحبه: نیلوفر رمضانی
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ستان 1389
هار و تاب

شماره 35 و 36 ب
و جنب وجوش  خود، آنها را به تالش بیش��تر 
ترغی��ب می کنند. مهمتر از هم��ه اینکه، آنها 
با دید ترحم به بچه ه��ا  نمی نگرند ، زیرا این 
نوع نگاه باعث ضعف علمی و بی سواد باالرفتن 
بچه ها می شود . ما وارد بخش توان بخشی هم 
ش��دیم، چون پی��ش از این ب��ه دلیل کمبود 
بودجه چنین بخش��ی نداش��تیم و با توفیقی 
که نصیب ش��رکت »پارس آن الین« شد، آنها 
پرداخت تمام هزینه ه��ای تجهیز و راه اندازی 
مرکز توان-بخشی مؤسسه ما را تقبل کردند. 
ت��ا قبل از این ، بعض��ی از مددجویان ما با دو 
عص��ا  حرکت می کردند، ولی االن خودش��ان 
راه   می رون��د و یا بس��یاری دیگر که به دلیل 
راه  افتادن این بخش، درد کمتری از معلولیت 

را تحمل می کنند. 
 برای شروع کار بخش توان بخشی ،طبقۀ دوم 
ساختمان مؤسس��ه را که در خیابان جیحون 
واقع شده بود ، به این بخش اختصاص دادیم 
ت��ا خانواده هایی که توان تأمی��ن هزینه های 
توان بخش��ی فرزند خود را ندارند، از خدمات 
رایگان این بخش که شامل کاردرمانی، گفتار 
درمان��ی، فیزیوتراپی و حتی هیدروتراپی بود، 

استفاده کنند. 
البت��ه هیدروتراپی م��ا کاماًل علمی نیس��ت، 
ام��ا تا حدی مؤثر اس��ت. ما اس��تخر، س��ونا، 
جکوزی و کلیه امکاناتی را که ش��هرداری در 
زمان های خاص ب��ه ما اختصاص می دهد، در 
اختی��ار معلوالن قرار داده ایم و بدین وس��یله 

توانسته ایم مشکالت آنها  را کمتر کنیم.
پ��س از آن، وارد بحث حمایت��ی، مددکاری، 
مشاوره و روان شناسی شدیم. ما نمی توانستیم 
آموزش یا توان بخش��ی یا کار فردی داش��ته 
باشیم، زیرا فردی که به اینجا مراجعه می کند، 
مجموعه ای از نیازهاس��ت و ما می بایس��ت با 
کاهش مقداری از دغدغه هایش، مجالی برای 

رشد او فراهم می کردیم. 
وام هایی نی��ز برای تحصیل ی��ا رفع نیازهای 
اصل��ی خانواده در اختیار معل��والن قرار داده 
ش��د. خواروبار، پوش��اک و هرچی��زی که به 
مؤسس��ه هدیه می ش��ود، به آنها تعلق دارد و 
میان آنها توزیع می ش��ود. اردوهایی در داخل 
و خارج از ش��هر می گذاریم و به مناسبت های 
مختلف نیز جشن و همایش  برگزار می کنیم. 
به نش��ر آثار بچه ها نیز کمک   می شود؛ مثال، 
هم اکنون کت��اب »خوش به ح��ال دیوونه« 
نوش��تۀ ربابه فتوحی مالیی را یک مؤسسه به 
صورت رایگان برای ای��ن کارآموز عزیز چاپ 
کرده و حامی بخش فروش آن هم شده است. 
س��عی می کنیم همه مسایل بچه ها را در نظر 
بگیریم، چون به این آیۀ ش��ریف قرآن که اگر 
شخصی احیا شود، همه انسان ها احیا می شوند 
ایم��ان داریم؛ مثاًل اگر این فرد با این کتاب یا 
هر اثر دیگر، در خانواده و جامعه مطرح شود، 
دید افراد نس��بت به او عوض ش��ده و با ایجاد 

انگیزه در او، خودش هم احیا می شود. 
درم��ان معل��والن را هم ج��زو وظایف خود 
می دانی��م. از آنجا که بچه های جنوب ش��هر 
محدودیت مالی دارند، دسترسی به بسیاری 
از خدمات درمانی برایش��ان غیرممکن است. 
پس مسایلش��ان همچنان باق��ی می ماند تا 
روزی که برایش��ان مشکل ساز شود.  در این 
رابطه، ش��هرداری،  تعدادی پزشک، از جمله 
متخصص��ان عمومی ،گ��وش و حلق و بینی، 
تغذیه و زنان به این مرکز معرفی کرده است 
که حقوقشان را هم خود شهرداری پرداخت 

می کند. 
ما وارد حوزۀ خدمات دندان پزشکی معلوالن 
هم ش��دیم، زیرا درمان این افراد در بسیاری 
از مطب ها امکان پذیر نیست؛ این خدمات که 
اکثراً  هم بسیار هزینه برند، به وسیلۀ چندین 
دندان پزشک، در طبقۀ اول همان ساختمان 
خیابان جیحون به صورت رایگان به معلوالن 

داده می شود. 
م��ا با ش��رکت در کنگره ها نی��ز در دو حوزۀ 
پزش��کی و دندان پزشکی، مخاطبان بسیاری 

جذب کردیم.  
     در ح�ال حاضر چند کارآموز در این 

مرکز آموزش می بینند؟ 
     ظرفیت ما 120 نفر اس��ت که زمستان ها 
ب��ه دلیل مش��کالت رف��ت و آم��د، کمتر و 
تابستان ها بیشتر می شود. ولی خوشبختانه، 
ب��ه لطف تبلیغات و ارتباطی که با مطبوعات 
)مثل روزنامۀ همش��هری، مجلۀ راه زندگی و 
... ( ی��ا انجمن های م��ردم نهاد )مثل انجمن 
باور که بسیاری از معلوالن را از طریق سایت 
خود تحت پوش��ش ق��رار می ده��د( داریم، 
ب��ا چاپ رای��گان آگه��ی در آن روزنامه ها و 
مجالت  ، خ��ود را به معل��والن عزیز معرفی 
و آنه��ا را به مرکز جل��ب می کنیم. ارتباط با 
رسانه ها بسیار مهم است. بسته هایی هم که 
به مددکاران بهزیس��تی می دهیم، در معرفی 

کار ما نقش بسزایی دارد. 
در رابط��ه ب��ا ج��ذب مخاطب بیش��تر هم 

تصمیم گرفتیم ،حوزۀ کار خود را از جس��می  
حرکتی به معلوالن حس��ی گس��ترش دهیم. 
دایرکردن کارگاه فیلترسازی برای نابینایان و 
نیمه بینایان با حمایت س��ازمان بهزیستی نیز 

در راستای همین برنامه هاست. 
     عمل�ک�رد کارگروه ها چگونه اس�ت و 
چقدر آنه�ا را ب�رای کار در آینده آماده 

می کند؟
     تاکن��ون 50 درص��د در ای��ن کار موف��ق 
بوده ای��م، ولی با توجه به زمین و س��اختمان 
جدی��دی که در حال تأس��یس آن هس��تیم، 
برنامه ه��ای جدی��دی ک��ه داری��م و تأمی��ن 
اعتبارات��ی که کرده ایم، امیدواریم بتوانیم این 
موفقیت را به حدود 70 درصد برسانیم. البته 

شرایط اقتصادی هم در این کار مؤثر است. 

    آی�ا بودج�ۀ ش�ما تم�ام و کم�ال از 
کمک های مردمی تأمین می شود؟

     بله، قس��مت اعظم بودجه ما را کمک های 
مردم��ی تش��کیل می دهد. اما ع��الوه بر آن، 
ب��ا توجه به خدمات بس��یار ارزن��دۀ مجموعۀ 
رعدالغدیر )بنا به درخواست خودشان( که در 
راس��تای فعالیت های سازمان بهزیستی است، 
درصدی از بودجۀ مؤسسه از طریق یارانۀ این 
س��ازمان به مرکز تأمین می ش��ود، البته آنها 
ای��ن مبلغ را برای 40 نفر از 50 نفر که طبق 
اس��تاندارد آنه��ا باید در این مرک��ز نگهداری 
ش��وند، می پردازند، اما به م��ا اجازه می دهند 
مابه التف��اوت هزینه مازاد بر یارانۀ این 40 نفر 

را خودمان بپردازیم. 
البت��ه تع��داد کارآموزان این مرک��ز 120 نفر 
اس��ت؛ یعنی بیش از استاندارد آنها ، ولی اگر 
هم��ان مبلغ را هم به ص��ورت منظم بدهند، 
می توانیم بخشی از مشکالت مان را حل کنیم.

     و سخن آخر ...؟
     اگرچه در دو ش��مارۀ آخر مجله، بیش��تر 
به مسایل معلوالن پرداخته شده است و بنده 
هم از این بذل توجه از همۀ دس��ت اندرکاران 
تش��کر می کنم ، ام��ا به نظر من بهتر اس��ت 
مجلۀ توان یاب با قوت بیشتری روی بچه های 
معلول کار کند؛ یعنی فرصت بیش��تری برای 
حضور توانمندی های آنها ایجاد کند. معلوالن 
این مجله را خیلی نمی شناس��ند، در صورتی 
که مجله ای اس��ت تخصصی و به وسیلۀ مرکز 
رعد ، یعنی متولی معلوالن ، برای آنها منتشر 

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

بیشتر آشنا شویم. 

    برای شروع، لطفًا در مورد فعالیت ها و 
عملکرد مؤسسه، به  اختصار، گزارشی به 

خوانندگان ما بدهید.
     ای��ن مؤسس��ه در س��ال 1380، در ی��ک 
س��اختمان اس��تیجاری خیل��ی کوچک، در 
خیاب��ان خلیج، ب��ا 40 کارآم��وز کار خود را 
آغ��از کرد و ت��ا چند س��ال به عنوان ش��عبۀ 
رعد ش��هرک غ��رب فعالیت می ک��رد. پس از 
گس��ترش فعالیت ه��ا وحج��م کار مؤسس��ه، 
باتوجه به دس��تور العمل های موجود در مورد 
مدیریت ش��عب، می بایس��ت فعالیت خود را 
به صورت مس��تقل ادام��ه می دادیم؛ از این رو 
از س��ال 1386، تحت نام ش��عبۀ رعدالغدیر، 
ب��ا ش��مارۀ 21700، از وزارت کش��ور مجوز 

گرفتیم. اساس��نامۀ رعدالغدیر با سایر 
مؤسس��ات رع��د متفاوت اس��ت. آنها 
رویکرد آموزش��ی و توان بخشی دارند، 
ام��ا اس��اس کار رعدالغدی��ر ایج��اد 

کارگاه های حمایتی است.
ب��ه  بتوان��د  اینک��ه  ب��رای  مؤسس��ه 
فعالیت های��ش ادام��ه ده��د، از چهار 
مرکز مجوز گرفت: اول از وزارت کشور 
در رابطه با تأس��یس س��ازمان مردم 
نهاد؛ دوم از وزارت کار، برای برگزاری 
آزمون ه��ای فنی - حرفه ای و س��وم 
از س��ازمان بهزیس��تی، به عنوان یک 
مرکز غیردولتی و چه��ارم از معاونت 
اجتماع��ی نیروی انتظامی در رابطه با 

موضوع اماکن.
مؤسس��ۀ ما چهار فعالیت عمده دارد: 
نخس��تین فعالیت در ح��وزۀ آموزش 
فنی - حرفه ای اس��ت که به اش��تغال 
تقریباً 80 درصد از افرادی منجر ش��د 
که در جس��ت وجوی کار بودند، ولی 
هیچ نوع مهارتی نداشتند؛ یعنی اولین 

عامل موفقیت در حوزۀ کاریابی.
دومی��ن فعالی��ت م��ا، فعالیت ه��ای 

توان بخش��ی اس��ت؛ یعنی آموزش معلوالن و 
پیش��گیری از گس��ترش معلولیت آنها. کاری 
که باعث می ش��ود وضعیت معلوالن  از آنچه 
هس��ت بدتر نش��ود و  در صورت امکان حتی 

بهبود یابد.

ام��ا فعالیت بع��دی در ارتباط با حل مس��ئله 
کارگاه حمایت��ی ب��ود ک��ه مس��ئول بخ��ش 
توان بخشی سازمان بهزیستی مطرح کرده اند. 
ب��رای اینکه معل��والن آموزش دی��ده در این 
مؤسس��ه در جامع��ه ره��ا نش��وند، در داخل 

مجموعه، بین آموزش و اش��تغال، یک حلقۀ 
واس��ط تح��ت عن��وان کارگاه ه��ای حمایتی 
مبتنی بر آموزش هایی که دیده اند، ایجاد شد. 
در حال حاضر، ی��ک کارگاه حمایتی خیاطی 
برای اف��رادی که در بخ��ش خیاطی آموزش 
دیده اند، راه انداخته ایم که افراد   آموزش دیده 
در رش��تۀ خیاطی به عن��وان کارورز در آنجا 

مشغول به کار شده اند. 
در ای��ن کارگاِه صنعتِی تولی��د لباس، حدود 
20 معلول آموزش دیده که بیمه هم شده اند، 
کار می کنند. البت��ه این افراد به طور دائم در 
این قس��مت اشتغال ندارند و هدف ما هم این 
نیس��ت که آنها را جدا از جامع��ه نگه داریم، 
بلکه فقط دو تا س��ه سال در این کارگاه دورۀ 
کارآم��وزی را می گذرانن��د و کار  می کنند و 
وقتی حلقۀ بین آموزش و کار؛ یعنی کارورزی 
آنها تکمیل ش��د و رابط��ۀ کارفرما و کارگر را 
درک کردن��د، زمینۀ اش��تغال آنها  در جامعه 

فراهم می شود.
در حال حاضر نیز بعضی از کارآموزان پیشین، 
مزون یا کارگاه های تولید لباس راه انداخته اند. 
مثاًل، هم اکنون، خانم بابایی یکی از کارآموزان 
همین کارگاه،  دوخت روپوش مدارس منطقۀ 

اسالم شهر را بر عهده دارد. 
کارگاه خیاطی شمارۀ 2 هم، مخصوص تولید 
س��رویس نوزاد اس��ت که حدوداً 10 نفر که 
بیشترش��ان پسر هس��تند، در آنجا 

مشغول به کارند.  
دومی��ن کارگاه حمایتی م��ا کارگاه 
صنایع دس��تی اس��ت که افراد را در 
29 رش��ته آموزش می ده��د و بعد 
محصوالت با ارزش آنها را خریداری 
دائم��ی  نمایش��گاه  در  و  می کن��د 
مؤسسه به معرض فروش می گذارد. 
تع��دادی را ه��م بخ��ش بازاریاب��ی 
ب��ه  کاال  معرف��ی  ب��رای  مؤسس��ه 
شرکت ها، ادارات، سازمان بهزیستی، 

مدارس، و ... هدیه می دهد. 
راه دیگ��ر عرضۀ این صنایع دس��تی، 
از  نمایشگاه هاس��ت.  در  ش��رکت 
آنجا که این مؤسس��ه در فهرس��ت 
در  ش��رکت کننده  ش��رکت های 
کشور  صنایع دستی  نمایش��گاه های 
قراردارد، این امکان فراهم ش��ده که 
محصوالتش را در این نمایش��گاه ها 

عرضه کند. 
که  هم  بین الملل��ی  نمایش��گاه های 
گاهی برگزار  می شود، فرصت خوبی 
اس��ت برای رس��یدن به این هدف. 
ای��ن مؤسس��ه، کارگاه حمایتی  در 
قاب س��ازی نیز به عنوان مکمل صنایع دستی 
وج��ود دارد، زیرا صنایع تولید ش��ده به قاب 

احتیاج دارند. 
یک بازارچۀ دائمی نیز برای اولین بار در تهران 

  علي رضا آتشک 
مدیر موسسه

رعدالغدیر 
تشریح کرد:

عملکرد 
نیکوکاری 
رعد الغدیر
در زمینه 
کارآفرینی

مصاحبه: زهرا رمضانی
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ستان 1389
هار و تاب

شماره 35 و 36 ب
در پ��ارک کنار مؤسس��ه دایر ش��ده که خود 
معلوالن آن را اداره می کنند تا هم مردم و هم 
س��ایر معلوالن با کارهای آنها آشنا شوند. در 
این نمایشگاه دائمی، حدود 10 نفر در صنایع 
مختلف، مث��ل چاپ کامپیوت��ری و تبلیغات، 
قاب س��ازی ،کلیدس��ازی و صنایع دستی کار 

می کنند. 
در بخش رش��ته های کامپیوتری هم، مؤسسه 
افراد آموزش دیده را به دفاتر فنی  و شرکت ها 
معرفی می کند که به عنوان منش��ی یا کارورز 

مشغول به کار شوند. 
عل��ت معرفی این اف��راد به جاه��ای مختلف 
این اس��ت ک��ه با توج��ه به فضای مؤسس��ه 
هنوز  نتوانسته ایم به طور مستقل کارگاه های 

حمایتی کامپیوتری راه بیندازیم. 
درحال حاضر، در بخش های آموزش، اشتغال 
و دیگر بخش ها، 25 کارمند داریم که 13 نفر 
آنه��ا را از بین خود معلوالن انتخاب کرده ایم. 

این اف��راد که به عنوان 
مؤسسه  این  کارمندان 
بیمه هم  مشغول کارند 
شده اند ؛ یعنی، حدود 
معل��والن  از  نف��ر   50
مستقیم و غیرمستقیم 
در ای��ن مؤسس��ه کار 
می کنن��د ک��ه نیم��ی 
تأمین  بیم��ۀ  آنه��ا  از 
اجتماعی و نیمی دیگر 
حق الزحمه ای هستند. 
از ای��ن س��ه فعالی��ت 
توان بخشی  آموزش��ی، 

و کارگاه ه��ای حمایتی ک��ه بگذریم، این خبر 
را هم بدهم که از اول تیر درضلع جنوبی این 
پارک، ساختمانی به مساحت 100 متر مربع، 
به وس��یلۀ یک���ی از خیری��ن محلی، ب����ه 
ن��ام آقای یاسر زندیه، به مؤسسه واگذار شده 
ک��ه طبق قرارداد ما با س��ازمان بهزیس��تی و 
شرکت سابکو و دو شرکت دیگر عرضه کنندۀ 
فیلتر اتومبیل، حداقل 15 نابینا و نیمه بینا در 
بخش بس��ته بندی و تولید فیلتر  در آنجا کار 
خواهن��د کرد . نیمی از حق��وق این افراد، به 
اضافۀ بیمۀ حق کارفرما را سازمان بهزیستی و 

بقیه را مؤسسۀ ما پرداخت خواهد کرد. 
چهارمی��ن فعالیت ما در س��اختمان دو طبقۀ 
مؤس��سه که در خیابان جیحون واقع شده و 
به س��اختمان شمارۀ »3« معروف است ، ارائه 

می شود. 
طبق��ۀ اول ای��ن س��اختمان ک��ه ی��ک خّیِر 
دیگ��ر در اختیار م��ا ق��رار داده ، به خدمات 
دندان پزش��کی خیریۀ معلوالن اختصاص داده 
ش��ده و شامل سه یونیت دندان پزشکی مدرن 
و 30 دندان پزشک داوطلب است که در طول 
هفته خدمات دندان پزشکی را به صورت کاماًل 
رایگان در اختیار معلوالن جس��می– حرکتی 

قرار می دهند. هزینۀ مواد را هم مؤسسه تقبل 
کرده است . 

در طبق��ۀ دوم این س��اختمان نیز 70 کودک 
معل��ول زیر 14 س��ال، از خدمات کاردرمانی، 
گفت��ار درمان��ی و ب��ازی درمان��ی بهره من��د 
می ش��وند. این چهار فعالیت، وظایف اصلی ما 

هستند .
 اضاف��ه کنم که یک س��ولۀ در حال س��اخت 
نیز در زمینی به مساحت 2500 مترمربع، در 
منطقۀ کهریزک داریم که قرار است معلوالن 
در قسمت بسته بندی برای شهرداری در آنجا 

مشغول به کار شوند.
مؤسسۀ رعدالغدیر در س��ایر شهرهای ایران، 
فعالیت ه��ای مش��ابهی دارد؛ ش��عبی چ��ون 
رعدالغدیر ش��یراز، کاشانۀ مهر کاشان و اریکه 
نور پاکدشت که با حمایت و مشورت مؤسسۀ 

رعدالغدیر فعالیت می کنند. 
    تم�ام فعالی�ت های�ی که ذک�ر کردید، 

دس�تآوردهای بزرگی برای مؤسسۀ شما 
ب�وده. به نظر ش�ما و دس�ت ان�درکاران 
مؤسس�ۀ رعدالغدیر، مهمترین موفقیت 

مؤسسۀ شما چیست؟ 
    مهمتری��ن توفی��ق م��ا ایج��اد کارگاه های 
حمایتی اس��ت؛ زیرا ب��ه عقیدۀ م��ا، با ایجاد 
هرکار ی��ک زندان��ی، یک معت��اد و یک فرد 
افس��رده از جامعه کم  ش��ده و چراغ یک خانه 

روشن می شود.
    به عنوان یک مؤس��س�ۀ مردم نه�اد 
خیری�ه ب�رای معل�والن، تاکن�ون با چه 

مشکالتی روبه رو بوده اید؟
    به نظر من نمی توان آنها را مش��کل نامید، 
فقط مس��ئله هس��تند و برای هر مسئله هم 
ده ه��ا راه حل وجود دارد. ما نیز نهایت تالش 
خود را به کار می بندیم تا مس��ایل را تحلیل و 

حل کنیم. 
در رابط��ه با برخ��ورد با دوس��تان معلول هم 
مهمترین مس��ئله ت��الش ب��رای خودباوری 
آنهاس��ت. مثاًل، در ابتدا در همین کارگاه های 
خیاط��ی کاره��ا آن گون��ه ک��ه بای��د پی��ش 
نمی رفت، اما در حال حاضر با تالش مس��تمر 
و خودب��اوری بچه ها به جایی رس��یده ایم که 

کار  لباس ه��ای  روی  م��ارک »رعدجام��ه«، 
ایساکو، ایران خودرو معروف شده است. 

در م��ورد برخورد مردم با معل��والن هم ابتدا 
مشکل داشتیم، اما با کمک و اجازۀ شهرداری 
منطق��ۀ 18، در کل منطقه و روی دیوارهای 
مؤسسه تابلوهایی نصب کردیم که به گونه ای 
درک  همچنی��ن  و  فرهنگ س��ازی  باع��ث 
توانایی ها و فعالیت های معلوالن ش��ده است. 
به طوری ک��ه چندین بار از ط��رف برنامۀ »در 
شهر« برای تهیۀ گزارش به این مرکز آمده اند. 

به طور کلی دیدگاه مردم بهتر شده است. 
در ح��ال حاض��ر، بی��ن م��ا و م��ردم ارتباط 
تنگاتنگی وجود دارد و بس��یاری از مشکالت 
دیگر ما هم با وجود خیرین)با اینکه به لحاظ 
بافت اقتصادی منطقه تعدادش��ان کم است(، 

دارد حل می شود. 
با بیش��تر س��ازمان های دولتی مثل سازمان 
بهزیس��تی، س��ازمان فنی – حرفه ای و ... هم 
نداریم،  مشکل خاصی 
فقط کمی با ادارۀ بیمۀ 
مش��کل  منطقه  ای��ن 
داش��تیم که داریم آن 

را هم حل می کنیم. 
    به نظر ش�ما برای 
مش��کالت   ح��ل 
معلوالن، با کمب��ود 
چه قوانینی مواج�ه 

هستیم؟
قب�����ل  از   ت���ا    
تس��هیالتی  ای�����ن، 
س��هم  بیم��ۀ  مانن��د 
کارف��رم��ا وج��ود نداش��ت، ام��ا در ح��ال 
حاض����ر 23 درص�د تصوی��ب شده ، اما باز 
هم کم است. موضوع جبران کارآیی معلوالن 
نیز که با توجه به نوع معلولیتش��ان، سازمان 
بهزیس��تی باید 10 تا 50 درصد حقوقشان را 
پرداخ��ت کند، در حال حاض��ر تمام و کمال 
اج��را نمی ش��ود، درحالی که اگر اجرا بش��ود، 
برای معلوالن ش��اغل بسیار مفید خواهد بود. 
با توجه به شرایط ویژۀ فرد معلول، دولت باید 
قوانی��ن ویژۀ کار معلول را تصویب و ش��رایط 
خاص��ی مثل بازنشس��تگی پی��ش از موعد و 
بس��یاری امکانات دیگ��ر فراهم کن��د. با این 
اقدامات، بس��یاری از مش��کالت معلوالن در 

بحث اشتغال و کارآفرینی حل خواهد شد. 
     لطفًا با یک نگاه اجمالی، مؤس�سه تان 

را توصیف کنید. 
     ویژگی مهم مؤسسۀ ما، شفافیت و صداقت 
در عمل و بیان با همه، به خصوص با خیرین و 
مسئوالن مؤسسه  در حوزۀ مسایل اقتصادی 
است. دیگر، س��عی در بهره برداری از امکانات 
موجود اس��ت. مثاًل، م��ا از تم��ام فضای این 
ساختمان 600 متر مربعی استفاده می کنیم؛ 
از پشت بام به عنوان انبار، از زیرپله به عنوان 

زمینۀ  در  را  خود  استراتژی  می خواهیم 
اشتغال، از فعالیت های ابزارمحور که بیشتر 
محتاج ابزار است، به فعالیت های کارمحور 
که بیشتر نیازمند کارگر است، سوق دهیم 

تا افراد بیشتری را مشغول به کار کنیم.
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آبدارخانه، از دیواره���ا به عن��وان نمایشگاه 
کارهای بچه ها و از حیاط به عنوان نمایشگاه 
دائمی برای عرضۀ کارهای معلوالن ش��اغل و 

فروش  آنها.
خالص��ه اینکه تمام تالش ما این اس��ت که با 
بیشترین اس��تفاده از کمترین امکانات، امین 
مردم باش��یم؛ پس برای باال ب��ردن کارآیی و 
بهره وری، به منظور اثر بخش��ی بیشتر، به کار 

صادقانه و شفاف نیاز داریم. 
ما باید با افزایش کیفیت کارگاه ها، هم جایگاه 
مؤسسه و هم حقوق معلوالن را تثبیت کنیم. 
     به عنوان مدیر مؤسس�ه، رمز موفقیت 

خود را چه می دانید؟
   موفقیت ه��ای مؤسس��ه حاص��ل ت��الش 
تمام کارمن��دان، خدمه، مدی��ران، خیرین و 
به خصوص هیئت مدیره است؛ یعنی همکاری 
بین اف��راد یکی از موارد حائز اهمیت اس��ت. 
نکتۀ دیگر حمایت و اعتمادی است که نسبت 

به مدیریت وجود دارد. 
وحدت فرمان نیز نکتۀ مهم دیگری اس��ت که 
در پیشبرد اهداف ما نقش بسزایی دارد؛ یعنی 
با وجود اینکه مؤسس��ه هیئ��ت امنا و هیئت 
مدیره دارد، یک نفر صحبت می کند و یک نفر 
هم پاسخ می دهد؛ همۀ اینها گواه یکپارچگی 
مؤسس��ه و عامل بس��یار مهمی در موفقیت و 

دستیابی به اهداف  است. 
موض��وع دیگر این اس��ت که ما در قس��مت 
اش��تغال مجموعۀ خود، از سه مشاور استفاده 

می کنیم. 

ط��راح ای��ن کارگاه های اش��تغال ابتدا جناب 
آقای مهندس ابوالقاس��م پوراسماعیلی بودند 
که در حال حاضر در خدمت ایش��ان نیستیم، 
ولی این س��ه کارش��ناس ارش��د که یکی در 
ش��رکت سابکو و دو نفر دیگر در ایران خودرو 
مش��غول به کارند، در بحث بازاریابی و ساختار 
کارگاه ه��ا ما را راهنمای��ی می کنند تا متضرر 
نشویم. مثاًل، در مورد بازاریابی، به کمک این 
افراد، تولید لباس کار کارگران این دو شرکت 
که هر ش��ش ماه یک بار باید تعویض شود، به 

ما واگذار شده است. 
کمک ه��ا و راهنمایی های این س��ه مش��اور 
و همچنین مس��ئول اش��تغال خود مؤسسه، 
خانم قاس��می، موانع بازاریابی را از سر راه ما 

برمی دارند. 
    برنامه های آیندۀ مؤسسه چیست؟

    می خواهی��م توق��ف کنی��م و برنامه ه��ای 
گذشته مان را تثبیت کنیم.

همچنین عالقه مندی��م فعالیت های فرهنگی 
مؤسس��ه را افزایش دهی��م ؛ زیرا در این چند 
س��ال، با حرکت س��ریع به س��مت اشتغال و 
آموزش و توان بخش��ی، از این فعالیت ها غافل   
ش��ده ایم و از آنجا که انس��ان ها برای تکامل 
خود فقط نیازمند ش��غل نیستند، مایلیم این 
فعالیت ه��ا را که تأثی��رات فرهنگی و اخالقی 

بسیاری دارند، تقویت کنیم. 
همچنی��ن می خواهیم اس��تراتژی خود را در 
زمینۀ اش��تغال، از فعالیت های ابزارمحور که 
بیش��تر محتاج ابزار اس��ت، ب��ه فعالیت های 

کارمحور که بیشتر نیازمند کارگر است، سوق 
دهیم تا افراد بیشتری را مشغول به کار کنیم.
     ب�ه ج�ز فعالیت هایی ک�ه در ارتباط با 
کارآفرینان و تعام�ل با آنان ذکر کردید، 
آی�ا برنامۀ خ�اص دیگری تح�ت عنوان                

تعامل با کارآفرینی دارید؟ 
    در ح��ال حاضر، برای تعامل با کارآفرینان 
و در زمین��ۀ بح��ِث کارآفرینی معلوالن، بیش 
از 10 برنام��ه روی میز کار م��ن قرار دارد؛ از 
تولید کارهای معرق و منبت روی چوب برای 
بازار مبل تا تولید آلوچه که بس��یار پرمصرف 

و سودآور است. 
البته این فعالیت ها بیش��تر ب��رای معلوالن با 
س��واد کمتر است. برای دوس��تانی که سطح 
سوادشان بیش��تر اس��ت و به تحصیل عالقه 
دارند، اقدامات تش��ویقی فراوان��ی برای ورود 

آنها به دانشگاه در نظر داریم. 
در زمین��ۀ تعام��ل ب��ا کارآفرین ه��ا ه��م به 
ج��ز تولید لب��اس کار و معرف��ی معلوالن به 
بخش ه��ای کامپیوتری،  ب��رای ورود آنها به 
بازار کار، می توانم به بحث صنایع بسته بندی 

و فعالیت های دیگر اشاره کنم.
    و سخن آخر ...؟

    خدا ب��ه ما کمک کند تا توفیق خدمت به 
ای��ن عزیزان را از دس��ت ندهیم، چون خیلی 

لذت بخش است. 
به ق��ول یک��ی از دوس��تان، هیچ چی��ز لذت 
بخش ت��ر از آن نیس��ت ک��ه تک��ه نان��ی زیر 

دندان یک توان یاب باشید. 
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ستان 1389
هار و تاب

شماره 35 و 36 ب

            »ما معلوالن به سبب محدودیِت 
جسم، باید سازنده تر و خالق تر باشیم. 
محدودی�ِت جس�م باعث س�ازندگی 
روح می ش�ود. ی�ک معلول ب�ا رنجی 
که از تن می کش�د، می تواند درجات 
متعال�ی روح را س�ریع تر ط�ی کند؛ 
مانند مرتاضی که جسمش را محدود 
می کند تا روحش بیش�تر تعالی یابد. 
معلولیت هدیه  و لطفی است از جانب 
خدا. ما به برکت معلولیت، س�ازنده تر 
و پویاتر می ش�ویم. در واقع ما حجت 
خدا، ب�رای اثبات توانمن�دی موجود 

واالیی به نام انسان هستیم.«
 اینها بخشي از س�خنان سید محمد 
موس�وی، مدیر عامل ش�رکت فیروز، 
اس�ت. او ک�ه قب�ل از انق�الب براي 
تحصیل در رشته پزش�کي به امریکا 
س�فر کرده بود بعد از پیروزي انقالب 
درس و تحصی�ل را نیم�ه کاره ره�ا 
مي کن�د و ب�ه ای�ران ب�از مي گ�ردد. 
در ابت�دا ب�ا کمیت�ه انقالب اس�المي 
در اس�تان سیس�تان و بلوچس�تان 
فعالیت خود را آغاز مي کند سپس به 
فرماندهي س�پاه شهر صنعتي قزوین 
منص�وب مي ش�ود و در ادام�ه چن�د 
مس�ؤولیت و پس�ت مدیریت�ي دیگر 
را بر عهده مي گیرد ایش�ان، خودش 
معلول اس�ت، اما معلولیت را هدیه ای 
از ط�رف خداون�د ومحدودیتی برای 
جسم می داند؛ همین و بس. نظر شما 
را به ادام�ه مطالب خواندني ایش�ان 

جلب مي کنیم.

     در آغاز گفت وگو، بهتر است بگویید از 
کجا شروع کردید؟ 

    14 سال قبل یعنی سال 1373 با جمعی از 
عزیزان که معلولیت داشتند، اقدام به تشکیل 
یک نهاد مردمی کردیم که بزرگترین هدفش 
تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت و دفاع 
از حقوق اجتماعی و همچنین اثبات توانمندی 
معلوالن بخصوص برای مسووالن کشور بوده تا 
بتواند به عزیزان مسؤول بگوید: آری ، با دست 
خال��ی هم می ت��وان در جهت رفع مش��کالت 
معل��والن گام های مؤثری برداش��ت و لذا اگر 
چتر حمایتی دس��تگاه های دولتی را داش��ته 
باشیم ، این گام ها بلندتر و فراگیرتر خواهد بود. 
لذا کانون معلوالن قزوین را با ش��عار »کرامت 
انسان« تأس��یس کردیم، زیرا یک معلول باید 

توانمندی خود را ثابت کند. 
در ای��ن راس��تا، کارگاه های��ی در جهت ایجاد 
اش��تغال معلوالن راه انداختیم، چرا که ایجاد 
اشتغال نیازمندی های اقتصادی را رفع می کند 
و به معلوالن امکان می دهد در اجتماع حضور 
پی��دا کنن��د و از ان��زوا بیرون بیآین��د و بدین 
وس��یله زمینه ه��ای توان بخش��ی اجتماع��ی 

برایشان فراهم می شود.
   کارگاه های�ی که تأس�یس کرده اید، چه 

محصوالتي تولید مي کرد؟ 
   کارگاه پوشک بچۀ فیروز، کارگاه بسته بندی 
محص��والت ش��رکت فی��روز، کارگاه زیرانداز 
ک��ودک، کارگاه تولید س��یم پلم��پ، کارگاه 
ترانس توان��ا، برده��ا وش��وک الکتریک��ی. م��ا 

پیمانکار کارگاه ترانس توانا هستیم. 

حدود 70درصد نیروی انس��انی شاغل در این 
کارگاه ها را معلوالن تشکیل می دهند. در سال 
87، ش��رکت فیروز بیشترین فرصت شغلی را 
ب��رای معل��والن ایجاد کرد و این ش��رکت به 

عنوان کارآفرین نمونه مطرح شد. 
    چ�ه انگیزه ای باعث ش�ده تا علی رغم 
مش�غله هاي کاری ط�ی ای�ن س�ال هاي 
در مس�ند ریاس�ت کانون توان�ا، به این 

مجموعه  بیاندیشید؟ 
   وقت��ی مظلومی��ت معل��والن را مش��اهده 
ه��رگاه  گذش��ته  در  می بین��ی  و  می کن��ی 
انجمن های غیردولتی در جامعه شکل گرفته، 
آن تش��کیالت فق��ط توانس��ته در بین مردم 
جلب ترحم نموده و از اغنیاء و س��رمایه داران 
مبالغ��ی را دریاف��ت و به نوعی ب��ه معلوالن 
نیازمن��د بدهد ، بخوبی در می یابی که اینگونه 
حرکت های مردمی نه تنها اساس��ی نیس��ت 
بلکه عزت و کرامت انس��انی معل��والن را نیز 

خدشه دار می کند. 
اما در کن��ار اینگونه حرکت ها کانون معلوالن 
توانا بعنوان یک تشکل مردمی به میدان آمده 
و این پی��ام را نوید می دهد که: بیایید حقوق 
اجتماعی معلوالن را جامه عمل بپوش��انیم و 
برای رش��د آنها فرصت های برابر ایجاد کنیم. 
زیرا معل��والن ناتوان نب��وده و نیازمند ترحم 

دیگران نیستند. 
اگر بس��تر فرصت ه��ای براب��ر اجتماعی مهیا 
شود، آنها در این بستر مانند افراد تندرست و 
شاید بهتر از آنها می توانند با سر بلندی و عزت 

زندگی کنند. 

سید محمد موسوي
مدیرعامل شرکت فیروز :

بزرگترين
مشکل معلوالن
اشتغال است. مصاحبه: زهرا بيگدلی
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حال ش��ما خودتان بگویید آیا ج��ا ندارد که 
بن��ده به اه��داف اساس��ی و بلندپای��ه کانون 
معلولی��ن توانا بیندیش��م و در این راه مقدس 

تالش کنم ؟ ! 
البت��ه ناگفت��ه نمان��د که در س��ال های اخیر 
خوش��بختانه تش��کل های دیگری هم از این 
زاویه به مس��ائل معلوالن نگریسته و در حال 

شکل گیری هستند. 
    دلیل موفقیت خود را چه می دانید؟

    انس��ان از پ��ی محدودیت جس��م می تواند 
سازنده باشد. معلوالن چون محدودتر هستند، 
باید سازنده تر باشند و اثبات سازندگی از یک 
باور خوب، از یک اندیشۀ مبتنی بر سازندگی 

برمی خیزد. 
یک نگاه مثبت و عزم راسخ مهمترین سرمایۀ 

انسان است. 
درکنار آن معلوالن، نیازمند بسترس��ازی های 
مناسب دولت هستند. به لطف خدا ، مشکالت 
اقتصادی نه تنها باعث نشد ما کاهش و تعدیل 
نیرو داش��ته باشیم ، بلکه نیروی انسانی مان را 
افزایش هم داده ایم وکارگاه هامان را توس��عه 

بخشیده  ایم.
     به نظر مدیر عامل شرکت فیروز دولت 
کدام ی�ک از خدم�ات را بای�د دراختیار 

معلوالن قرار دهد؟
   اگر بخواهیم جامع بیندیش��یم و توسعه ای 
فکرکنی��م، در درجۀ اول دولت باید بس��تری 
فراهم کند تا سرمایه گذار بتواند با ایجاد کار و 
اش��تغال و احداث کارگاه، مشکل اشتغال این 

قبیل افراد را حل کند. 
مجلس نیز با تصویب لوایح و قوانین، در جهت 
اش��تغال معلوالن تس��هیالتی ایج��اد کرده و 
س��رمایه گذار را با تشویق های متنوع به جذب 
این افراد به بازار کار ترغیب نماید؛ تسهیالتی 
مانند پرداخت بیمۀ کارفرما به وس��یلۀ دولت 
که باعث جذب معلوالن به مراکز کار می شود .
ب��ه نظرمن، درحال حاضر بزرگترین مش��کل 

معلوالن اشتغال است. 
اگر مش��کل اش��تغال معلوالن حل شود، آنها 
احتیاج��ی به مس��تمری ندارند و خودش��ان 
می توانند هزینۀ مسکن، خودرو و زندگی شان 

را تأمین کنند.
     آیا مدیران ش�رکت فیروز از کارگران 

و کارکنان معلول خود راضی هستند ؟ 
     ب��ه گفته مدیر کارخان��ه و دیگر معاونان، 
معلوالن نس��بت به افراد تندرس��ت در زمینه 

تولید کار آمدترند. 
بنده از جانب شرکت فیروز به دیگر واحدهای 
تولی��دی ای��ن پیام را م��ی دهم ک��ه: آری ، 
معل��والن هم می توانن��د در س��نگر تولید، با 
موفقیت و تالش مس��تمر، ایفای نقش کنند، 
پس ش��ما هم ب��رای رفع مش��کل اش��تغال 

معلوالن، از شرکت فیروز الگو بگیرید. 
    می دانی�م که اش�تغال یک فرد معلول 

قب�ل از اینکه ب�ه لحاظ اقتص�ادی حائز 
اهمیت باش�د به لحاظ روان�ی تاثیر گذار 
و حائز اهمی�ت اس�ت ، در ای�ن خصوص 

توضیح می دهید ؟ 
از  جامع��ه  در  معل��والن  آنجائی ک��ه  از     
فرصت های مناس��ب جهت حض��ور اجتماعی 
برخوردار نیس��تند ، لذا ابتدا اش��تغال ، حضور 
اجتماع��ی معل��والن را ب��ه ارمغ��ان می آورد 
و س��پس کس��ب درآمد ب��ه آنها ای��ن امکان 
را می ده��د که احس��اس کنند ب��دون کمک 
دیگ��ران روی پای خود ایس��تاده و می توانند 

زندگی خود را اداره کنند. 
    به نظر ش�ما برای اشتغال معلوالن چه 

طرحی موفق تر خواهد بود ؟ 
   ام��روزه کش��ورهای پیش��رفته اروپای��ی و 
امریکایی در اوضاع بد اقتصادی به سرمی برند 
و آنها با مشکل بیکاری مواجه هستند. کشور 
ما نیز با توجه به 8 س��ال جن��گ تحمیلی و 
تحریم های اقتصادی و رکود بازارهای داخلی ، 

با مشکل بیکاری دست به گریبان است . 
 بنابرای��ن وقتی برای انس��ان های تندرس��ت 
وس��المت جامعه به س��ختی می توان ش��غل 
ایجادک��رد ، بدیهی اس��ت که ای��ن امر برای 
معلوالن به مراتب مش��کل تر خواهد بود. ولی 
اگر بخواهم طرحی عملیاتی و اش��تغالزا، ارائه 
ده��م ، این امر بی ارتباط با حمایت مس��تقیم 
مس��ئوالن نخواهد بود و از ط��رف دیگر فقط 
نباید ب��ه ایجاد طرح های تولیدی اندیش��ید، 
بلک��ه باید دولت و مجلس ش��ورای اس��المی 
قوانینی را وضع نمایند که صاحبان س��رمایه 
و واحدهای صنعتی راغب ش��وند که معلوالن 

را بکار گیرند . 
م��ا در این رابطه می توانی��م قوانین جاری در 
کش��ورهای اروپایی و امریکای��ی را مطالعه و 
بررس��ی کرده و قوانین و تجربه های مطلوب 
آنها را در جهت دس��تیابی به اهداف خودمان 
به کار ببندیم. اما به صراحت به شما می گویم: 
جهت اشتغال معلوالن آن دسته از طرح های 
تولیدی عملی و زود بازده خواهد بود که دولت 
نیازمندی های خود را در ش��رایط مساوی به 
لحاظ قیمت و کیفیت از تولیدات کارگاه ها و 
کارخانجات معلوالن خریداری نماید و به یک 
معنا س��رمایه گذارانی که برای معلوالن شغل 
ایجاد می نمایند مطمئن باش��ند که تولیدات 
آنها در اولویت بوده و توسط دولت ، خریداری 

خواهد شد. 
     به نظر شما برای معلوالن  کم توان ذهنی 
ک�ه بس�یار هم مظل�وم واقع می ش�وند، 

چگونه باید اشتغال ایجاد کرد؟ 
    ما باید باور کنیم که کم توانان ذهنی اغلب 
آموزش پذیرند و در راستای کارهای تولیدی، 
مش��اغلی وجود دارد که بتوان انجام آن را به 

دست این عزیزان سپرد . 
من به ط��ور مثال به بس��ته بندی محصوالت 

در کلیه زمینه ها اش��اره می کنم که معلوالن 
کم توان ذهنی در اجرای آن می توانند س��هم 
عمده ای داش��ته باشند . البته این امرمستلزم 

کارشناسی خاص است. 
    در م�ورد حضور اجتماع�ی معلوالن و 

رفع موانع تردد آنها چه نظري دارید؟
   رفع موان��ع تردد معلوالن، برای حضور آنها 
در اجتماع و استفاده از فرصت های اجتماعی، 
حیات��ی و با ایجاد س��رویس ها و اتوبوس های 

مخصوص معلوالن امکان پذیر است. 
ایجاد بنگاه های تاکس��یرانی خاص معلوالن، 
آنقدر دش��وار نیس��ت که دول��ت از انجام آن 
عاجز باشد. همین طورمناسب سازی خیابان ها 
و معابر که وظیفۀ شهرداری هاس��ت. همۀ این 

موارد اجرا شدنی است. 
از مس��ؤوالن می خواه��م ک��ه از فعالیت های 
ارزش��مند و توسعه ای تش��کل های غیردولتی 
حمای��ت و قانون جام��ع را عملیات��ی کنند. 
دولت باید سازمان های مردم نهاد را به عنوان 

مشاوران قوی خود بپذیرد.
    ش�ما با پرداخت مستمری به معلوالن 
موافق هس�تید ؟ آیا این کار را زیر بنایی 

می بینید ؟ 
   خی��ر، مس��تمری ناچیزی که ب��ه معلوالن 
پرداخت می ش��ود درحدی اس��ت که شخص 
معلول اگر بخواهد نان خالی هم بخورد ، این 
مبلغ کفایت نمی کند و از طرفی مستمری را 
باید به آن کس��ی داد که ناتوان محض است. 
به جای پرداخت مس��تمری به معلوالن بهتر 
است بس��تر فرصت های برابر را برای معلوالن 
ایجاد کرده و حق��وق اجتماعی آنها را تحقق 

بخشیم . 
    از نظر ش�ما کارآفرین چه ویژگي هایي 

دارد؟ 
   کارآفری��ن بای��د اوض��اع اقتصادی ب��ازار را 
بشناس��د، به دانش مدیریت آش��نا باشد، آن 
وق��ت می تواند بهترین طرح ها را پیش��نهاد و 

بهترین کارشناس ها را استخدام کند. 
    ب�ه چه دلیل به عنوان کارآفرین نمونه 

انتخاب شده اید؟
    من تا نیم س��اعت قبل از انتخاب شدنم به 
عنوان کارآفرین نمونه، اطالعی از این موضوع 

نداشتم . 
روز جهان��ی معلوالن، از طرف دفتر ریاس��ت 
جمه��وری به مراس��می که به این مناس��بت 
برگزار ش��ده بود، دعوت ش��دم . آنجا بود که 
اعالم کردند براساس ارزیابی سازمان بهزیستی 

تهران، کارآفرین برتر سال 87 شده ام. 
در خاتمه نیز به دوستان معلول خود می گویم 
که معلولیت را فقط و فقط محدودیت بدانند، 
نه اسارت؛ و مطمئن باشند که هر محدودیتی 
با نوآوری، خالقیت و نگاه مثبت، به راحتی به 

توانایی تبدیل می شود.
ضرری ندارد، می توانید امتحان کنید! 
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ستان 1389
هار و تاب

شماره 35 و 36 ب
سبب می شود كه اين افراد سركار خود حاضر 
ــوند و يا در صورت حضور فيزيكی قادر به  نش
ــند. گروهی از بيماران  انجام امور محوله نباش
ــرده از انجام امور بهداشتی شخصی مثل  افس
ــاس ناتوانی  حمام رفتن و تعويض لباس احس

می كنند . 
   ازدست  دادن عالقه: فرد احساس می كند 
ــد و حوصلۀ  ــحالش نمی كن ــچ چيز خوش هي
ــای  انجام كارهای مورد عالقه اش )مثاًل، تماش
تلويزيون، قدم زدن در پارک، بازی با فرزندش 
ــود را برای انجام  ــدارد و تمايل خ و ...( را نــ
ــيــار مورد عالقه اش بوده از  كارهايـی كه بس

دست داده است . 
کاهش تمرکـز: خيلی از مردم در هنگام 
ــا  ي و  ــی  از حواس پرت ــردگی  افس
فراموشی شكايت می كنند، 

واقع  در  ــه علت اما  ــن افراد ب اي
ــز،  تمرك ــتن  ــه  نداش ب ــدرت  ق

اطالعات  ــپردن  س يد خاطر  جد
ــاًل،  مث ــد.  می دهن ــت  دس از  را 

ــان را كجا  فراموش می كنند كه وسايلش
ــكايت با اختالل حافظه  ــته اند و اين ش گذاش
ــی دارد  ــی كه فراموش تفاوت دارد چون كس
ــود و  ــيش نمی ش معموالً خود متوجه فراموش

اطرافيان او از فراموشی او شكايت می كنند. 
   احساس بی ارزشی و گناه: گاهی در افراد 
ــرده احساساتی مثل نااميدی، درماندگی،  افس
بی ارزشی و گناه ديده می شود. احساس گناه 
ــته خود و يا حتی در  در مورد خطاهای گذش

مورد افكار منفی ديده می شود. 
   افكار خودکشـی: در افسردگی شديد فرد  
ــق و نا اميدی  ــت دادن عالي ــه دليل از دس ب
ــه آن را زجرآور  ــياه ديده و ادام زندگی را س
ــن زندگی ترجيح  ــدی كه مرگ را به اي تا ح
ــريط افكار مرگ به صورت  می دهد. در اين ش
اشتغال ذهنی با افراد متوفی به صورت خواب 
ــده، آرزوی مرگ  ــا زن ــراد متوفی ي ديدن اف
ــت افكارجدی مبنی بر خاتمه  خود و در نهاي
ــه می كند. دو  ــه زندگی خود را تجرب دادن ب
ــرده بــه خودكشـــی فــكر  ــوم افراد افس س
ـــــرده اقدام  مــی كنند و15 درصد افراد افس

به خودكشی می كنند. 
ــت  ــن اس   تغييـر خـواب و اشـتها: ممك
ــردگی خواب را كم يا زياد كند، اما در هر  افس
ــتگی را از بين نمی برد.  ــت خواب خس دو حال
تغييرات  اشتها  به صورت  افزايش يا كاهش 
ديده می شود، بهترين غذاها به دهان فرد مزه 
نداده  و از خوردن لذت نمی برد و يا احساس 

سيری نداشته و پرخور می شود. 
ــش تمايل و    کاهـش ميـل جنسـی: كاه
ــی از جمله عالئم  ــا ناتوانی از فعاليت جنس ي
ــوارد زيادی  ــت كه در م ــرده اس بيماران افس
ــردگی نسبت نداده و آن را  مردم آن را به افس

علت افسردگی خود می دانند.

ــاس می كنند متفاوت می داند. در  خاص احس
صورت شدت افسردگی اين احساس غم جای 
خود را به يک بی تفاوتی شديد می دهد به اين 
ــی كه در اين بی تفاوتی فرد برای بهترين  معن
ــی را تجربه  يا بدترين اتفاق زندگيش احساس

نمی كند.
   احساس خسـتگی: فرد احساس می كند 
ــت. صبح ها به سختی برای  مثل هميشه نيس
ــواب بيرون می آيد؛  انجام كارهايش از رختخ
ــاس خستگی می كند  ــه احس زودتر از هميش
ــی كاركردنش كم و حتی به  و به تدريج  تواناي
كمک ديگران نيازمند می شود. مثاًل يک خانم 
ــه به  ــت نتواند مثل هميش خانه دار ممكن اس
امور روزمرۀ خانه و خانواده اش رسيدگی كند، 
ــاس ناتوانی در افراد افسرده  خستگی و احس

مقدمه
ــردگی يک بيماری يا مشكل روانپزشكی  افس
است كه به صورت احساس غمگينی، خستگی 
و كاهش انرژی، كاهش تمركز، اختالل خواب 
ــی، افكار مكرر نااميدانه  و اشتها و ميل جنس
ــل به مرگ يا  ــق و مي ــت دادن عالئ و  از دس

خودكشی بروز می كند.
شيوع افسردگی 

ــيوع 15 تا 25 درصد  ــردگی اساسی با ش افس
ــايع ترين اختالالت روانپزشكی به  ، يكی از ش
شمار می رود، يعنی اگر شما هم اينک در يک 
جمع 10 نفره نشسته باشيد، چهار نفر از شما 
ــی از عمر خود يا به اين اختالل مبتال  در زمان
ــردگی  ــد. افس ــده ايد و يا مبتال خواهيد ش ش
ــايع تر و در زنان دو برابر  خفيف از اين هم ش

مردان است. 

چگونه افسردگی  را بشناسيم؟
ــی خود را  ــه صورت های مختلف ــردگی ب افس
نشان می دهد. گاهی اوقات به صورت دردهای 
ــمی، سردرد و گاهی با  پراكنده و مزمن جس
ــديد،  ــكی مانند غمگينی ش ــم روانپزش عالئ
ــكالت و در نتيجه  نااميدی و بزرگ ديدن مش
ــی، كاهش  ــرگ و يا افكار خودكش ميل به م
ــتگی شديد،  ــاس خس عالئق و انگيزه ها، احس
ــكايت از فراموشی  كاهش تمركز به صورت ش
ــخيص افسردگی وجود  بروز می كند. برای تش
اين عالئم حداقل به مدت دو هفته و در اكثر 
ــاعات روز  ضروری است. به دليل نااميديی  س
ــرده  ــردگی وجود دارد افراد افس كه در  افس
انگيزه كمی برای مراجعه و درمان خود دارند 
ــا به عبارتی با بيماری خود هم با نااميدی  و ي
برخورد می كنند و می گويند كسی نمی تواند 
ــر می تواند  ــد و يا مگر دكت ــه من كمک كن ب
ــد پس مراجعه  ــكالت زندگی مرا حل كن مش

فايده ای ندارد. 
ــه صورت مفصل تر  ــردگی ب در زير عالئم افس

مورد بحث قرار می گيرد.
   خلق افسرده: فرد احســاس غم سنگينی  
ــر موارد اين  ــود دارد كه در اكث ــود خ در وج
ــاس را با غم های معمولی كه در شرايط  احس

افسردگی

وليان
كتر مرمي رس

د

چیست

امروزه ثابت شده که تغییر 
در  میـــزان موادی به نام 
عصــب – رســانه  در مغز،  
یکی از علل اصلی زیستـی 
افسردگـی است و در واقع  
مؤثر بودن داروها در درمان 
اصالح  دلیل  به  افسردگـی 
این تغییرات است، همراهی 
بسیــاری  با  افسردگـــی 
از بیماری های طبــی مانند 
روان تنـی،  اختـــــالالت 
متابولیـک  بیماری های غدد 
فیزیکـــی  زمینه هــای  بر 

افسردگی تأکید دارد. 
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ــردگی  ــه داليل متفاوتی مبتال به افس افراد ب
ــتی، ژنتيک،  ــوند، از جمله عوامل زيس می ش
ــت.  ــده اس ــناختی، اجتماعی مطرح ش روانش
ــده كه تغيير در  ميزان موادی  امروزه ثابت ش
ــانه  در مغز،  يكی از علل  به نام عصب – رس
اصلی زيستی افسردگی است و در واقع  مؤثر 
ــردگی به دليل  ــا در درمان افس ــودن داروه ب
اصالح اين تغييرات است، همراهی افسردگی 
با بسياری از بيماری های طبی مانند اختالالت 
ــدد متابوليک بر  ــای غ ــی، بيماری ه روان تن
ــردگی تأكيد دارد.  ــی افس ــای فيزيك زمينه ه
ــه يک و دو  ــردگی در اقوام درج ــود افس وج
ــرده حكايت از وجود زمينه های  بيماران افس
ــترس های  اس دارد.  ــاری  بيم ــن  اي ــک  ژنتي
ــامانی های اجتماعی  زندگی خانوادگی و نابس
ــتعداد زيستی و  ــتر مناسبی برای بروز اس بس
ــت. وجود مشكل در  ــردگی اس يا ژنتيک افس
ــک مانند والدين، خواهر ،  روابط با افراد نزدي
ــر و فرزندان سبب ايجاد استرس  برادر، همس
دائمی و افسردگی می شود. نحوه تفكر و نگاه 
ــكالت خود يكی از عوامل مؤثر در  فرد به مش

بروز يا كنترل افسردگی است. 
آيـا هـر کـس کـه احســاس غمگينی 
کــــنـد.  مبـتـال بــه افســـردگی 

شده است؟
ــه ای از عالئم  ــردگـی مجموعـ  افس
است، وجود احساس غمگينی 

ــرده به تنهايی به يا خلـــق  افس
اختالل  افســـــردگی معنـــی 

ـــــاس غم  يـــک نيست. احس
در  ــان ها  انس طبيعی  ــش  واكن

ــت دادن و يا  ــت، ازدس ــر محرومي براب
ــرده در بحران ها  ــت. افراد غير افس ناكامی اس
ــام كارهای جبرانی و يا تغيير نوع تفكر  با انج
ــاس غلبه می كنند و  ــگاه خود براين احس و ن
آن  را التيام می بخشند، اما افرادی كه افسرده 
ــود با اين  ــازگاری خ ــادر به س ــوند  ق می ش
ــتند و در نتيجه خود را ناتوان  مشكالت نيس
ديده و با پذيرش شرايط نامطلوب و احساس 

ناتوانی افسردگی را تجربه می كنند.
تشخيص افسردگی اساسی

ــی، وجود  ــردگی اساس ــخيص افس برای تش
ــت و وجود  ــم الزم نيس ــن عالي ــۀ  اي هم
ــد عالمت در حدی كه در روابط بين  چن
ــغلی فرد  فردی و عملكرد اجتماعی و ش
ــكالتی را به وجود آورد، كافی است.  مش
مثاًل فرد افسرده ممكن است از اجتماع 
ــود و رابطه اش را با اطرافيان  گريزان ش

ــه علت زودرنج بودن  قطع كند يا ب
زودتر از گذشته عصبانی شود 

ــد.  ــش را برنجان و اطرافيان
همراه  ــی  حالت هاي چنين 
با اُفت عملكرد اجتماعی و 

ــغلی ، باعث بروز مشكالتی در محل كار و  ش
ــود. مشكالتی كه در صورت  زندگی فرد می ش
ــغل  ــت صدمات جدی به ش تداوم، ممكن اس
ــد. عوارض  ــی وی وارد كن ــط خانوادگ و رواب
ــيوع باالی آن می تواند  مخرب افسردگی و ش
بار زيادی بر زندگی فرد و جامعه تحميل كند. 

درمان
ــردگی بر اساس علتی كه برای آن  درمان افس
مطرح مي شود، متفاوت است. در مواردی كه 
ــتی و يا ژنتيكی مطرح است درمان  علل زيس

دارويی بسيار مؤثر  است. 
اما در مواردی كه مسائل روانشناختی 

ــی  ـــترس هـای خانوادگ و اس
ــت  اس مطرح  اجتماعـی 

ــان  ــر درمــ ــالوه ب ع
دارويـی، روان درمانی 
ــای  ــا رويكردهـــ ب

ت  و ــا متفــ
ــد  می توان

بســـيار كمک كننده باشد. 
ــی از درمان های  ــد، يك همان طور كه گفته ش
ــردگی، درمان دارويی است. درمان  اصلی افس
ــک می تواند حداقل شش  ــته به نظر پزش بس
ــدن عاليم   ــال پس از برطرف ش ماه تا يک س
ــديد  كه فرد  ــردگی های ش ادامه يابد.در افس
ــت و يا افكار  دچار اختالل عملكرد جدی اس
شديد اقدام به خودكشی دارد و همچنين در 
ــان با درمان   دارويی  بيمارانی كه افسردگيش
ــوک(  ــنج درمانی )ش ــت، تش بهبود نيافته اس

بسيار مفيد و مؤثر است.
ــی، درمان های  ــای داروي ــر درمان ه ب عالوه 
ــواع روان درمانی ها نيز به  ــی مثل ان غيرداروي
ــد كه برای  ــردگی كمک می كنن ــان افس درم
ــی به آنها می توانيد به روان پزشكان و  دسترس

روان شناسان بالينی مراجعه كنيد. 
باورهـای غلـط در مـورد داروهـای ضد 

افسردگی
اعتيادآور بودن:

ــردگی را  ــياری از مردم داروهای ضدافس  بس
ــتباه  اعتياد آور می دانند اين باور يک باور اش

است. 
ماده  ماده،  مصرف  از  بعد  مدتی  اعتياد  در 
مصرفی در مقدار مصرفی بی اثر شده و نياز به 
افزايش دوز ديده می شود. اما در مورد 
اگر  دارو   ضدافسردگی   داروهای 
مؤثر باشـد ايــن اثربخشی ادامه 

مـرور  بـه  و  می كنــد  پيدا 
ـــان  ــــ زم

ثر  بی ا

 پــــــــــــــــــــــرونده

ــت و وجود  ــم الزم نيس ــن عالي ــۀ  اي هم
ــد عالمت در حدی كه در روابط بين  چن

درمان افسردگی بر اساس 
مطرح  آن  برای  که  علتی 

مي شود، متفاوت است.
در مواردی که علل زيستی 
و يا ژنتيكـی مطـرح است 
درمان دارويی بسيار مؤثر  

است. 
امـا در مـــواردی کـــه 
و  روانشنـاختی  مسائـل 
استــرس های خانـوادگی 
اجتماعـی مطــرح  اسـت 
عالوه بر درمــان دارويی، 
روان درمانی با رويكردهای 
بسيـار  می تواند  متفـاوت 

کمک کننده باشد. 
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نمی شود. دليل ديگر اين باور اين است كه در 
حدود نيمی از افراد افسرده بعد از قطـع دارو 
می كند،  پيدا  برگشت  افسردگی  عالئــــم 
به  و  نيست  دارو  به  عادت  دليل  به  امر  اين 
آن  برگشت پذيری  و  بيماری  ماهيت  دليل 
) ديابت،  بيماری ها  از  بسياری  مانند  است، 
فشارخون( كه با مصرف دارو بيماری كنترل 
می شود و با قطع دارو عالئم عود می كند و به 
ادامه  به  نياز  فرد  بدن  موارد  اين  در  عبارتی 
بهبودی،  احساس  فرد  درمان  با  و  دارد  دارو 

افزايش عملكرد و رضايت دارد.
مصرف دارو نشانه ناتوانی فرد است

ــا اراده ، يا ورزش،  ــاد دارند كه ب ــده ای اعتق ع
ــند و مصرف دارو به  ــد خود را بهبود بخش باي
ــت،  معنی پذيرش ناتوانی در برابر بيماری اس
ــكی  اين عقيده مختص بيماری های روانپزش
نيست و در ساير بيماری  های پزشكی هم اين 
ــود عباراتی مثل اين كه: من  باور ديده می ش
ــكن هم نخورده ام، من دكتر  تا كنون يک مس

نمی روم و .....
اين اعتقاد همه توانی جزء آرزوهای بشر است 
ــه امور را در  ــه كار بكند و هم ــه بتواند هم ك
كنترل خود درآورد اما اصوال افراد واقع گرا بر 
ــرده و در صورت  ــای واقعيت ها زندگی ك مبن
ــود راه حل برای رفع ناتوانايی های خود از  وج

امكانات موجود استفاده می كنند.
داروها بيش از فايده ضرر دارند 

ــيده  ــی پوش ــوارض داروها بر كس ــود ع  وج
ــت كه آيا غذايی  ــت، اما واقعيت اين اس نيس
ــته و ضرری  كه ما می خوريم فقط فايده داش
ــاق می كنيم ضرر  ندارد و يا هوايی كه استنش
ــان تعادل بين هزينه ـ  ندارد، كل زندگی انس
فايده است و در اين مورد هم بايد با مشورت 
با پزشک عوارض ناخواسته دارو را كاهش داد 

و از نتايج درمانی آن بهترين سود را برد.

همه توانی  اعتقاد  این 
بــشر  آرزوهــای  جزء 
همه  بتواند  که  اســت 
را  امور  کار بکند و همه 
درآورد  خود  کنتـرل  در 
اما اصوال افراد واقع گرا  
واقعیـت ها  مبـنای  بر 
زندگی کرده و در صورت 
وجـود راه حــل بـرای 
ناتوانایـی هـای  رفـع 
موجود  امکانات  از  خود 

استفاده می کنند.
ارتقـاي  راه کارهـاي  بررسـي  موضـوع 
عنـوان  کارآمـوزان،  روان  سـالمت 
ميزگـردی اسـت با شـرکت  دکتر مريم 
رسـوليان، روانپزشـک؛ خانـم انفرادی،  
روانشـناس بالينی؛ خانم کردی کارآموز 
جسـمی _ حرکتـی مجتمـع رعـد علي 
قاسـميان، پدر يكـي ازکارآموزان و رضا 
سخن  سـنج مسـؤول روابط عمومي که 
در بعدازظهر يک روز گرم  تابسـتانی در 

مرکز رعد برگزار شد.  
ــود را چنين معرفي كردند:        در ابتدا حضار خ
ــود را با  ــوليان، همكاری خ ــم رس دكتر مري
مجتمع رعد، از سال 72 ، به صورت عضويت 
ــپس در هيئت مديره آغاز  در هيئت امنا و س

كرده است .
خانم انفرادی، از بهمن سال 1388، در قالب 
درمان فردی يا آموزش مهارت های زندگی با 

بچه های رعد كار كرده است.
ــه و دارای توانايی های  ــردی، ديپلم  خانم ُك
ــی،  ــان انگليس ــی، زب ــل نقاش ــيار از قبي بس
ــت. ايشان تجربۀ  ــيقی، كامپيوتر و ... اس موس
ــته اند و در حال حاضر  مختصر كاری هم داش

خبرنگار مجلۀ اي هستند. 
ــازمان هوا فضا و  ــميان، كارمند س آقای قاس
ــوزش و انجمن های اوليا و  ــال در حوزۀ آم فع
مربيان معلوالن هستند. ايشان 10 سال است 
ــا  ومربيان همكاری دارند و  كه با انجمن اولي
ــبب احاطه شان بر مشكالت معلوالن، به  به س

اين ميزگرد دعوت شدند. 
ــمارۀ مجـلۀ توان ياب به      رسـوليان: هر ش
بررسی موضوعی اختصاص دارد. موضوع اين 
شماره هم »افسردگی معلوالن« است. به اين 
ــن به روش های  ــتای  پرداخت دليل و در راس
ــردگی، ميزگردی با موضوع  پيشگيری از افس
ــی راه كارهای ارتقای سالمت بهداشت  »بررس

روان معلوالن« برگزار كرديم .
 ابتدا بحث رضايت مندی را پيش رو داريم كه 
ــت. ممكن  ــالمت روان اس يكی از ابعاد آن س

ــت فرد معلولی ادعا كند كه اگر معلوليت  اس
ــاس رضايت مندی داشتم ، ولی  نداشتم، احس
ــت ندارند،  ــه معلولي ــتند ك ــزاران نفر هس ه
ــد. اگرچه، وجود  ــا رضايت مندی هم ندارن ام
ــک عامل محدود  كننده  معلوليت به عنوان ي
می تواند به اعتماد به نفس و احساس پذيرش 
كمتر در جامعه بينجامد، كه همۀ اينها زمينۀ 
ــالمت  ــكالت س ــردگی يا ديگر مش بروز افس
ــا همين كه به اين  ــم می آورد، ام روان را فراه
مسئله پرداخته شود، خودآگاهی معلوالن در 
ــود كه  اين خود يكی از  اين زمينه زياد می ش
ــت . در واقع  ــت روان اس عوامل ارتقای بهداش
ــيدن آن،  ــن موضوع و به چالش كش طرح اي

باعث افزايش توجه به آن موضوع می شود. 
    انفرادی: با تولد يک معلول در خانواده، از 
ــرد و از طرف ديگر خانوادۀ  يک طرف خود ف
ــيده می شوند.  ــری چالش ها كش او به يک س
ــای  هزينه ه ــاًل،  )مث ــادی  اقتص ــكالت  مش
توان بخشی و درمانی( و اجتماعی مثل محدود 
شدن فعاليت های اجتماعی )مثاًل، تفريحات(  
ــكالتی است كه اين خانواده ها با  از جمله مش

آنها روبه رو می شوند. 
آنها انتظار داشتند از موهبت داشتن يک فرزند 
سالم برخوردار شوند و حال تفاوت فرزندشان 
ــود احساس  ــالم باعث می ش با يک كودک س
خشم و ناكامی كنند كه اين احساس می تواند 
ــان تأثير بگذارد .  ــۀ آنها با فرزندش روی رابط
ــم با نگاه های  ــرف ديگر، خود كودک ه از ط
ــود ؛ به  طوری  ــه روبه رو می ش ــاوت جامع متف
ــمی اش  ــكل جس كه حتی او را با عنوان مش
ــول خطابش می كنند ؛  نامگذاری كرده و معل
ــدن  ــيه رانده ش همين موضوع باعث به حاش
ــيه قرار می گيرد  ــود و آنقدر در حاش او می ش
ــكالتش هم ديده نمی شود و از اين رو  كه مش
جامعه پر از موانع زيرساختی و معماری برای 
ــه  اگر يک فرد  ــود. در حالی ك معلول می ش
بدون معلوليت از ابتدا با افراد معلول سروكار 
ــته باشد، ياد می گيرد كه وقتی  و ارتباط داش
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پيشگيري
از

افسردگي
تنظيم: نیلوفر رمضانی
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ــاغلی مثل شهردار،  ــد و صاحب مش بزرگ ش
ــد، در  ــغل ديگری ش مهندس معمار يا هر ش
ــه اش همچون  ــه حيط ــاد مربوط ب ــام ابع تم
ــاختمان های دولتی، سازه ها،  ساخت مترو، س
ــاد رفع موانع معلوالن  ــايل نقليه و ... به ي وس
نيز باشد و اين فقط در صورتی ميسر می شود 
ــد تا  ــه او معلوالن را در كنار خود ديده باش ك
فراموش نكند كه آنها نيز انسان اند و مثل بقيۀ 
ــرفت  ــان ها حق دارند زندگی كنند، پيش انس

كنند و از امكانات جامعه بهره مند شوند. 
ــاز و باعث  در حقيقت اين ناآگاهی، مسئله س
ــای مختلف از  ــراد در جايگاه ه ــه اف ــده ك ش
ــكالت و موانع معلوالن و راه های رفع آنها  مش

بی خبر باشند . 
ــاج به توجه  ــی كه احتي     ُکـردی: موضوعـ
ــدم آن را طرح  ــژه دارد و من نيز عالقه من وي
ــردگی خانواده های معلوالن  كنم، موضوع افس
ــان  ــت . زيرا اين خانواده ها و فعاليت هايش اس
ــان محدود و  ــر معلوليت فرزندانش تحت تأثي
ــان  ــز به فرزندان معلول ش ــيت آنها ني حساس
ــت، لذا گاهی اوقات اين  ــده اس چند برابر ش
ــته به فرزندان  ــردگی و نگرانی را ناخواس افس

معلول خود منتقل می كنند . 
ــون معلوالن  ــت كه چ ــئلۀ بعدی اين اس مس
ــتری را در انزوا به سر می برند،  ــاعات بيش س
ــان فكر  ــی به خودش ــراد معمول ــتر از اف بيش
می كنند و به گونه ای افراطی به ايده آل گرايی 
ــند و حتی گاهی اوقات نمی خواهند  می رس
ــه همين  ــاور كنند ك ــود را ب ــت خ معلولي
ــود زودتر از افراد سالم   موضوع باعث می ش

صدمه ببينند . 
ــايل عاطفی هم  ــه مس ــبت ب ما معلوالن نس

ــتيم و وابستگی مان به خانواده  حساس تر هس
ــتر است ؛ همۀ اين  ــتانمان خيلی بيش و دوس
ــايل باعث می شود احتمال مبتال شدن ما  مس
به افسردگی و آن هم از نوع  شديد آن خيلی 
ــد. بيماری يا مرگ  ــتر از افراد ديگر باش بيش
ــت، ولی  ــخت اس والدين برای هر فرزندی س
اين مسئله برای معلوالن با توجه به وابستگی 
شديد عاطفی و جسمی شان به والدين بسيار 
دردناک تر و تحمل ناپذيرتر است ، زيرا گاهی 
ــات بعد از مرگ پدر و مادر حتی برآوردن  اوق
نيازهای اوليه و عاطفی آنها ناممكن می شود. 
    انفرادی: گفته می شود كه از هر چهارنفر، 

ــردگی و اختالل رفتاری دارد ، اما  يک نفر افس

ــا ده برابر جمعيت  ــن آمار در معلوالن دو ت اي
ــدر و مادر  ــايل عاطفی پ ــت. مس عمومی اس
ــی از معلوليت  ــگی  ناش ــكالت هميش و مش
ــردگی را در  ــروز افس ــان ، احتمال ب فرزندش
ــر می كند و از اين نظر من  معلوالن چند براب

نيز با خانم كردی موافقم. 
     رسوليان: لطفاً دربارۀ مسئلۀ ايده آل گرايی 
كه مطرح كرديد، كمی بيشتر توضيح دهيد. 

ــــكالت  ــه دليل موانع و مش ــردی: ما ب    ك
ــت به  ــی كــه در جامعه با آن دس مختــلفـ
ــغلی يا گاهی اوقات حتی  گريبانيم، آيندۀ ش
ــم. موانعی از قبيل  ــدۀ تحصيلی هم نداري آين
پله ها كه اكثراً در تمام اماكن وجود دارند ، 
ما  ــينی  خانه نش باعث 
ــه دنبال  ــود  و ب می ش
دوره  ــک  ي اول  آن 
سراغمان  به  افسردگی 
مجبور  ــد  بع ــد،  می آي
ــرای  ــه ب ــويم ك می ش
ــردگی به  مقابله با افس
ــتم دفاعی به  يک سيس
ــل  نام خيال بافی متوس
ــود را جور  ــويم و خ ش
ــم  ــور كني ــری تص ديگ
ــان  ــم خودم بتواني ــا  ت
ــه  ــن ك ــم. م را بپذيري
ــح كه  ــم از صب نمی توان
بيدار می شوم،  از خواب 
ــه خودم يادآوری  دائم ب
كنم كه معلولم و مشكل 
دارم. پس به اين می رسم 
كه چيزی كه در ذهنم ساخته ام، خود واقعی 

قاسميان...
در انجمن اوليا و مربيان که بودم به مناسبت های 
مختلف مراسم برگزار می کردم ، از بهترین مجریان 
دع���وت می ک���ردم و ترتيب���ی م���ی دادم ت���ا ازمراس���م 
فيلمبرداری و از تلویزیون پخش ش���ود. تمام اینها 
نه تنها به فرزند من، بلکه به س���ایر کودکان معلول 
ني���ز اعتماد به نفس می داد. خالصه اینکه در جش���ن ها، 
عزاداری ها و تمام ش���رایط در کنارش���ان بودم. البته 
باید اعتراف کنم که انجام این کارها برای خودم هم 

شيرین و به قدری لذت بخش بود.
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ــرفت را  ــی پيش می آيد كه فرصت پيش موانع
ــی در حقيقت حمايت  ــرد؛ يعن از من می گي
ــد. تازه خانوادۀ من هيچ  آنها بی نتيجه می مان
ــتوانه روی  ــت نمی تواند به عنوان يک پش وق
ــاب كند، پس اين هم بر ديگر داليل  من حس

افسرده شدن آنها اضافه می شود. 
ــايد حضور من در اين جمع، طرح مسايلم  ش
ــان كه  ــوالن و مشكالتش ــر معل ــدن ديگ ودي
ــت، خودش كار  ـــــكالت من اس مشابه مش
ــود من ديگر  ــد؛ چون باعث می ش مثبتی باش
در اين جمع خود را جدا احساس نكنم. اينجا 
ــت كه هر جا می روم  مثل محيط بيرون نيس

نگاه هايی من را تعقيب 
ــكالتم  را   ــد و مش كن
ــن نگاه ها  ــد. اي بگوين
مرا  ترحم ها  ــی  حت و 
ــايد  ــد؛ ش آزار می ده
اين مشكالت  به نظر 
بی اهميت بيايند، ولی 
روی هم جمع  وقتی 
ــاً آزار  ــوند واقع می ش

دهنده اند. 
     رسوليان: گفتـی 
ــی روی،  ــا مـ هرجــ
ســـــدی جلـــوی 
ــت. آيا فكر  راهت اس
می كنی كه همۀ اين 
معلوليت  ــه  ب موانع 
ــا  ي ــت  اس ــوط  مرب
ــت داليل  ممكن اس

ــيب پذيری ام  ــت و اين دليلی بر آس من نيس
ــايد ديگران من را همان طور كه  ــود. ش می ش
ــتری از  ــتم ببينند ، اما من انتظارات بيش هس
ــزرگ به من  ــودم دارم و همين ضربه ای ب خ

می زند. 
حال چرا من خودی ديگر از خودم می سازم؟ 
ــم، دليل ديگری هم  ــالوه بر دليلی كه گفت ع
ــم جامعه و  ــن نمی توان ــود دارد . چون م وج
ــم، پس برای باال بردن  ــرايطم را  تغيير ده ش
ــی از خودم  ــک خود خيال ــودم مجبورم ي خ
ــت غيرواقعی ميان  ــر مثب ــازم . اين تصوي بس
ــد و باعث  ــه فاصله ايجاد می كن ــن و جامع م

سرخوردگی ام می شود. 
ــی در برخورد با اين موانع       انفـرادی: گفت
افسرده می شويم. به نظرت جز افسرده شدن 

چه راه ديگری داريم؟ 
ــود با زندگی  ــه كه نمی ش     ُکـردی: هميش
ــت كه بايد  ــده من اين اس ــد. البته اي جنگي
ــده خودم را باال بكشم ، اما  بجنگم و هرطور ش
خود اين هم باعث افسردگی می شود ؛ چرا كه 
ــم را ادامه  ــعی كردم درس مثاًل من خيلی س
دهم ، ولی ديدم هركاری كه می خواهم بكنم، 
يک مشكلی پيش رويم سبز می شود يا با يک 
سری بن بست و مانع  روبه رو می شوم، طبيعتا 
ــراغم می آيد. حتی خانواده ام  افسردگی به س
ــوند. مگر چقدر می توانند  ــرده می ش هم افس
تحمل كنند؟ وقتی  آنها از فرزندان سالم شان 
ــه آنها پله های  حمايت می كنند، می بينند ك
ــری طی می كنند،  ــی را يكی پس از ديگ ترق
ــا من به حمايت دائمی احتياج دارم. مرتب  ام

ديگری هم داشته باشد؟ 
ــده  ــايد مِن معلول بدبين هم ش     ُکردی: ش
ــم، ولی خيلی از مواقع واقعاً هست. مثاًل  باش
ــی كه بايد  ــی وقت ها در جايگاه اينكه، خيل
ــويم. خيلی  ــه نمی ش ــم، پذيرفت ــرار بگيري ق
ــد كمک مان كنند،  ــت دارن وقت ها افراد دوس
ــت كه انگار  ــوزی ها طوری اس ولی اكثراً دلس
می خواهند خودشان و حس خيرخواهی شان 
ــت اين افراد  ــد ، نه ما را. درحقيق را ارضا كنن
ــز، مثل  ــنهادهای ترحم برانگي ــا دادن پيش ب
ــنهادهايی در  ــان و نه پيش ــۀ درم دادن هزين
ــای ما مثل دادن  ــتفاده از توانايی ه جهت اس
ــا عزت نفس بدهند،  ــه جای اينكه به م كار، ب
ــخصی  ــر می كنند. در زندگی ش ــا را تحقي م
ــه می توانند به من هم  ــتند ك من افرادی هس
ــد، اما تمام  ــنهاد كار بدهن مثل ديگران پيش
ــان تحقير آميز و يادآور معلوليت  پيشنهادها ش
ــت. در حالی كه اگر به من هم فرصت  من اس
ـــحال می كنند .  ــتر خوش كار بدهند ، مرا بيش
ــلم است كه اگر من در خود توانايی انجام  مس
ــم ، ولی  كاری را نبينم، خودم را كنار می كش
ــی نمی خواهند فرصت اين امتحان را  آنها حت

هم به من بدهند. 
ــه فرزند دارم كه فرزند      قاسـميان: من س
دومم معلول است. البته او از بدو تولد معلول 
نبود و بر اثر سينه پهلو و نرسيدن اكسيژن به 
ــن معلوليت، او  ــد. پس از اي مغزش معلول ش
ابتدا توانايی صحبت كردن و سپس راه رفتن 
را از دست داد ، ولی هم اكنون با آموزش های 
الزم، هم می تواند راه برود و هم صحبت كند . 
ــما اگر از يک  ــه موضوع ؛ ش ــا برمي گردم ب ام
ــيد كدام  خانواده كه فرزند معلول دارد، بپرس
ــتر دوست دارند، می گويند  فرزندشان را بيش
فرزند معلولمان را ؛ چون آنها نگران او هستند و 

حمايت می داننــد  ــه  ب نياز  كه 

رسوليان ... به نظر من اولين گام برای رفع 
مشکالت روانی و افسردگی معلوالن، حضور آنها 

در جامعه است که باعث می شود معلوالن 
دیده شوند ، محيط مناسب سازی شود و ضمناً 

گروه های همسانی از معلوالن )مانند انجمن 
بيماری های خاص( شکل بگيرد . معلوالن و 

خانواده های آنها افرادی را با مشکالت مشابه 
می بينند و  این خود باعث کاهش افسردگی         

   آنها می شود.
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بيشــــتری دارد. اما آنها بايد مواظب باشند 
ــه تعقيـــــب همه  ــه اين حمايت تبديل ب ك
ــــان نشود كه اين  جانبۀ فعاليت های فرزندش

ــه روحيۀ  كار ب
ــــان  فرزندش
ــه می زند.  ضرب
هـــم  آنهـــا 
ــاج دارند  احتي
آزادی  كــــه 
ــه  تجربـــ را 
ــد . والدين  كنن
اين  می توانند 
ــا ثبت  كار را ب
فرزندشان  نام 
ــدارس  م در 
كودكان  ويژۀ 
ــتثنايی كه  اس
ــی  دارای تمام
ت  نا مكـــــا ا
ــــتی،  ش بهدا
نقل  و  ــل  حم
ـــی ،  آموزش و 
به  ــه  ــا توج ب
فرزند  شرايط 
ن ،  ــا لش معلو

ــكيل  ــه نفره هم تش حتی كالس های دو يا س
ــياری از والدين به  می دهند، انجام دهند. بس
ــوند  ــواس گونه حاضر نمی ش ــل توجه وس دلي
ــود را حتی در چنين اماكنی تنها  فرزندان خ
ــند كه به محدوديت های  رها كنند و می ترس
ــا امكاناتی كه  ــود ، ام ــه نش ــان توج فرزندش
ــدارس در اختيار  ــق اين نوع م دولت از طري
ــول قرار می دهد واقعاً خوب  دانش آموزان معل
است. والدين با نام نويسی فرزندان شان در اين 
ــتقالل می دهند و هم  مدارس، هم به آنها اس
امكان يادگيری شان را فراهم می آورند. بدين 
ــان می توانند دانش آموخته  وسيله فرزندان ش
ــان در  ــوند و والدين هم تا وقتی فرزندانش ش
ــتند، با آرامش بيشتری زندگی  ــه هس مدرس
ــن ترتيب هر دو  ــادی را تجربه كنند. به اي ع
طرف از لحاظ روانی آرامش بيشتری خواهند 

داشت. 
ــاوران اين مدارس  انجمن اوليا و مربيان و مش
ــک می كنند ؛ اما پس  خيلی به خانواده ها كم
ــگاه ها خود  ــود؟ بيشتر دانش از آن چه می ش
ــک روی مباحث  ــيده اند و هيچ ي را كنار كش
ــی كه برای  ــی كار نمی كنند ، در حال آموزش
حضور  جدی تر معلوالن در جامعه، ابتدا بايد 
ــگاه ها و پس از آن محيط های  ــرايط دانش ش
ــود. مثاًل، مجتمع رعد كه تا  ــغلی آماده ش ش
ــگاهی پيش آمده ، حاال  قسمت آموزش دانش
بايد به نهادها و ارگان ها مراجعه كند. بسياری 
ــن قانون و  ــا و ارگان ها چندي ــن نهاده از  اي
ــد ، اما خود را  ــورد معلوالن دارن مصوبه در م

ــت كه   ــند ؛ و اين به اين معناس ــار می كش كن
ــگاهی هم بايد در  معلول تحصيل كردۀ دانش
خانه بماند، چون برايش كاری در نظر گرفته 

نشده است. مدارس و مؤسسات آموزشی مثل 
ــازمان ها و نهادها  رعد بايد كاری كنند كه س
ــند و  اين دانش آموختگان توان ياب را بشناس
ــد. در چنين  ــه كار بگمارن ــاب كنند و ب انتخ
ــه خانواده های  ــت كه آرامش ب ــرايطی اس ش

معلوالن بازمی گردد. 
ــدان اين  ــت فرزن ــظ امني ــر، حف ــۀ ديگ نكت
ــت كه به والدين آنها اطمينان و  خانواده هاس
ــد . خانواده ها می دانند  آرامش می ده
ــا زمانی كه  ــان ت ــه دختر يا پسرش ك
ــور دارند ، در  ــات حض در اين مؤسس
ــا نمی توانند  ــتند ، اما آنه امنيت هس
ــان را در بازار كار و  ــدان معلولش فرزن
ــی خيابان تنها رها كنند . بنابراين  حت
ــمت های  قس روی  ــد  باي ــئوالن  مس
ــته  ــل كار نظارت داش ــف مح مختل
ــوده  ــند تا خانواده ها با خيال آس باش
ــا  محيط ه آن  ــه  ب را  ــان  فرزندانش
ــور كنيد  ــما تص ــال ش ــتند. ح بفرس
ــت حقوق راننده های  ــه ماه اس كه س
ــده است و  ــت كار پرداخت نش بهزيس
ــده و  ــين ش بچه های معلول خانه نش
ــی خود  ــته اند به اماكن آموزش نتوانس
بروند ؛ اين خود نوعی سلب آرامش از 

معلوالن و خانواده های آنهاست. 
      رسوليان:  لطفاً به عنوان فردی 
كه به مسايل معلوالن كاماًل اِشراف 
ــخصاً  ــيری كه ش داريد ، دربارۀ مس
ــه در اين  ــرده و تجاربی ك طی ك
ــد ، توضيح  ــت آورده اي ــه دس راه ب
دهيد . با اتكا به چه تجاربی توانستيد از زاويۀ 
ديگری به مسايل شخصی و خانوادگی مرتبط 
با فرزند معلول تان نگاه و با آنها برخورد كنيد 
ــر اين، به ديگر كودكان معلول هم  و عالوه بـ
كمـــــک كنيد؟  چطــــــــور توانستــيد 

   کردي ...
 تلویزیون نقش مهم و سازنده ای در فرهنگ سازی دارد. 
یا فيلمی با حضور معلول ساخته نمی شود یا اگر هم ساخته 
شود، در آن فقط و فقط به بدترین مشکالت معلوالن 
سخت ترین  دادن  نشان  با  فيلم ها  می شود ...  پرداخته 
تنها  نه  می شوند  باعث   ، معلوليت ها  و  مشکالت 
دیگران نتوانند ما را همانند یک عضو جامعه در کنار خود 
ببينند، بلکه خانواده ها هم دچار ترس و وحشت می شوند 
و این ترس باعث افسردگی  آنها و انتقال این ترس 
و افسردگی به فرزندانشان می شود. این فيلم ها یک مشکل 
کوچک را بزرگ می کنند و دیگر مشکالت اساسی را نادیده 

می گيرند.
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درگيری های 

ــه  ب ــوط  مرب
مشكالت فرزندتان 

و  ــرده  ك ــع  رف را 
ــيع تری  بكنيـد؟ فعاليت های وس

ــه  اينك اول  هرجا می رفتم ،     قاسـميان: 
ــردم. از اينكه  ــرم را هم همراه خودم می ب پس
ــا  از اينكه  ــتش را بگيرم ي ــور بودم دس مجب
ــيدم. من  ــش می لنگيد، خجالت نمی كش پاي
ــوی مردم كمكش می كردم و او هم با من  جل
ــی را كه در حد توانم  ــد. چيزهاي همراه می ش
ــر ذوق و شوق  بود برايش تهيه می كردم تا س
بيايد و با من همراهی كند و در جامعه حاضر 
ــان كه بودم به  ــود. در انجمن اوليا و مربي ش
مناسبت های مختلف مراسم برگزار می كردم ، 
ــن مجريان دعوت می كردم و ترتيبی  از بهتري
می دادم تا ازمراسم فيلمبرداری و از تلويزيون 

پخش شود. 
ــاير  تمام اينها نه تنها به فرزند من، بلكه به س
ــه نفس می داد.  ــودكان معلول نيز اعتماد ب ك
ــن ها، عزاداری ها و تمام  خالصه اينكه در جش
ــان بودم. البته بايد اعتراف  شرايط در كنارش
ــرای خودم هم  ــن كارها ب ــه انجام اي كنم ك
ــيرين و به قدری لذت بخش بود، به طوری  ش
ــتم به جامعه برگردم،  ــت نداش كه ديگر دوس
ــول كمک يا توجهی را كه  چون كودكان معل
به آنها می كردم واقعاً می فهميدند و سپاسگزار 
ــن اعتماد به نفس را  ــد . به اين صورت م بودن
ــی اجازه دادم به  ــه فرزندم بازگرداندم و حت ب
تنهايی به مراكز درمانی برود. من حتی ويلچر 
و واكـر را از او گرفتم تا باالخره توانست پس 
ــه تنهايی راه  ــن خوردن های پياپی، ب از زميـ
برود. البته  بايد اين نكته را يادآوری كنم كه 

وضعيت  ــن  اي
ــرايط  با توجه به ش
ــن  ــد م ــی فرزنـ فيزيكـــ
ــه معلوالن  ــر بود و هم امكان پذي
ــتن ويلچر را  ــرايط جسمی كنار گذاش ش

ندارند. 
ــنا كردن فرزندم  يكی ديگر از اقدامات من آش
با ابعاد مختلف زندگی است. اين افراد در يک 
محيط بسته هستند و اصاًل ارتباطی با جامعۀ 
ــركت دركالس های  بيرون ندارند، بنابراين ش
ــی كه مجتمع رعد  آموزش مهارت های زندگ
ــان می گذارد، در اين زمينه بسيار مفيد  برايش

است. 
     خبرنگار: شمـا در قسمت اول صحبت تان 
ــه مانع  ــاره كرديد ك ــی از موانعی اش ــه يك ب
پيشرفت معلوالن می شود؛ ما می توانيم اين را 
به عنوان مثالی از موانعی كه خانم كردی هم 
مطرح كردند و گفتند مانع پيشرفت معلوالن 
ــود،  ــرخوردگی روحی آنان می ش ــث س و باع
ــكالت مربوط به  ــورم مش ــم. منظ طرح كني
رانندگان بهزيست كار است كه بهزيستی بايد 
ــی نكرد. من در  ــيدگی می كرد ، ول به آن رس
اين زمينه تناقض می بينم. البته اين تناقض ها 
ــه در يک مجله  ــه وجود دارد ، اما اينك هميش
ــت  ــود، ممكن اس مطرح و به آن پرداخته ش
ــود به گوش مسئوالن هم برسد و به  باعث ش
ــيدگی  و بسياری از اين حرف ها را  اوضاع رس

از حد شعار خارج كنند. 
ــئوالن بهزيستی  در صحبتی كه با يكی از مس
ــتم، ايشان به مصوبۀ سال 86 در رابطه با  داش
ــاركت مؤثر توان يابان و  افزايش حضور و مش
ــه و همچنين تمهيداتی  كارآفرينان در جامع
ــان آنها در  ــان و كارآفرين ــرای توان ياب ــه ب ك
ــده ، وام هايی كه به كارآفرينان  نظر گرفته ش
می دهند و پرداخت ميزانی از بيمۀ آنها، اشاره 

ــيار فراتر هم بردند و در  ــد و بحث را بس كردن
مورد اشتغال معلوالن در قالب اشتغال حمايت 
شده، فرصت های شغلی برابر يا يارانه های ويژه 
ــا در حال حاضر می بينيم  صحبت كردند. ام
كه كار روی يک موضوع خيلی ساده و پيش 
پاافتاده متوقف مانده است. اگر امكان دارد 
ــرح كرديد،  ــكلی كه مط دربارۀ همان مش
ــتری بدهيد ، شايد اين موضوع  توضيح بيش
به گوش سازمان بهزيستی و ديگر ارگان ها 
ــخ دهند كه چرا در كنار طرح  برسد و پاس
ــات جزئی  را  ــای كالن ، موضوع آن بحث ه

ناديده می گيرند. 
ــه  ــته ب ــۀ گذش ــن هفت       قاسـميان: م
ــه كردم و  ــتان تهران مراجع ــتی اس بهزيس
ــتر از  ــالم كردند كه نمی توانند بيش آنها اع
ــيلۀ  ــه، به فرزند من وس هفته ای يک جلس
ــد ، در حالی كه من از  نقليه  اختصاص دهن
سازمان بهزيستی، هيچ تقاضای ديگری جز 
ــد ) يک روز در  ــردن فرزندم به مجتمع رع ب
ــام ) دو روز در هفته ( و  ــگاه پي هفته ( و باش
ــل ندارم. بيمۀ تأمين  ــن دو مح آوردن او از اي
ــره را خودم پرداخت  اجتماعی و مكمل و غي
می كنم . بعد از يک هفته دوندگی، يادداشتی 
به من دادند و من با آن يادداشت به بهزيستی 
شميران مراجعه كردم . آنها هم كاغذی دستم 
ــتادند  ــد و مرا به مركز مهر ايرانيان فرس دادن
ــرويس كنم. من هم  ــه تقاضای اتومبيل س ك
ــريعتی، كوچه كوشا، مركز مهر  به خيابان ش
ــته روبه رو  ايرانيان، مراجعه كردم كه با در بس
ــازمان سه ماه حقوق  ــدم. معلوم شد كه س ش
ــت و آنها هم  و بيمه و بنزين آنها را نداده  اس
ــده اند آنجا را تعطيل  ــت و مجبور ش ورشكس
كنند و از آنجا كه تردد معلوالن هزينۀ گزافی 
ــته بودند  ــان دارد ، آنها نتوانس برای خانواده ش
ــانند ودر نتيجه همۀ  خود را به كالس ها برس

كالس ها با مشكل مواجه شده بودند.
ــم می گويند  ــز مراجعه می كني وقتی به مرك
فقط40 ميليون تومان به آنها بودجه داده اند و 
با اين مقدار به هر خانواده بيش از يک جلسه 
در هفته نمی توان وسيلۀ نقليه داد. اين جوان 
ــرفت، درس،  ــه بايد دنبال پيش معلول چگون
ــن ترتيب خود  ــرود. به اي ــی اش ب كار و زندگ
ــئوالن رعد هم با مشكل مواجه می شوند ،  مس
ــد  ــان نمی توانن ــر دانش آموزان ش ــون ديگ چ
ــده  ــی كه در مركز رعد داير ش به كالس هاي
ــهردار تهران  ــی كه ش ــت، بيايند. درحال اس
700 ميليون تومان اتومبيل بدون عوارض در 
ــت، به مجموعۀ  اختيار معلوالن قرار داده اس
ــهردار تهران  رعد 10 اتومبيل هم نداده اند. ش
ــوخت  ــما 10 اتومبيل با س می گويد ما به ش
ــاگردان كالس تان را  ــم تا خودتان ش می دهي
ــهرداری ها هيچ كمک  ــی ش ــع كنيد ، ول جم
ــكل  ــی به رعد نمی كنند. مهمترين مش خاص
ــت كه به همكاری و  معلوالن حمل و نقل اس

 انفرادي ...

 چرا وقتی یک فرد معلول به دنيا می آید یا به دليل 

بيماری یا بروز حادثه معلول می شود، به حاشيه رانده 

می شود و فقط باید سراغ مؤسسات یا اشخاص خاص 

برود نه سراغ آدم های معمولی ! من از خودم سئوال 

تا به حال یک دوست معلول  می کنم که چرا من 

و  دارند  حضور  جامعه  در  آنها  که  حالی  در  نداشته ام ، 

شبيه من هستند. مشکل این است که آنها را جدا 

کرده و کنار می گذارند و به همين دليل من نوعی 

»هيچ شناختی« از آنها ندارم. چه خوب می شود اگر 

ما تعامالت بيشتری با هم داشته باشيم.
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كمک مسئوالن نياز دارد. 

     رسـوليان: پس در واقع شما داريد دربارۀ 
ــی، اجتماعی حضور  ــی، عمل ــک جزء اجراي ي
فعال توان ياب در جامعه و مانعی كه روبه روی  
ــرار دارد، بحث می كنيد . در واقع فرزندان  او ق
سالم روند مستقل شدن را به راحتی با حضور 
ــد ، اما فرزندان معلول،  در جامعه طی می كنن
ــه، محيط كار  ــكاری نهادهای جامع ــر هم اگ
ــب و تحصيل، وسايل رفت و آمد و تمام  مناس
ــورت هماهنگ وجود  ــورد نياز به ص موارد م
ــد ، امكان طی كردن كامل اين  ــته باش نداش
فرآيند را ندارند. فراهم كردن عوامل استقالل 
ــمگيری در كاهش  ــه طرز چش ــرد معلول ب ف
ــاير اختالالت روانی معلوالن  ــردگی و س افس
ــرای فراهم كردن اين عوامل  نقش دارد كه ب
ــر راه معلول  ــام موانع اجتماعی از س بايد تم
ــن موضوع به قدری حائز اهميت  كنار رود. اي
است كه سازمان بهداشت جهانی سال 2007 
را سال »حضور بدون مانع معلوالن در شهر« 
نام گذاری كرد. تا جامعه مناسب سازی نشود، 
ــدا نمی كند و تا  ــول در جامعه حضور پي معل
معلول در جامعه حضور پيدا نكند، نيازهايش 

ديده نمی شود كه مناسب سازی شود. 
ــان را همراه  وقتی خانواده ها فرزندان معلولش
ــی از  ــه اجتماع وارد نمی كنند ، كس با خود ب
ــود.  ــان باخبر نمی ش ــود آنها و مشكالتش وج
ــت است كه اين كار با توجه به مشكالت  درس
ــز ديگران برای فرد  معلوالن و نگاه ترحم آمي
ــور باعث  ــا اين حض ــت، ام ــخت اس خيلی س
ــكالت و تالش برای رفع آنها  ديده شدن مش
ــود. پس به نظر من اولين گام برای رفع  می ش
ــكالت روانی و افسردگی معلوالن، حضور  مش
آنها در جامعه است كه باعث می شود معلوالن 
ديده شوند ، محيط مناسب سازی شود و ضمناً 
ــانی از معلوالن )مانند انجمن  گروه های همس
ــكل بگيرد . معلوالن و  بيماری های خاص( ش
خانواده های آنها افرادی را با مشكالت مشابه 
ــردگی  می بينند و  اين خود باعث كاهش افس

آنها می شود. 
خانم كردی در صحبت هايشان به اين موضوع 
اشاره كردند كه يک معلول چندين برابر يک 
ــان سالم از مرگ پدر و مادر خود ناراحت  انس
ــی می كند ، چون  ــاس ناتوان ــود و احس می ش
ــروی  وجود آنها می داند،  حيات خود را در گ
ــه و نهادهای مربوط  ــه اگر جامع در حالی  ك
ــع كنند، او هم  ــای حياتی معلول را رف نيازه
احساس استقالل خواهد كرد. پس معلول بايد 
با جضور در جامعه و طرح نيازهايش حق خود 
ــه از يک فيلم  ــرد. مثاًل، در چند صحن را بگي
ــال عبور از  ــياری در ح خارجی، معلوالن بس
خيابان يا رفتن به اماكن تفريحی و شهربازی 
نشان داده می شدند . اين، يعنی حضور پررنگ 
و بدون تفاوت معلوالن در كنار سايرين و ديده 
شدن آنها كه دليلش مناسب سازی شدن همۀ 

ــم از حمل و نقل و حتی امكانات  امكانات، اع
تفريحی برای آنهاست. اما متأسفانه در جامعۀ 

ما چنين نيست . 
ـــــت .  ــور اس ــاً همين ط      انفـرادی: دقيق
ــينمای ما  ــم در تلويزيون و س ــن همه فيل اي
ــود ، اما تقريباً در هيچ صحنۀ  ــاخته می ش س
آن، معلولی حضور ندارد يا حتی از جايی هم 
ــور نمی كند. چرا نبايد چند بازيگر، مجری  عب
ــيم.  ــته باش يا كارگردان حرفه ای معلول داش
اين طور می شودكه معلول به عنوان يک عضو 
عادی جامعه با حقوق مساوی در كنار ديگران 

ديده نمی شود. 
ـــازنده ای       ُکردی: تلويزيون نقش مهم و س
در فرهنگ سازی دارد. فيلمی با حضور معلول 
ــود يا اگر هم ساخته شود ، در  ساخته نمی ش
ــكالت معلوالن  آن فقط و فقط به بدترين مش
ــايد برای اينكه حس  ــود ... ، ش پرداخته می ش
ترحم ديگران را برانگيزند. در حالی كه گاهی 
چندين ساعت ما همانند انسان های عادی در 
ــی می كنيم و حتی  ــوادۀ خود زندگ كنار خان
ــان نمی كنيم. اما اين  ــادی هم از معلوليت م ي
ــخت ترين مشكالت  ــان دادن س فيلم ها با نش
ــوند نه تنها ديگران  و معلوليت ها ، باعث می ش
ــد ما را همانند يک عضو جامعه در كنار  نتوانن
خود ببينند، بلكه خانواده ها هم دچار ترس و 
وحشت می شوند و اين ترس باعث افسردگی 
ــردگی به  ــرس و افس ــن ت ــال اي ــا و انتق آنه
فرزندانشان می شود. اين فيلم ها يک مشكل 
ــكالت  ــک را بزرگ می كنند و ديگر مش كوچ

اساسی را ناديده می گيرند. 

مشكل ديگر اين است كه چرا فقط بايد از يک 
ــت؟ اين هم نوعی  ــازمان توقع داش نهاد يا س
ــكل  ــت. مثاًل، برای رفع مش ــدا كردن ماس ج
ــازمان بهزيستی ارجاع  حمل و نقل فقط به س
داده می شويم و اين سازمان هم به طور مثال 
ــه  ــه جلس می گويد تو در صورتی هفته ای س
ــت كه بخواهی آموزش  سرويس خواهی داش
ــم آموزش ببينم،  ــی . حال اگر من نخواه ببين
يعنی حق حضور در جامعه را ندارم؟ من االن 
ــن نگرانی را دارم كه اگر مثاًل اين مركز مرا  اي
ــی ثبت نام نكنند، به  ــرای ترم بعد در كالس ب
من سرويس داده نمی شود و من بايد در خانه 
ــيلۀ نقليه،  ــا وجود اين همه وس بمانم . چرا ب
امكان استفادۀ من از هيچ كدام وجود ندارد؟

ــانه های عمومی نقش       سـخن سـنج: رس
بسيار مهمی در فرهنگ سازی و القای مسايل 
ــانه های عمومی  ــف به جامعه دارند. رس مختل
ــی از پرمخاطب ترين  ــون، كه يك مثل تلويزي
وسايل ارتباط جمعی است ، به راحتی می تواند 
دربارۀ نيازهای معلوالن بحث و آنها را بررسی 
و مطرح كند و حتی از مسئوالن تقاضای رفع 
ــته باشد ، در حالی كه كم كاری در  آنها را داش
ــود با توجه به  اين زمينه به وضوح ديده می ش
ــيار مفيد در كاهش  اينكه. يكی از راه های بس
افسردگی معلوالن ،توجه رسانۀ عمومی است ، 
حاال كه آنها به وظيفۀ خود عمل نمی كنند، آيا 
فضای مجازی مثل اينترنت می تواند وسيله ای 

برای كاهش افسردگی معلوالن باشد؟ 
ــن راه هم می تواند در       رسـوليان: البته اي
ــاير افراد  ــراری ارتباط ميان معلوالن و س برق
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شماره 35 و 36 ب
جامعه و درنتيجه كاهش افسردگی آنها مؤثر 
باشد ، اما طبيعتاً نمی تواند جای تأثير ناشی از 
ــتقيم را بگيرد.  حضور در جامعه و ارتباط مس
ــر، يعنی اينكه معلول  در حقيقت فرصت براب
ــه ديگران دارند، او  ــد از تمام امكاناتی ك بتوان

هم استفاده كند.
 در كشورهای پيشرفته دنيا تمام اتوبوس های 
معمولی امكان سوار شدن معلول را هم دارند. 
ــيلۀ رفت و آمد معلول را  ــر ما بخواهيم وس اگ
ــود او هم محدود  ــود به خ ــدود كنيم، خ مح

می شود. 
ــت كه چرا  ــيار ساده اين اس ــئوال بس يک س
بسياری از  ايستگاه های مترو آسانسور ندارند؟ 
پيشنهاد من اين است كه برای مناسب سازی 
ــوالن، بودجه های  ــهری برای معل فضاهای ش

تحقيقاتی در نظر گرفته شود. 
ــه چرا  ــت ك ــن اس ــكل اي      انفـرادی: مش
ــا می آيد يا به  ــرد معلول به دني ــی يک ف وقت
ــود،  دليل بيماری يا بروز حادثه معلول می ش
ــراغ  ــود و فقط بايد س ــيه رانده می ش به حاش
ــراغ  ــخاص خاص برود نه س ــات يا اش مؤسس

آدم های معمولی ! 
ــئوال می كنم كه چرا من تا به  من از خودم س
ــت معلول نداشته ام ، در حالی  حال يک دوس
ــبيه من  ــه آنها در جامعه حضور دارند و ش ك

هستند.
ــكل اين است كه آنها را جدا كرده و كنار   مش
می گذارند و به همين دليل من هيچ شناختی  
از آنها ندارم. چه خوب می شود اگر ما تعامالت 

بيشتری با هم داشته باشيم. 
 

و اما سخن آخر...
ـــاتی مانند       قاسـميان: به نظر من مؤسس
رعد می توانند به كمک معلوالنی كه وكيل يا 
ــغل ديگری دارند، بچه های  مشاورند يا هر ش
ــاير  ــی و س ــول را با امور حقوقی، آموزش معل
مسايل زندگی آشنا و راهنمايی كنند تا آنها با 
ــان بتوانند استقالل خود را  آگاهی از حقوق ش
بهتر حفظ كرده و مشكالت شان را  دست كم 

در جمع خودشان حل كنند. 
ــه در اقليت  ــه ما در جامع     ُکـردی: اگرچ
ــت ، به همين  ــتيم، اما تعدادمان زياد اس هس
ــايد اگر حضور ما در جامعه پررنگ تر  دليل ش
شود ، ما و مشكالتمان هم بيشتر ديده شود. 

ــد اگر ما ياد      انفـرادی: چقدر خوب می ش
ــی كنيم و در  ــه حرفه ای زندگ می گرفتيم ك
ــردگی را  رويارويی با برخی موانع زندگی، افس

انتخاب نكنيم. 

اگر به دس��تاورد تحقیقاتي محققان س��ازمان 
جهاني بهداش��ت و بانک جهاني و دانش��کده 
بهداش��ت دانش��گاه هاروارد که با مش��ارکت 
بیش از 100 محقق از سراسر جهان به مدت 
پنج س��ال انجام گرفته و به تدوین مجموعه 
جام��ع تحت عن��وان بار جهاني بیماري ه��ا 
)global burden of disease( انجامیده 
است به دقت نگاهي بیندازیم در مي یابیم که 
جهان در طول سال هاي نه چندان دور شاهد 
تغییرهاي عمده در نیازهاي بهداش��تي مردم 

خواهد بود. 
در مناط��ق در حال توس��عه ک��ه چهار پنجم 
جمعیت جهان را شامل مي شود بیماري هاي 
غیرواگی��ردار مثل افس��ردگي و بیماري هاي 
قلبي به س��رعت جایگزین دش��منان س��نتي 
بش��ر، مانند بیماري هاي عفوني و سوء تغذیه 
مي ش��ود و در ص��در عوام��ل ایج��اد کننده 
ناتوان��ي و مرگ هاي زودرس ق��رار مي گیرد. 
انتظ��ار مي رود ت��ا س��ال 2020 بیماري هاي 
غیرواگیردار در کشورهاي رو به توسعه سبب 
7 م��رگ از هر 10 مرگ باش��د. در حالي که 
امروز این عدد کمتر از نصف این مقدار است.

اهمیت صدمات چه عمدي، چه غیرعمدي نیز 
رو به افزایش اس��ت و تا سال 2020 در همه 
جهان ب��ه عنوان عامل برهم زننده س��المت، 

رقیب بیماري هاي عفوني خواهد شد.
براساس همین تحقیقات پیش بیني مي شود 
توال��ي بار کل��ي بس��یاري از بیماري ها تغییر 

مي یابد. اختالل افس��ردگي از چهارمین علت 
ب��ه دومی��ن علت توال��ي بار کل��ي بیماري ها 
تبدیل خواهد شد، همه ما به شکلي افسردگي 
را تجربه کرده ایم ی��ا به صورت کوتاه مدت و 
ی��ا حتي بعضي از ما این بیماري را نیز تجربه 
کرده ایم، ش��نیدن و یا گفتن کلمه افسرده یا 
افس��ردگي متاس��فانه از واژه هاي عمومي در 
زندگي روزمره ش��ده اس��ت، این احساس که 
عموما ب��ه دنبال فق��دان و یا ناکام��ي ایجاد 
مي ش��ود، در ش��رایط طبیع��ي پ��س از چند 
س��اعت و یا چند روز از بین م��ي رود، اما اگر 
حالت افس��ردگي استمرار پیدا کند به طوري 
که رون��د طبیعي زندگي ف��ردي و اجتماعي 
ش��خصي را دچ��ار اختالل کند، در ش��رایط 
مزمن مي تواند براي فرد کش��نده باشد در آن 
صورت باید مداخله درماني صورت گیرد یا به 

فرد کمک حرفه اي کرد. 
نکت��ه مه��م این اس��ت که ب��ه هم��ان نحو 
ک��ه بیماري هاي واگی��ر و اختالل ناش��ي از 
س��وء تغذیه قابل پیش��گیري است، اختالالت 
رواني از قبیل افس��ردگي هم قابل پیشگیري 

است، البته با مکانیسم خاص خود.

تاریخچه افسردگي
ای��ن اختالل از زمان بابلي ها مورد شناس��ایي 
ق��رار گرفته ب��ود. کلم��ه Depression یا 
افس��ردگي از عبارت التین Deprmere به 
معناي درهم فش��رده شدن گرفته شده است. 
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از این رو افس��ردگي به معناي احساس درهم 
فش��رده ش��دن روح، غم و یا بي ارزشي است. 
در اواخر قرون وس��طي، رهبران مذهبي اروپا 
بر این عقیده بودند که افس��ردگي به واسطه 
نفوذ و تسلط ارواح شیطاني بر انسان به وجود 

مي آید. 
مارتی��ن لوتر، اص��الح  طلب مذهب��ي آلماني 
نوش��ت: » تمامي س��نگیني روح و مالیخولیا 
از ش��یطان سرچش��مه مي گی��رد.« در واقع 
همین اص��الح مالیخولیا یا مالنکولیا، به افراد 
افسرده اشاره داشت و چنین افرادي جن زده، 
شیطاني، مالیخولیایي و یا مالنکولیک خوانده 

مي شدند. 
ب��ه همین دلی��ل س��الیان دراز، افس��ردگي، 
ب��ا روش هایي مثل ش��الق زدن )ب��راي خارج 
س��اختن ارواح ش��یطاني و ج��ن(، حجامت، 
جن گیري و س��ال هاي اخیر ب��ا دوش گرفتن 

آرام بخش تحت درمان قرار مي گرفت.
درنهایت با کش��ف داروهاي ضدافسردگي در 
دهه 60 میالدي و تسکین افسردگي با تجویز 
این داروها، کم  کم روش هاي خرافي برچیده 

شد.

افسردگي چیست؟
در زب��ان روزم��ره اصطالح افس��ردگي براي 
اشاره به یک حالت احساسي، واکنش به یک 
موقعیت و س��بک رفتار مختص به فرد به کار 

مي رود. 
افس��ردگي اغتشاش��ي در خلق اس��ت که با 
درج��ات متف��اوت غمگیني، ی��اس، تنهایي، 
ناامیدي، ش��ک در مورد خویشتن و احساس 
گن��اه مش��خص مي ش��ود. بنابرای��ن ب��ا این 
توضیحات بایس��تي احساس افس��ردگي را از 

اختالل افسردگي تفکیک نمود.
 هم��ه م��ا گاه��ي احس��اس دلتنگ��ي و غم 
مي کنیم. این احساس ها جزء طبیعي موجود 
انساني است و بنابراین در مقاطعي کوتاه فرد 

را تحت تاثیر قرار مي دهند. 
ول��ي افس��ردگي به عن��وان ی��ک اختالل در 
دوره ه��اي زماني طوالني تري ت��داوم مي یابد 
و شکل ناس��ازگارانه اي از افسردگي است که 
اث��رات پایداري ب��ر روي عملکرد ف��رد باقي 

مي گذارد.

انواع افسردگي
همان طور که گفته شد افسردگي درجاتي از 
یک حالت احساس��ي زودگذر تا یک اختالل 

شدید را در بر مي گیرد.
براي فهم بهتر این نکته، الزم اس��ت اشاره اي 

به انواع افسردگي داشته باشیم.
احس�اس افس�ردگي: که معموالً به عنوان 
اندوه ش��ناخته مي ش��ود و ممکن اس��ت در 
اث��ر تغیی��رات موقعیت��ي و ش��رایط جدید یا 
برخوردهاي مقطعي ایجاد شود. این احساس 

معموالً بعد از برطرف شدن موقعیت و سازگار 
شدن شخص با شرایط تازه، به سرعت از بین 

مي رود.
داغدیدگي یا واکنش س��وگ، غمي اس��ت که 
در اث��ر فوت نزدیکان به وج��ود مي آید. وقتي 
رابطه مهمي پایان مي یابد، بیشتر بازماندگان 
حالت��ي را تجربه مي کنند که معموال س��وگ 
نامیده مي ش��ود. این حالت نی��ز کامال عادي 
اس��ت؛ مگر آنکه واکنش هاي سوگ به صورت 

طوالني باقي بماند.
اختالل سازگاري با خلق افسرده: مواجهه 
فرد با یک موقعیت قابل توجه گاهي منجر به 
این حالت مي شود در چنین وضعیتي، انتظار 
م��ي رود با کاهش تاثی��ر موقعیت، حالت هاي 

بیمارگونه نیز از بین برود.
اختالل افسردگي عمده و افسرده خویي: 
زماني که شدت عالئم افسردگي به حدي باشد 
که کلیه عملکرد هاي آدمي را تحت الشعاع قرار 
دهد و باعث تغییرات عمده در عواطف، رفتار، 
تفک��ر و روابط اجتماعي گردد، در صورتي که 
ش��دت عالئم افس��ردگي به اندازه اي باشد که 
عملکردها کمتر آسیب ببیند، اختالل افسرده 

خویي وجود دارد.
اختالل دوقطبي و ادواري خویي: نوسانات 
خلقي ش��دیدي ک��ه بین دوره هاي ش��یدایي 
)ش��ادي و خوش��ي افراطي که به نشئه تعبیر 
مي شود( و افس��ردگي به وجود مي آید، نشان 

دهنده و شاخص اصلي این اختالل است.
در صورتي که این نوس��انات خفیف باش��د و 
کمتر ب��ر عملکرد آدمي تاثی��ر بگذارد، به آن 
اختالل خلق��ي ادواري یا ادواري خویي گفته 

مي شود.
اختالل دلبستگي واکنشي: وابستگي هاي 
بیمارگون��ه دوران کودکي که از آن به عنوان 
افس��ردگي هاي دوران کودکي یاد مي ش��ود، 

تحت این گروه طبقه بندي مي شوند.
 اختالل خلقي یا افس�ردگي فصلي: نوعي 
یا دوره اي از افس��ردگي اس��ت که معموالً در 
پایی��ز و زمس��تان تجربه مي ش��ود و یکي از 
عوام��ل مهم آن ن��ور ناکافي اس��ت. احتماال 
نور ناکافي تغییرات معني داري را در س��طوح 
برخ��ي از هورمون ها به وی��ژه مالتونین ایجاد 
مي کن��د و از طرفي تغییرات دما و نور موجب 
به هم خوردن ساعت دروني بدن که الگوهاي 
خواب و بی��داري را کنترل مي کند، مي گردد 
و مجموع��ه این تغییرات منجر ب��ه بروز این 

اختالل مي شود.

عالئم و نشانه هاي افسردگي
افس��ردگي ممکن اس��ت ب��ه صورت هاي زیر 

زندگي آدمي را تحت تاثیر قرار دهد:
تغییرات در احساسات و ادراکات :

- گریه ه��اي مک��رر و ی��ا فقدان پاس��خ دهي 
عاطفي

- ناتواني از لذت بردن از هر چیزي
- احساس ناامیدي و یا بي ارزشي 

- احساس افراطي گناه و یا خود سرزنشي
- فق��دان صمیمی��ت نس��بت به خان��واده و 

دوستان
- بدبیني نسبت به آینده

- احساس درماندگي 
- افکار خودکشي

- غمگیني، اضطراب، خش��م و دیگر عواطف 
ناخوشایند

تغییرات در رفتار و نگرش:
- فقدان عالقه نس��بت به فعالیت هاي قبلي و 

کناره گیري از دیگران
- غفل��ت از مس��ئولیت ها و توج��ه نکردن به 

ظاهر شخصي
- تحریک پذیري و به آساني دستخوش خشم 

شدن
- فقدان انگیزه به منظور پیگیري اهداف

- نارضایتي کلي از زندگي
- کاه��ش توان حافظ��ه، ناتوان��ي در تمرکز، 

بالتصمیمي و آشفتگي )تغییرات شناختي(
- کاهش توانایي رویارویي با مسائل روزمره

تغییرات جسماني و شکایات بدني:
- خستگي مزمن و فقدان انرژي

- فقدان کامل اشتها و یا خوردن اجباري
- بي خواب��ي، بیداري زود هنگام صبحگاهي و 

یا خواب بیش از حد
- س��ر دردها، پشت دردها و س��ایر شکایات 

مشابه بدون دلیل
- مش��کالت گوارشي شامل درد معده، تهوع، 
اش��کال در هض��م و تغیی��ر در کارکرده��اي 

اصطالح  روزمره  زبان  در 
افسردگــي بــراي اشاره 
به یک حالت احســاسي، 
واکنش به یک موقــعیت 
و سبــک رفتـار مختص 
به فــرد به کار مــي رود. 
اغتــشاشي در  افسردگي 
خلـق اســت که با درجات 
متفــاوت غمگیني، یاس، 
تنهایــي،   ناامیدي، 
و  خویشتن  مورد  در  شک 
احسـاس  گناه مشخص 

مي شود.
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شماره 35 و 36 ب
روده اي مثل یبوست

- چرخه هاي نامنظم قاعدگي
- کاهش و یا افزایش غیر متعارف وزن

- فقدان و یا کاهش تدریجي میل جنسي
توجه به این نکته ضروري اس��ت که با توجه 
به عالئم و انواع افس��ردگي گفته شده، وجود 
برخ��ي از عالئم در افراد، دلی��ل بر بیماري و 
اختالل نیس��ت، بلکه هدف صرفا شناس��ایي 
انواع افسردگي است و تشخیص بایستي صرفا 

توسط افراد متخصص صورت گیرد.

علل افسردگي
موارد متعدد و پرش��ماري به عن��وان علل یا 
عوامل به وجود آ ورنده افس��ردگي ) که برخي 
ش��اید عوارض آن نیز محسوب شوند( مطرح 
شده اند که در اینجا به برخي از مهمترین آنها 

اشاره مختصري مي شود.
- اتفاق��ات ناگ��وار و اس��ترس هاي در ه��م 
ش��کننده، مثل از دس��ت دادن دارایي در اثر 

سیل، زلزله و شرایط بحران
- از دست دادن افراد مورد عالقه

- خاط��رات ناراحت کنن��ده دوران کودکي و 
نوجواني مثل مورد سوء استفاده واقع شدن، یا 

تعامالت غلط کودک و والدین
- جدای��ي از خانواده ک��ه از آن به عنوان غم 
غربت تعبیر مي شود و در صورت عدم مداخله 

مي تواند به افسردگي منجر شود.
- طرد شدن از طرف اجتماع

- ترس از شکست
- ضعف جسماني و خود پنداره در مورد بدن، 

لهجه، پوشش و ...
- افکار آرماني یا کمال گرایي مفرط
- نگراني بیش از حد در مورد آینده

- مصرف الکل و مواد مخدر
- شکست شغلي و ورشکستگي

- مورد تمس��خر قرار گرفت��ن و یا تفکر خود 
انتقادي

- وراث��ت، وج��ود والدین بیمار، افس��رده و یا 
مبتال به اختالالت رواني دیگر

- تحریف هاي شناختي و دیدگاه منفي نسبت 
ب��ه خود کارآمدي مثل همه ی��ا هیچ، تعمیم 

دادن غلط و ...
- درماندگي آموخته شده و بروز این تفکر که 
هرگونه تالش��ي براي حل مسائل، به شکست 

یا بن بست منتهي مي شود.

سن بروز و شیوع افسردگي
این اختالل تقریبا تمامي گروه هاي س��ني را 
درگیر مي کند و س��ن خاصي را براي ش��روع 

اختالل نمي توان ذکر کرد. 
عل��ت این امر، آس��یب پذیري روان��ي افراد به 
دالی��ل و عل��ل مختلف یاد ش��ده، در تمامي 

مراحل زندگي است. 
همان طور که قبال گفته ش��د، از این اختالل 

در مرحله کودکي، به اختالل افسردگي دوران 
کودکي و یا اختالل دلبس��تگي واکنش��ي یاد 
مي ش��ود. افس��ردگي هاي دوران نوجوان��ي و 
جوان��ي، اغلب ب��ا رفتارهاي ناس��ازگار و افت 
عملکرد تحصیلي مش��خص مي شود و شامل 
اختالل سازگاري با خلق افسرده مي گردد. در 
دوران میانسالي نیز انواع دیگر افسردگي قابل 

تشخیص است. 
در مقایس��ه ب��ا مش��کالت رواني دیگ��ر، این 
اختالل همراه با اخت��الالت اضطرابي، درصد 
زی��ادي از مردم را مبت��ال مي کند و به عبارت 
دیگر یک��ي از ش��ایع ترین اخت��الالت رواني 

محسوب مي گردد. 
افس��ردگي معموالً در زنان ش��ایع تر از مردان 

است.

برخ�ي از راه ه�اي مقابل�ه اي در ان�واع 
افسردگي

سوگ یا غم فقدان
- براي یادآوري ش��خص مورد عالقه از دست 
رفت��ه، راه هایي ایجاد کنید. فعالیت هایي مثل 

خاطره نویسي براي تجدید خاطرات.
- از نظ��ر روحي خ��ود را در مرکز توجه قرار 
دهید و سعي کنید شیوه هایي را که شخص از 
دست رفته براي موفقیت شما در نظر داشت، 

به یاد آورید و بر روي آنها کار کنید.
- آینده اي پرامید را براي خود مجس��م کنید، 
افکار و احساس��ات خود را به دیگران بگویید 
و اجازه دهید دیگران در این مقطع حس��اس 

زندگي با شما همراه باشند.
- س��عي کنید از نظر جس��مي فعال مانده و 
ب��ه زیبایي هاي اطراف زندگي خود حس��اس 

باشید.
- به هنگام سوگواري به دیگران کمک کنید، 
به صحبت هاي شخص سوگوار گوش دهید و 

در مورد فقدان با او صحبت کنید.
- از قضاوت در مورد احساس��ات ش��خص به 
هنگام سوگواري خودداري کنید و سعي کنید 
احساس��ات آنها را بپذیرید و با آنان همدلي و 

همدردي کنید.
- به ش��خص س��وگوار اجازه دهید تا مطمئن 
ش��ود در دسترس او هستید و اهمیت ارتباط 

حمایتي با او را مورد توجه قرار دهید.
- خود را براي این موضوع که شخص سوگوار 
س��واالت دش��واري در مورد زندگ��ي و مرگ 

خواهد داشت، آماده کنید.
غم غربت یا افس�ردگي ناشي از دوري از 

خانواده
- بپذیری��د که به آن دچاری��د. واقع بینانه با 
آن روبرو شوید و بدانید که غم غربت پاسخي 

طبیعي به این احساس فقدان است.
- با خواهر و برادر خود یا دوس��تي که او هم 

از خانه دور است، در این باره صحبت کنید.
- چن��د وس��یله آش��نا و مانوس خ��ود را از 

خانه تان به محل جدید بیاورید تا حس تداوم 
به شما بدهند.

- س��عي کنید در اطراف محی��ط جدید قدم 
بزنید و با آن بیش��تر آشنا شوید. بدین ترتیب 
بهت��ر مي توانید بر احساس��ات خود مس��لط 

شوید.
- از دیگران بخواهید شما را در کشف محیط 
تازه همراهي کنند. دوست یابي قدمي بزرگ 

در تخفیف غم غربت است.
- با اعضاي خانواده تان در تماس باش��ید، اما 

تلفن هاي خود را محدود کنید.
- س��عي کنید انتظ��ارات خ��ود را منطقي و 
واقع  بینانه کنید. ش��ما ب��ا تنظیم یک هدف 

کمال گرایانه، خود را به دردسر مي اندازید.
- کاري کنید. منتظر نشوید تا غم غربت، خود 
برطرف شود. سرگرمي هایي براي خود دست 

و پا کنید.
اختالالت خلقي فصلي

- نشانه هاي خود را با متخصص بهداشت رواني 
در می��ان بگذارید. داروهاي ضد افس��ردگي، 

اغلب مي تواند موثر باشد.
- به منظور به دس��ت آوردن حمایت و توجه 
خانواده و دوس��تان نزدیک، خودتان و آنها را 

در مورد ماهیت این اختالل آموزش دهید.
- در فصل زمس��تان تا آنجا که ممکن اس��ت 
از نور اس��تفاده کنید و از حضور در مکان هاي 

تاریک ا جتناب نمایید.
- وقتي دما مناس��ب اس��ت، اجازه دهید نور 
طبیع��ي از پنج��ره بتابد. دیواره��ا را با رنگ 
روش��ن نقاش��ي کنی��د، پرده ه��اي ضخیم را 

بردارید.
- براي خودتان سرگرمي هایي پیدا کنید و تا 
پایان موقعیت فشارزا انرژي و توجه خود را به 

آن معطوف نمایید.
- عبادت مي تواند تاثیري آرام بخش بر بدنتان 

داشته باشد.
- اس��تفاده از روش ه��اي آرام بخش��ي ب��راي 
کاه��ش تنش ه��ا، مي تواند کم��ک زیادي در 

اداره کردن فشار رواني بنماید.
روش آرام س��ازي عضالني یا ت��ن آرامي را به 

طور روزانه تمرین کنید.
راحت بنشینید، چش��مانتان را ببندید، تمام 
عض��الت خود را به ص��ورت عمیق آرام و رها 
نمایید و حالت آرامش را حفظ کنید. از طریق 

بیني نفس بکشید. 
به موازات بیرون دادن نفس در مورد کیفیت 
تنفس خ��ود فکر کنی��د و واژه اي )مثال عدد 
ی��ک( را به طور آرام براي خود تکرار کنید. از 
طریق تمرکز بر تکرار واژه، جلوي حواس پرتي 
توس��ط افکار پراکن��ده را بگیرید. این عمل را 
10 تا 20 دقیقه ادام��ه دهید. بعد از تمرین، 
س��ریع و ناگهاني بلند نشوید و با چشمان باز 

چند دقیقه بنشینید.
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راه ه�اي مقابل�ه اي در مواجهه ب�ا انواع 

افسردگي ها
- علت افس��ردگي خود را مورد بررس��ي قرار 
دهی��د و در صورت امکان ب��ه منظور برطرف 
نم��ودن عامل، از حمایت خانواده و دوس��تان 

بهره مند شوید.
- افکار منفي خود را شناخته و آنها را با افکار 
مثبت تعویض کنی��د و بر تجارب مثبت خود 

تمرکز نمایید.
- فهرستي از تکالیف مثبت هفتگي تهیه و بر 

روي آن کار کنید.
- از نظر اجتماعي فعال باشید.

- سعي کنید براي خود اهداف واقع گرایانه اي 
ا نتخ��اب کنید و از تمرکز بر روي اهداف بلند 
م��دت یا دور از دس��ترس و آرمان��ي اجتناب 

نمایید.
- تنهای��ي )فیزیکي و روان��ي( و بیکاري، هر 
دو عامل هجوم افکار منفي هس��تند. س��عي 
کنید ب��راي رفع این دو موقعی��ت براي خود 

برنامه ریزي هایي داشته باشید.
- بپذیرید که هر کس توانایي هاي خاص خود 
را دارد و ب��ه ویژگي ه��ا و اعم��ال مثبت خود 

توجه کنید.
- س��عي کنید نقاط قوت خود را ش��ناخته و 

توسعه دهید.
- به هنگام بیان خشم، جرأت داشته باشید.

- ب��راي کاهش تنش، بهبود وضعیت گوارش، 
ایج��اد آرام��ش و احیانا بهبود خ��واب خود، 
ورزش کنی��د به وی��ژه ورزش هاي پرتحرک و 

مفرح مثل شنا.
- از موقعیت ه��اي فش��ارزاي قاب��ل اجتناب، 

دوري کنید.
- ب��ا انتخ��اب اهداف کوچک روزانه و س��عي 
در عمل به آنها، به برنامه روزمره خود ش��کل 

دهید.
- به خود اجازه تجربه کردن احساس��ات خود 
را بدهی��د. اگر به گریه کردن نیاز دارید، گریه 

کنید.
- کاغذي بردارید و چگونگي احساس و تفکر 
خ��ود را یادداش��ت نمایید. ای��ن روش راهي 
مطمئن براي تجربه احساسات خودتان است.

- از نگهداري احساس��ات خ��ود در درون تان 
خودداري کنید. س��عي کنید با افراد دلسوز و 

مورد اعتماد و باتجربه درد دل کنید.
- ی��ک تی��م از افراد حمایت کنن��ده یاري گر 
براي خود فراهم کنید، ش��امل هر کس��ي که 
مي توان��د حمای��ت کننده، تش��ویق کننده و 

متعادل کننده باشد.
- با هر گونه خودگویي منفي که ممکن است 

به خودتان داشته باشید، مبارزه کنید.
- از نتیج��ه گیري ه��ا و فرضیه س��ازي هاي 

شتاب زده خودداري نمایید.
- اگر عالیم افس��ردگي ادام��ه یافت، حتما از 
کمک هاي حرف��ه اي و تخصص��ي )دارویي و 

اس���تفاده  مش��اوره اي( 
کنید.

چگون�ه مي ت�وان به 
ی�ک ف�رد افس�رده 

کمک نمود؟
- مهمتری��ن عامل در 
کم��ک ب��ه ی��ک فرد 
حمای����ت  افس��رده، 
کنن��ده بودن اس��ت. 
ف��رد  ش��کیب����ایي 
حمایت کننده بسی�ار 

مهم است.
- بس��یار مهم است 
ش��خص  ب��ه  ک��ه 
تا  دهی��د  فرص��ت 
دریاب��د ک��ه نگران 
و  هس�������تید  او 
مي خواهی���د به او 

کمک کنید.
سرزن�������ش   -
ش��خص به خاطر 
 ، گي د فس��ر ا

ت��رک  جه��ت  در  کوش��ش 
س��ریع افسردگي و سایر روش هاي مداخله اي 

غیراصولي وضع را بدتر مي کند.
- به فرد افس��رده نگویی��د که مي دانید او چه 
احساس��ي دارد، زیرا ممکن است این امر او را 

نسبت به شما خشمگین کند.
- در هن��گام برخ��ورد ب��ا ش��خص افس��رده 
مي توانید از گ��وش دادن به صحبت هاي وي 
تا تش��ویق او ب��راي دنبال ک��ردن کمک هاي 

حرفه اي کمک کنید.
اطالعاتي در مورد دارو درماني افسردگي:

- با مصرف دارو، به هنگام احس��اس بهبودي 
تمای��ل به قطع درمان وجود دارد، در صورتي 
که دارو، درمان کوتاه مدت به وجود نمي آورد 
و ب��راي 8 تا 12 ماه و حتي بیش��تر و با نظر 

پزشک مصرف دارو باید ادامه یابد.
- داروي ضد افس��ردگي اعتیارآور نیس��ت و 
چنانچه دقیقا بر اساس تجویز پزشک مصرف 

شود، قطعاً اثر درماني موثري دارد.
- همانط��ور که انتخ��اب یک لب��اس نیاز به 
»پرو« کردن و بررسي تناسب آن با بدن دارد، 
در م��ورد داروهاي ضد افس��ردگي نیز ممکن 
اس��ت با تجویز مقدماتي، بیم��ار نتیجه مورد 
انتظ��ار خود را نگیرد و نیاز به تغییر و تعدیل 

داروها باشد.
 ای��ن ام��ر نباید امید بیمار را نس��بت به دارو 
درمان��ي از بین ببرد و او را از مراجعه مجدد و 

پیگیري درمان، بازدارد.
- اگر دوره درمان افسردگي به طور کامل طي 
نشود و در میانه راه مصرف داروها قطع شود، 

ل  حتم��ا ا
عود مجدد افسردگي به مراتب بیشتر 

از زماني است که دوره کامل شود.
-داروهاي ضد افس��ردگي مانند بس��یاري از 
داروهاي دیگر ممکن اس��ت ع��وارض جانبي 

خفیف و گذرایي داشته باشند.
ای��ن عوارض قاب��ل کنترل بوده و با گذش��ت 

زمان ناپدید مي شوند.

نکته مهم:

توجه داشته باش��ید که بر اساس بررسي هاي 
انجام شده ترکیب دارو درماني با روان درماني، 

موثرترین شیوه درمان است. 
اگر چه داروها به بهبود نش��انه هاي افسردگي 
کمک مي کنند، ولي نمي توانند حوادث، افکار 
یا رفتارهایي را که موجب مشکالتي براي شما 

شده اند، تغییر دهند.
روان درمان��ي ب��ه ش��ما کم��ک مي کن��د تا 
نگراني ه��اي خ��ود را کش��ف و ح��ل و فصل 

نمایید.
 براي بهبود احساس ارزشمندي، مهارت هاي 
ارتباطي و راهبردهاي کنترل حوادث فش��ارزا 
ممکن اس��ت روان درماني ف��ردي، گروهي یا 
خانواده درماني به شما پیشنهاد شود. بنابراین 

روند درمان خود را جدي بگیرید. 

 برگرفته از روزنامه رسالت

گاهــــي  مــا  همـــه 

احســاس دلتنگــي 

مي كنيــم.  غــــم  و 

جزء  احساس ها  این 

موجــود  طبيعــــي 

انساني است.
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ــنواره رنگ ها عبارتي بود كه از نيمه هاي  جش
بهار تا تابستان ورد زبان اغلب دست اندركاران 
ــري به مجتمع  رعد بود هر كس در آن ايام س
ــم  رعد مي زد، محال بود مطلبي از اين مراس

نشنيده باشد.
ــي رنگ ها  ــنواره ميهمان ــن تجربه جش دومي
ــود كه به مدت  ــمي فرهنگي و هنري ب مراس
ــد. در  ــتان برگزار ش ــه تابس ــب در نيم 2 ش
ــدارک و برگزاري آن  ــم كه ماه ها ت اين مراس
ــالش گروه همياري  ــيعي از كار و ت حجم وس
ــد را به خود اختصاص  ــان و كاركنان رع جوان
ــياري از هنرمندان در مراحل مختلف  داد، بس
آماده سازي و برگزاري مراسم همكاري كردند. 
ــي طراحي و  ــاي تخصص ــكاري انجمن ه هم
ــاركت در فرآيند  ــک كه با پذيرش مش گرافي
ــم آغاز شد تا پايان مراسم  آماده سازي مراس
ــه مي توان به خدمات  ــه يافت از آن جمل ادام
ــبكه طراحان گرافيک ايران اشاره كرد كه  ش
ــب اقالم تبليغات  ــؤوليت تهيه و چاپ اغل مس
اين مراسم را به صورت رايگان بر عهده گرفت 

و در برگزاري مسابقه فراخوان اينترنتي ارسال 
طرح هاي قابل چاپ روي تي شرت با همكاري 
وب سايت تخصصي ريتون، يكي از برنامه هاي 
جانبي جشنواره ميهماني رنگ ها اجرا كردند 
كه در مدت يک ماه فرصت ارسال آثار،  160 
ــتقبال آن  ــت به  اس هنرمند طراح و گرافيس

شتافتند. 
از آنجا كه داوري اين مسابقه به شبكه طراحان 
ــده بود اين شبكه 3  گرافيک ايران واگذار ش
نفر از استادان رشته گرافيک به نام هاي استاد 
ــتاد نجم الدين فرخ يار و  ــدي محمدي، اس مه
ــتاد هيوا پاشايي را به عنوان اعضاي هيأت  اس
داوران انتخاب و معرفي كرد. هيأت داوران از 
ــه به مرحله داوري، آثار  ميان 52 اثر راه يافت
ــده و برتر را از جهات، توجه به فرهنگ  برگزي
ــرا، ايده پردازي و  ــي، قابليت اج ــي و ايران مل

خالقيت، انتخاب و معرفي كردند. 
برندگان اين مسابقه در شب پاياني جشنواره 
ــويق و قدرداني مسؤول مجتمع رعد  مورد تش
ــي به برندگان اهدا  قرار گرفتند و جوايز نفيس

شد.
ــل محكمي  ــي رنگ ها دلي ــنواره ميهمان جش
ــه فرهنگي و هنري با حضور  بود تا يک برنام

ــؤوالن  ــود از اين رو مس ــدان مزين ش هنرمن
مجتمع رعد، با ارسال دعوتنامه، اطالع رساني 
ــي از هنرمندان  ــات محيط ــي و تبليغ عموم
ــوزان كالس هاي  ــي و گرافيک و كارآم نقاش
نقاشي و حتي شهروندان عادي كه هيچ سابقه 
ــتند،  ــي نداش و تجربه هنري در زمينه نقاش
دعوت كردند، در اين مراسم شركت كنند و با 
ــرت و رنگ هاي مخصوص، طرح ها  تهيه تي ش
و نقش هاي مورد نظرشان را  بر روي لباس ها 
ــتي آنچه در اين جشنواره  خلق  كنند به راس
ــاهده شد ريشه  ذوق و هنر ايران و ايراني  مش

داشت.
 در اين 2 شب از هر سن و گروهي در جشنواره 
ــتند هر چند حضور جوانان بيشتر  حضور داش
به چشم مي آمد اما طرح ها و تصاوير نامنظمي 
ــيدند يا  ــودكان و نوجوانان مي كش هم كه ك
ــم  ــاالن در رس ــت و حوصله اي كه كهنس دق
ــد بر اجراي  ــان به خرج مي دادن نقاشي هايش

يک برنامه فراگير و موفق داللت داشت.
ــم در اين حضور گسترده و مردمي  اوج مراس
ــم مزايده را برگزار  زماني بود كه مجري مراس
ــا پرداخت وجه،  ــاني كه ب ــرد اغلب كس مي ك
ــي خريداري كرده و با صرف وقت آن را  لباس

رضا سخن سنج
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نقاشي كرده بودند به صورت داوطلبانه 
ــدگان اهدا  ــه برگزار كنن ــگان ب و راي
مي كردند و مجري با تسلط كافي آن 
ــه باالترين قيمت و با نيت  لباس را ب
ــاند و  كمک نيكوكارانه فروش مي رس
تمام درآمد حاصل از فروش لباس ها 
به امر آموزش و توان بخشي معلوالن 

جسمي – حركتي اهدا مي شد. 
ــي از مزايده همين جشنواره  در بخش
ــب« مهرداد  ــر اس بود كه طرح » س
ــي  نقاش كارگاه  ــوز  كارآم ــي  معظم
ــت به  ــه مدت هاس ــد ك ــع رع مجتم
 )CP( ــديد ــج مغزي ش ــاري فل بيم
ــن قيمت فروش  ــت، باالتري مبتال اس

جشنواره را به خود اختصاص داد.
ــب توجه حضور  ــر مناظر جال از ديگ
ــان بود  ــي و همسرش ــدس ميام مهن
ــن  ــن دو عزيز با وجود آنكه س كه اي
ــت سرگذاشته بودند،  ــالي را پش و س
ــرگرم  ــدي و با حوصله س ــيار ج بس
ــش  خوي ــي  ذهن ــالت  تخي ــم  رس
ــه ديگر  ــه اي كه توج ــد به گون بودن
را  بازديدكنندگان  و  شركت كنندگان 

به خود جلب كرده بود.
ــالش بي وقفه  ــب ت ــت 2 ش در نهاي
ــنل رعد  ده ها نفر از داوطلبان و پرس
لحظات تكرار نشدني و خاطره انگيزي 
را براي شهروندان نيكوكار پديد آورد. 
از  ــنجي  نظرس ــاي  يافته ه
ــت كه  بازديد كنندگان بيانگر آن اس
96 درصد بازديد كنندگان از موضوع 
ــنواره رضايت دارند و 90 درصد  جش
ــنواره را تأييد  ــت برگزاري جش كيفي
ــن 93 درصد زمان  ــد. همچني كردن
برگزاري را مناسب مناسب تشخيص 
دادند و حدود 95 درصد نوع مديريت 
ــنواره  ــدگان جش ــار برگزار كنن و رفت

رضايت بخش اعالم كردند.
ــا تمام  ــنواره ب ــن جش ــزاري اي برگ
ــي، تجارب ارزنده اي  تنگناهاي اجراي
ــه همراه  ــدگان ب ــراي برگزار كنن را ب
آورد و كيفيت مديريت برنامه هاي پر 
مخاطب با استقبال گسترده را ارتقاء 

بخشيد. 
دوستداران مجتمع رعد با برنامه ريزي 
ــعي  ــب تر س دقيق تر و تدارک مناس
ــنواره را به  ــومين جش ــد س مي كنن
ــته تر از آنچه در دومين  مراتب شايس
ارايه دهند.  ــده  ــنواره برگزار ش جش
ــت منتظر مالقات تک تک  بديهي اس
شهروندان نيكوكارانه در برنامه  بعدي 

هستيم. 
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به دنبال آغاز فعاليت هاي ورزشي - آموزشی مجتمع رعد در رشته هاي بوچيا و پينگ پنگ، 
روابط  گزارش  شد.به  برگزار  توان ياب  كارآموزان  ويژه  ورزشي  مسابقات  دوره  نخستين 
عمومي مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد به منظور تقويت روحيه و انگيزه كارآموزان رعد، 

نخستين دوره مسابقات ورزشي اين مجتمع با عنوان جام رمضان برگزار شد.
 در اين دوره از مسابقات كه 12 نفر از كارآموزان در دو بخش ايستاده و نشسته شركت 
كرده بودند در قالب دو گروه 6 نفره به صورت دوره اي به رقابت پرداختند و پس از انجام 

مرحله مقدماتي، بازي ها به صورت حذفي ادامه پيدا كرد.
 در پايان اين رقابت ها، نفرات برتر به ترتيب زير معرفي شدند:

 آقاي اميد محمدي نفر اول
آقاي اميد تبريزي نفر دوم

آقاي اميد حاجي آقايي و خانم سميرا  حسيني نيا مشتركاً مقام سوم 
را كسب كردند. در پايان اين مسابقات جوايز، مدال ها و كاپ مسابقات 
و  مديره  هيأت  عضو  لواساني  مهندس  آقايان  توسط 
مقام  قائم  هاشمي  مهندس 
برتر  نفرات  به  مديرعامل 

اهدا شد.

نخستين 
دوره

 مسابقات 
ورزشي 
مجتمع رعد

 با نام       
جام رمضان
 برگزار
شد

سوم مشتركاً مقام سوم مشتركاً مقام سوم سميرا  حسيني نيا و خانم سميرا  حسيني نيا و خانم سميرا  حسيني نيا اميد حاجي آقاييآقاي اميد حاجي آقاييآقاي اميد حاجي آقايي
را كسب كردند. در پايان اين مسابقات جوايز، مدال ها و كاپ مسابقات 
و  مديره  هيأت  عضو  لواساني  مهندس  آقايان  توسط 
مقام  قائم  هاشمي  مهندس 
برتر  نفرات  به  مديرعامل 

اهدا شد.

 مسابقات  مسابقات  مسابقات 
ورزشي ورزشي ورزشي 
مجتمع رعدمجتمع رعدمجتمع رعد

 با نام        با نام        با نام       
جام رمضانجام رمضانجام رمضانجام رمضان
 برگزار برگزار برگزار
شدشدشد

سوم  و   اول  مقام  ترتيب  به  رعد،  نيكوكاري  آموزشي  مجتمع  توان يابان  نظري  سپيده  و  بهمني  فاطمه 
رقابت هاي ورزشي دانش آموزان نابينا و معلوالن جسمي حركتي سراسر كشور در رشته شطرنج را كسب 

كردند.
به گزارش روابط عمومي مجتمع رعد، فاطمه بهمني و سپيده نظري از توان يابان اين مجتمع موفق شدند در 
دوازدهمين دوره رقابت هاي ورزشي دانش آموزان نابينا و معلوالن جسمي حركتي كشور در رشته شطرنج، 
مقام اول و سوم را كسب كنند. در اين دوره از رقابت هاي ورزشي كه از تاريخ 17 تا 21 تير 1389 در مجتمع 
تربيت  بدني نصيبه تهران برگزار شد، تيم هاي ورزشي سراسر كشور در 6 رشته بوچيا، شودان، دو و ميداني، 

پينگ پنگ، گلبال و شطرنج به رقابت پرداختند.
تيم هاي استان اصفهان، تهران و همدان به ترتيب مقام اول تا سوم اين مسابقات را كسب كردند.      همچنين 
به محمد رضا كاري، نفر سوم مسابقات آسيايي بوچيا و نفر اول اين دوره از مسابقات بدليل اهداء مدل خود 
به برگزاركنندگان، به رسم يادبود هزينه سفر حج عمره تقديم شد. نشريه توان ياب مجتمع رعد در شماره 

قبل خود مصاحبه مفصلي با اين ملي پوش كشورمان انجام داده بود.    
شايان ذكر است، دوازدهمين دوره از رقابت هاي ورزشي دانش آموزان سراسر كشور، به ميزباني اداره آموزش 

و پرورش استثنائي شهر تهران برگزار شد.

کسب مقام 
قهرماني 

کارآموزان رعد 
در رقابت هاي 

ورزشي 
دانش آموزان 

کشور
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پاریس: ش�ناگر کم توان جس�مي اهل فرانسه موفق شد 
بدون داش�تن دس�ت و پاي طبیعي طول کانال مانش را 

با شنا طي کند!
فیلی��پ کری��زون 42 س��اله پس از ش��نا کردن مس��افت 34 
کیلومتري کانال مانش در مدت 14 س��اعت به شمال فرانسه 
رس��ید. این ش��ناگر 16 س��ال پیش هنگام کار روي پشت بام 
دچار برق گرفتگي ش��د و پزش��کان مجبور ش��دند دست ها و 

پاهاي او را قطع کنند.
فیلی��پ کریزون تص��ور مي کرد، طي کردن کان��ال مانش 24 
س��اعت طول مي کش��د و ب��ه همی��ن خاطر اکنون بس��یاري 
ش��ناي این مس��افت در 14 س��اعت را یک رکورد شکني براي 

کم توان هاي جسمي مي دانند.
این شناگر فرانسوي براي این رکورد شکني هفته اي 35 ساعت 

تمرین داشته است. 
کانال مانش، قس��متي از اقیانوس اطلس اس��ت که در شمال 

فرانسه و جنوب انگلیس قرار دارد.

برگرفته از روزنامه همشهري

ــي ورزش بوچيا  )ويژه توان يابان( با مربي گري مهدي خزايي، مدرس رسمي ورزش بوچيا  اولين كالس آموزش
در مجتمع رعد برگزار شد.

ــا حضور 4 نفر از  ــي كه ب ــي نيكوكاري رعد؛ در اين كالس آموزش ــزارش روابط عمومي مجتمع آموزش ــه گ ب
ــته ورزشي، شيوه  ــد، مهدي خزايي ضمن معرفي اين رش ــنبه 13 تير در مجتمع برگزار ش توان يابان روز يكش

كلي بازي بوچــيا را تشريح كرد. 
ــتر ميان حواس،  ــردن تمركز فردي و تعادل رواني،  تقويت  هماهنگي بيش ــا را بدليل باالب ــان ورزش بوچي ايش
تقويت مهارت هاي حركتي و افزايش مشاركت اجتماعي در معلوالن و جانبازان بسيار سودمند برشمرد و افزود: 

اين كالس ها از بهترين كالس هاي ورزشي براي توان يابان محسوب مي شود.
ــگاه پيام، با اشاره به استقبال خوب توان يابان مجتمع رعد در اولين دوره از برگزاري آموزش ورزش  مربي باش
بوچيا، اظهار اميدواري كرد توان يابان اين مجتمع نيز بتوانند با شركت در اين كالس آموزشي، روزي آمادگي 

الزم براي حضور در مسابقات كشوري و جهاني را كسب كنند.
ــات تمرين هفتگي، مي افزايد: بسته به هدف   خزايي ضمن تأكيد بر برگزاري منظم جلس

ــاني كه مي خواهند اين  ــات تمرين تعيين مي شود. براي كس ــكاران تعداد جلس ورزش
ورزش را در سطح قهرماني و ملي دنبال كنند شركت در 3 جلسه تمرين صبح و عصر 
الزم و ضروري است اما براي افرادي كه مي خواهند از اثرات يک فعاليت ورزشي لذت 

ببرند هفته اي 2 جلسه مناسب به نظر مي رسد.
ــي نيكوكاري رعد،  ــندي از آغاز آموزش اين ورزش در مجتمع آموزش وي با ابراز خرس

اظهار داشت: بعد از باشگاه پيام، آسايشگاه كهريزک و آموزشگاه پسرانه سروش، مجتمع 
ــته ورزشي را به توان يابان  ــت كه اين رش ــي نيكوكاري رعد چهارمين مركزي اس آموزش
ــتي قبل از آموزش و تمرين،  ــمي حركتي آموزش مي دهد و از آنجايي كه مي بايس جس
ــوند از اين فرصت استفاده مي كنم و از تمام  ــكاران سطح بندي و كالس بندي ش ورزش
ــرزندگي و  ــا ثبت نام در اين كالس ها، س ــدان دعوت مي كنم ب ــوزان و عالقه من و كارآم

نشاط ورزشي را تجربه كنند.
ــي نيكوكاري رعد در ادامه بازنگري در  ــؤوالن مجتمع آموزش ــت مس ــايان ذكر اس ش

ــتور  ــي، توجه جدي به امر ورزش توان يابان را در دس ــواي فعاليت هاي آموزش ر محت كا
ــدن  ــير اجرايي ش ــتين گام در مس ــن خود قرار دادند و آموزش ورزش بوچيا نخس ي ا

تصميمات به حساب مي آيد. 
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الزم براي حضور در مسابقات كشوري و جهاني را كسب كنند.
ــات تمرين هفتگي، مي افزايد: بسته به هدف   خزايي ضمن تأكيد بر برگزاري منظم جلس

ــاني كه مي خواهند اين  ــات تمرين تعيين مي شود. براي كس ــكاران تعداد جلس ورزش
 جلسه تمرين صبح و عصر 
الزم و ضروري است اما براي افرادي كه مي خواهند از اثرات يک فعاليت ورزشي لذت 

ــي نيكوكاري رعد،  ــندي از آغاز آموزش اين ورزش در مجتمع آموزش وي با ابراز خرس
اظهار داشت: بعد از باشگاه پيام، آسايشگاه كهريزک و آموزشگاه پسرانه سروش، مجتمع 

ــته ورزشي را به توان يابان  ــت كه اين رش ــي نيكوكاري رعد چهارمين مركزي اس آموزش
ــتي قبل از آموزش و تمرين،  ــمي حركتي آموزش مي دهد و از آنجايي كه مي بايس جس
ــوند از اين فرصت استفاده مي كنم و از تمام  ــكاران سطح بندي و كالس بندي ش ورزش
ــرزندگي و  ــا ثبت نام در اين كالس ها، س ــدان دعوت مي كنم ب ــوزان و عالقه من و كارآم

ــي نيكوكاري رعد در ادامه بازنگري در  ــؤوالن مجتمع آموزش ــت مس ــايان ذكر اس ش
ــتور  ــي، توجه جدي به امر ورزش توان يابان را در دس ــواي فعاليت هاي آموزش ر محت كا

ــدن  ــير اجرايي ش ــتين گام در مس ــن خود قرار دادند و آموزش ورزش بوچيا نخس ي ا
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ستان 1389
هار و تاب

شماره 35 و 36 ب

  گفت و گو

اختی��ار آنها ق��رار دهند و از نتایج پژوهش��ی 
آنها اس��تفاده کنند، کمک زی��ادی به جامعۀ 

معلوالن کرده اند. 
در کش��ور ما موضوع معلولیت ه��ا زیاد مورد 
توجه ق��رار نمی گی��رد، چون اکثر رس��انه ها 
مخصوصاً تلویزیون و رادیو کمتر 
به مسایل معلوالن پرداخته اند. 
بیشتر تمایل این است که افراد 
را با حالت عادی و طبیعی نشان 
بدهن��د، به همی��ن دلیل مردم 
وقت��ی یک معلول می بینند، جا 
می خورند، زی��را در این زمینه 
فرهنگ سازی نشده است. برای 
ای��ن کار تعامل هرچه بیش��تر 
دانشگاه ها و مراکزی مثل مراکز 
نیکوکاری رعد که در واقع یک 
ارائه می دهند،  س��ری خدمات 
مفید است. این مراکز می توانند 
مس��ائل جامعۀ معل��والن خود 
را در اختیار پژوهش��گران قرار 
دهند و پژوهش��گران نیز نتایج 
پژوهش ش��ان را ب��ه آنها عرضه 
کنند ت��ا بر اس��اس آن بتوانند 

خدمات بهتری ارائه دهند. 
ما بیش��تر از چهار یا پنج سایت 
مشخص برای جامعۀ توان یابان 
یا معلوالن نداریم و سایت های 
دیگر، با این س��ایت ها مرتبط هس��تند ، تازه 
هیچ ک��دام از آنها هم به معلوالن جس��می – 
حرکتی ارتباط ندارد؛ مثاًل بیماران س��رطانی 
جزو این افراد محسوب نمی شوند، درحالی که 
می توانی��م هم��ۀ آنه��ا را ج��زو اف��راد دارای 

معلولیت)disability( قرار دهیم. 
جامع��ۀ معلوالن م��ا حدود س��ه میلیون نفر 
اس��ت، ولی خدماتی که ارائه می ش��ود ، برای 
یک جامعۀ س��ه یا چهار هزار نفری مناس��ب 

بازدی�د گروه�ی از دانش�جویان رش�تۀ 
مش�اورۀ دانش�گاه عل�وم بهزیس�تی و 
توان بخش�ی، فرصت�ی فراه�م آورد ت�ا 
خدابخش�ی کوالیی،  آناهیت�ا  دکت�ر  ب�ا 

مسئول این گروه دانشجویی 
ایش�ان  کنی�م.  گفت  وگ�و 
عل�وم  دانش�گاه  اس�تادیار 
بهزیستی و توان بخشی و در 
ضمن مش�اور خانواده و زوج 

درمانگر هستند. 
دکتر خدابخشی عضو انجمن 
درم�انی  خانواده  بین المللی 
)IFIN( نیز هست. آنچه در 
ادام�ه می خوانید حاصل این 

مصاحبه است.
     بازدی��د از مؤسس��ات خیریه 
چه نقش��ی در ارتق��ای کیفیت 

آموزش دانشجویان دارد؟ 
    ای��ن کار باع��ث می ش����ود 
بین دانش��جویان تعام��ل برقرار 
ش��ود، ضم��ن اینکه ب��ا فرآیند 
کار نیز آش��نا می شوند. چنانچه 
بخش های  خیری��ه،  مؤسس��ات 
آموزش��ی یا کارورزی هم داشته 
باش��ند، می توانن��د از نیروهای 
دانش��جو برای این کار اس��تفاده 

کنند که قطعاً برای هر دو طرف مفید است. 
     آیا مشاوره های روان شناسی، در پیشگیری 
از معلولیت ه��ای م��ادرزادی می توانن��د مؤثر 

باشند؟
    بله، ولی بیشتر  از آن اطالع رسانی به موقع 
دربارۀ مشکالت بیماری های مادرزادی اهمیت 
دارد، یعنی انتقال یک سری اطالعات از طریق 
رس��انه ها و کالس های آموزشی به جامعه، در 
مورد اینکه اختالالت مادرزادی در بزرگسالی 

چه مشکالتی برای بچه ها ایجاد می کند. البته 
چیزی که بیش��تر می تواند نقش داشته باشد، 
مشاوره های ژنتیک است. مثاًل، اختالل اُتیسم 
بخش عمدۀ مش��کالت مادرزادی را تش��کیل 
می ده��د؛ در حال��ی ک��ه بیش��تر خانواده ها 

نمی دانند که با یک مشاورۀ ژنتیک می توانند 
از بروز این بیماری پیشگیری کنند. 

     تعامل مراکز نیکوکاری و علمی چه تأثیری 
بر بهبود ارائۀ خدمات به معلوالن دارد؟ 

    تأثی��ر بس��یار زی��ادی دارد؛ اگ��ر مراک��ز 
نیکوکاری بتوانند پایان نامه های دانش��جویان 
کارشناسی ارش��د یا دکترا ی��ا حتی دوره های 
کارورزی را برای دانش��جویان دورۀ لیس��انس 
تعری��ف کنند و بودجۀ علمی یا پژوهش��ی در 

دکتر آناهیتا خدابخشی کوالیی:

دانشجویان در این مؤسسات با 
فرآیند مددکاری آشنا شوند

بتوانند  نیکـوکاری  مراکز  اگر 
دانشجویان  پایان نامــــه  های 
کارشناســـی ارشد یا دکتــــرا 
یا حتی دوره های کارورزی را برای 
دانشجویــان دورۀ لیسانـــس 
یا  علمی  بودجۀ  و  کنند  تعریف 
قرار  آنها  اختیار  در  پژوهشی 
آنها  پژوهشی  نتایج  از  و  دهند 
به  زیادی  کمک  کنند،  استفاده 

جامعۀ معلوالن کرده اند.

مصاحبه: سميه برات زاده
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بیش��تر داش��ته باش��ند و خدمات آنها باعث 
نگاه مثبت معلوالن به خود و خودپنداریشان 
ش��ود، دیگر چنین مشکالتی ایجاد نمی شود. 
از طرف دیگر، دانش��جویی که کارورزی خود 
را در این مؤسسات می گذراند، بعدها خودش 
مبلّ��غ مراکز نیک��وکاری خواهد ش��د. مراکز 
نیک��وکاری پیون��د بین اجتماع و مؤسس��ات 

ونهادهای تخصصی و دولتی هستند. 
     چرا این مؤسس��ه را ب��رای بازدید انتخاب 

کردید؟ 
     مؤسس���ۀ رعد نس��بت به مؤسسات دیگر 
معروف تر اس��ت. من شخصاً از طریق اینترنت 
با این مرکز آش��نا ش��دم. قباًل هم جزوه ها و 

بروشورهایی از اینجا دریافت کرده بودم. 
س��ال گذش��ته، برای اولین بار دانش��جویان 
دانشگاه تربیت معلم، برای گذراندن بازپروری 
حرفه ای و توان بخش��ی، از ای��ن مرکز بازدید 
کردند و گزارش��ی ک��ه به من دادند، نش��ان 
م��ی داد که از این بازدید خیلی رضایت دارند؛ 
ای��ن بازخورد باعث ش��د که ای��ن مرکز برای 
بازدید مجدد مورد توجه قرار بگیرد. به همین 
علت برای درس مددکاری هم مراجعه کردیم 

اس��ت و هیچ تناسبی با جامعه ای با این حجم 
ندارد. 

    آی��ا برگ��زاری دوره ه����ای کارورزی در 
مجتمع های نیکوکاری رعد، در افزایش سطح  

مهارت های دانشجویان مؤثر است؟ 
     اگر منظورتان این است که دانشجویان ما 
یا دانشجویان سایر دانشگاه ها، دورۀ کارورزی 

خود را در این مراکز بگذرانند، بله، حتماً. 
مثاًل، می شود در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه 
آزاد ش��رایطی ب��رای کارورزی دانش��جویان 
فراه��م کرد که ب��رای مراکز نیک��وکاری هم 

درآمدزا باشد. 
مرک��ز  ته��ران ،  رازی  پزش��کی  مرک��ز  در 
روان پزشکی روزبه و مرکز دانشگاه آزاد واحد 
رودهن و واحد عل��وم تحقیقات واحد جنوب 
یک بودجه برای کارورزی دانشجویان در نظر 
گرفته شده که به حساب این مؤسسات واریز 
می ش��ود تا دانشجویان همراه با مربیان، دورۀ 
کارورزی خود را در رش��ته های روان شناسی، 

روان شناسی بالینی یا مشاوره بگذرانند. 
ما در دانش��گاه علوم بهزیس��تی، رشته ای به 
نام مشاورۀ توان بخشی داریم، اما دانشجویان 

برای گذراندن دورۀ کارورزی مشکل دارند.
     اساساً، رش��تۀ مشاورۀ توان بخشی 

یعنی چه؟
     مش��اورۀ توان بخش��ی پلی است 
بی��ن مش��اوره و توان بخش��ی ک��ه 
بیش��تر خدم��ات آن نی��ز ب��ه افراد 
معلول اختص��اص دارد. مجتمع های 
نیکوکاری می توانند با دانش��گاه های 
دولت��ی ی��ا غیردولت��ی ق��رارداد یا 
تفاهم نام��ه ای امضا کنن��د، مبنی بر 
اینک��ه این دانش��گاه ها دانش��جویان 
خ��ود را برای گذراندن دورۀکارورزی 
ب��ه ای��ن مراک��ز بفرس��تند. ببینید، 
دانش��جوی کارشناسی ارشد مشاورۀ 
توان بخش��ی بع��د از فارغ التحصی��ل 
شدن از دانشگاه بهزیستی، برای کار 
در رش��تۀ خود ب��ا مراجعان معمولی 
ارتب��اط دارد، البته مراجعان معمولی 
هم در حوزۀ کار آنها می گنجند، ولی 
دانش��جو فارغ التحصیل توان بخش��ی 
اس��ت و مراجعه کننده او باید معلول 
باشد؛ این دانشجو باید با مشکالت و 
مسایل معلوالن ، احس��اس و افکار و 
نگاه��ی که آنها به خود و افکارش��ان 

دارند، آشنا شود. 
امروز وقتی تعدادی از دانشجویان ما 
وارد کالس نقاشی ش��دند، چند نفر 
از بچه های معلول خوششان نیامد و 
گفتند ما دوس��ت نداریم کسی از ما 

بازدید کند. 
حق با آنهاس��ت، ولی اگر دانشجویان 
بیش��تر رف��ت و آمد کنن��د و روابط 

و قرار ش��د دانش��جویان در این مؤسس��ات با 
فرآیند مددکاری آشنا شوند. 

اطالع رس��انی و معرف��ی رع��د از مراکز دیگر 
خیلی بهتر اس��ت، ضمن اینکه دانش��گاهی ها 
این روزها بیش��تراز طریق سایت ها با یکدیگر 
و این مراکز آش��نا می شوند. گستردگی رعد و 
وجود ش��عبات مختلف نیز باعث ش��د که من 

این مرکز را انتخاب کنم. 
    نظر شما در مورد سایت رعد چیست؟ 

    قس��مت پژوهش��ی اطالعات س��ایت قوی 
نیس��ت و اطالع��ات مرب��وط ب��ه کتاب های 
مختل��ف در زمینۀ معلولیت موجود نیس��ت. 
من به عنوان یک بازدید کنندۀ س��ایت، انتظار 
اطالعات بیشتری داش��تم؛ مهمتر اینکه این 

اطالعات به روز هم نیست. 
پیش��نهاد من این اس��ت که در ای��ن زمینه 
فراخوانی داده شود، مبنی بر اینکه کسانی که 
کتاب یا جزوه ای نوش��ته و یا پژوهشی در این 
زمینه کرده اند، گزارش��ش را به سایت معرفی 

کنند. 
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ستان 1389
هار و تاب

شماره 35 و 36 ب
 روزي کـه فرزندان مرحـوم حاج محمد 
فرزانـه منـزل پـدر مرحومشـان را که 
ساختماني به سبک معماري قديم است، 
بـه صـورت موقـت در اختيار مؤسسـه 
کاشانه مهرکاشـان قرار مي دادند، شايد 
تصور نمي کردند اين بناي 600 مترمربعي 
با 10 اتاقي که در خود جاي داده به زودي 
براي آمـوزش معلوالن جسـمي  حرکتي 
کوچک به نظر برسـد و از اين رو بود که 
مسـؤوالن را به فكر ساخت بناي ديگري 
افتادند. اواخر سال گذشته بود که کلنگ 
احـداث سـاختمان جديد مؤسسـه در 
قطعه زمين به مسـاحت 8500 متر مربع 

به زمين زده شد.
توجه شـما را به مصاحبه مديرعامل اين 

موسسه جلب می کنيم. 
 

    ضمـن معرفـي اجمالـي کاشـانه مهر 
کاشـان تاريخچه مختصري از چگونگي 

تاسيس اين مرکز بيان فرمائيد؟
ــان  ــانه مهر كاش ــۀ نيكوكاري كاش    موسس
ــه خيريه اي است كه از 27 آذر 1387  موسس
با همت و تالش تعدادي از مسؤوالن موسسۀ 
توسعه كاشان كه از همشهريان كاشاني مقيم 
ــرداري از خدمات  ــا الگو ب ــتند و ب تهران هس
ــران و همراهي و  ــۀ نيكوكاري رعد ته موسس
ــۀ نيكوكاري رعد  ــؤوالن موسس حمايت مس
الغدير تأسيس شد هدف اين موسسۀ آموزش 
و توان بخشي معلوالن جسمي حركتي ) دختر 
ــر ( باالي سن 14 سال با رويكرد كمک  و پس

به اشتغال توان يابان است.
      در کاشانه مهر کاشان چه نوع خدماتي 
به کارآموزان و مددجويان ارائه مي شود؟
ــي خود را در  ــۀ خدمات آموزش     اين موسس
ــه اي ) با  ــروه آموزش هاي فني و حرف ــه گ س
ــازمان فني حرفه اي و اعزام مربي از  مجوز س
طريق آن مركز ( و آموزش هاي فوق برنامه  و 

سوادآموزي معلوالن بي سواد ارائه مي دهد .
ــه در  ــي حرفه اي اين موسس آموزش هاي فن
حال حاضر شامل دوره هاي مختلف كامپيوتر، 

خياطي و عروسک دوزي است. 
تا كنون سه دوره windows مقدماتي، يک 
دوره word ،power point ،excel و دو 
ــته دوزي خياطي را  ــازک دوزي و راس دوره ن
برگزار كرده است و توان يابان اين مركز شش 
دوره آموزش را با موفقيت به پايان رسانده اند. 
ــۀ نيز با  ــن موسس ــوادآموزي اي ــوزش س آم
ــوزگاران خدوم آموزش و  همكاري يكي از آم
پرورش كاشان و با حضور سه توان ياب معلول 
ــاوت انجام  ــني متف ــواد و در مقاطع س بي س
ــتان همه  مي گيرد اين آموزش در فصل تابس
ــول ديگر 15 روز در ماه برگزار  روزه و در فص

مي شود.
     تـا کنون چه تعداد کارآموز از خدمات 

يـــن  ا
مــــرکـز 

بهره منـد شده اند؟
     تا كنـــون 

حــــدود    
     70

ــاب  توان ي
ــن  ايــــ در 

ــۀ ثبت نام  موسس
ــده اند كه در حـال  ش

ــر  ــدود 50  نف ــر ح حاض
ــر( و در  ــا )دختر و پس از آنه

ــنين مختلف 14 تا 40 سال از  س
ــۀ به صورت هاي  خدمات اين موسس

مختلف بهره مند مي شوند.
ــول به  ــزان معل ــه عزي ــرويس دهي ب س
ــاعت  صورت 100 درصد رايگان و از س
ــيفت انجام  ــک ش ــا 14/30 و در ي 8 ت

مي شود. 
     فعاليت هاي فوق برنامه يا جانبي 
آن مرکـز در چه محورها يـي ارائه 

مي شود؟
ــۀ      آموزش هاي فوق برنامه اين موسس
عبارت از : زبان انگليسي، روان شناسي، 
ــت، هنر هاي  ــه و بهداش ــي، تغذي نقاش
ــازي)كادويي(،  ــتي شامل: جعبه س دس
ــه  ــي روي پارچ ــان دوزي و طراح روب
مهارت هاي فردي ، فن بيان ، يوگا ، تئاتر 
و نمايش ، كتابخواني و كاردرماني است. 
ــر 7 كالس مربوط به  كه در حال حاض
ــي ، روان شناسي ،  آموزش زبان انگليس
ــت و طراحي و  ــي ، تغذيه و بهداش نقاش
ــدت دو روز در هفته  ــان دوزي به م روب
ــكيل  ــب تش ــل زماني مناس و در فواص
مي شود.كليه آموزش هـاي فوق برنامـه 
اين موسسۀ با كمک تعدادي از مربيان 
ــاري ارايه  ــورت افتخـ ــرب و به   ص مج

مي شود.
..در زمـينه            
آمـــوزش  

ه  د ا نــو خا
توان يابـان 
فعاليت  هم 

داشته ايد؟
ــه       در زمين
خانـواده  ــوزش  آم
ــراي  ب ــان و  تــوان ياب
ــتر  بيـش ـــاني  اطالع رس
ــائل و  ــه حل مس در زمين
ــا تاكنون  ــكالت آنهـ مش
و  ــاء  اولي ــه  جلس دو 
ــا حضور  ب و  ــان  مربي
كارشناسان متخصص 
ــي  س ن شنا ا و ر
ـــده  و ضمناً  تشــكيل ش
چندين جلسه مشاوره خصوصي 
ــناس در  نيز با حضور روان ش
ــه براي توان يابان و  موسس
اولياء آنها برگزار شده 

است.
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ارتباط با 
توان يابان 
بايد منطقي 
و بدون حس 

ترحم بي مورد 
باشد.
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يـــن  ا
مــــرکـز 

بهره منـد شده اند؟
     تا كنـــون 

حــــدود    

ــاب  توان ي
ــن  ايــــ در 

ــۀ ثبت نام  موسس
ــده اند كه در حـال  ش

ــر  ــدود 50  نف ــر ح حاض
ــر( و در  ــا )دختر و پس از آنه

ــنين مختلف 14 تا 40 سال از  س
ــۀ به صورت هاي  خدمات اين موسس

ــكيل  ــب تش ــل زماني مناس و در فواص
مي شود.كليه آموزش هـاي فوق برنامـه 
اين موسسۀ با كمک تعدادي از مربيان 
ــاري ارايه  ــورت افتخـ ــرب و به   ص مج

مي شود.
..در زمـينه            

آمـــوزش 
ه  د ا نــو خا
توان يابـان 
فعاليت  هم 

داشته ايد؟
ــه       در زمين
خانـواده  ــوزش  آم
ــراي  ب ــان و  تــوان ياب
ــتر  بيـش ـــاني  اطالع رس
ــائل و  ــه حل مس در زمين
ــا تاكنون  ــكالت آنهـ مش
و  ــاء  اولي ــه  جلس دو 
ــا حضور  ب و  ــان  مربي
كارشناسان متخصص 
ــي  س ن شنا ا و ر
ـــده  و ضمناً  تشــكيل ش
چندين جلسه مشاوره خصوصي 
ــناس در  نيز با حضور روان ش
ــه براي توان يابان و  موسس
اولياء آنها برگزار شده 

است.
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.   آيا با نهادهاي اجتماعي در زمينه حل 
مشـكالت مددجويان تعامـل و همكاري 

داريد؟
ــا رايزني با برخي  ــه تا كنون ب ــن موسس     اي
ــز درماني كه به   ــات و مراك ــا و موسس نهاده
ــكالت توان يابان يا   ــادر به حل مش طريقي ق
ــد ، اقداماتي انجام داده و  خانواده آنان بوده ان
خود را ملزم به ادامه انجام اين روند در جهت 
ايجاد آرامش و آسايش بيشتر آنها و پيشگيري 
از تشديد معلوليت توان يابان كه بالطبع انجام 
اين امور در ارتقاء سطح آموزش آنها نيز موثر 
ــت ، مي داند. از جمله اين اقدامات ، ارجاع  اس
توان يابان  به آزمايشگاه هاي معتبر  در سطح 
ــهر و معرفي آنها به پزشكان  و متخصصان  ش
ــكي، روان شناسي  چشم پزشكي، دندان پزش
ــط  ــات دوره اي توان يابان توس و انجام معاين

پزشكان در محل موسسه بوده است.
     مزيت هاي نسبي موسسه کاشانه مهر 
کاشـان چيست و براي فراگير شدن آنها 

چه توصيه اي براي ديگر مراکز داريد؟
ــاتي از اين  ــه و يا موسس     مزيت اين موسس
ــات  ــل  در حقيقت كاري فراتر از موسس قبي
دولتي در جهت ارتقاء سطح آموزش حرفه اي 
ــتغال آنها  توان يابان و هموار نمودن زمينه اش
ــت خيرين و با بهره مندي از  با كمک و حماي

كليه خدمات مراكز دست اندر كار است.
      در زمينـه اشـتغال  مددجويـان چه 

عملكردي داشته ايد؟
ــه به نوپا بودن و عدم  ــه با توج     اين موسس
گذراندن آموزش هاي فني حرفه اي ) كامپيوتر 
و...( و بعد از برگزاري  دو دوره كامل خياطي  
ــا مجهز كردن  ــته دوزي ب نازک دوزي و راس
ــود اولين قدم را در جهت  كار گاه خياطي خ
ــي  توليدي براي تهيه  ــكيل كارگاه خياط تش
ــتاني ، و 000  ــه كارگاهي ، بيمارس انواع البس

برداشته است .
      با توجه به تجارب شما ، يک مددجوي  
توان ياب چه انتظاراتـي از مراکزي نظير 

رعد بايد داشته باشد؟
ــا محدوديت هاي حركتي  ــي كه ب    توان يابان
متفاوت و با مشكالت عديده  در اينگونه مراكز 
ــزي از اين قبيل  ــوند از مراك ــه مي ش پذيرفت
ــب   انتظار فراهم كردن  محيطي امن و مناس
براي شناسايي  استعدادها  و توانائي هاي خود  
ــايي بازار كار و آموزش هاي مورد نياز  و شناس
در جامعه،  متناسب با معلوليت هاي حركتي و 
متعاقب  آن ارائه آموزش هاي حرفه اي كامل و 
همراهي تا رسيدن به مرحله  استقالل شغلي  
و خود كفايي را دارند. زيرا اينگونه مراكز فارغ 
از برخي قوانين و مقررات دست و پا گير اداري  
ــت خير خواهانه  و عزم  ــي و با ني و بوروكراس
جزم نيكوكاران و موسسان خود قدم در راهي 
نهاده اند كه انشاا... نتيجه اي جز توان بخشي  و 

استقالل معلوالن نخواهد داشت.

      به عنوان يک کارشناس چه توصيه اي 
بـه افـراد عـادي  در برقـراری ارتباط با 

توان يابان داريد؟
    نوع ارتباط با توان يابا ن ضمن درک مسائل 
و مشكالت آنها بايد ارتباطي منطقي  و عادي 
ــوزي  ــس ترحم و دلس ــر گونه ح ــدون ه و ب
ــا توان يابان عزيز  ــد  ت بي مورد و افراطي باش
ــس اعتماد به  ــود باوري  و ايجاد ح ضمن خ
نفس در محيطي مناسب نسبت به شكوفايي 
استعدادهاي خود با همت و تالش بيشتر عمل 
ــرش و قبول  وضعيت  ــد.  در واقع با پذي كنن
آنان  و واگذاري مسئوليت هاي مختلف  و در 
ــتقل، توانا،  حد توان، توان يابان را افرادي مس

متعهد و مفيد در جامعه تربيت كنيم.
     اين مؤسسـه بـراي معرفي فعاليت ها 
و خدمـات خود به مردم چه فعاليت هايي 

انجام مي دهد؟
     اين موسسه براي معرفي خود و توانائي هاي 
توان يابان و به منظور اطالع رساني  و آگاهي 
ــاني، دو بازارچه  ــدان كاش ــهر ون دادن به ش
ــتي   ــاي دس ــگاه هنر ه ــوكاري  و نمايش نيك
ــفندماه 87-88  برگزار  ــان را در اس توان ياب
ــت. كه اولين نمايشگاه به مدت يک  كرده اس
ــه  و نمايشگاه بصري دو روز  هفته در موسس
ــان برپا بود اين نمايشگاه ها  ــگاه كاش در دانش
ــهريان و مسؤوالن  و  ــتقبال گرم همش با اس

خانواده توان يابان  مواجه شده است.
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این بار گذرمان به شهر گل و گالب افتاد، 
شهر شور و شعر ، شهر سهراب ... 

صدها دانه یاقوت س�رخ نام این ش�هر را 
در ذهن تداعی می کند و این ش�عر برایم 
زیباترین س�روده می ش�ود؛ چش�م ها را 
باید شس�ت، ج�ور دیگر باید دی�د ، و با 
این جور دیگر دیدن، به س�راغ عزیزانی 
می روی�م که تالش مي کنند نگاه و بینش 
اف�راد را تغییر دهند؛ تالش�ی برای جور 
دیگر دی�دن خود در دنی�ای معلولیت و 
تالش�ی برای ج�ور دیگر ن�گاه کردن به 
اف�راد معلول. انجمن معلوالن جس�می-  
حرکتی کاش�ان در سال 1387 به منظور 
حمایت از معلوالن جس�می- حرکتی در 
برخوداری از امکانات جامعه بطور مساوی 
و تالش جهت شناساندن توانایی ها و حل 
مسائل و مشکالت و همچنین ارتقا بیش 
از پی�ش فرصت های مادی و معنوی برای 
معلوالن در س�ال 87 تش�کیل شد. این 
انجمن فعالیت خود را حدود س�ه س�ال 
اس�ت که ش�روع کرده و با مجوز رسمی 
از فرمانداری کاش�ان رسما  فعالیت های 

خود را ادامه می دهد. 
ب�رای آش�نایی بیش�تر ب�ا ای�ن انجمن 
مصاحبه ای با خانم زهرا عس�گری انجام 

دادیم .

   در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید. 
ب��ا عرض س��الم خدمت ش��ما. اینجانب زهرا 
عسگری، نائب رئیس انجمن معلوالن جسمي 
حرکتي کاشان هس��تم ، بعد از دیپلم ریاضي 
تحصیالت تکمیلي خود را در رشته کامپیوتر 
در دانشکده ش��ریعتي تهران گذرانده ام و در 
حال حاضر کارمند اداره آموزش و پرورش نیز 

هستم.
   از انجم�ن معل�والن جس�می حرکت�ی 

کاشان برای ما بگوئید. 
 این انجمن بس��یار نوپاست اما دارای اهداف 
بلن��دی اس��ت ، از مهمتری��ن اه��داف ای��ن 
انجم��ن می توانم به دف��اع از حقوق معلوالن ، 
فرهنگ س��ازي و تغییر نگرش مردم نسبت به 
معل��والن، حمایت از معل��والن در زمینه هاي 
مختل��ف ، تالش ب��راي حض��ور پررنگ تر در 
جامعه ، شناس��ایي توانایي و اس��تعداد اعضاء 
به منظ��ور معرفي به ارگان ها و س��ازمان ها به 
منظ��ور ایجاد زمینه اش��تغال ، تش��ویق اعضا 
براي ش��رکت در برنامه هاي آموزشي، هنري، 
مذهبي و فراهم آوردن امکانات ورزش��ي براي 

معلوالن اشاره کنم.
    شرایط ثبت نام و پذیرش در انجمن به 

چه شکل است؟ 
همه آنهایی که با ما آش��نا می شوند می توانند 
عضو این انجمن ش��وند چ��ه آن عزیزانی که 
معلولیت دارند و چه دوس��تانی که غیر معلول 

هستند. 
   انجمن چه تعداد عضو دارد؟ همه اعضا 

معلولیت دارند؟ 
ح��دود 100 عضو دارد و به جز چند نفر عضو 

افتخاري همه معلولیت دارند. 
   فک�ر می کنید همه معلولین کاش�ان از 

وجود چنین انجمنی آگاهی دارند؟ 
حدود 70 درصد اطالع دارند. 

   فک�ر می کنید عضوی�ت در این انجمن 
چه تاثیری بر رون�د زندگی افراد معلول 

داشته باشد؟ 
من فکر می کنم کمترین تاثیر این باش��د که 
با افراد همنوع آش��نا می شوند و مهمتر اینکه 
نسبت به حقوق خود در جامعه آگاه می شوند.

   آی�ا انجم�ن به اف�راد کم�ک مالی هم 
می کند؟ 

حقیقتا توان مالی انجمن در این حد نیس��ت 
اما مس��ئوالن انجم��ن تالش می کنن��د تا با 
معرفی اعضا به ارگان ها زمینه اش��تغال آنها را 

فراهم سازند و نهایتا انجمن رابطی است بین 
اعضا نیازمند و خیرین. 

   از فعالیت ه�ای ورزش�ی، هنری و غیره 
اعضا برایمان بگویید.

خوش��بختانه اعضاء در مس��ابقات ورزشي از 
جمل��ه مس��ابقات اس��تاني والیبال نشس��ته، 
وزنه برداري، مسابقات کشوري پرتاب دیسک 
و نیزه حضوری فعال و چش��مگیر داش��ته اند؛ 
برای مثال کس��ب مقام اول کش��وري توسط 
مهس��ا هدایي عضو انجم��ن همچنین حضور 
خ��وب اعضا در مس��ابقات قرآني ک��ه نتیجه 
آن کس��ب مقام دوم کشوري در رشته ترتیل 
توس��ط مطهره عس��کري عض��و انجمن بوده 

است. 
  عمده ترین مشکل معلوالن در شهرستان 

کاشان ، چه مشکلی است؟ 
مشکل مش��ترک همه معلوالن ؛ اشتغال، ایاب 
و ذهاب و عدم مناس��ب سازی اماکن عمومی 

است.
    و ش�ما ب�رای رف�ع ای�ن مش�کل چه 

کرده اید؟ 
انجم��ن در این زمینه تالش هاي زیادي کرده 
از جمله درخواس��ت از س��ازمان اتوبوسراني، 
براي در نظر گرفتن وس��یله مناس��ب ایاب و 
ذهاب معلوالن که البته تا کنون به درخواست 

ما جواب مثبتي نداده اند. 
همچنی��ن انجمن برای مناسب س��ازی معابر 
رایزني ه��اي مختلفي با ش��هرداري ، بانک ها ، 
موسس��ات و اماکن مذهبي و غیره انجام داده 

است. 
  از معل�والن موف�ق کاش�انی برایم�ان 

بگویید و ما را با آنها آشنا کنید. 
حتما اما ترجی��ح می دهیم در وبالگ مان این 

کار را انجام دهیم !!
www.goldonehkashan.blogfa.com  

   از توانمندی ها و استعدادهای اعضایتان 
چگونه بهره مند می شوید؟ 

زهرا عسگری نایب رئیس انجمن معلوالن جسمی حرکتی کاشان:

مشکل مشترک همه معلوالن؛
اشتغـال، ایاب و ذهاب و عدم مناسب سازی 

اماکن عمومی اسـت
مصاحبه :مهدیه رستگار
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یکي از هدف هاي اصلي انجمن اس��تفاده از توانایي ها ي معلوالن اس��ت به عنوان 
مثال در برنامه ویژه روز جهانی معلوالن کلیه برنامه هاي این روز را خود معلوالن 

اداره کردند. 
    آی�ا انجمن ه�ا ی�ا گروه های دیگری ه�م در حوزه معلوالن در کاش�ان 

فعالیت دارند؟ با انجمن های دیگر هم ارتباط  و همکاری دارید؟ 
بله برای مثال ؛ جامعه نابینایان کاشان که سابقه زیادي هم دارد و انجمن کاشانه 
مهر کاش��ان که تازه فعالیت خود را شروع کرده، انجمن معلوالن جسمي حرکتي 

سوره صبح آران و بیدگل. 
    هدفتان از این ارتباط چیست؟ 

راس��تش فکر می کنم هر چقدر بیش��تر همدیگر را بشناس��یم بهتر می توانیم به 
همدیگر کمک کنیم و برای رسیدن به اهدافمان موفق تر باشیم. 

    از ش�یرین ترین خاط�ره ای که از اردوه�ا و گردش های انجمن در ذهن 
دارید، برایمان سخن می گوئید؟ 

در اولین برنامه کوهگشت که به مناسبت آزادي خرمشهر برگزار شد بچه ها خیلي 
از این برنامه اس��تقبال کردند و از بودن در کنار هم لذت بردند در آن روز شادی 
و نش��اط در چهره بچه ها موج می زد، دی��دن آن چهره ها که برای لحظاتی غم را 

فراموش کرده بودند، برای من بهترین خاطره بود. 
    س�خن ، درد  دل و انتظار خود را با مس�ئوالن محترم کاش�ان در میان 

گذارید. چه کمکی از دست این عزیزان بر می آید؟ 
م��ا در اجراي تمامي برنامه هاي خود با مش��کل بودجه روبرو هس��تیم انجمن ما 
از حمایت خاص گروهي و یا س��ازماني برخوردار نیس��ت.براي انجام کوچک ترین 
برنامه کلي وقت و انرژي خود را باید صرف تامین بودجه کنیم. البته ناگفته نماند 
که بعضي از س��ازمان ها حمایت هایي کرده اند ولي کافي نیست . یکی از مهمترین 
مش��کالت حال حاضر این اس��ت که دفتر انجمن از لحاظ موقعیت در مرکز شهر 

نیست و این خود مشکلي مضاعف در ایاب و ذهاب بچه ها است .

 گـــــــــــــــــــــزارش
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آم��وزش عالی در کش��ور س��وئد ب��ه مقاطع 
تقس��یم  ارش��د  و کارشناس��ی  کارشناس��ی 
آموزش های  کارشناسی،  مي ش��ود. دوره های 
ضم��ن خدم��ت و آم��وزش تکمیل��ی را نیز 
پوش��ش می دهند. س��ال دانش��گاهی کشور 
س��وئد ش��امل40 هفتۀ آموزش��ی اس��ت که 
ب��ه دو ترم تحصیل��ی پاییزه و بهاره تقس��یم 
مي ش��ود. دوره های آموزش عالی و مطالعات 
و تحقیقات آموزش تکمیلی در 13 دانش��گاه 
و 23 دانش��کده برگزار مي ش��ود. مس��ئولیت 
رسیدگی به دانش��گاه های کشور و نظارت بر 
آنها بر عهدۀ نهادهای آموزش��ی ایالتی است. 
س��ه مؤسس��ۀ غیررسمی آموزش��ي دانشکدۀ 
علوم اقتصاد استکهلم)واقع در شهر استکهلم( 
مجوز اعط��ای مدرک آموزش عال��ی دارند و 
بیش از 20 مؤسس��ۀ آموزش��ی عالی کشور، 
از امتی��از اعط��ای م��درک علم��ی در مقطع 

کارشناسی برخوردارند. 
در کش��ور س��وئد هیئت اعضای علمی مراکز 
آم��وزش عالی که مس��تقل از دولت و س��ایر 
مؤسس��ات فعالی��ت می نمای��د به ارزش��یابی 
عملکرد مراکز آموزش عالی مبادرت می نماید. 
برنامه ارزش��یابی هیئت مذک��ور در خصوص 
برنامه های آموزش��ی به منظور ارتقاء کیفیت 
آموزش��ی مراکز آم��وزش عال��ی مدّ نظر قرار 

می گیرد. 

اهداف آموزشی

• ارائ��ه دوره ه��ای تخصصی تئ��وری و عملی 
اجرای فعالیت های تحقیقاتی در جهت توسعه 

نظام آموزش عالی کشور
• اج��رای فعالیت ه��ای تحقیقات��ی در جهت 

توسعه نظام آموزش عالی کشور
• به مش��ارکت فع��ال دانش��جویان در جهت 
توسعه هرچه بیشتر آموزش عالی اشاره نمود. 
• تروی��ج سیاس��ت برقراری حقوق مس��اوی 
برای کلیه دانشجویان سوئدی بدون توجه به 
جنس��یت، نژاد قومی و عدم توانایی جسمانی 

و ذهنی 
• از جمل��ه مهمترین اه��داف مقطع آموزش 
کارشناسی در کش��ور سوئد می توان به موارد 

ذیل اشاره نمود: 
1-پرورش توانایی ارزیابی تحصیلی دانشجویان

از  برخ��وردار  اف��راد  ب��ا  دان��ش  2-تب��ادل 

مهارت های تخصصی

 برنامه های  آموزشی

کلی��ه رش��ته های تحصیلی مقط��ع آموزش 
کارشناسی در نظام آموزشی عالی از سیالبس 
تخصصی رشته ها و برنامه های عمومی آموزنده 
برخ��وردار اس��ت. عالوه بر این در س��یالبس 
رشته های آموزشی ش��رایط پذیرش، ارزیابی 
نم��رات تحصیلی و زیرش��اخه های آموزش��ی 
عنوان می ش��ود. برنامه های آموزش��ی مقطع 
کارشناس��ی در قالب دوره های آموزشی تمام 
وقت ارائه می ش��ود مسئولیت تعیین و تدوین 
برنامه ه��ای آموزش��ی در قالب س��مینارهای 
آموزش��ی با تعداد 30 دانش��جو اس��ت. زبان 
آموزش��ی در غالب موارد زبان سوئدی است و 
این در حالیست که بخش عمده ای از ادبیات 
رش��ته انگلیس��ی نیز مورد نقد و ارزیابی قرار 
می گی��رد. از این روی برخورداری از تس��لط 
کافی بر زبان های س��وئدی و انگلیس��ی برای 
کلیه دانش��جویان ضروری است. گفتنی است 
ک��ه حضور در دوره های آموزش��ی تئوریک و 
عملی و حضور در سمینارهای آموزشی برای 

کلیه دانشجویان الزامی است. 

 نهادهای مرکزی مقطع آموزش عالی

در کنار دانشگاه ها و دانشکده های دولتی تعداد 
محدودی از مؤسسات آموزش عالی خصوصی 
نی��ز فعالی��ت دارند. برق��راری ارتب��اط میان 
دانش��کده های دولتی و مستقل که به اعطای 
مدارک آموزش عالی مبادرت می نمایند. طبق 
توافقات به عمل آم��ده، اعطای مجوز مدرک 
کارآزمودگی به اجرای قوانین آموزش عالی و 
شرایط خاص اعالم شده توسط دولت بستگی 
دارد. مؤسس��ات خصوص��ی ممکن اس��ت از 
بودجه دولتی برخوردار ش��وند. اگر مؤسسات 
آموزش��ی خصوصی از مج��وز اعطای مدرک 
کارآزمودگ��ی برخوردار باش��ند، دانش آموزان 
نی��ز از حمایت ه��ای مال��ی آموزش��ی دولت 

برخوردار می شوند. 

 مشارکت آموزشی مقطع آموزش عالی

 نظام
 آموزشی
کشور
سوئد

فر
دی 

با
 ع

ده
م ژ

ن: 
ردا

گ
بر
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ش
عالوه بر ارائ��ه آموزش ها، تحقیقات اجرایی و 
تحقیقات آموزشی، دانشگاه ها و دانشکده های 
طبق قوانین آموزش عالی آن کش��ور، ملزم به 
برق��راری همکاری با حوزه صنایع و س��طوح 

مختلف جامعه است. 
از جمل��ه چنین هماهنگی های��ی می توان به 
تعیین ط��رح آموزش و چگونگ��ی اجرای آن 
در اماکن آموزش��ی، بازدید از مراکز آموزشی 
و برق��راری هماهنگ��ی می��ان فعالیت ه��ای 
تحقیقات��ی و انتش��ار نتایج آن اش��اره نمود. 
والدین دانش��جویان نیز به عنوان بخش��ی از 
سطوح اجتماع در نقش مشاورین آموزشی در 
طرح های آموزش عالی مش��ارکت نموده و با 
اعضای هیئت های علمی دانش��گاه های حوزه 

صنایع و شهرداری ها همکاری می نمایند. 

ساختار کلی نظام آموزشی

نخس��تین مرحله نظام آموزشی کشور سوئد 
مقطع آموزش��ی پیش دبس��تانی وی��ژه نظام 
آموزش کودکان رده های س��نی زیر 6 س��ال 
اس��ت. س��اختار کلی نظام آموزشی  مدارس 
م��دارس  نوجوان��ان،  و  ک��ودکان  عموم��ی 
پیش دبستانی، مدارس پایه، مدارس استثنایی 
و مدارس ویژه فرهنگ سامی را شامل می شود. 
دوره های آموزش آزاد بزرگس��االن نیز توسط 
مدارس عال��ی مردمی و همچنی��ن نهادهای 
آموزش بزرگس��االن برگزار می گ��ردد. عالوه 
بر این کلیه برنامه های آموزش��ی حول هشت 
هس��ته موضوعی اعم از آموزش زبان سوئدی 
به عنوان زبان دوم، زبان انگلیس��ی، مطالعات 
اجتماعی، مطالعات مذهبی، ریاضیات، علوم، 
ورزش، بهداش��ت و فعالیت ه��ای هنری ارائه 

مي شود. 
دوره های آموزش��ی آزاد بزرگساالن، از طریق 
دبیرس��تان های مردمی و نهاده��ای آموزش 
بزرگس��االن و همچنی��ن برخ��ی از مدارس 
تکمیلی آموزش بزرگس��االن برگزار می گردد. 
بخش عمده ای از آموزش عالی کش��ور سوئد 
در جهت آم��وزش عالی بزرگس��االن هدایت 

شده است. 

 امتیازات آموزشی

مطابق قوانین کش��ور س��وئد، کلی��ه کودکان 
و نوجوانان س��وئدی می بایس��تی به امکانات 
آم��وزش پیش دبس��تانی و مراقبت های ویژه 
ک��ودکان بدون توج��ه به مح��ل اقامت خود 

دسترسی داشته باشند. 
عالوه بر این کلیه کودکان و نوجوانان سوئدی 
می بایس��ت به صورت یکسان به نظام آموزش 
دولتی دسترس��ی داش��ته و کلیه مدارس نیز 
می بای��د ب��دون توجه به مح��ل اقامت دانش 
آموزان ب��ه ارائه خدمات آموزش��ی یکس��ان 

مبادرت نمایند. 
دولت سوئد همچنین به تأمین نیازمندی های 
کش��ورهای  در  مس��تقر  س��وئدی  م��دارس 
خارج��ی با تع��داد متع��ددی از ش��هروندان 
س��وئدی مبادرت نموده و بودجه های خاصی 
ب��ه اجرای چنین اهداف��ی تخصیص می دهد. 
از جمله مهمترین سیاس��ت های دولت سوئد 
در جه��ت نیل به چنین اهداف��ی می توان به 
افزای��ش برگزاری دوره های آموزش از راه دور 
)برنامه های آموزش��ی غیرمتمرکز( در جهت 
گس��ترش دامنه جغرافیایی برگ��زاری و ارائه 

دوره های آموزش عالی اشاره نمود. 

 مؤسسات آموزش بزرگساالن

نظ��ام آموزش بزرگس��االن کش��ور س��وئد از 
دوره ه��ای آموزش بزرگس��االن تحت نظارت 
ش��هرداری ها  آم��وزش تکمیل��ی متوس��طه، 
آموزش اس��تثنایی ویژه بزرگساالن و آموزش 
زبان س��وئدی به مهاجرین و اف��راد غیربومی 
متش��کل می گ��ردد. الزم ب��ه ذکر اس��ت که 
مس��ئولیت برگزاری، نظ��ارت و تأمین بودجه 
کلی��ه دوره های آموزش ویژه افراد بزرگس��ال 
مختل��ف  مناط��ق  ش��هرداری های  برعه��ده 
کش��ور اس��ت. دوره ه��ای آم��وزش تکمیلی 
ش��غلی بزرگس��االن نیز در اش��کال مختلف 
آم��وزش ش��غلی پیش��رفته )ky( و آموزش 
ب��ازار کار ب��ه افراد بزرگس��ال س��وئدی ارائه 
می گردد. دوره های آموزش پیش��رفته شغلی 
بزرگس��االن در کشور سوئد توسط دانشگاه ها 
و دانشکده های ایالتی، شهرداری ها، شوراهای 
اس��تانی و س��ازمان دهندگان آموزش فردی 

برگزار می شود. 
از جمله دیگر دوره های آموزش بزرگساالن در 
کشور سوئد می توان به آموزش آزاد سالمندان 
)folkbidning( تح��ت نظارت انجمن های 
آموزش��ی بزرگساالن و دبیرستان های مردمی 
)folchogiscdor( اشاره نمود. الزم به ذکر 
است که بودجه آموزش آزاد بزرگساالن توسط 
ش��وراهای ایالت��ی و ش��هرداری های مناطق 
مختلف کش��ور تأمی��ن می ش��ود. دوره های 
آم��وزش تکمیلی ش��غلی بزرگس��االن نیز در 
 )ky( اشکال مختلف آموزش شغلی پیشرفته
و آم��وزش ب��ازار کار به افراد بزرگس��ال ارائه 
می گردد. دوره های آموزش پیش��رفته شغلی 
بزرگس��االن در کشور سوئد توسط دانشگاه ها 
و دانشکده های ایالتی، شهرداری ها، شوراهای 
اس��تان و س��ازمان دهندگان آم��وزش فردی 
برگ��زار می گ��ردد. دوره ه��ای آم��وزش بازار 
کار در کلی��ه ش��هرداری های مناطق مختلف 
کش��ور برگزار می گ��ردد. انجمن های آموزش 
بزرگس��االن و دبیرس��تان های مردمی از پایه 
ق��وی در اتحادیه های تجاری برخوردار بوده و 
با اجتماعات مذهبی، احزاب سیاسی و برخی 

جنبش ه��ای مردم��ی هم��کاری می نمایند. 
گفتنی است که دوره های آموزش بزرگساالن 
توسط ش��هرداری ها و دبیرستان های مردمی 

تأمین اعتبار می گردد. 

 سیاست های آموزش بزرگساالن 

دوره های آموزش بزرگس��االن در سوئد تحت 
نظ��ارت ش��هرداری ها )komnvn( برگ��زار 
می گ��ردد، آم��وزش مقدمات��ی بزرگس��االن 
)kamskapslypt( آموزش ویژه بزرگساالن 
فاق��د توانایی یادگی��ری )sanran(، آموزش 
س��وئدی وی��ژه مهاجری��ن )sfi( و آم��وزش 
تکمیلی شغلی بزرگساالن را شامل می گردد. 
ع��الوه بر این دور ه های آموزش کار ویژه افراد 
فاقد ش��غل و نیازمند آموزش مجدد نیز ارائه 
می گردد. هدف از برگزاری دوره های آموزش 
بزرگس��االن فراهم نم��ودن فرصت های ویژه 
برای بزرگس��االن بر پایه آرزوهای فردی و در 
جهت تکمیل آموزش و تقویت وضعیت فردی، 
حی��ات اجتماعی و کاری آنان اس��ت. مطابق 
بیانیه دولت در خصوص آموزش بزرگس��االن 
و توس��عه برنامه های آموزش��ی بزرگس��االن 
در س��ال 2001، اس��تراتژی های ویژه ای در 
جهت ش��کل دهی آموزش س��المندان همگام 
با آموزش عالی طراحی گردیده اس��ت. طبق 
چنین اس��تراتژی هایی، آموزش پای��ه، نهایتاً 
به کلیه افراد بزرگس��ال ارائه می گردد. چنین 
آموزش های��ی از آم��وزش بزرگس��االن تحت 
نظارت شهرداری ها، آموزش بزرگساالن ویژه 
افراد فاقد توانایی یادگیری و آموزش سوئدی 
ویژه مهاجرین که توسط آژانس ملّی آموزش 
و انجمن ه��ای آم��وزش بزرگس��االن برگزار 

می گردد، متشکل گردیده است. 

 آموزش بازار کار

آموزش بازار کار شکلی از آموزش بزرگساالن 
است که در آن اولویت به زمینه های سیاست 
بازار کار و مبارزه با بیکاری معطوف می شود. 
ب��ه عب��ارت دیگ��ر آموزش های فوق ش��کلی 
از باز آموزی افرادی اس��ت ک��ه به روز نمودن 
دان��ش و مهارت های پایه خ��ود جهت ادامه 
کار در حوزه ه��ای تخصص��ی نیاز داش��ته و 
ی��ا نیازمند آموزش مش��اغل جدید هس��تند. 
تصمیم��ات پیرامون آموزش بازار کار توس��ط 
آژانس ملی استخدام سوئد اتخاذ می گردد. در 
طول دوره آموزش بازار کار، شرکت کنندگان 
از حمایت هایی به صورت کمک های بالعوض 
آموزش��ی برخوردار می گردن��د. هدف اصلی 
دوره های آموزش بازار کار تس��هیل در فرایند 
یافتن ش��غل مناس��ب برای افراد بزرگس��ال 
اس��ت. ای��ن در حالی س��ت ک��ه آموزش های 
ف��وق همچنین به عن��وان وس��یله ای جهت 
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شماره 35 و 36 ب
برخ��ورداری از آموزش ه��ای بیش��تر و تحت 
پوشش قرار دادن دامنه وسیعی از زمینه های 
ش��غلی و برآورده نمودن نیازهای بازار کار، به 

افراد بزرگسال ارائه می شود. 

 آموزش پایه بزرگساالن

اج��رای طرح جامع آموزش پایه بزرگس��االن 
)kunskapostyflet( از س��ال 1997 آغاز 
گردیده و تا س��ال 2002 به ط��ول انجامید. 
آموزش پایه بزرگساالن نوع خاصی از آموزش 
نبوده بلکه بخشی از آموزش بزرگساالن است. 
ه��دف برگ��زاری چنین دوره های آموزش��ی، 
تحت پوش��ش قرار دادن افراد فاقد ش��غل و 
کارکنان اس��ت که از صالحیت آموزش عالی 
3 ساله برخوردار نیستند. همچنین دوره های 
مذک��ور نیازهای کارکنان ب��ا آموزش محدود 
و فراهم نم��ودن فرصت ه��ای آموزش��ی افراد 
جه��ت ارتق��اء صالحی��ت ب��ازار کار متمرکز 
 sek اس��ت. دولت سوئد س��االنه 3/4 میلیون
جهت احداث 100 هزار مرکز آموزشی تحت 
نظارت شهرداری ها سرمایه گذاری می نمایند، 
گفتنی است که مسئولیت نظارت و رسیدگی 
بر عملکرد مراکز آموزش بزرگساالن از سوی 
دول��ت به ش��ورای ملی آموزش بزرگس��االن 

سوئدی تفویض گردیده است. 
طی س��ال های اخیر به واسطه بهبود وضعیت 
بازار کار و روند نزولی متقاضیان، تعداد مراکز 
ارائه کنن��ده آموزش ه��ای پایه بزرگس��االن 
کاه��ش یافته اس��ت. ش��هرداری ها از درجه 
باالی��ی از آزادی در تصمیم گیری در خصوص 
آموزش بزرگس��االن برخوردار هستند. تغییر 
نیازه��ای بازار کار و تعیین اولویت های خاص 
در جه��ت توزیع وج��وه دولتی می��ان مراکز 
آموزش بزرگساالن توسط کمیسیون آموزش 

بزرگساالن سوئد صورت می گیرد. 

 آموزش شغلی پیشرفته

از اول ژانویه 2002 آموزش ش��غلی پیشرفته 
افراد بزرگسال )KY( به عنوان شکل منظمی 
از آموزش عالی در کش��ور سوئد سازمان دهی 
 )KY( گردی��د. این در حالی اس��ت که طرح
قباًل به عنوان یک طرح راهنما از پاییز س��ال 
 )KY( 1996 ب��ه اج��را در  آمده ب��ود. هدف
برآورده نمودن نیازهای بازار کار کارگران ماهر 
برخوردار از صالحیت کاف��ی در تولید کاال و 
خدمات تکنولوژی مدرن است. گفتنی ست که 
آموزش های فوق در کارگاه های صنعتی 2 در 
قالب 270 برنامه آموزشی که عمده صنایع را 
تحت پوشش قرار می دهد، به دانشجویان ارائه 
می گردد.از پاییز سال 1999 در جهت اجرای 
برنام��ه فوق تعداد 120 ه��زار مرکز، با هدف 
تمرکز بر زمینه های شغلی افراد بزرگسال در 

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

آنان اعطا می گردد. 

 اعتبار بخشی به آموزش بزرگساالن 

از آنجایک��ه اعتب��ار بخش��ی ب��ه دانش��ی که 
اف��راد بزرگس��ال در کار و زندگ��ی اجتماعی 
خود کس��ب نموده ان��د زمینه مهم  توس��عه 
آموزش بزگس��االن محسوب می گردد، بر این 
اساس دولت س��وئد به اعتبار بخشی آموزش 
بزرگس��االن از طریق ارزیابی ساختاری شامل 
ارزیاب��ی و بررس��ی صالحیت آموزش��ی افراد 
در داخل و خارج سیس��تم آموزش��ی رسمی 

مبادرت نموده است.
 اجرای قوانین اعتبار بخشی همچنین به تأیید 
صالحیت شغلی و کاری افراد منجر می گردد. 
مطاب��ق قوانین اعتبار بخش��ی، از مهاجرین و 
س��ایر اش��خاصی که از تحصی��الت و تجارت 
آموزشی در خارج از کشور و از دانش شغلی و 
تجارب کاری برخوردار هستند به بهترین نحو 

بهره برداری می گردد. 

 برنامه ریزی آموزشی آموزش بزرگساالن

در اغلب ش��هرداری های آموزش بزرگس��االن 
از  غی��ر  زمان��ی  فواص��ل  در   )Komvux(
ترم های معمول )ماه های تابس��تان( نیز ارائه 
می ش��ود. گفتنی اس��ت که چگونگی تقسیم 
فعالی��ت روزانه توس��ط هری��ک از مدارس و 
به صورت کام��اًل انحصاری تعیین می ش��ود. 
در مراکز آموزش عالی بزرگس��االن، س��اعات 
آموزش��ی مندرج در جداول زمانی برحس��ب 

ترم های آموزشی متفاوت است. 

 آموزش کودکان استثنائی 

تاریخچه آموزش کودکان استثنایی در کشور 
سوئد به قرن 19 میالدی باز می گردد. امروزه 
برخی از ک��ودکان مواجه ب��ا نواقص فیزیکی 
در م��دارس پای��ه ع��ادی آم��وزش می بینند 
و این در حالی اس��ت که ک��ودکان مواجه با 
مش��کالت یادگیری تحت آموزش های خاص 

دانش آموزان استثنایی قرار می گیرند. 

 سطوح و گروه های سنی

م��دارس پای��ه وی��ژه دانش آم��وزان مواجه با 
اخت��الالت یادگی��ری ب��ه آموزش ک��ودکان 
رده ه��ای س��نی 16-7 س��ال مب��ادرت می 
ورزن��د. گفتنی اس��ت که آم��وزش در مراکز 

آموزش پایه اس��تثنایی مدت زمان 10 س��ال 
به طو ل انجامیده و گذراندن 10 س��ال برای 
دانش آموزان اس��تثنایی اختیاری است. الزم 
به ذکر اس��ت که مدارس پایه استثنایی تنها 
موظف به ثبت نام از دانش آموزان برخوردار از 

حداکثر رده سنی 20 سال هستند. 

 ساختار آموزش کودکان استثنائی

طبق تمهیدات مندرج در »قوانین آموزشی« 
و آئین نامه ه��ای مقط��ع تکمیل��ی آم��وزش 
متوس��طه مس��ئولیت فراهم  نمودن امکانات 
آموزش ویژه دانش آموزانی که نیازمند کمک 
و حمایت هستند برعهده مدارس کشور است. 
حمایت های مذک��ور از دانش آموزان مواجه با 
نواقص جس��مانی و بینایی به عمل آمده و از 
طریق ارائه آموزش های خاص توسط معلمان 
آموزش یافته و برگزاری آموزش های مداوم به 
آنان ارائه می ش��ود. دولت معین نمی کند که 
این حمایت ها به چه ش��کلی باید باشند، بلکه 
تنها فراهم آوری این حمایت ها را الزم می داند. 
مدیران مدارس نیز مسئولیت اطمینان یافتن 
از سازماندهی صحیح آموزش و رفاه در جهت 
برخورداری دانش آموزان از حمایت های مورد 

نیاز را عهده دار هستند. 
این در حالی اس��ت که مس��ئولیت ترس��یم 
خط��وط کل��ی آموزش ک��ودکان اس��تثنائی 
و اج��رای سیاس��ت های حمایت��ی در قب��ال 
آن برعه��ده ش��هرداری های مناطق مختلف 
کشور اس��ت. مراکز آموزش پیش دبستانی از 
مس��ئولیت خاصی در قبال کودکان استثنائی 
برخوردار هس��تند. طب��ق قوانین آموزش��ی 
کش��ور، کودکان اس��تثنایی از حق حضور در 
مدارس پیش دبستانی و مشارکت و مشاوره با 

کودکان عادی برخوردار هستند. 
از جمله مهمترین وظایف شهرداری ها در قبال 
کودکان اس��تثنائی می توان ب��ه حمایت هایی 
چون فراه��م آوردن امکان مش��اوره کودکان 
اس��تثنایی با روانشناسان، تشکیل کالس های 
گفتار درمانی، تش��کیل کالس های آموزش��ی 
خاص، نظارت آموزش��ی و تش��کیل دوره های 

آموزشی ضمن خدمت اشاره نمود. 
ش��هرداری ها همچنی��ن مس��ئولیت تضمین 
برخ��ورداری ک��ودکان اس��تثنایی از امکانات 
مش��ابه مراکز عادی آموزش پیش دبستانی و 
مراک��ز تفریحی را برعهده دارند. مطابق قانون 
حمایت از افراد معلول )LLS( کودکان مواجه 
ب��ا معلولیت از حق برخورداری از دس��تیاران 
خصوص��ی برخ��وردار هس��تند. کانون ه��ای 
مراقبت��ی ک��ودکان متش��کل از پرس��تاران 
کودکی اس��ت که از کودکان رده های س��نی 
12-1 س��ال مراقبت می نمایند. از آنجائی که 
کانون ه��ای مراقبتی ک��ودکان تحت مقررات 
مهدهای کودک م��ورد نظارت و ارزیابی واقع 
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نمی گردند، در نتیج��ه برنامه مهدهای کودک 
در خص��وص آنها صادق نیس��ت. ام��ا با این 
حال ق��ادر ب��ه فراه��م آوری زمینه های الزم 
ب��رای فعالیت کودکان هس��تند. خطوط کلی 
فعالیت کانون های مذکور توس��ط آژانس ملی 
آموزش اعالم می گردد. در اکثر ش��هرداری ها، 
مراک��ز مراقبتی کودکان از هماهنگی نزدیکی 
با فعالیت های مراکز پیش دبس��تانی برخوردار 

هستند. 
ط��ی دهه های اخی��ر، مراکز پیش دبس��تانی 
آزاد برای آن دس��ته از کودکانی که در س��ایر 
مشارکت  پیش دبس��تاني  فعالیت های  اشکال 
نمی نماین��د، ایج��اد گردی��د. در کانون های 
مذک��ور مش��ارکت در فعالیت های آموزش��ی 
فردی و گروهی، اغل��ب تحت نظر یک مربی 
پیش دبس��تانی به ک��ودکان ارائ��ه می گردد. 
اه��داف مراکز پیش دبس��تانی آزاد ب��ا مراکز 
دولتی متفاوت ب��وده و به عنوان زمینه ای در 
جه��ت دهی به ش��خصیت اجتماعی کودکان 
نگریس��ته می ش��ود. طی دهه های 80 و 90 
تع��داد ک��ودکان مهاج��ر در مراک��ز آموزش 
پیش دبستانی به سرعت افزایش یافته و سهم 
عمده ای از ش��هرداری ها نیز به ارائه خدمات 
آموزش��ی زبان مادری به ک��ودکان غیربومی 
مب��ادرت می کنند. در ح��ال حاضر نیز هدف 
اصلی مراکز پیش دبس��تانی تقویت دو زبانگی 
و شخصیت فرهنگی دو گانه کودکان غیربومی 
س��اکن کشور س��وئد اس��ت. گفتنی ست که 
مدارس پیش دبس��تانی دانمارکی و اسلونیایی 

نیز در کشور سوئد فعالیت دارند. 
آموزش ویژه دانش آموزان مواجه با مش��کالت 
یادگیری آموزش کودکان مواجه با مش��کالت 
یادگیری طی سال 1860 آغاز گردید. گفتنی 
است که مدارس مذکور با دخالت هیئت های 
ایالتی اداره می گردید. در آغاز، مدارس مذکور 
به صورت ش��بانه روزی اداره ش��ده و امکاناتی 
جهت ایاب و ذهاب کودکان از خانه به مدرسه 
و بالعکس وجود نداشت. مدارس شبانه روزی 
تا اواس��ط قرن بیست در کشور سوئد فعالیت 

داشتند. 
در سال 1950 مجلس ملّی تصمیم به اجرای 
برنامه راهنما تحت دوره آموزی جامع 9 ساله 
م��دارس )مقطع تکمیلی متوس��طه امروزی( 
گرفت. طی س��ال 1967 قان��ون فراهم آوری 
مقدم��ات آم��وزش عقب مان��دگان ذهنی به 
تصوی��ب رس��یده و تحصیل ب��رای کودکان 
مواجه با عقب ماندگی ذهنی ش��دید اجباری 
گردی��د. اجباری بودن آم��وزش، در خصوص 
اف��راد رده های س��نی 23-21 س��ال مصداق 
نمی یافت. در اواسط دهه 80 مقطع آموزشی 
پایه به 10 س��ال تغییر یافته تا از این طریق 
دانش آموزان تحت تعلیم دوره 4 ساله آموزش 
مهارت حرفه ای که امروزه از آن تحت عنوان 
)مقط��ع تکمیل��ی متوس��ط اس��تثنائی( یاد 

مي شود، قرار گیرند. 

آموزش ویژه دانش آموزان مواجه با نقص 
کاربردی

در ح��ال حاض��ر م��دارس ویژه ک��ودکان و 
نوجوان��ان مواجه با نقایص ش��نوائی و افرادی 
که از حضور در مدارس عادی محروم هستند، 
فعالیت دارند در کش��ور س��وئد مراکز خاصی 
ب��رای دانش آم��وزان مواجه با نق��ص بینایی، 
دانش آموزان ناش��نوا یا مواجه با نقص شنوائی 
و ناتوانائی های یادگیری، دانش آموزانی که از 
بدو تولد ناش��نوا و نابینا بوده و دانش آموزانی 
که از نقائص گفتاری رنج می برند دایر اس��ت. 
در حال حاضر تعداد 5 مدرس��ه ویژه کودکان 
ناشنوا یا مواجه با نقص شنوائی و یک مدرسه 
مل��ی ویژه دانش آموزان ناش��نوا ی��ا مواجه با 
نقص شنوائی و نقص شناختی و دانش آموزان 
کور مادرزاد در کشور سوئد فعالیت دارند. این 
مدارس در س��طح ایالتی ب��رای دانش آموزان 

مواجه با نقص شنوائی طراحی گردیده اند. 
م��دارس پایه وی��ژه دانش آموزان اس��تثنائی 

)سارس کودکان(
مدارس مذکور مختص ک��ودکان و نوجوانان 
مواجه با اختالالت یادگیری است. آموزش در 
مدارس مذک��ور تا حد ممکن ب��ا آموزش در 
مدارس پایه و تکمیلی متوسطه عادی یکسان 
بوده و دانش آموزان از آموزش��ی متناس��ب با 
محیط آموزش��ی برخوردار می گردند. طبیعتاً 
در هر حال، تف��اوت در محتوی، خصوصیات 
و سطوح آموزشی غیرقابل اجتناب است. این 
در حالی اس��ت ک��ه در اکثر م��وارد، این نوع 
آموزش از نظر اداری و س��اختاری با مدارس 
پایه عادی مش��ترک بوده و اغلب از مدیریت 
آموزشی یکس��ان برخوردار است. گفتنی ست 
ک��ه دانش آم��وزان ممکن اس��ت ب��ه عنوان 
عضوی از مدارس پایه بوده و در عین حال به 
گذراندن سیالبس های آموزشی دانش آموزان 
مواج��ه با اخت��الالت یادگیری نی��ز مبادرت 
نماین��د. آموزش ویژه دانش آم��وزان مواجه با 
اختالالت یادگیری به دو دس��ته مدارس پایه 
و تربیتی تقس��یم می گردد. مدارس نخس��ت 
ویژه آن دس��ته از دانش آموزانی اس��ت که از 
قدرت خواندن و نوش��تن برخ��وردار بوده و با 
بهره گیری از مهارت های مذکور به کسب علم 
مب��ادرت نمي نمایند، مدارس تربیتی نیز ویژه 
آن دس��ته از دانش آموزانی است که از توانایی 
یادگیری دروس پایه مدارس عادی برخوردار 
اس��تثنایی تحصی��ل  نب��وده و در م��دارس 
می نمایند. آن دس��ته از دانش آموزانی که در 
مدارس پای��ه ویژه افراد مواج��ه با اختالالت 
یادگی��ری ثبت ن��ام می نمایند ب��ه گذراندن 
دوره آموزش��ی اجباری 9 س��اله با گذراندن 
آم��وزش اختیاری طی س��ال ده��م مبادرت 

می نمایند. پس از گذراندن دوره آموزش��ی 9 
س��اله در مدارس پایه، دانش آموزان مواجه با 
اختالالت یادگیری از مج��وز حضور در دوره 
چهارساله آموزش تکمیلی متوسطه برخوردار 
مي ش��وند. هدف عمده مدارس پایه استثنائی 
فراه��م آوردن زمین��ه تحصیل��ی ک��ودکان و 
نوجوان��ان مواجه ب��ا اخت��الالت یادگیری با 
توجه به ش��رایط فردی آنهاس��ت. با توجه به 
متدهای آموزشی مدارس مذکور فرصت های 
مناسب جهت نیل به این هدف به وجود آمده 
که از آن جمله می ت��وان به تنظیم دوره های 
آموزش��ی متناس��ب ب��ا توانائی ه��ای فردی 
تعیین محتوای س��یالبس های  دانش آموزان، 
آموزش��ی و اتخاذ روش های تدریس مناسب 
اشاره کرد. از جمله مهم ترین وظایف مدارس 
مذک��ور فراهم نمودن زمینه متناس��ب جهت 
پرداختن به زندگی فعال اجتماعی و آمادگی 
دانش آموزان در دوره بزرگسالی است، مجلس 
ملّی سوئد )ریدستاک( به طراحی برنامه های 
درسی مش��ترک ویژه مدارس پایه و مدارس 
متوسطه تکمیلی استثنایی مبادرت می نماید. 
در برنامه های درس��ی جدی��د تعیین و تبیین 
اهداف کل��ی و اصول عمومی نظ��ام آموزش 
اس��تثنایی لح��اظ گردیده اس��ت. برنامه های 
درس��ی، جداول زمان بندی و س��یالبس های 
آموزشی به طور کامل توسط مجلس ملّی ارائه 
می گ��ردد. در برنامه ها و ج��داول زمان بندی 
مذکور، حداقل ساعت درسی مدارس مختلف 
مشخص گردیده است. معلمان، دانش آموزان 
و والدین سوئدی از آزادی عمل بسیار زیادی 
جه��ت انتخ��اب روش ه��ا و دروس آم��وزش 
مناسب برخوردار هستند. برنامه های آموزشی 
مقطع تکمیلی متوس��طه وی��ژه دانش آموزان 
مواجه ب��ا اخت��الالت یادگیری ب��ر 8 برنامه 
ملّ��ی اعم از عل��وم هنری، مکانی��ک خودرو، 
تج��ارت، مدیریت، صنایع دس��تی، هتلداری، 
صنای��ع، رس��انه های گروه��ی، علوم زیس��ت 
محیطی مشتمل می گردد. این در حالی است 
ک��ه برخ��ی از موضوعات هس��ته ای در کلیه 
برنامه های آموزشی مشترک هستند که از آن 
جمله می توان به زبان سوئدی، زبان انگلیسی، 
ریاضیات، علوم اجتماع��ی، علوم دینی، علوم 

طبیعی، ورزش و علوم هنری اشاره نمود. 
آن دس��ته از دانش آموزان��ی ک��ه از عالی��ق 
خاص��ی غی��راز برنامه ه��ای ملی برخ��وردار 
باش��ند، برنامه های خاص آموزش آنان توسط 
انجمن ملّی آموزش طراحی می گردد. گفتنی 
اس��ت که این برنامه مشتمل بر دروس اصلی 
برنامه ملی به ع��الوه آموزش های حرفه ای و 
ترکیبی از دروس و برنامه های محلی اس��ت. 
ارائ��ه برنامه ه��ای ف��ردی در جه��ت هدایت 
دانش آموزان به برنامه ملی، به تحت پوش��ش 
ق��رار دادن نیازهای آموزش��ی و ش��غلی آنان 

منتهی می گردد. 
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 مدارس استثنائی

آن دس��ته از ک��ودکان و نوجوانان��ی ک��ه به 
واس��طه مواجهه با اختالالت یادگیری از ثبت 
نام در مدارس پای��ه عادی محروم می گردند، 
ب��ه مدارس اس��تثنائي وی��ژه اف��راد مواجه با 
اختالالت یادگی��ری معرف��ی می گردند. این 
مطالب ش��امل افراد مواجه با نقائص حرکتی 

دائمی نیز می گردد. 
اداره کنن��دگان م��دارس پای��ه اس��تثنائی به 
اتخ��اذ تصمیمات��ی در خص��وص پذیرش یا 
عدم پذی��رش ک��ودکان جه��ت تحصیل در 
مدارس استثنایی مبادرت می نمایند. اکثریت 
دانش آم��وزان مواج��ه ب��ا نوع��ی اخت��الالت 
کارب��ردی به گراند اس��کوالیا )م��دارس پایه 
اس��تثنایی( رفت��ه و از حمایت ه��ای الزم��ه 
برخ��وردار می گردن��د. مدارس وی��ژه تاجای 
ممکن به ارائ��ه برنامه های آموزش��ی معادل 
مدارس پایه عادی )س��ارس اسکوال( مبادرت 
می نمایند. آن دس��ته از دانش آموزانی که در 
مدارس اس��تثنائی آموزش می بینند ملزم به 
گذران��دن دوره آموزش��ی 10 س��اله آموزش 
م��دارس پایه هس��تند. دولت س��وئد ملزم به 
تأمین کلی��ه هزینه های دانش آموزان مدارس 
اس��تثنائی ش��امل مخارج اقامت شبانه روزی، 
امکانات آموزش��ی، هزینه س��فرهای آموزشی 
و ایاب و ذهاب اس��ت. ش��هرداری های محلی 
نیز مل��زم به پرداخت مالیات ه��ای معینی به 
دولت در جهت ثبت نام دانش آموزان هستند. 
تعداد دانش آموزان مدارس اس��تثنائی سوئد 
بر 800 نفر بالغ می گ��ردد. اکثریت قریب به 
اتفاق دانش آموزان ناش��نوا بوده و یا از نقص 
ش��نوائی رنج می بردند. تع��داد معلمان )کادر 
تمام وق��ت( نیز بر 340 نف��ر بالغ  می گردد. 
گفتنی اس��ت که 85 درصد معلمان مدارس 
اس��تثنائی از گواهی نامه آموزش��ی و 6 نفر از 
ه��ر 10 نفر معل��م از گواهینامه ویژه آموزش 

استثنائی برخوردار هستند. 
 

 مقطع تکمیلی متوسطه استثنائی

اهداف م��دارس عادی تکمیلی متوس��طه در 
خصوص مدارس متوسطه استثنائی نیز صادق 

است. 
ب��ا این تفاوت که در عوض ارائه دروس عادی 
زبان س��وئدی و انگلیس��ی، به افراد ناشنوا یا 
مواجه با نقص شنوائی متدهای خاصی اعمال 
می گردد. مدارس مذک��ور وظیفه تضمین دو 
زبانگ��ی دانش آموزان پس از اتمام تحصیالت 
را عهده دار اس��ت. به عب��ارت دیگر به تقویت 
توانائی درک زبان اشاره سوئدی و خواندن آن 
و توانائی بیان افکار و عقاید به زبان اش��اره و 
زبان نوشتار انگلیسی در دانش آموزان منتهی 

می گردد. 

 متدهای آموزشی

متدهای آموزش��ی مدارس پایه اس��تثنائی به 
ط��ور جداگانه ای تعیی��ن و طراحی می گردد. 
ابعاد کالس ها بس��یار کوچکتر بوده اما تعداد 
معلم��ان و دس��تیاران از م��دارس پایه عادی 
یا مدارس تکمیلی متوس��طه بیش��تر اس��ت. 
در برنامه های آموزش��ی هر س��یالبس درسی 
با  اه��داف آموزش��ی دانش آم��وزان مواج��ه 
اختالالت یادگیری مش��خص گردیده اس��ت 
و ای��ن در حالی اس��ت که از ش��یوه تدریس 
س��خنی به می��ان نیامده اس��ت. از این روی 
مدی��ران م��دارس، معلم��ان، دانش آموزان و 
والدی��ن از آزادی عمل بس��یار زیادی جهت 
طراحی دروس و انتخاب متدها و مواد درسی 
برخوردار هس��تند اغلب آموزش ها به صورت 

فردی به دانش آموزان ارائه می گردد. 
و  زمان��ی  ج��داول  آموزش��ی،  برنامه ه��ای 
سیالبس های آموزشی انواع مختلف مدارس و 
اهداف برنامه های آموزشی ویژه دانش آموزان 
مواجه ب��ا اختالالت یادگیری ب��ه طور کامل 
طراحی گردیده اس��ت. دولت سوئد به تعیین 
برنامه زمان بندی ش��ده ای برای مدارس پایه 
و تکمیلی متوس��طه استثنائی مبادرت نموده 
اس��ت. آژانس ملی آموزش مسئولیت طراحی 
سیالبس های آموزش اس��تثنایی اعم از زبان 
خارجی دوم و س��وم، زبان انگلیس��ی، رقص، 
نمایش��نامه، زبان س��وئدی و زبان اشاره ویژه 
دانش آموزان ناش��نوا را عهده دار اس��ت. سایر 
دروس و س��یالبس های آموزشی مدارس پایه 
توس��ط دولت تعیین می گ��ردد. آژانس ملی 
آموزش همچنین به طراحی سیالبس آموزش 
ویژه مدارس پایه استثنائی مبادرت می نماید. 

 
 نهادهای برنامه ریز مدارس استثنائی

آژان��س ملی آم��وزش به طراحی س��یالبس 
آموزش��ی ویژه مدارس اس��تثنائی که از هیچ 
همانندی در سیستم آموزشی کشور برخوردار 
نیس��ت، مبادرت نموده اس��ت. زبان اشاره در 
ای��ن مدارس از سیالبس��ی خ��اص برخوردار 
است. هر ساله دولت سوئد به مشخص نمودن 
جداول زمان بندی مدارس استثنائی مبادرت 
می نماید. ج��داول زمان بندی که س��ال  های 
تحصیل��ی 1تا10 را ش��امل می گ��ردد از نظر 
ش��کلی نظیر جداول زمان بندی مدارس پایه 
است. تعیین تعداد س��اعات مشخص درسی، 
ام��کان انتخاب های ف��ردی دانش آم��وزان و 
انتخاب م��دارس تکمیلی برعهده آژانس ملی 

آموزش سوئد است. 

 ارزیابی تحصیلی 

دانش آم��وزان مواجه با اخت��الالت یادگیری 
به دریافت مدارک علمی مش��خص متناسب 
ب��ا ن��وع برنامه های آموزش��ی نائ��ل می آیند. 
دانش آموزان همچنین در صورت درخواس��ت 
والدین، مورد ارزیابی تحصیلی قرار می گیرند. 
به دانش آم��وزان مدارس پایه اس��تثنائی نیز 
در صورت درخواس��ت والدی��ن نمراتی تعلق 
می گی��رد. از سیس��تم ارزیاب��ی تحصیل��ی 2 
نم��ره ای با عناوین قبولی عادی )G( و قبولي 
متوس��طه )VG( جهت ارزیابی دانش آموزان 
مقاط��ع پایه و تکمیلی متوس��طه اس��تثنائی 
اس��تفاده می شود. گفتنی س��ت که آن دسته 
از دانش آم��وزای که به اخذ نمره قبولی عادی 
)G( نائ��ل نیایند تنه��ا مدرکی دال بر حضور 
آنان در دوره و رش��ته آموزشی مربوطه اعطا 
می گ��ردد. دانش آموزان مدارس اس��تثنائی از 
سیس��تم ارزیابی تحصیلی مش��ابهی همچون 
مدارس پایه عادی برخوردار بوده و از سیستم 
3 نمره ای با عناوین قبولی عادی )G(، قبولی 
 )MVC( و قبولی ممت��از )V G( متوس��ط

بهره می برند. 

 ارتقاء تحصیلی

قوانی��ن مدارس پای��ه در خص��وص مدارس 
اس��تثنائی نیز مص��داق می یابد. مس��ئولیت 
اتخ��اذ تصمیم در خص��وص ارتقای تحصیلی 
دانش آموزان مدارس پایه به کالس های باالتر 
بر عهده هیئت امنای مدارس اس��ت. مدیران 
مدارس نیز از مس��ئولیت سازماندهی دروس 
و فعالیت های حرفه ای به دانش آموزان و ارائه 
خدمات مش��اوره و راهنمای��ی جهت انتخاب 
از میان گزینه های مختلف ارائه ش��ده توسط 

مدارس برخوردار هستند. 

 اعطاء مدارک آموزشی

آن دس��ته از دانش آموزانی که به تحصیل در 
مدارس پایه اس��تثنائی مب��ادرت می نمایند، 
در پای��ان ب��ه دریاف��ت گواهینامه آموزش��ی 
نائل می آیند. عالوه بر این، نمرات ارزش��یابی 
تحصیل نیز ب��ه آنان ارائه می گ��ردد. گفتنی 
اس��ت که دانش آموزان مدارس استثنائی  نیز 
از سیستم نمره دهی مشترک با مدارس عادی 

برخوردار هستند. 

نهادهای مرکزی آموزش استثنائی

مس��ئولیت اتخ��اذ تصمیم مبنی ب��ر پذیرش 
ی��ا ع��دم پذیرش ک��ودکان در م��دارس پایه 
اس��تثنائی بر عهده هیئت امن��اء مدارس پایه 
اس��تثنائی س��وئد اس��ت. ش��کایات وارده بر 
تصمیمات هیئت مذکور تنها از سوی والدین 
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و یا قیم کودکان به انجمن ش��کایات آموزشی 
تسلیم می گردد. 

هیئت مدیره دانش��گاه ها و دانشکده ای ایالتی 
کشور س��وئد پاس��خ گوی نیازهای خاص آن 
دس��ته از دانش��جویانی اس��ت که به واسطه 
اختالالت جس��مانی یا سایر مشکالت از روند 
طبیع��ی تحصیالت خ��ود باز مانده ان��د. بنابر 
مصوب��ات آم��وزش عالی، هیئت ه��ای مدیره 
مراکز آموزش عالی ملزم به تخصیص حداقل 
15 درصد از بودجه آموزش��ی به دانشجویان 
با اخت��الالت جس��مانی اس��ت. الزم به ذکر 
اس��ت چنانچه بودجه 15 درصدی اختصاص 
یافته به این امر کافی نباش��د، دانش��گاه ملی 
اس��تکهلم عهده دار مس��ئولیت تأمین بودجه 

مازاد می گردد. 
طی س��ال 2001 بالغ بر 2200 دانش��جوی 
س��وئدی با اختالالت کارکردی مواجه بودند 
که از این تعداد، 1500 دانشجو از کمک های 

مالی آموزشی برخوردار گردیدند. 
از پایان سال 1999 آزمون استعداد تحصیلی 
دانش��جویان اس��تثنایی جهت ورود به مقطع 
آم��وزش لیس��انس در قالب دو آزم��ون ویژه 
دانش آم��وزان مواجه با اخت��الالت بینایی از 
طریق خ��ط بری��ل )Braille( و آزمون ویژه 
دانش آموزان ناش��نوا به واس��طه نوار کاست 

برگزار می گردد. 
 

 مشاوره آموزشی

اکثری��ت دانش آم��وزان کالس ه��ای 9 و 10 
م��دارس پایه اس��تثنائی از خدمات مش��اوره 
آموزشی و شغلی در جهت آمادگی برای ورود 
به مراکز تکمیلی متوسطه و آشنایی با زندگی 
اجتماعی بهره مند می گردند. مشاوران شغلی 
مدارس اس��تثنائی ب��ه نمایندگ��ی از آژانس 
استخدامی از وظایف مشخصی برخوردار بوده 
و به همین منظور آموزش می بینند. از جمله 
مهم ترین وظایف مش��اورین می توان به یافتن 
مکان��ی جهت آموزش زندگ��ی کاری و ایجاد 
اش��تغال از طریق ارائه آموزش های خاص به 
دانش آموزان سال آخر آموزش اشاره نمود. آن 
دسته از دانش آموزان استثنایی که به تحصیل 
در مدارس پایه یا مدارس اس��تثنائی مبادرت 
می نماین��د، توس��ط هیئت امناء م��دارس از 
مج��وز ادامه تحصیالت خ��ود هر طریقی غیر 
از آنچه که در قوانین آموزش��ی لحاظ گردیده 
برخوردار می گردند که از آن جمله می توان به 

آموزش درخانه اشاره نمود. 
گفتنی اس��ت که تحت چنین شرایطی روند 
پیش��رفت تحصیلی دانش آموزان مورد نظارت 

قرار می گیرد. 
الزم به ذکر اس��ت اگر چنانچه شرایط مذکور 
وجود نداشته و یا شرایطی که تحت آن اجازه 
صادر گردیده برقرار نباش��د، مجوز مذکور در 

هر زمان ابطال می گردد. 
اکثر کالس های آموزش��ی کودکان استثنایی 
در س��اختمان مدارس پای��ه و مراکز تکمیلی 

متوس��طه ع��ادی تش��کیل می گ��ردد. عالوه 
بر ای��ن، تع��دادی از دانش آم��وزان مواجه با 
اختالالت یادگیری نیز در کالس های مدارس 
پایه و مراکز تکمیلی متوس��طه عادی آموزش 
می بینند. از این روی غیرمعمول نیس��ت که 
معلمان مدارس عادی پایه و تکمیلی متوسطه 
به تدریس موضوع��ات هنری به دانش آموزان 
م��دارس اس��تثنایی نیزمب��ادرت می نمای��د. 
دانش آم��وزان مواج��ه با نواق��ص حرکتی در 
م��دارس پای��ه عادی حاض��ر ش��ده و تنها از 
کمک های وی��ژه ای برخ��وردار می گردند. در 
سطوح محلی و ملی، مراکز مددیاری مختلفی 
در جه��ت ارتقاء پیش��رفت تحصیلی کودکان 
و نوجوانان ناش��نوا، نابینا و یا مواجه با لکنت 
زبان برپا است. فعالیت عمده مراکز مذکور بر 
انجام تحقیقات آموزشی و تربیتی در خصوص 
دانش آم��وزان مواجه با اختالالت یادگیری در 
سیستم آموزش دولتی متمرکز گردیده است. 

 پذیرش و هدایت تحصیلی

اداره کنندگان م��دارس پایه و انجمن مدارس 
اس��تثنائی ب��ه اتخاذ تصمیم��ات در خصوص 
پذیرش یا عدم  پذی��رش کودکان در مدارس 

استثنائی مبادرت می نمایند. 
                                  

                             برگرفته از:  اینترنت
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ما در زبان روزمره از كلمه افسردگي جهت توصيف تركيبي از احساسات 
غمگيني، ناكامي، نااميدي و ... استفاده مي كنيم.

در كتاب مقابله با افسردگي و شيوه هاي درمان آن نوشته ي ايوي.ام.بالک 
برن به ترجمه گيتي شمس ابتدا به تعريف افسردگي و طبقه بندي آن به 

خلق، تفكر، جسماني، شدت آن و اينكه چه كساني به افسردگي دچار 
مي شوند و علل آن پرداخته شده است.

نويسنده كتاب، افسردگي را به چند دسته طبقه بندي كرده كه شامل: 
توارث، هرمون ها، ناقل هاي عصبي فعاليت  الكتريكي و نقش آن را در 

به وجود آمدن بيماري افسردگي توصيف نموده است.
در قسمتي ديگر از اين كتاب، روش هاي درمان افسردگي را مورد بررسي 

قرار مي گيرد كه شامل انواع داروهاي ضد افسردگي است و در مقابل به اثرات 
جانبي اين داروها پرداخته مي شود. در بخشي ديگر از كتاب مقابله با افسردگي و 

شيوه هاي درمان آن مورد توجه نويسنده كتاب قرار گرفته است وي در مورد 
شيوه اي جديد در درمان افسردگي نوشته كه در اين شيوه، شناخت راه درمان 

در درمان افسردگي بسيار مؤثر  است.
از  نمونه هايي  و  باليني  فراوان  مثال هاي  آوردن  گام،  به  گام  روش هاي  ارائه 
مسائل واقعي، مطالب كتاب را بسيار مفيد ساخته است محتواي اين كتاب از 
دو نظر قابل توجه است: 1- در عين حال كه مطالب ساده و روشن است از 
پشتوانه محكم علمي و تجربي برخوردار است 2- رويكرد چالش گرايانه در 
آن، چشم به سوي اميدواري، راه گشايي در درمان و برنامه ريزي و تدبير 

درماني سوق مي دهد.
دادن  نشان  كتاب  اين  نوشتن  از  نويسنده  هدف  گفت  مي توان  واقع  در 
راه كارهايي است كه انسان ها بتوانند افكار بيمارگونه و منفي خود را شناسايي 

و بر آن غلبه كنند.
از  موضاعتي  درباره  187 صفحه  و  فصل   12 در  كتاب  اين 
درمان  كدامند؟  افسردگي  علل  چيست؟  افسردگي  قبيل: 
جديد  شيوه اي  بينيم،  را  افسردگي  چگونه  افسردگي، 
احساسات  با  افكار  ارتباط  چگونگي  افسردگي،  درمان  در 

مشكالت  كنيم،  غلبه  تحركي  كمک  بر  چگونه  افسردگي زا، 
خاص، نگرش هاي كه شما را افسرده مي سازند و چگونه سالمتي 
است.  آورده  ميان  به  كنيد سخن  حفظ  را  خود  آورده  بدست 

كتاب مقابله با افسردگي با قيمت 15,000 ريال توسط انتشارات 
رشد به چاپ رسيده است عالقمندان براي مطالعه اين كتاب مي توانند 

به كتابخانه مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد مراجعه كنند.

افسردگي چيست؟

ما در زبان روزمره از كلمه افسردگي جهت توصيف تركيبي از احساسات 

در كتاب مقابله با افسردگي و شيوه هاي درمان آن نوشته ي ايوي.ام.بالک 
برن به ترجمه گيتي شمس ابتدا به تعريف افسردگي و طبقه بندي آن به 

خلق، تفكر، جسماني، شدت آن و اينكه چه كساني به افسردگي دچار 

نويسنده كتاب، افسردگي را به چند دسته طبقه بندي كرده كه شامل: 
توارث، هرمون ها، ناقل هاي عصبي فعاليت  الكتريكي و نقش آن را در 

در قسمتي ديگر از اين كتاب، روش هاي درمان افسردگي را مورد بررسي 
قرار مي گيرد كه شامل انواع داروهاي ضد افسردگي است و در مقابل به اثرات 

جانبي اين داروها پرداخته مي شود. در بخشي ديگر از كتاب مقابله با افسردگي و 
شيوه هاي درمان آن مورد توجه نويسنده كتاب قرار گرفته است وي در مورد 
شيوه اي جديد در درمان افسردگي نوشته كه در اين شيوه، شناخت راه درمان 

از  نمونه هايي  و  باليني  فراوان  مثال هاي  آوردن  گام،  به  گام  روش هاي  ارائه 
مسائل واقعي، مطالب كتاب را بسيار مفيد ساخته است محتواي اين كتاب از 
- در عين حال كه مطالب ساده و روشن است از 
- رويكرد چالش گرايانه در 
آن، چشم به سوي اميدواري، راه گشايي در درمان و برنامه ريزي و تدبير 

دادن  نشان  كتاب  اين  نوشتن  از  نويسنده  هدف  گفت  مي توان  واقع  در 
راه كارهايي است كه انسان ها بتوانند افكار بيمارگونه و منفي خود را شناسايي 

از  موضاعتي  درباره   صفحه 
درمان  كدامند؟  افسردگي  علل  چيست؟  افسردگي  قبيل: 
جديد  شيوه اي  بينيم،  را  افسردگي  چگونه  افسردگي، 
احساسات  با  افكار  ارتباط  چگونگي  افسردگي،  درمان  در 

مشكالت  كنيم،  غلبه  تحركي  كمک  بر  چگونه  افسردگي زا، 
خاص، نگرش هاي كه شما را افسرده مي سازند و چگونه سالمتي 
است.  آورده  ميان  به  كنيد سخن  حفظ  را  خود  آورده  بدست 

 ريال توسط انتشارات 
رشد به چاپ رسيده است عالقمندان براي مطالعه اين كتاب مي توانند 

به كتابخانه مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد مراجعه كنند.

  معرفي كتـــــــــــــاب
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اي مهربان ترين،
ــتر از تو دور مي شود. از رحمتت پلي به قلب خسته ام بزن و به من بيآموز كه در هر تنهايي  ــتر مي خواهد و بيش ــتر مي لغزد، بيش هر روز دلم بيش

و ترس، در هر بي كسي و اضطراب، فقط ياد تو مايۀ آرامش است.
الهي،

 مرا با دست خالي از خوان نعمتت برمگردان كه تنها تو مي تواني ميهمان ناسپاست را پذيرا باشي.
 الهي،

 مرا به آنچه در تقديرم نگاشته اي، راضي كن تا بتوانم چشم بر ظواهر ببندم و دل از آنچه مرا از تو دور مي كند، بكنم.
به قدر قطره اي از درياي رحمتت به من بچشان ، كه گم كردۀ راهم و گم كردۀ آشيان .

ــته ام بگشا و اجابت كن خواسته ام را. باشد كه غرق در اقيانوس مهرباني ات  ــد. قفل از دل خس ــي را ندارم تا دلتنگي هايم را مرهم باش  جز تو كس
شوم و مست از جام حقيقت.

 چه شب عجيبي بود، در اوج آرامش، شور و نشاط در آسمان موج مي زد. 
آن غار كوچک ،آن شب ميزبان تمامي فرشتگان آسمان بود .

شب ابالغ پيام دار آسمان بود، به عزيزترين بنده.
او ذكر مي گفت و فرشتگان هلهله مي كردند .

گفتند : » بخوان به نام پروردگارت. «
 او خواند و زمين به لرزه درآمد از عظمت گفتارش.

گفتند: » همانا ،خدا مهربان ترين بنده اش را مايۀ رحمت براي عالميان قرار داد .«
 اوصادقانه دعا كرد و فرشتگان آمين گفتند. او در پيشگاه معبود سر به خاک ساييد و خاک باليد به خود، از اين همه شكوه.

آن شب، شب بعثت بود.
 شب رحمت بود و شب مغفرت.

او قدم برداشت تا آغاز كند ،تالش خستگي ناپذير بيست و سه ساله اش را.
 او قدم برداشت تا نخستين دعوت را از آشيانه اش آغاز كند.

 و لبيک گفت، بانوي بي مثالش. 
 و اين گونه بود كه رسول عشق شد و صداقت؛ اسوۀ تالش گرديد و عشق؛ مظهر مهر شد و صبر؛ و چه بر حق دورد مالئک از ازل تا ابد بر اوست.

تقديم به پيشگاه مواليم وليعصر )عج(
موالي من،

 از تو نوشتن چقدر سخت است.
 امروز كه در مرداب خودخواهي و خودبيني گرفتاريم، نياز به حضورت چقدر احساس مي شود.

آقاي من،
 دل ها مان را زنگار غرور گرفته و چشم هامان را جز بر پليدي ها نتوانيم گشود.

موالي من،
 بيا و با آمدنت آرامش را دوباره معنا كن.

موالي من،
 بيا، تا با آمدنت، نيلي آسمان دوباره رنگ صداقت بگيرد و آبي دريا رنگ حقيقت.

بيا و قدم هاي خسته مان را جاني دوباره ببخش، شايد در اين وادي غريب خود را بيابيم.

زمزمه اي با معبودم

مریم حامتی
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در دور دس���ت ها و در می���ان گندم زارهای طالیی رنگ دهکده ای زیبا وجود داش���ت و موجودی در آن 
زندگی می کرد با یک پا به نام فید، فید از همان زمانی که متولد شد در همین دهکده زندگی می کرد. 
والدی���ن وی نی���ز در همین جا متولد ش���ده و از دنیا رفته بودند و اکنون فید ب���ه تنهایی، در کلبه ای زیبا 
زندگی می کرد. فید، تمام لذت زندگی را در گندم زار و با پرش به این سو و آن سو درک می کرد و هر 
روز صبح به قرص زّرین خورش���ید س���الم می داد و او را »دوسِت من« صدا می کرد و شب ها با ماه که 
او را هم راز خود می دانس���ت از اتفاقاتی که در طی روز رخ داده صحبت می کرد. ش���کل ظاهری فید 

عبارت بود از یک سر و یک نیم تنه با پایی بلند و فقط یک چشم داشت:

یک ش���ب که فید غرق در خواب و رؤیاهایش بود در خواب 
دو خ���ط موازی را دید که در پ���ی هم می رفتند، گاهی حرکت 
این دو خط کند و گاهی به حالت دویدن در می آمد. فید در 
ای���ن لحظه خودش را می دید به ش���کل ی���ک خط موازی که 
در گوش���ه ای ایس���تاده و با یگانه چشمش به حرکت و پیچ و 
ت���اب خوردن های این موجود دو پا می نگ���رد. ناگهان فید از 
خ���واب پرید و چش���مش بر روی یک خ���ط باریک که همانا 
پای بلندش بود ثابت ماند. احساس���ی آمیخته با حسرت و 
ناراحتی در او بوجود آمد و برای اولین بار به سبب مقایسه 
پای خود با پای آن موجود دچار یأس و ناامیدی گشت. چرا 
ک���ه فید با تنها پای خود نه می توانس���ت ب���دود و نه برقصد، 
بلک���ه تنها می توانس���ت بپ���رد. فید در این مقایس���ه خود را 

اینگونه می دید:

روزه���ا از پی هم آمدن���د و رفتند و فید 
دیگر همان فید س���ابق نب���ود که هر روز 
ش���اد و خ���رم در گن���دم زار می پری���د و 
می جنبید و دنی���ا را زیبا می دید، او حتی 
در بیداری هم چش���مش را می بست و 
در عال���م رؤیا خود را به ش���کل موجودی 
دوپا می دی���د که م���ی دود و می چرخد و 
غرق در این لذت ناگاه چشم می گشود 
و با چهره ای غمگی���ن به پای بلند خود 
می نگریست. اکنون فید به این شکل 

شده بود: 

دیگ���ر ن���ه ب���ه گن���دم زار می رف���ت و نه ب���ر قرص خورش���ید 
می نگریس���ت. رؤیای دوپا ش���دن به اندازه ای در او اثر کرده 

بود که اغلب خود را اینگونه تصور می کرد:

داستان فید
نویسنده: سعیده اکبری
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چند لحظه ای خود را نگریست و ارزیابی نمود و سپس سعی کرد همانند آنچه در رؤیا دیده بود خود را به حرکت در آورد 
و حرکت چوب را با پایش هماهنگ سازد اما نتیجه ای نمی گرفت. ناگهان در اثر ناهماهنگی پایش با تکه چوب تعادل 
خود را از دست داد و بر زمین غلتید. فید بعد از لحظه ای سکوت شروع به گریستن کرد و گله از اینکه چرا از ابتدا به 

شکل 2 پا به دنیا نیامده است. فید در این حالت اسفبار به این شکل شده بود: 

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

پایش بست: 

در روزهای بعد از این اتفاق، فید دیگر به موجود دو پا نمی اندیش���ید و تنها غمگین و افس���رده در گوش���ه ای می نشس���ت و 
اش���ک می ریخت تا اینکه یک ش���ب آن موجود باز هم به خوابش آمد. فید در خواب می دید که همچون گذشته در گندم زار 
می جهد و به این سو و آن سو می پرد و از آفتاب لذت می برد. در این هنگام آن موجود دوپا هم سعی می کرد همچون فید 
بپرد، بنابراین ش���روع کرد به طور پی در پی و نامرتب پریدن اما بیش از س���ه یا چهار بار بطور متوالی نتوانس���ت بپرد. فید 
همچنان در خواب بود و غرق در شادی و تعجب از اینکه چرا آن موجود نمی تواند همچون او بپرد. در همین حال از خواب 
بیدار ش���د و نگاهش به س���رعت بر روی پای خود ثابت ماند. فید لحظه ای این خواب را با خوابی که چندی پیش دیده بود 
مقایس���ه کرد. در خواب قبلی فید اصاًل وجود خود را حس نمی کرد و فقط به آن موجود دو پا نگاه می کرد اما در خوابی که 
هم اکنون از آن برخاس���ت وجود خویش را کاماًل حس می کرد و دریافت آنچه را که او به راحتی انجام می دهد، آن موجود 
دو پا از عهده اش بر نمی آمد. حاال دیگر فید دریافته بود که برای هر موجودی توانایی ویژه ای در نظر گرفته ش���ده اس���ت که 
می تواند با آن شادی زندگی را دریابد. اکنون فید سرحال و حتی شادتر از گذشته صبح ها از خواب برمی خاست و به خورشید 

سالم می داد و در گندم زار با شادی می جهید. 
او اکنون خود را در کنار موجود خیالی اینگونه تصور می کرد: 
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» مگر نه آن كه، خانۀ تن راه فرسودگی می پيمايد تا خانۀ روح آباد شود! «
                                                         شهيد آوينی

دوستان من،
قانون دنيا می گويد، همه چيز بايد متعادل باشد.

هر آنچه را كه به آن می انديشی ،
در اين قانون خداوند جای می گيرد.
اما آنچه  امروز من و تو می بينيم، 

عدم تعادل است. 
جابه جايی است.

من و تو اگر جسممان ناقص است،
كفۀ ديگر ترازويمان كه همانا روحمان است، 

سنگين است از عشق به خدا.
چرا كه قانون خدا بر تعادل و انصاف است،

نه بر بی انصافی.
اگرخدا، چيزی از وجودت را برداشت و كم كرد،
با عشق خدايی خود كه ما از درک آن عاجزيم ،

هزاران چيز ديگر در جبران اين نامتعادلی در ما قرار داده است.
اكنون زمان آن است كه عظمت روح خويش را دريابيم.

سعیده اکبری

توازن یا تعادل
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نشست گروه همیاری بانوان رعد با دستور کار انتخابات اعضای هیأت مدیره این گروه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در این جلسه پس از تالوت چند آیه سوره بقره از کالم ا... 
مجید که به پاداش کارهای خیر و حسنه نزد خداوند اشاره داشت از خدمات و زحمات خانم صدیقه اکبری مدیرعامل 
مجتمع رعد که همزمان مسؤولیت گروه همیاری بانوان را هم برعهده داشت قدردانی و تشکر شد و در ادامه نامزدهای 
عضویت در هیأت مدیره گروه بانوان هر یک مختصری از تجارب و سوابق فعالیت های خود را برای آگاهی حضار بیان 
کردند .در ادامه مراسم رای گیری برای تعیین هیأت مدیره گروه همیاری بانوان به ترتیب  5 عضو اصلی و 2 عضو 

البدل آغاز شد.
در مجموع 38 نفر از اعضای گروه  همیاری بانوان در این انتخابات شرکت کردند که حائزین باالترین آرا به ترتیب 
عبارت  اند از: الهه مصداقی32 رای، مهین دخت پروین 26 رای، فرزانه توحیدی25 رای عفت رحیم پور 24 رای، ثریا 

امیراحمدی 20رای، اکرم خرازچی 17 رای و فاطمه کوچک یزدی 14 رای.
شایان ذکر است  اعضاي انتخاب شده در نشستي که در تاریخ دوشنبه 13 تیر با حضور مدیرعامل مجتمع رعد برگزار 
شد اعضای هیأت مدیره را به شرح زیر انتخاب کردند الهه مصداقی به سمت مدیر گروه بانوان، ثریا امیراحمدی به 

سمت معاون گروه بانوان و عفت رحیم پور به سمت دبیر گروه بانوان.

انتخابات گروه همیاری بانوان برگزار شد

به منظور رفاه حال معلوالن جسمی حركتی، گروهی از پزشكان نيكوكار جدول ويزيت رايگان توان يابان را اعالم كردند.
به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزشی نيكوكاری، رعد؛ به همت واحد مددكاری گروهی از پزشكان نيكوكار در يک 

اقدام انسان دوستانه جدول حضور و مالقات توان يابان جسمی حركتی را تنظيم و ارايه كردند.
بر اين اساس روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 12:30 دقيقه تا ساعت 14 پزشک متخصص اعصاب و روان اين 
گروه از بيماران را ويزيت خواهد كرد همچنين سه شنبه های اول هر ماه پزشک عمومی از ساعت 10 تا 12 خدمات 

مورد نياز را می دهد.
پزشک متخصص چشم هم از ساعت 9 تا 12 پنجشنبه های اول و سوم هر ماه آماده پذيرش بيماران بخش چشم 
خواهد بود و پزشک متخصص گوش و حلق و بينی هم پنجشنبه آخر هر ماه از ساعت 13:30 دقيقه مراجعه كنندگان 
را ويزيت خواهد كرد متخصص كنترل درمان درد يكی ديگر از پزشكانی است كه بيماران را از ساعت 8 تا 10 صبح 

آخرين چهارشنبه هر ماه مالقات می كند.
شايان ذكر است عزيزان معلول برای استفاده از تسهيالت و خدمات درمانی مجتمع آموزشی رعد می بايست يک روز 

پيش از زمان مالقات ضمن تماس با شماره 88082266  در واحد مددكاری مجتمع ثبت نام به عمل آورند.

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد اعالم کرد
جدول زمانی ویزیت رایگان معلوالن جسمی حرکتی

به دعوت مسؤوالن برگزاري پنجاهمين كنگره انجمن دندانپزشكي ايران، مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد در جمع 
مؤسسات و نهادهاي خيريه اين گردهمايي علمي شركت كرد.

كنگره  پنجاهمين  ايران  دندانپزشكي  انجمن  همت  به  رعد؛  نيكوكاري  آموزشي  مجتمع  عمومي  روابط  گزارش  به 
دندانپزشكي از تاريخ 21 تا 24 ارديبهشت ماه در محل برج ميالد برگزار شد.

در اين نشست چهار روزه كه اكثر مؤسسات و مراكز علمي تخصص حضور داشتند. اغلب شركت هاي داخلي و خارجي 
مرتبط، محصوالت و لوازم دندانپزشكي و آخرين توليدات خود را ارايه كرده بودند.

در اين كنگره چهار مؤسسه خيريه حضور داشتند كه يكي از آنها مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد بود. مجتمع رعد در 
اين مراسم ضمن برپايي غرفه، فعاليت و خدماتي را كه به صورت رايگان ارايه مي دهد براي شركت كنندگان تشريح 

كرد.

رعد در پنجاهمین کنگره دندانپزشکي شرکت کرد
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اردوي یک روزه تفریحي آموزشي مجتمع نیکوکاري رعد، روز سه شنبه 15 تیر در منطقه باغ فیض تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي مجتمع آموزشي نیکوکاري رعد، این اردو با حضور کارآموزان ترم تابستاني این مجتمع با مشارکت 

کارکنان مجتمع برگزار شد.
در این مراسم ضمن اجراي زنده موسیقي توسط محمد خجسته و غالمرضا عبدي 2 نفر از مربیان موسیقي رعد، مسابقات 
پینگ پنگ هم برگزار شد. همچنین به 21 نفر از برندگان مسابقه معلومات عمومي که به صورت حضوري در فواصل زماني 

مختلف این مراسم برگزار شد، جوایزي اهداء شد.
شایان ذکر است، برگزاري اردوهاي تفریحي آموزشي، از برنامه هاي سالیانه مجتمع آموزشي نیکوکاري رعد است، که تأثیر 

مثبتي در روحیه و نشاط جمعي توان یابان دارد.

ض
ي اردو تفریحي آموزشي باغ فی

برگزار

گروه��ي از کارآموزان مجتمع آموزش��ي نیک��وکاري رعد از 
خزان��ه جواهرات ملي بانک مرکزي جمهوري اس��المي ایران 

بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومي مجتمع آموزشي نیکوکاري رعد؛ بر 
اس��اس هماهنگي هاي به عمل آمده از سوي واحد مددکاري 
مجتمع رعد 50 نفر از کارآموزان این مجتمع  در 2 نوبت از 

موزه جواهرات ملي بانک مرکزي بازدید کردند.
بر اس��اس این گ��زارش در این بازدید که جمعي از پرس��نل 
مجتم��ع رع��د ه��م کارآم��وزان را همراه��ي مي کردن��د، 
بازدید کنن��دگان از نزدیک گنجینه منحصر به فراد جواهرات 
ملي را مش��اهده کردند. در این بازدید که قریب به 2 ساعت 
به  طول انجامید حاظران با بخش��ی از تاریخ کشور عزیزمان  

ایران آشنا شدند.
ش��ایان ذکر اس��ت اغلب این جواه��رات از دوران قاجاریه و 

پهلوي باقي  مانده است.

بازدید کارآموزان رعد از
خزانه جواهرات ملي
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مجتمع بانوان  همياری  گروه   از   جمعی 
معاون اتفاق  به  رعد  نيكوكاری   آموزشی 
 آموزشی و مسؤول واحد مددكاری از مجتمع
روابط گزارش  به  كردند  بازديد  طالقان   رعد 
به رعد،  نيكوكاری  آموزشی  مجتمع   عمومی 
 منظور آشنايی با فعاليت ها و عملكرد مجتمع
از تن  رعد طالقانی چند  نيكوكاری   آموزشی 
بانوان همراه مسؤوالن  اعضای گروه همياری 

.آموزشی از مركز طالقان بازديد كردند
 بنا به اظهارات خانم صادقپور يكی از اعضای
 فعال گروه همياری بانوان در اين بازديد ضمن
 آشنايی با عملكرد و فعاليت های رعد طالقان،
زمينه در  مركز  اين  ارزنده  ابتكار  از   گروه 
بازديد نيت«  »حسن  فروشگاه   راه اندازی 
طالقان رعد  اقدام  اين  افزود:  وی   كردند، 
به نحوی كه در نظر داريم بود   بسيار جالب 
حسن زنجيره ای  فروشگاه های  اندازی  راه   با 
آشنايی زمينه  كشور  اكثر شهرهای  در   نيت 
كارآموزان توانمندی ها خالقيت های  با   مردم 
مركز است  ذكر  شايان  آوريم  فراهم  را   رعد 
جديدالتأسيس مراكز  جمله  از  طالقان   رعد 
 است كه با تالش نيكوكاران آن ديار توفيقات

.ارزشمندی كسب كردند

بازدید از مجتمع نیکوکاری رعد طالقان

با حضور جمعي از اولیاي کارآموزان، انتخابات انجمن اولیاء و مربیان مجتمع آموزشي نیکوکاري رعد برگزار شد.
رعد  نیکوکاري  آموزشي  مجتمع  مربیان  و  اولیاء  انجمن  انتخابات  مجتمع، جلسه  این  عمومي  روابط  گزارش  به   

پنج شنبه 24 مرداد 89 با حضور جمعي از اولیاي کارآموزان در سالن همایش این مجتمع برگزار شد. 
در ابتداي این مراسم، نسرین صانعي معاون آموزشي مجتمع با تشکر از والدین بدلیل حضورشان در این جلسه، 
خواستار مشارکت و تعامل بیشتر آنها با مربیان مجتمع شد . وي افزود حضور اولیاء در کنار مربیان و مجتمع رعد 
مي تواند راهنماي مسیر حرکت ما در برنامه ریزي هاي آتي مجتمع به منظور ارائه خدمات بهتر به کارآموزان باشد.   

پس از اعالم اسامي و معرفي نامزدهاي انجمن اولیاء و مربیان، حاضران به اتفاق آراء به نفرات معرفي شده راي دادند. 
نفرات برگزیده عبارت اند از: محمود کتابچي، اصغر بیات، قاسم ضرغامي، علي قاسمیان، معصومه محمودي، ملوک 
شاه ویسي و حسین زارع بعنوان نمایندگان اولیاء انتخاب شدند. همچنین نسرین صانعي و طیبه آقاحسیني از طرف 

اولیاء بعنوان نماینده مربیان مجتمع انتخاب شدند.
در خاتمه، اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان به منظور انتخاب مسؤوالن انجمن در مجتمع برگزار شد و نفرات زیر، 

به ترتیب به سمت هاي مذکور انتخاب شدند:
- نسرین صانعي به سمت رئیس انجمن

- علي قاسمیان به سمت نایب رئیس
- قاسم ضرغامي به سمت خزانه دار

- معصومه محمودي به سمت منشي 
برگزاري مراسم معارفه با مدیرعامل و هیئت مدیره مجتمع و تقسیم وظایف میان اعضاي انجمن به جلسه آتي این 

انجمن موکول شد. 
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انجمن صنفي شرکت هاي پیمانکاري تاسیسات و تجهیزات صنعتي ایران با هدف تقویت توان اجرایي و عملیاتي این انجمن، نخستین 
مجمع عمومي مدیران جوان این تشکل را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومي مجتمع آموزشي نیکوکاري رعد؛ در این گردهمایي که با حضور جمعي از مدیران جوان صنف شرکت هاي 
پیمانکاري تاسیسات و تجهیزات صنعتي ایران، اعضاي هیأت مدیره انجمن و نمایندگان رعد برگزار شد ابتدا مهندس اقبالي دبیر 
انجمن از حضور پرشور جوانان ابراز خوشحالي کرد و این روز را یکي از مهمترین روزهاي زندگي خود قلمداد کرد. وي افزود: حضور 
مدیران جوان این امیدواري را به هیأت مدیره و اعضاي انجمن مي دهد که در آینده این گروه پرتوان تر و موفق تر از گذشته اهداف 

تعیین شده را پیگیري خواهد کرد.
در ادامه این نشست رئیس هیأت مدیره انجمن و یکي دیگر از اعضاي هیأت مدیره در بیانات کوتاهي براي مدیران جوان انجمن آرزوي 

موفقیت کردند و ورود آنها را به جمع مسؤوالن انجمن تبریک گفتند.
در قسمتي از این مراسم روابط عمومي مجتمع رعد ضمن معرفي اجمالي این مجموعه در خصوص تاریخچه آن مطالبي عرضه کرد. 
همچنین پاره اي توضیحات در خصوص منشور رعد، خدمات رایگاني که به توان یابان عرضه مي شود، دوره هاي آموزشي و فعالیت هاي 
فوق برنامه کارآموزان، برنامه هاي عمومي شامل: بازارچه ها و جشنواره ها، عملکرد جذب، آموزش و صدور گواهینامه آموزشي کارآموزان، 

نحوه همکاري با مجتمع و راه هاي اهداء کمک هاي نقدي، تشریح شد.
در ادامه بسته هاي اطالع رساني مجتمع رعد شامل: لوح فشرده تصویري، بروشورهاي معرفي مجتمع و ... تقدیم حضار در جلسه شد 
و براي همکاري نزدیک این دو مجموعه، درخواست شد با پذیرش عضویت رعد، زمینه اجراي همکاري نزدیک و هدفمند مشترک را 

فراهم آوریم.
این نشست با انتخاب اعضاي مسؤوالن گروه مدیران جوان انجمن به کار خود خاتمه داد. 

 نخستین مجمع عمومي مدیران جوان انجمن صنفي
با حضور نمایندگان رعد برگزار شد

تقاض��اي  پ��ي  در 
دانشگاه شهید بهشتي 
و موافق��ت مس��ؤوالن 
آموزش��ي  مجتم��ع 
رع��د،  نیک��وکاري 
دانشجویان  از  گروهي 
دانشگاه  مشاوره  رشته 
ب��ه  بهش��تي  ش��هید 
هم��راه دکت��ر آناهیتا 
خدابخش��ي کوالیي از 
بازدید  ای��ن مجتم��ع 

کردند.
رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
مجتم��ع  عموم��ي 
نیک��وکاري  آموزش��ي 
رع��د؛ این گ��روه 20 
از  بازدید  نفره ضم��ن 
کارگاه هاي  و  کالس ها 
آموزش��ي از نزدیک با 

شیوه هاي آموزشي مورد استفاده مربیان آشنا شدند و با چندتن از کارآموزان گفت وگو کردند.
در ادام��ه ای��ن بازدید ضم��ن حضور در واحد آموزش مجتمع، مس��ؤوالن آموزش از رون��د مراجعه و ثبت نام کارآم��وزان توان یاب و 
پیش��رفت هاي آنها در طول دوره آموزش��ي گزارش ارایه کردند. بازدید کنندگان در ادامه از مرکز توان بخشي مجتمع بازدید کردند و 
ضمن مشاهده فعالیت هاي درماني این کیلینیک به توضیحاتي که کتایون حقیقي مسؤول این مرکز ارایه کرد گوش فرا دادند. بازدید 
از واحد مددکاري آخرین واحد بود که توس��ط این گروه انجام ش��د و در این واحد معرفي کوتاهي از مجتمع توس��ط نسرین صانعي 

مسؤول واحد آموزش عالي ارایه شد.
در حاش��یه این بازدید مصاحبه اي از دکتر خدابخش��ي گرفته ش��د که عالقه مندان مي توان مش��روح این مصاحبه را درهمین شماره 

نشریه توان یاب مطالعه کنند.

گروهي از دانشجویان رشته مشاوره دانشگاه شهید بهشتي 
از مجتمع آموزشي نیکوکار رعد بازدید کردند
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society, roles of rehabilitations such as Ra’ad, 
changing the way the disabled think, confi-
dence and self belief.

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

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

 

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

 

 The report created by Kashaneh Mehr (Ko-
mak) and the physically disabled society in 
Kashan shows that high efforts are made to 
support the physically disabled in this commu-
nity. This society can set an excellent example 
for other communities.It states that there are 
currently five schools for deaf children. These 
schools are organized closely to the normal 
Iranian schooling system.
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 Alireza Atashak, the Director of Ra›ad Alghadir 
charity institute remarks that Ra’ad Alghadir’s 
main aim is to create supportive workshops 
that hold technical and professional trainings 
for physically disabled pupil. With these voca-
tional courses 80% of Ra’ads pupil have been 
employed after graduation. This important link 
has been created through training and creat-
ing employment for the physically disabled. 
These workshops include support, tailoring, 
handcrafting, frame making, locksmith-man-
ship, IT services and filtering. 

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

 Mr. Hamidreza Esmaeel who is one of the ad-
ministrators of welfare highlighted the process 
of job making for the physically disabled in an 
interview, he stated that the solution for solv-

ing the occupational issue for the disabled is 
to maintain four principles – one is to give sup-
portive services, two is to teach the disabled 
in a rightful manner, three is to providing job 
opportunities and four is to support the their 
independence. 

 Seyed Mohammad Moosavi who is the Man-
ager Director of Firooz Health Company and 
was nominated as an outstanding employee 
states that developing vacancies can resolve 
Economic necessities and thus give oppor-
tunities to the disabled to be presence in our 
society, hence, many workshops such as child 
garment making, packaging, blanket weaving, 
electric boards have been created of which 
70% of employees included in these industries 
are the physically disabled. Currently, the big-
gest problem for the physically challenged is 
vocational. 

 Careers give social presence to the physically 
disabled and allow them to compensate for 
their own lives thus permitting them to not only 
support themselves by their families.
 
 The second specialized topic of this issue is 
focused on depression. Dr. Mariam Rassoulian 
has written the first case on this matter under 
“what is depression” where she states that de-
pression is a psychological illness character-
ized by a pessimistic sense of inadequacy and 
a despondent lack of activity. In order to pre-
vent the physically paralyzed from reaching 
depression, Dr. Mariam Rassoulian (Psychol-
ogist), Ali Ghassemian (Parent of one of the 
students at Ra’ad), Mahdieh Kordi (A student 
at Ra’ad and a postgraduate of Psychology) 
assessed the reasons behind the outbreak of 
depression through families role, exposure in 


