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در این حرکت فرهنگی با ما همراه شوید
ماهنامهی پیک توانا با رویکرد فرهنگیـ اجتماعی ،نشریهای است که از چند سال
پیش وارد عرصهی فرهنگی جامعه شده و در تمام این سالها تالش کرده تا بتواند
آینهای از دغدغهها ،مشکالت ،توانمندیها و آرزوهای افراد دارای معلولیت باشد
و با انعکاس مشکالت این گروه ،زمینهای فراهم آورد تا هم همهی افراد جامعه با
توانمندیهای آنها آشنا شوند و هم مسئوالن ،نگاه مؤثرتری به این قشر داشته
باشند و گامهای اثربخشی برای رفع مشکالت آنان بردارند.
الزم به یادآوری است صاحب امتیاز این نشریه ،کانون معلولین توانا است که
مؤسسهای غیردولتی بوده و با دو هدف تغییر نگرش جامعه نسبت به افراد دارای
معلولیت و نیز احقاق حقوق آن ها شکل گرفتهاست .این موسسه برای حفظ عزت و
کرامت انسانی افراد دارای معلولیت ،درخواست هرگونه کمک بالعوض را ممنوع کرده
و با تکیه بر فکر و اندیشهی افراد دارای معلولیت در راه اهداف خود گام برمیدارد.
پیک توانا از تمام کسانی که در این راه همراه و همگام بودهاند سپاسگزاری میکند
و دست گرم همهی مخاطبان را به گرمی میفشارد.
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شما میتوانید هرگونه مقاله ،یادداشت ،خبر ،شعر ،داستان و نوشتههای خود
در رابطه با موضوع افراد دارای معلولیت را در اختیار پیک توانا قرار دهید.
ِ
معلولیت موفقی که میشناسید را به پیک
همچنین میتوانید افرادی دارای
توانا معرفی کنید تا این ماهنامه آنها را به عنوان الگو به مخاطبانش معرفی
کند.
شما دوست عزیز میتوانید با اشتراک پیک توانا آن را به دوستان دارای
معلولیت خود هدیه دهید.
شما دوست دارای معلولیت ،میتوانید با اشتراک پیک توانا با حقوق خود
آشنا شوید.
همچنین شما دوست عزیزی که دارای شرکت و یا واحد صنعتی هستید
میتوانید با اشتراک پیک توانا آن را به کارمندان دارای معلولیت خود هدیه
دهید و به رشد و ارتقای فرهنگی کارکنان خود و خانوادههای آنها کمک
کنید.
پیک توانا با یاری شما دوستان و همراهان همیشگی ،میتواند هرچه بیشتر
به سوی افقهای روشن قدم بردارد.

فرم اشتـراك ماهنـامه پیک توانا

پذيرش اشتراك پيك توانا به معناي مشاركت در :
فرهنگ سازی عمومی ،تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت و تحقق شعار برابری فرصت هاست.
هزينه ی اشتراك:
يك ساله(12شماره) (براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت )  200/000 :ريال
يك ساله(12شماره) (براي مراكز ،شركتها ،سازمانها و مخاطبان عادي)  250/000 :ريال

نكته  :در صورت اشتراك شش ماهه  50درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واريز شود.

عالقه مندان به اشتراك و دريافت مجله مي توانند ،بهاي آبونمان مجله را به حساب جاري شماره  0100563975007سيبا بانك ملي به نام كانون معلولين
توانا (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) واريز و اصل رسيد آن را به همراه فرم اشتراك تكميل شده (گواهي معلوليت يا كپي كارت معلوليت براي عزيزان
معلول) ،به نشاني دفتر ماهنامه پيك توانا ارسال نمايند.
در صورت اشتراک بیش از  5جلد در هر شماره  20در صد تخفیف تعلق خواهد گرفت.
نشاني ماهنامه پيك توانا  :قزوين -بلوار شهيد بهشتي  -كانون معلولين توانا -دفترماهنامه پيك توانا – تلفن 0281 - 3339212 :

نام مركز /نام و نام خانوادگي  ...................................................... :تاريخ تولد/ :
		
تحصيالت.......................................................................................... :

/

شماره فيش ........................................................ :

شغل............................................................................................. :

درصورت داشتن محدودیت جسمی ،نوع آن را درج نمائید................................................................................................................................... :
آدرس پستي(دقيق)........................................................................................................................................................................................................ :
كد پستي ده رقمي .................................................................................................:آدرس الکترونیکی.................................................................... :
تلفن ثابت .................................................................................................................. :

تلفن همراه............................................................ :
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مشاور توانا

مدير مسوول :محمدرضا هادي پور

شورای سردبیری:
سيد اكبرحسيني -مرتضی رویتوند -رقیه بابایی
هیات تحریریه :
مينا جاني -سیما سلطانی آذر -نفيسه قدوسي  -صدیقه موالیی  -معصومه آمِدی
با تشکر صمیمانه از همکاری این عزیزان :
محمدحســن هادی -مرضــیه کریمی  -مریــم ایــران دوســت  -بهنــاز راشدی اشرفی
صهبا شـیرازی  -لیـال کبیری  -آرزو طالقانــی  -فاطمه خردمندزاده -زهـره شهسواری
سیروس ماله میری  -سیامک سررشته داری و سایر همکاران
گرافیک و صفحه آرایی  :فهیمـه طیبـا
پشتیبانی و آرشیو :پری چگینی
عکس روی جلد :صدرا شیخی
سازمان آگهی ها :حسن صفری
دریافت نسخه  pdfشماره 52

54

اگر تنبلی چشم درمان
نشود...

64

«برنامه های آیفون
ویژه ی معلوالن »

نشانی دفتر ماهنامه :
قزوین  -بلوار شهید بهشتی  -نرسیده به میدان قدس
کانون معلولین توانا  -دفتر ماهنامه پیک توانا
صندوق پستی34185-3463 :
تلفکس 0281-3339212 :
سازمان آگهی ها09192825134 :
شماره پیامک 30007545 :
چاپ و صحافی  :رواق
* خواهشمند است نوشته ها و عکس های خود را ( با موضوع معلولیت) از طریق پست
الکترونیکی  Info@irantavana.comو یا صندوق پستی 34185-3463
ارسال کنید و از اینکه مسوولیت آثارتان را به عهده گرفته و ویرایش نهایی را به ما
می سپارید ،سپاسگزاریم .مقاله ها ،مطالب ،و عکس های ارسالی شما نزد ما به یادگار
می ماند و بازگردانده نمی شود.
* استفاده از مطالب پیک توانا ،تنها با ذکر منبع امکان پذیر است.
* درج نظریه ها ،عقاید و به ویژه آگهی در این مجموعه به معنای تأیید آن از سوی
مسووالن مجله نیست .بررسی ،تحقیق و اطمینان از درستی آن ،به عهده شما عزیزان
است.

«نگـرش صحیـح به توانمندسـازی»
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دفتر توانمندسازی یکی از حوزه های معاونت
توانبخشی و پیشگیری از معلولیتهای سازمان
بهزیستی کشور است که پس از اصالح نقشهی
سازمانی در بهار سال  1389تشکیل شد.
مهمترین فعالیتهای این دفتر تحقیقوپژوهش،
سیاستگذاری و برنامهریزی و نظارت در زمینهی
برنامههایی است که به توانمندسازی سیستمهای
توانبخشی ،کارشناسان ،افراد معلول و خانوادههای
آنان منجر میشود.
نگاهی گذرا به فعالیتهای این حوزه نشان میدهد
که این واحد هنوز نتوانستهاست برنامه و استراتژی
مشخصی برای توانمندسازی معلوالن در ایران
ارائهدهد .شواهد حکایت از آن دارند که مسئوالن
سازمان بهزیستی ،تنها راه خارجنمودن معلوالن از
چرخهی حمایتی را ارائهی تسهیالت بانکی می دانند.
این امر نه تنها معلوالن را توانمند نمیسازد؛ بلکه
آنها را به سيستمهاي بانکی بدهکار میکند و باعث
سلب آرامش از فرد معلول و خانوادهی او می شود.
آموزشهای کافی برای مدیریت برسرمایه ومدیریت
برکسب کار به فرد معلول یاد داده نشدهاست و این
امر به تنهایی باعث توانمندسازی نخواهدشد.
برای اینکه به تعریف درستی از مفهوم توانمند سازی
نائل شویم ،ابتدا به کنکاش در معنای توانمندسازی
میپردازیم و به اقدامات ،برنامهها و سیاستهای الزم
در این مفهوم اشاره میکنیم.
تعریف توانمندسازی
توانمندسازي فرايندي است كه به فرد يا سيستم،
قدرت و اختيار ميدهد (فرهنگ لغت انگليسي
اكسفورد .)1978 ،اين امر از طريق مشاركت در
تصميمگيري در زمينهی موضوعهای مهمي كه بر
زندگي روزانه تاثير ميگذارد ،حاصل میشود .براي
افرادمعلول ،توانمندسازي به معني خودمختاري و
خودسرپرستي است .آنان در این فرایند با استفاده
از ظرفیتهای موجود ،کشف منابع و حمایتهای
هدفمند و ساختارمند به خودباوری رسیده و فرصت
الزم برای مشارکت اجتماعی و قدرت الزم برای
انتخاب و اقدام در عرصه های گوناگون را به دست
میآورند.
بر اساس رويكرد توانمندسازي در خدمات
توانبخشي كه توسط ويليام امنردر  1991مطرح
شد ،توانمندسازي چهار عامل اصلي زير را در
برميگيرد که الزم است از دو بُعد درونی و بیرونی در
برنامهریزیها مدنظر قرار بگیرد:
• سيستمهاي توانبخشي (موسسات وشركتهای
دولتی و غیردولتی)؛
• متخصصان توانبخشي(مشاوران ،مديران،
کارشناسان)؛
• خانوادهی افراد معلول؛
• افراد معلول.
به نظر میرسد با تشکیل افقهای فکری منسجم و
با استفاده از کارشناسان مجرب ،می توان راهحلهای
مناسبی برای نیل به توانمندسازی در ایران یافت.

راهکارهای پیشنهادی جهت تحقق توانمندسازی در ایران
-1ایجاد اعتمادبهنفس وخودباوری و نشاط دربین معلوالن و خانواده هایشان؛
اعتمادبهنفس و خودباوری باعث میشود افراد معلول و خانوادههایشان با ارتقای توانمندیهای خود ،به روند
توسعهی جامعه خودکمک کنند.
-2ارزیابی استعدادها و توانسنجی؛
سنجش استعداد و توان معلوالن توسط متخصصان و مشاوران صورت گیرد و آیندهی شغلی آنها بر اساس
استعدادهایشان تعریف شود.
-3آموزش وارتقای مهارتهای تخصصی؛
ضروری است مهارتهای الزم با توجه به استعدادهای فرد و فرصتهای شغلی مناسب به افراد معلول آموخته
شود.
-4ایجاد حس مالکیت ،مسئولیتپذیری و رهبری برنامههای مربوط به معلوالن توسط خود آنها؛
حس مالکیت در نتیجهی مشارکت و درگیری در تصمیمگیریها و اقدامات حاصل میشود .توانمندسازی زمانی
پایدار است که بر دانش و مهارتهای الزم برای حل مشکالت بنا شدهباشد.
-5آشنایی باحقوق و قوانین و برخورداری از فرصتهای برابر؛
معلوالن زمانی می توانند به عنوان یک شهروند عادی در جامعه زندگی کنند که با حقوق خود وقوانین آشنا
شوند .مسئوالن هم موظفاند برای افراد معلول فرصتهای برابر قائل شوند.
-6مشارکت افراد معلول در فعالیتهای خانوادگی ،اجتماعی ،آموزشی ،اوقات فراغت ،کار ،سیاسی و فرهنگی؛
-7آمادهسازی شغلی و مناسبسازی محیط کار؛
بازرسان ومشاوران میبایست محیطهای کاری را ارزیابی کنند و به مناسبسازی فرصتهای شغلیای که
معلوالن قادر به فعالیت درآنها هستند ،بپردازند.
-8ارزیابی توانمندیهای فیزیکی وارتقای تواناییهای جسمی؛
تیم توانبخشی بعد از ارزیابی وضعیت جسمی معلول و تمرینات مداوم و هدفمند جهت بهبود وضعیت جسمی
معلوالن ،درجهت احراز شغل مورد نظر فعالیت میکنند.
-9مشارکت سازمانهای مردمنهاد درتوسعهی توانمندسازی پایدار؛
توانمندسازی محقق نخواهدشد مگر در سایهی حضور پررنگ تشکلها ومعلوالن نخبهی جامعه.
-10حمایت مالی هدفمند بهزیستی از کارافرینان ونخبگان؛
بهزیستی موظف است تسهیالت را تنها دراختیار کسانی قرار دهد که طرحها وایدههای آن ها نو باشند و
همچنین قدرت مدیریت برکار خود را داشتهباشند.
پیک توانا پس از این تالش خواهدکرد در راستای تحقق امر توانمندسازی گامی اساسی بردارد .امید است با
برنامهریزی منظم و فراهمکردن شرایط مطلوب ،شاهد توانمندی افراد معلول ،عزت و کرامت این عزیزان و
مشارکتشان در تصمیمگیریهای موثر در زندگی آنها باشیم.
محمدحسن هادی  -معاونت اجتماعی کانون معلولین توانا

اخــبــــار کـوتـــاه
توانمندسازی  14درصدی معلولین کاشان ضریب خوبی است
ایلنا :مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت :بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه
که ده درصد معلولین باید سالیانه توانمندسازی شوند توانمندسازی  14درصدی
معلولین کاشان ضریب خوبی است و تقریب یکونیم برابر این برنامه است.
پرداخت حق پرستاری 120هزار تومانی به معلوالن ضایعه نخاعی
سالمت نیوز :معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حق
پرستاری به همه معلوالن ضایعه نخاعی در سال جاری خبر داد.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با بیان اینکه حق پرستاری به افراد
ضایعه نخاعی  120هزار تومان است ،تأکید کرد :توجه به نیازهای افرادی که
دچار ضایعه نخاعی هستند از اولویت برنامههای سازمان است.
جشنواره استانی تئاتر معلوالن در کرمانشاه برگزار میشود
تسنیم :عضو دبیرخانهی جشنوارهی تئاتر معلوالن استان کرمانشاه گفت :جشنواره
استانی تئاتر معلوالن با هدف برخورداری جامعهی معلوالن از امکانات موجود
بهویژه در زمینهی هنری و همچنین ایجاد ارتباط و برقراری پیوند میان جامعه
معلوالن و هنرمندان در کرمانشاه برگزار میشود.

یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان ،هزینه نگهداری هر فرد معلول در ماه
تسنیم :مدیرعامل مؤسسه خیریه معلوالن ذهنی وحدت با اشاره به لزوم حضور
افراد دارای معلولیت ذهنی در مراکز نگهداری به منظور آموزش گفت :هزینهی
نگهداری هر فرد معلول ذهنی ،ماهیانه یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان است.
تردد معلوالن در موزهها و اماکن تاریخی آسان میشود
مهر :بخشنامه تسهیل تردد معلوالن و جانبازان برای دسترسی و بهرهمندی از
فضاها و تمامی اماکن تحت نظر سازمان و مراکز فرهنگی-تاریخی و موزهها از
سوی رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری صادر شد.
اولین اپلیکیشن فارسی معلوالن ایران به بازار آمد
سالمت نیوز :اولین اپلیکیشن فارسی حوزه معلولیت با عنوان " آشنایی با آسیب
نخاعی" توسط مرکز ضایعاتنخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت
بعضی از مراکز دولتی و غیردولتی ساخته شد .این برنامه برای نصب بر روی تبلت
ها و تلفنهای همراه دارای سیستم عامل آندروید طراحی و به صورت رایگان
عرضه شده است.
راهآهن زنجان برای معلوالن مناسبسازی میشود
مهر :معاون توانبخشی ادارهکل بهزیستی استان زنجان گفت :پروژه مناسبسازی
راهآهن زنجان توسط بهزیستی راستآزمایی شده و به زودی راهآهن زنجان جهت
تسهیل عبور و مرور سالمندان و معلوالن مناسبسازی میشود.
تدوین بسته آموزشی برای نابینایان در  6استان
سایت ایرانتوانا :معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از تدوین بسته آموزشی برای
نابینایان  6استان کشور خبر داد و گفت :وسایل توانبخشی نابینایان با استفاده از
آخرین تکنولوژیهای دنیا به روز میشود.

وجود  115هزار دانشآموز استثنایی در کشور
دانا :رئیس ازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به وجود  115هزار
دانشآموز استثنایی در کشور ،گفت :تعداد هزار و  638دانش آموز مبتال به
اوتیسم نیز در کشور شناسایی شده که در این مدارس تحصیل میکنند.
برقراری مستمری  1400معلول در کهگیلویه و بویراحمد
مهر :مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد از برقراری مستمری یک هزار و
 400معلول در آینده ای نزدیک در استان خبرداد.
 30هزار معلول تحت پوشش بهزیستی همدان
مهر :مدیر کل بهزیستی استان همدان با بیان اینکه  30هزار معلول تحت پوشش
بهزیستی استان همدان قرار دارند ،گفت :در طراحی ادارات و اماکن عمومی باید
مناسب سازی برای معلوالن رعایت شود.
آموزش وپرورش استثنایی به دنبال اجرای طرح مدارس تلفیقی است
تسنیم :رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی گفت :آموزش و پرورش
استثنایی به جد به دنبال اجرای طرح مدارس تلفیقی و فراگیر بوده و اجرای آن
به تمام استان ها و مناطق ابالغ شده است.
برنامه سازمان بهزیستی برای ایجاد  ۱۰۰هزار شغل پایدار در کشور
تسنیم :رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت :بهزیستی سال گذشته  ۶۸هزار
شغل پایدار ایجاد کرده و امسال تالش میکنیم  ۱۰۰هزار شغل پایدار در سطح
کشور ایجاد کنیم.
نظارت بر نحوه اجرای قوانین حمایت از معلوالن ضروری است
ایرنا :فرماندار شهرستان شیراز گفت :قوانین الزم برای حمایت از معلوالن وجود
دارد اما مشکل اصلی انجام نظارتهای الزم برنحوهی اجرای این قوانین است که
بسیار ضروری است.
دشواریها در بهزیستی تبدیل به شور و عالقه شده است
ایرنا :نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت :با وجود دشواری های
زیادی که در نگهداری سالمندان و معلوالن وجود دارد ،احساس عاشقانه کارکنان
این مراکز ،این دشواری ها را تبدیل به شور ،شوق و عالقه کرده است.
 14هزار معلول در خراسان شمالی از خدمات بهزیستی برخوردارند
مهر :معاون توانبخشي اداره كل بهزيستي خراسان شمالي گفت :هم اکنون 14
هزار معلول این استان ،از خدمات بهزیستی برخوردارند.
 ۱۵درصد جمعیت خراسان رضوی را افراد کمتوان یا معلول تشکیل
میدهند
تسنیم :مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت ۱۵ :درصد جمعیت خراسان
رضوی را افراد کمتوان یا معلول تشکیل میدهند بنابراین نیازمند مناسب سازی
فضاهای شهری در استان هستیم.
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جمعیت تحت حمایت بهزیستی شهرستان خرمدره افزایش مییابد
ایرنا :مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت :امسال  152پرونده در نوبت دریافت
خدمات از بهزیستی شهرستان خرمدره هستند که بهتدریج وارد چرخه حمایتی
این دستگاه میشوند.
به گزارش ایرنا ،مرتضی مکاریان افزود :هم اکنون  265معلول طرح توانبخشی
مبتنی بر جامعه دراین شهرستان شناسایی و به چرخه خدمات بهزیستی وارد
شده اند.

الیحه کاهش ساعت کاری زنان برای حمایت از معلوالن
ایلنا :عبدالرضا مصری رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در
گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد الیحه کاهش ساعت کاری زنان ،گفت :در این
الیحه عنوان شده است که ساعت کاری زنان شاغل دارای فرزند یا همسر معلول،
یا مبتال به بیماری صعباالعالج و یا دارای فرزند زیر  6سال روزانه  1ساعت
کاهش پیدا کند.

پیـــک توانــا

انتقاد از اجرایینشدن قانون جامع حمایت از معلوالن در همدان
دانا :رئیس جامعه معلوالن استان همدان با انتقاد از اجرایینشدن قانون جامع
حمایت از معلوالن ،گفت :شاید از هر ماده این قانون  16مادهای ،تنها کمتر از 10
درصد آن اجرا شده باشد.

پرداخت یارانه برای نگهداری  150معلول در دماوند
فارس :در بازدید مسئوالن بهزیستی از مرکز نگهداری معلوالن دماوند اعالم شد
که دولت برای نگهداری  150معلول این مرکز یارانه میدهد.

کاشف به عمل آمد

نمایندهی مردم قزوین در مجلس:

«کانون معلولین توانا الگوی خوبی برای معلوالن و تشکلهاست»
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نمایندهی مردم قزوین در مجلس ،معلوالن را صاحب توانمندیهای زیاد
دانست و از نگاه حمایتگرانهی مجلس به مسائل معلوالن خبر داد.
داوود محمدی در گفتگو با پیک توانا گفت« :معلوالن به لحاظ توانایی و
بهخصوص تواناییهای فکری با سایرین تفاوتی نداشته و میتوانند جایگاه
ممتازی را به خود اختصاص بدهند .وی در پاسخ به این سوال که چرا
عدهای از نمایندگان در مخالفت با شرکت نابینایان در انتخابات مجلس ،از
آنها به عنوان افراد ناتوان یاد کردهاند ،گفت« :بیشک معلوالن تواناییهای
زیادی دارند و از این نظر با سایرین تفاوتی ندارند .دوستان نظرات خود را
گفتهاند».
جانشین رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا
خدمات بهزیستی به معلوالن کافی است ،گفت« :معلوالن نیازهای خاصی
دارند که همهی آنها باید مورد توجه قرار گیرند و سازمان بهزیستی
میتواند در خدماترسانی به معلوالن ،بهتر از این هم عمل کند».
چندی پیش تعدادی از معلوالن با اجتماع در مقابل مجلس به ناچیزبودن
مستمری بهزیستی اعتراض کرده و اعالم کردهاند که مستمری48
هزارتومانی کفاف هزینههای زندگی معلوالن را نمیدهد .محمدی در
پاسخ به این پرسش که عکسالعمل مجلس به این رویداد چیست ،گفت:
«معلوالن نیازهای ویژهای دارند و متحمل هزینههای گزافی میشوند.
ضروری است که دولت پوشش این هزینهها را در نظر داشتهباشد .درمان،
تحصیل ،رفتوآمد و سایرنیازهای معلوالن در جامعه هزینهی زیادی دارد
و دولت موظف است برای رفع این هزینهها بودجهی بیشتری اختصاص
بدهد» .نمایندهی مردم قزوین با اشاره به لزوم کوشابودن معلوالن در جهت
برطرفکردن مشکالت خود ،به کانون معلولین توانا اشاره کرد و گفت:
«این کانون نمایندهی تالش و تفکر بوده و میتواند الگوی خوبی برای
معلوالن و تشکلهای مشابه باشد».
صدور  ۶۰۰۰پالک ویژه برای معلوالن:
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از صدور بیش از 6000
پالک ویژه برای معلوالن خبر داد
دکتر یحیی سخنگویی درباره جزئیات اعطای پالک ویژه به معلوالن در
سال جاری به پیک توانا گفت :پالک ویژه برخالف آرم طرح ترافیک
سالیانه ،دائمی است و برای همه استانها اجرا نمیشود؛ چرا که مختص
کالنشهرهاست.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی ،ضمن تشکر از همکاری
راهنماییورانندگی گفت« :امکان دریافت پالک ویژه برای معلوالن جسمی
متوسط ،شدید و بسیار شدید ،معلوالن ذهنی و نابینایان و والدین آنها
فراهم شدهاست .وی روال صدور پالک ویژه برای معلوالن را اینگونه
شرح داد« :معلوالن متقاضی باید ابتدا به کمیسیونهای پزشکی سازمان
بهزیستی مراجعه کنند تا بر اساس موازین و معیارهای موجود از شدت
معلولیت خود ،آگاهی یافته و معرفینامهی الزم را دریافت کنند».
سخنگویی با بیان اینکه صدور پالک ویژه تا کنون برای بیش از شش هزار
معلول ،انجام شده و ثبتنام همچنان ادامه دارد ،تصریح کرد :صاحبان
پالک ویژه میتوانند از تسهیالت در نظر گرفته شده برای آرم طرح ترافیک
بهرهمند شده و در مسیرهای مشمول طرح -برای امور ضروری از جمله
درمان ،ورزش و تحصیل -تردد کنند».
افتتاح چاپخانهی کتب بریل انجمن نابینایان ایران در ارومیه
چندی پیش «انجمن نابینایان ایران» به منظور توسعهی بیشتر خدمات

فرهنگی خود به افراد نابینا ،در اواخر اردیبهشتماه امسال موفق به افتتاح
چاپخانهی بریل شد.
به گزارش پیک توانا ،انجمن نابینایان ایران در اواخر اردیبهشت ماه سال
جاری ،اولین چاپخانهی بریل کتابهای نابینایان و کمبینایان را با حضور
مسئوالن ارگانهاو ادارات دولتی استان آذربایجان غربی ،مدیرعامل انجمن
نابینایان ایران و اعضای هیئتمدیرهی این انجمن ،در محل انجمن نابینایان
استان افتتاح کرد.
نحوهی پذیرش معلوالن کمتوان ذهنی در مراکز نگهداری
معلوالن کمتوانذهنی از معلوالنیاند که به سبب محرومیت از حمایتهای
الزم به مظلومترین گروه معلوالن تبدیل شدهاند.
این افراد به دلیل شدت معلولیت و نداشتن توانایی کامل ذهن ،به
مراقبتهای شبانهروزی در منزل یا در مراکز نگهداری سازمان بهزیستی
نیاز دارند.
مسئول دفتر «کمتوانان ذهنی» ادارهی کل بهزیستی استان قزوین در
خصوص نحوهی پذیرش آنان در مراکز نگهداری این سازمان به پیکتوانا
خبر داد« :نگهداری معلوالن در مراکز روزانه حالت آموزشیدرمانی داشته
و خانوادههای معلوالن برای دریافت این خدمات موظف به پرداخت شهریه
میباشند .درحالحاضر برای پذیرش معلوالن کمتوانذهنی در مراکز
شبانهروزی ظرفیت نداریم و متقاضیان این مراکز ضمن تشکیل پرونده و
ارائهی درخواست باید در نوبت بمانند».
وی همچنین شهریهی مراکز دولتی را ۳۰۰هزارتومان و شهریهی مراکز
خصوصی را ۶۰۰هزارتومان در ماه اعالم کرده و گفت« :تهیهی داروهای
مخصوص معلوالن کمتوان ذهنی و نیز تأمین هزینهی رفتوآمد آنها به
مراکز روزانه به عهدهی خانوادههای آنهاست».
افزیش چندبرابر هزینهی اعضای مصنوعی:
معلوالن نیازهای ویژهی زیادی دارند که تهیهی اعضای مصنوعی تنها یکی
از آنهاست
تهیهی اعضای مصنوعی برای معلوالن همواره موضوعی جدی و پرهزینه
بوده و این مسئله به گفتهی مسئوالن هالل احمر و مراکز ساخت اروتز و
پروتز و با توجه به افزایش قیمتها در سالهای گذشته به چالشی بزرگ
برای معلوالن تبدیل شدهاست.
مسئوالن هالل احمر و البته کارکنان توانبخشی مرکز هالل احمر تهران
در اینباره به پیک توانا گفتند« :تهیهی یک دست مصنوعی که سه سال
قبل حدود دویست هزار تومان هزینه داشت در شرایط فعلی یک میلیون
و دویست هزارتومان ،یعنی به اندازهی شش برابر قیمت سه سال ،قبل
هزینه برمیدارد».
یکی از کارکنان این بخش -که تمایلی به ذکر نام خود نداشت -گفت« :از
گرانی قیمتها باخبریم؛ اما واقعا چارهای نداریم .قیمت قطعات اولیه نیز
افزایش پیدا کردهاند».
وی در پاسخ به این سوال که «تمام نیازمندان استفاده از اعضای مصنوعی
معلول بوده و افزایش قیمتها متوجه افرادی است که درآمد چندانی
نداشتهاند و از گروههای کمدرآمد جامعهاند .آیا برای کاهش قیمتها
برنامهای در نظر گرفته نشدهاست؟» افزود« :متاسفانه قیمتها باال رفته و
در افزایش است؛ اما علتش را نمیدانیم .تنها اروتز و پروتز گران نیست؛
بلکه همه چیز گران شدهاست! با این حال مراجعان میتوانند به واحد
مددکاری مراجعه کرده و تخفیف بگیرند».

افزایش قیمت نسبت به سالهای گذشته
به دنبال افزایش قیمت ساخت اعضای مصنوعی و تهیهی لوازم توانبخشی
و کمکتوانبخشی ،عدهی زیادی از مخاطبان پیک توانا ،خواهان پیگیری
این مسئله و بیان علت افزایش قیمتها شدند.
گروه خبری پیک توانا در همین راستا و به دنبال آگاهسازی هر چه بیشتر
جامعهی هدف خود با روابطعمومی هاللاحمر استان تهران وارد گفتگو
شد ،تا ضمن کسب اطالع از چندوچون این مسئله ،مخاطبان خود را از
جرئیات موضوع آگاه کند.
یکی از کارکنان روابط عمومی هاللاحمر استان تهران در این گفتگو گفت:
«افراد باید برای تهیه و ساخت اندام مصنوعی ضمن مراجعه به بخش
پذیرش ،تشکیل پرونده داده و به کلینیک «آمپوته» مراجعه کنند .سپس
از تشخیص و قیمتگذاری به بخش مددکاری رفته و درخواست تخفیف
دهند.
تمامی قیمتها نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته و کنترل قیمتها
در اختیار ما نیست .قیمت تمامشدهی اجناسی که خودمان خریداری
میکنیم نیز افزایش چشمگیری داشتهاست».
این مسئول هاللاحمر تهران که خود را معرفی نکرد ،اظهار داشت:
«کاردرمانها قیمت ساخت اعضای مصنوعی را با توجه به قیمت مواد
خریداریشده برای مرکز تعیین میکنند .البته مراجعان چنانچه از مراکز
حمایتی معرفینامه داشتهباشند ،میتوانند قبل از ساخت عضو مصنوعی
پیشفاکتور دریافت کرده و پس از موافقت مرکز حمایتی مربوط ،در
پرداخت تمام یا بخشی از هزینه ،به منظور ساخت آن اقدام کنند».

حل مشکالت توانخواهان با اجراي قانون جامعهی حمايت
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت« :قانون جامع حمایت از معلوالن
در کمیسیون اجتماعی ریاست جمهوری بازنگری شده و بهزودی به هیئت
دولت سپرده خواهدشد تا برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسالمی
ارسال شود.
سخنگویی با اشاره به اینکه 15درصد از افراد جامعه را معلوالن تشکیل می
دهند افزود« :تحصیل رایگان ،اشتغالزایی ،حل مشکالت بیمه ،بازنشستگی
و پاسخگویی تمام نهادهای دولتی و اجرایی کشور به معلوالن از مهمترین
ویژگیهای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن است».
سخنگویی حضور در منازل معلوالن ،جلوگیری از جداشدن عضو معلول
از خانوادهها ،ارائهی خدمات رایگان و حمایت از خانوادههای معلوالن را از
مهمترین خطمشیهای دولت در حمایت از معلوالن عنوان کرد.
انتقاد از اجرایینشدن قانون جامع حمایت از معلوالن در همدان
رئیس جامعهی معلوالن استان همدان با انتقاد از اجرایینشدن قانون جامع
حمایت از معلوالن گفت« :شاید از هر ماد ه این قانون 16مادهای ،تنها کمتر
از 10درصد آن اجرا شدهباشد».
به گزارش دانا ،محمدعلی افشار خواستار توجه مسئوالن به جامعهی
معلوالن و رفع مشکالت و نیازهای آنان شد و افزود« :معلوالن از حقوق
شهروندی خود محروماند و در حال حاضر عمدهترین مشکل معلوالن
اجرایینشدن قوانین مربوط به آنهاست» .وی یکی از دالیل این وضعیت
را کوتاهی تشکلهای معلوالن در وهلهی اول و بعد از آن سازمان بهزیستی
عنوان کرد و گفت« :تا وقتی که خود برای رساندن مشکالت خود به گوش
شنوا وارد عرصه نشویم ،نباید منتظر اتفاق خاصی در این زمینه باشیم».
حمایت از معلوالن ضایعهی نخاعی
مدیرکل بهزیستی استان زنجان بر تهیهی وسایل کمک توانبخشی معلوالن
شهرستان خرمدره تأکید کرده و گفت« :با برنامهریزیهای انجامشده،
کمک موردی برای خرید صندلی چرخدار برقی ،تأمین سمعک مددجویان،
افزایش اعتبارات طرح  GBRو تهیهی تشک مواج برای معلوالن ضایعهی
نخاعی انجام خواهدشد.
رقیه بابایی
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پرداخت حق پرستاری به تمام معلوالن ضایعه نخاعی
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت« :تمام معلوالن
ضایعه نخاعی تا سه ماه دیگر تحت پوشش خدمات حق پرستاری سازمان
بهزیستی قرار می گیرند».
به گزارش خبرنگار پیک توانا ،یحیی سخنگویی گفت« :بر اساس آمار
موجود ،درحال حاضر حدود 13هزار معلول ضایعهی نخاعی در کشور داریم
که سازمان بهزیستی باید برای مراقبت از آنها ،حق پرستاری پرداخت کند.
امسال 9هزار ضایعهی نخاعی ،تحت پوشش حق پرستاری قرار گرفتهاند که
این میزان به 12هزار نفر افزایش مییابد و تا سه ماه دیگر تمام افراد ضایعه
نخاعی تحت پوشش حق پرستاری قرار خواهندگرفت».
الزم به ذکر است که سازمان بهزیستی در حالحاضر فقط به افراد ضایعهی

مشاور وزیر کشور:
«مناسبسازی انجام نگیرد ،بهتر از انجام آن به شکل غیراستاندارد است!»
مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران خواستار تسریع در روند مناسبسازی
معابر شهری و عمومی تمام شهرهای کشور برای معلوالن و جانبازان شد.
به گزارش تسنیم ،غالمرضا یاوند عباسی با انتقاد از وضعیت مناسبسازی
شهری و عمومی اظهار کرد« :اگر موجب مرحومیت معلول ،جانباز ،سالمند
یا هر فرد ناتوانی از استفاده از اماکن عمومی شویم ،حقالناس است و
مسئولیت ایجاد محدودیت برای استفادهی بخش عظیمی از جامعه از
امکانات موجود ،بر گردن متولیان امر است!».
عباسی با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش زیادی از اماکن عمومی و
ساختمانهای اداری برای استفادهی معلوالن و جانبازان معلول مناسبسازی
شدهاند ،افزود :در ساختوسازهای جدید نیز شاهدیم که افراد با استفاده
از رانت و نفوذ خود ،علیرغم عدمرعایت اصول اولیهی مناسبسازی ،نیز از
شهرداریها پایانکار میگیرند!».
مشاور وزیر کشور با تاکید بر این مطلب که مسئوالن باید مناسبسازی را اول
از ساختمانهای اداری خودشان آغاز کنند ،گفت« :در برخی از ساختمانها
مناسبسازی به شکلی غیراستاندارد و فقط برای رفع تکلیف انجام میشود
که این موضوع جای تاسف دارد .با این حساب عدم مناسبسازی بهتر از
غیراستاندارد انجامشدن آن است».

اخبــــــــــار

کارشناس امور بیمهگری بهزیستی قزوین:
«همهی متقاضیان در نوبت بمانند»
معلوالن اغلب فاقد شغل و درآمد بوده و تعداد زیادی از آنها محصل بوده
یا جزء فارغالتحصیالن بیکارند ،بنابراین اغلب تحت پوشش هیچ بیمهای
نبوده و در سالهای گذشته مشمول هزینههای باالی درمانی شدهاند.
سازمان بهزیستی در چند سال گذشته طرح بیمهی مددجویان را در
برنامهی کار خود قرار داد .بر این مبنا تعداد زیادی از مددجویان این
سازمان و همینطور عدهی زیادی از معلوالن بیمه شدند و توانستند از
امکانات الزم بهرهمند شوند .بااینوجود ،همچنان متقاضیانی هستند که از
چندسال قبل در نوبت قرارگیری در لیست بیمه و استفاده از تسهیالت آن
بوده و هنوز موفق به تأمین بیمه و دریافت دفترچهی بیمه نشدهاند.
تعدادی از مخاطبان درخواست کردهبودند تا نحوهی برخورداری از امکانات
بیمه را از سازمان بهزیستی جویا شده و جزئیات این موضوع را مطرح کنیم.
کارشناس  CBRو امور بیمهگری بهزیستی قزوین در گفتوگو با پیکتوانا
گفت« :ظرفیتمان برای پذیرش محدود است و فعال متقاضیان بهرهمندی از
تسهیالت بیمه را نمی پذیریم».
وی با اعالم اینکه هر مددجو باید درخواست خود را به بهزیستی محل
زندگیاش ارائه دهد ،گفت« :همهی متقاضیان میبایست در نوبت بمانند
تا اعتبار الزم برایمان بیاید .آمدن اعتبار هیچ موعد مشخصی ندارد! ممکن
است فردا برسد و امکان دارد تا آخر سال اعتباری برایمان منظور نشود!».

نخاعی گردنی حق پرستاری پرداخت میکند .به زودی افراد ضایعه نخاعی
در ناحیهی سینه و کمر نیز مشمول دریافت حق پرستاری میشوند.

يک سوال ،يک سازمان ،چندپاسخ
«پناه بر خدا! ابالغیهای برایمان نیامده!»
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سازمان بهزیستی همهساله با آغاز ماه رمضان و بهمنظور
حمایت از مددجویان تحت پوشش خود ،بُنهای خرید کاال
را بین مددجویان توزیع میکند .توزیع این بُنها -که البته
سال گذشته هم به دالیل نامعلومی انجام نشد -امسال در
هالهای از ابهام قرار دارد .ادارات بهزیستی در برخی استانها
از توزیع بُن در ماهرمضان امسال اظهار بیاطالعی میکنند
و برخی از استانها همچنان به توزیع آن امیدوارند .این
درحالی است که برخی استانها از توزیع سبدکاال بین
مددجویان صحبت میکنند .پیرو درخواست تعدادی از
بهزیستی چند استان گفتوگو کردیم؛
مخاطبان با مراکز
ِ
شاید از اصل ماجرا چیزی دستگیرمان شود.

 .1آیا در ماه رمضان امسال از مددجویان حمایت
نقدی یا غیرنقدی (بهصورت بُن) خواهیدداشت؟
 .2در صورت توزیع بن ،مبلغ آن چهقدر است؟
استان گیالن ،ادارهکل بهزیستی:
 .1نمیدانیم.
 .2این چیزها را بهزیستی رشت میداند.
استان گلستان ،ادارهکل بهزیستی:
 .1قرار است از ما حمایت شود؛ ولی مشخص نیست که در
بن است یا بهصورت نقدی.
قالب ُ
 .2فع ً
ال اسامی را از ما خواستهاند؛ چیز دیگری مشخص
نیست.
استان خوزستان ،بهزیستی شرستان دزفول:
 .1در رابطه با بُنهای ماهرمضان قرار است دولت اقدام کند
و ما فع ً
ال در مرحلهی مقدماتی این طرحیم .در حال حاضر
اسامی مددجویان را آماده میکنیم.
 .2دربارهی مبلغ هیچچیزی به ما نگفتهاند.

استان سمنان ،بهزیستی شهرستان شاهرود:
 .1فع ً
ال خبری نیست ،اطالعی نداریم.
استان سیستان و بلوچستان ،ادارهکل بهزیستی:
 .1امسال قرار بود به مددجویان سبدکاال بدهند؛ اما از اینکه
دادند یا نه بیاطالعیم.
 .2سبدکاال با چه محتویاتی؟ نمیدانیم.
استان سیستان و بلوچستان ،بهزیستی شهرستان
ایرانشهر:
 .1هر سال به مددجویان بُن میدادیم ،اما امسال از بُن و
حمایت نقدی خبری نیست.
استان فارس ،ادارهکل بهزیستی:
 .1فع ً
ال خبری نیست و احتماال هم خبری نخواهدبود.
استان زنجان ،بهزیستی شهرستان ابهر:
 .1کدام بُن؟ ما چند سال است که دیگر به کسی بُن
نمیدهیم.
استان قزوین ،بهزیستی شهرستان آبیک:
 .1صحبتی از بُن در میان نیست ،اگر هم باشد خودمان
اعالم میکنیم.
استان کردستان ،ادارهکل بهزیستی:
 .1ما در جریان چیزی نیستیم.
استان کردستان ،بهزیستی شهرستان کامیاران:
 .1پناه بر خدا!
 .2فع ً
ال ابالغیهای در این باره برایمان نیامدهاست.

رقیه بابایی

رقیه بابایی

عضو شورای سردبیری ـ مدیر تحریریه  -دبیر سرویس خبر

«شـتـری که پشـت در هـر خـانـهای میخـوابـد»
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تیرماه هر سال و بهویژه دههياول آن برای
پشتکنکوریها معنا و مفهوم خاصی دارد.
فقط آنها هستند که حال و هوای این دهه
را صرف نظر از اینکه درس خوانده باشند یا
نه درک میکنند.
شت ِر کنکور از آن دست ه شترهاست که پشت
در خانهی هر کسی که قصد ادامهی تحصیل
و ورود به دانشگاه را دارد می خوابد و در
سالهای اخیر گویا تا طرف مقابلش را بر
کوهان خود ننشانده و در تمام مدارج عالی
تحصیلی وی را همراهی نکند دستبردار
نیست.
افراد معلول نیز از قاعدهی کنکوردادن و
تالش برای ورود به دانشگاه مستثنی نیستند
و ای کاش شتر مذکور پشت در خانهی این
افراد نیز منتظر باشد.افراد معلول هر سال
در شرایطی سخت سر جلسهی کنکور حاضر
میشوند و جالب آن است که این مشکالت
همهساله تکرار میشوند .نه کسی با بروز
آنها مشکلی دارد و نه کسی در صدد رفع
و رجوع آنهاست! صدای شرکتکنندگان
معلول نیز چونان همیشه ره به جایی نمیبرد
و آنچه البته به جایی نرسد فریاد است!
نکتهی اصلی این است که یا معلوالن بخشی
از جمعیت این جامعه را تشکیل میدهند،
یا نمیدهند! اگر این گروه (به زعم عدهای)
بخشی از جامعه نیستند که صورت مسئله
پاک شده و موضوعی برای چانهزنی باقی
نمیماند؛ اما اگر این افراد بخشی از جامعه
باشند که قطعاً هستند ،پس شرایط و
نیازهایشان باید بهطور جامع مورد توجه
قرار گیرد و پاسخ دادهشود .در واقع میتوان
گفت« :ایجاد شرایط برابر با سایر داوطلبان،
اولین اولویت افراد معلول است».
نابینان یکی از گروههایی هستند که نسبت
به سایرین نیازمندیهای بیشتری دارند.
برای شرکت در کنکور در شرایط مساوی با
دیگران ،نیاز دارند که برخی خدمات برایشان
انجام شود .برای نمونه باید به نیاز نابینایان
به منشی سرجلسهی کنکور اشاره کرد ،این
گروه به منشی نیاز دارند تا ضمن یاری آنها
در خواندن سواالت ،در کمال صبر و آرامش
پاسخهای مورد نظر فرد را در پاسخنامه وارد
کند و فرد بدون دلهرهی ازدستدادن وقت،
در شرایط برابر با سایر داوطلبها کنکور
موفقی را پشت سر بگذارد.

در ضمن ،ضروری است برای پاسخدهی به سواالت آزمون ،زمان بیشتری در اختیار داشتهباشند و در ورود و خروج
و تعیین جایگاهشان در محل برگزاری آزمون ،دقت الزم به خرج داده شود .همچنین باید فاصلهی صندلی آنها با
صندلیهای دیگر رعایت شود تا هم در رفت و آمد نابینایان ایجاد مشکل نکند و هم صدای منشی هنگام خواندن
سواالت موجب حواس پرتی سایرین نشود.
شرایط برخی از معلوالن جسمیحرکتی نیز ایجاب میکند که از نوع صندلی خاصی استفاده کرده ،یا در طول آزمون
ت مقطعی داشتهباشند.
استراح 
البته مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور امسال از ارائهی تسهیالت ویژهای برای معلوالن و بهویژه نابینایان خبر
داده و گفته که این تسهیالت برای داوطلبانی در نظرگرفته شده که مشکل آنها به تأیید سازمان بهزیستی رسیدهاست.
سوال اینجاست که آیا سازمان سنجش از چگونگی ارائهی این تسهیالت به معلوالن در شهرستانها نیز اطالع دارد؟ اگر
نه ،مرجع نظارتکننده کدام سازمان است؟
آیا همهی معلوالن در سراسر کشور از این تسهیالت بهره میبرند و نظارت بر ارائهی این تسهیالت به نحو شایسته صورت
میگیرد؟ اگر پاسخ مثبت است ،چرا مسئوالن محترم نتایج را اطالعرسانی نمیکنند؟ اگر صورت نمیگیرد پس چطور
با قاطعیت از ارائهی این تسهیالت صحبت میکنند؟
آیا جایز است بپرسیم که این اتفاقات و رویدادها تنها برای پوشاندن ایرادها و خالی نبودن عریضهی خبری منتشر
میشوند و تضمینی برای اجرای آن در سراسر کشور وجود ندارد؟
اگر بحث ،تنها پوشش خبری و بهجاآوردن تشریفات است که باید تاسف خورد برای آن دسته از معلوالنی که در حل
مشکالتشان «تظاهر» رکن اصلی کار است .البته میتوان خوشحالی همراه با تاسفی هم داشت چرا که گاهی «حفظ
ظاهر» زمینهساز رفع مشکالت میشود.
و ای کاش مسووالن بدانند که ما حتی به این قانعیم که مشکالتمان برای "حفظ ظاهر" هم که شده مورد توجه و البته
تدبیر قرار بگیرد.

روابط عمومی فدراسيون ورزشهای جانبازان و معلولين
با معرفی برترینها

رقابتهای تنیس با ویلچر آزاد ابرا به کار خود پایان داد
رقابتهای تنیس با ویلچر آزاد ابرا که با نظارت فدراسیون بینالمللی تنیس و به
میزبانی خراسان رضوی برگزار شد ،به کار خود پایان داد.
در پایان این رقابتها ،برترینهای مسابقات انفرادی و دوبل به شرح زیر معرفی
شدند:
بخش انفرادی:
 حسین ممیپور ،آذربایجان شرقی مقام اول محمدرضا یعقوبی ،آذربایجان شرقی مقام دوم اکبر قربانی ،تهران و مهدی طیبی آذربایجان شرقی مقام سوم مشترکبخش دوبل:
 تیم حسین ممیپور و محمدرضا یعقوبی مقام اول تیم محسن جاللی و مهدی طیبی مقام دوم تیم احسانی و قربانی و تیم زارعی و افضلیپور بهصورت مشترک مقام سوممراسم اختتامیه این رقابتها با حضور جمع کثیری از عالقهمندان رشته تنیس با
ویلچر در مجموعه آستان قدس رضوی برگزار شد و به برندگان کاپ ،مدال ،حکم و
جوایز نقدی اهدا شد.
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این مسابقات با امتیاز فدراسیون بینالمللی تنیس با ویلچر برگزار شد و ارتقا
رنکینگ جهانی بازیکنان در این مسابقات برای کسب سهمیه مسابقات پاراآسیایی
و پارالمپیک موثر خواهد بود.

درو زرگر ،عضو تیم ملی شنای جانبازان و معلولین :

اخبــــــــــار

شماره /53خرداد و تیر1393

پیـــک توانــا

امید زیادی به کسب مدال در مسابقات پاراآسیایی دارم
درو زرگر ،عضو تیم ملی
شنای جانبازان و معلولین
است که در رقابتهای اخیر
قهرمانی کشور موفق به
کسب یک نشان طال و دو
نشان نقره شد.
وی در خصوص رویآوردنش
به ورزش شنا جانبازان
و معلولین گفت« :من از
سالها قبل در رشته شنا
فعالیت میکردم و نجات غریق و غواص نیز بودم ،تا اینکه  6سال قبل بر اثر سانحه تصادف
دچار ضایعه نخاعی شدید 98 ،درصد شدم و پس از آن تا چند سال از شنا دور بودم».
زرگر که در شدیدترین کالس پزشکی S1 ،فعالیت میکند در ادامه افزود« :حدود دو سال
است که با حمایت دوستان خوبم «کاظم یگانه» و «فرشید بیات» دوباره فعالیتم را آغاز
کردم و از آنجا که برای انجام تمرینات به همراهی یک نفر نیاز دارم ،دوست خوبم «آلبرت
هارطوریان» نیز همیشه در کنارم است و با کمک این عزیزان توانستم دوباره شنا کنم و

باید بگویم که شنا برای افراد دارای ضایعه نخاعی از واجبات است و برای حفظ شرایط
بدنی و جلوگیری از آسیبهای بیشتر بسیار مفید است».
عضو تیم ملی شنا خاطرنشان کرد« :سال  88برای اولین بار در رقابتهای قهرمانی کشور
شرکت کردم و پس از آن برای چند دوره در مسابقات مختلف حضور یافته و موفق به
کسب نشانهای رنگارنگ شدم تا اینکه به تیم ملی دعوت شدم».
زرگر تصریح کرد« :با توجه به رکوردهایی که از سال  2013در کالس پزشکی من و در
سطح جهان به ثبت رسیده ،شرایط من خوب است و میتوان به روی سکو فکر کرد ،با
این حال ،برای مسابقات پاراآسیایی تمام توان خود را به کار میگیرم و در برنامهریزی دراز
مدت هدفم حضور در پارالمپیک برزیل است که امیدوارم شرایط شرکت در این مسابقات
برایم فراهم شود».
ملیپوش تیم شنا در پایان با قدردانی از خانوادهاش گفت« :کلیه ورزشکاران دارای معلولیت
برای اینکه بتوانند در عرصههای مختلف افتخار کسب کنند ،باید از حمایت خانواده و
دوستان برخوردار باشند و در مورد من نیز به همین صورت بوده و از خانوادهام به همین
سبب تشکر میکنم ،همینطور از کمیته ملی پارالمپیک ،فدراسیون ،آقایان اقبالی ،نوروزی
و ایزدی که در اردوهای تیم ملی برای ما با نهایت دلسوزی فعالیت میکنند ،سپاسگزارم».

رئیس انجمن ورزش برای افراد با هوش میانه:

ورزشکاران  IDایرانی قابلیت پدیدهشدن در مسابقات جهانی را دارند
عباس باغستانی ،رئیس انجمن ورزش برای افراد با
هوش میانه ،از برگزاری چهارمین دوره رقابتهای
جهانی در کشور اکوادور خبر داد.
وی در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون گفت:
«این مسابقات مهرماه سال  94در رشتههای
بسکتبال ،فوتسال ،دوومیدانی ،شنا ،تنیس روی
میز ،تنیس ،قایقرانی و تکواندو نمایشی برگزار
میشود».
باغستانی خاطرنشان کرد :با توجه به حضور خوبی
که در رقابتهای دور گذشته داشتیم و منجر به
کسب عنوان قهرمانی جهان در رشته فوتسال و نیز کسب نشانهای مختلف در رشته
دو ومیدانی شد ،در نظر داریم با برگزاری مسابقات قهرمانی کشور ،استعدادیابی و
نیز تالش برای ثبت نام کردن از ورزشکاران بیشتر ،حضور خوبی در این مسابقات
داشته باشیم.

رئیس انجمن ورزش برای افراد با هوش میانه افزود« :ورزشکاران کشور ما دارای این
پتانسیل هستند که پدیده مسابقات باشند و باید در این زمینه سرمایهگذاری خوبی
انجام داد».
وی تصریح کرد« :برای توسعه ورزش این قشر ،تنها حمایت فدراسیون و کمیته ملی
پارالمپیک کافی نیست و میبایست وزارت ورزش ،فدراسیونهای مختلف ورزشی،
آموزش و پرورش استثنایی ،بهزیستی و نیز انجمنهای مردمنهاد وارد عمل شده و
در زمینه برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی ،استعدادیابی و اردوهای تیم
ملی با ما همکاری کنند».
باغستانی در ادامه گفت« :برای توسعه ورزش این قشر ،کار فرهنگی نیز به موازات
سایر اقدامات باید انجام شود و در این زمینه نیازمند حمایت اصحاب رسانه ،هنرمندان
و قهرمانان ورزشی هستیم که میتوانند به عنوان عضو افتخاری انجمن در راستای
فرهنگسازی با ما همکاری کنند».
وی در پایان افزود« :امیدواریم با حضوری شایسته در این مسابقات ،افتخارات زیادی
برای کشور عزیزمان و جامعه ورزش به ارمغان بیاوریم».

علیرضا جلیلی ،ملیپوش تیم شنای جانبازان و معلولین:

دوست دارم اولین ایرانی مدالآور در المپیک و پارالمپیک باشم

علیرضا جلیلی ،ملیپوش تیم شنای جانبازان و معلولین است که در رقابتهای
قهرمانی کشور نیز موفق به کسب دو نشان طال در رقابتهای آزاد  50و  100متر
شد.
جلیلی ،ورزشکار اهل همدان 13 ،سال است که در رشته شنا فعالیت میکند و طی
یکسال اخیر نیز به صورت فشرده ،برای حضور در اردوهای تیمهای ملی ،بهصورت
شخصی تمرینات خود را دنبال کرده است.
وی در خصوص فعالیتش در این رشته میگوید« :از  13سال پیش به رشته شنا
عالقهمند شدم و به تدریج مهارتهایم را در این رشته تقویت کردم و با اینکه از
نظر پزشکی ،کالس من در زمره معلولیتهای شدید ( )S2قرار میگیرد ،با اینحال
خیلی اوقات از افراد غیرمعلول بهتر شنا کردهام».
جلیلی در ادامه خاطرنشان میکند« :عالقه من به آب خیلی زیاد است ،آنقدر که
وقتی شنا میکنم دیگر به هیچ چیز فکر نمیکنم و هیچ حسی ندارم .میتوانم بگویم
بهترین لحظات زندگیام را در آب میگذرانم».
وی در خصوص تمریناتش در تیم ملی میگوید« :یکسال گذشته را مدام در آب
بودهام و میتوانم بگویم زندگیام در شنا گذشته است ،برای اینکه در ترکیب تیم
ملی قرار بگیرم ،خیلی تالش کردهام و در فواصل بین اردوها نیز هر روز تمرین

میکنم».
عضو تیم ملی افزود« :تمرینات روزانه من مستلزم صرف هزینههای زیادی است که
بدون حمایت خانواده و همراهی صمیمانه پدرم امکانپذیر نبود ،با اینحال هیچوقت
ناامید نشدم و چون به هدف بزرگی فکر میکنم ،تمام این سختیها را به جان
خریدهام».
جلیلی در این خصوص میگوید« :میدانید که ایران در رشته شنا تاکنون موفق به
کسب نشان در المپیک و پارالمپیک نشده است ،من آرزو دارم اولین ایرانی مدالآور
این رشته در این مسابقات مهم باشم و فکر میکنم این آرزو چندان دور از دسترس
نباشد».
وی در مورد خانوادهاش تاکید میکند« :خانواده من مهمترین عامل موفقیت من
بودهاند و اگر حمایتهای آنها نبود ،هرگز قادر به انجام تمرینات و پیشرفت در این
رشته نبودم ،ضمن اینکه از حمایتهای فدراسیون ،کمیته ملی پارالمپیک و آقایان
اقبالی ،نوروزی و دکتر ایزدی که با دلسوزی زیاد ما را همراهی میکنند ،سپاسگزارم.
علیرضا جلیلی ،با انرژی و پشتکار زیاد تالش میکند تا در رقابتهای پاارآسیایی
اینچئون ،از مدالآوران کاروان کشورمان باشد و از اکنون نیز نگاهش به سکوهای
پارالمپیک برزیل است».
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رقابتهای قهرمانی کشور دوومیدانی افراد با هوش میانه به پایان رسید

نتایج بخش تیمی :
مقام اول  :هرمزگان با  29امتیاز
مقام دوم  :کرمان با  16امتیاز
مقام سوم  :اصفهان با  16امتیاز
تیمهای کرمان و اصفهان دارای امتیاز مشترک بودند که تیم کرمان به دلیل کسب
نشان طال ،به عنوان نایب قهرمان انتخاب شد.
تیمهای گلستان ،تهران و کردستان نیز به ترتیب سوم تا ششم شدند.

اخبــــــــــار

رقابت های یکروزه دوومیدانی ،ویژه ورزشکاران با هوش میانه (  )IDامروز به
میزبانی مجموعه آفتاب انقالب تهران برگزار شد.
علی اصغر هادیزاده ،سرپرست انجمن دوومیدانی جانبازان و معلولین ،در خصوص
این مسابقات گفت :در این رقابتها  81ورزشکار از  21استان کشور حضور داشتند
که مسابقات آنها در مواد پنجگانه دو  100متر 400 ،متر و  1500متر ،پرش طول
و پرتاب وزنه برگزار شد.
هادیزاده خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه فاصله بین برگزاری مسابقات برای این
گروه ویژه ،طوالنی شده بود ،نمیتوان انتظار داشت که عملکرد کلیه ورزشکاران
بسیار مطلوب باشد ،اما در هر ماده ،چندین ورزشکار وجود داشتند که میتوان از
حضور آنها برای تشکیل تیم ملی دومیدانی استفاده کرد.
سرپرست انجمن دوومیدانی افزود« :باید برای ورزشکارانی که شرایط مطلوب دارند از
حاال برنامهریزی شود تا با تمرینات منظم و نیز قرارگرفتن در کوران مسابقات ،برای
حضور در میادین جهانی آماده شوند ،همچنین پتانسیل خوبی در ورزشکاران حاضر
دیده شد که با تمرینات بیشتر میتوانند به مرز آمادگی خوبی برسند».
وی در پایان گفت« :برگزیدگان هر ماده به صورت جداگانه مورد تقدیر قرار گرفتند و
در پایان با احتساب مجموع امتیازات ،استانهای برتر نیز معرفی شدند».

نتایج بخش انفرادی:
دو  100متر
 کامبیز طارمی از هرمزگان مقام اول محمد رنجبر از هرمزگان مقام دوم محمد یزدی از اصفهان مقام سومدو  400متر
 کامبیز طارمی از هرمزگان مقام اول محمد یزدی از اصفهان مقام دوم علی کدخدایی از کرمان مقام سومدو  1500متر
 علی کدخدایی از کرمان مقام اول سیدعلی اسماعیلی از مازندران مقام دوم احسان ترکان از اصفهان مقام سومپرتاب وزنه
 حسین دهقانی از هرمزگان مقام اول مجتبی علیزاده از گلستان مقام دوم صرت کاشف از تهران مقام سومپرش طول
 کوروش فرهادی از کردستان مقام اول بهمن حدادی از گلستان مقام دوم -سعید چعبی از خراسان رضوی مقام سوم

پیـــک توانــا

با قهرمانی استان هرمزگان

«توانمند سازی اقتصادی افراد کمتوان»

بخـش اول
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اجتــــماعـــی
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چکیده
در این مقاله تالش شدهاست تا ضمن توضیح  CBRو توانمندسازي افراد کمتوان،
ضرورت توانمندسازی آنها توجیه شود و روشهای متعدد توانمندسازی از طریق
برنامههای  CBRبا ارائهی نمونههایی از این برنامه و سایر برنامههای مرتبط در
آفریقا و آسیا به طور خالصه بیان شود .اين فصل بر اهميت حساسسازي جامعه
از جمله بازار تأکید میکند که موجب شناسایی تواناییهای افراد کمتوان شده و به
مشاركت آنها در زندگی اقتصادی جامعه میسر میشود .اين فصل همچنين چگونگی
تضمین پایداری فعاليتهاي مربوط به توانمندسازی اقتصادي را تعریف کرده و نتیجه
میگیرد كه حضور فعال افراد کمتوان از طریق توانمندسازی اقتصادي در تمام مراحل
این فرایند حاصل ميشود.
مقدمه
سه سازمان جهانی بهداشت()WHOیونسکو و سازمان بینالمللی کار() ILO
( CBR ،)1994را به عنوان «راهبردي در توسعهی عمومیجامعه براي توانبخشي،
برابرسازی فرصتها و فراگیرسازی اجتماعي تمام كودكان و بزرگساالن کمتوان»
تعريف كردهاند.
 CBRاز طريق تالش هماهنگ افراد کمتوان و خدمات مناسب بهداشتي ،آموزشي،
حرفهاي و اجتماعي حاصل ميشود CBR .نه تنها حقوق افراد کمتوان را ارتقاء
میدهد؛ بلکه در پی ايجاد محيطي -با فرصتهای برابر با افراد سالم جامعه -است تا
اجازهی حضور در تمام فعالیتهای اجتماعی به افراد کمتوان دادهشود بنابراين ،نقش
 CBRدر توانمندسازی افراد کمتوان بسیار اساسی است.
تعريف توانمندسازي
هالندر ( )1993توانمندسازي را «فرايندی پويا میدانست كه شخص را قادر ميسازد
تا از عهدهی وظايف و مسئوليتهاي خود برآمده و از حقوق خود در جامعه دفاع كند.
نقش اين فرايند ،فراهمآوردن امكانات ،فرصتها ،دانش و مهارت الزم براي افزايش
ظرفيت افراد کمتوان ،تعيين سرنوشت خود و مشاركت كامل آنها در زندگي اجتماعي
است» .بنابراين توانمندسازي افراد کمتوان به معني ايجاد فرصتهاي مختلف براي
خودشناسی ،درک محيط ،آگاهی از حقوق خود و در دستگرفتن مهار زندگي بوده و
نیز مشارکت در تصميمات مهمي است كه به سرنوشت آنها مربوط میشود.
ضرورت توانمندسازی اقتصادی افراد کمتوان
سه سازمان  ،WHOیونسکو و )2004( ILOدریافتند که رابطهای قوي و دوجانبه
بين فقر و کمتوانی وجود دارد .فقر باعث کمتوانی بیشتر شده و همچنین کمتوانی
شديدتر باعث فقر بيشتر میشود.
در سال  2000کشورهای عضو سازمان ملل «اهداف توسعه هزاره (  »)MDGرا
تدوین کردند و ریشهکنی فقر را در صدر این اهداف قرار دادند .اثر فقر بر افراد

کمتوان ،به طوری باورنکردنی وسیع و ویرانگر است .بر اساس آمار سازمان بينالمللي
توسعه در سال  ،2000حدود  50درصد از افراد کمتوان ،به طور مستقیم با فقر دست
و پنجه نرم ميكنند .ناريان و پتيچه ( )2002اظهار داشتند كه فقر ،اساسيترین
حقوق انسانی افراد کمتوان را نقض ميكند و آنها را از نيازهای اولیهی زندگي مانند
بهداشت ،آموزش ،آب سالم ،غذا ،سرپناه و پوشاك محروم ميكند.
تجربه نشان ميدهد كه بخش عظيمي از افراد کمتوان بيكارند و در صورت برخورداری
از تواناییهای الزم برای انجام فعالیتهای کاری ،اغلب از فرصتهای استخدامی
محروم میشوند .در نتيجه درآمد ثابتي نداشته و به همين خاطر هميشه نيازمند
بخشش خیرین و گروههاي خيريه براي تأمين معاش خود میباشند .اسناد بينالمللي
از قبیل کنوانسیون حقوق بشر و حقوق كودك ،بند  159معاهده  ILOدربارهی
سياستهاي ملي براي استخدام افراد کمتوان و نقش قوانين استاندارد سازمان ملل
در برابري فرصتها براي افراد کمتوان ،اغلب به وسیلهی دولتهاي آفريقايي ناديده
گرفته شدهاست .با اين تفاسير افراد کمتوان همچنان از سوی افرادی که فرصتطلبان
سالم نامیده میشوند ،دچار «تبعيض»« ،ناديده گرفتهشدن» و «مظلوميت» شدهاند.
دازيه ( )1984و اموبين ( )2002خاطرنشان کردند تحمل نگرشهای منفی توسط
افراد کمتوان موجب ایجاد حس «عداوت ،به وجودآمدن نارضايتي و سركوبي ابتكار
و خالقيت» ميشود.
يافتههاي اخير درخصوص مطالعهی «تأثير خدمات ارائهشده به افراد دارای آسيبهاي
نخاعي بر مشاركت اقتصادي آنها» نشان ميدهد كه افراد کمتوان با موانع مختلفي در
زمینههای دسترسي به فرصتهای استخدامي مواجهاند؛ نظیر شغل مناسب ،پايداري
فرصت شغلي ،دريافت دستمزد مناسب ،نگرش تبعیضی ،مهارتهاي مناسب ،فقدان
كيفيت آموزشي ،محيط و حمل و نقل غیرقابل دسترس و . ...موانع نگرشی محيطي،
توانايي آنها را برای مشاركت فعال در فعاليتهاي اقتصادي با محدوديت روبهرو
كردهاست .افراد کمتوان ،توانایی عظیمیبرای مشارکت در توسعهی اجتماعي دارند.
با استفاده از فرصتها ،نگرش و رويكرد مناسب میتوان تواناییهای آنها را تقویت
کرده و از نتایج آن بهره برد.
بخشي مبتني بر جامعهی- CBRبه عنوان اصلیترین
چالش با برنامههاي توان
ِ
خدمتدهندگان -همسو شده و باعث تغییر عوامل آن شدهاست .ما با نظر كولريج
(  ،)1993ريفكين و پريدمور ( )2001موافقيم كه ميگويند« :اینک زمان آن
رسیدهاست که بیقدرتی کنار گذاشتهشود ،و فرصت كسب تجربه و اطمينان الزم
برای اتخاذ تصميمات مؤثر در زندگي روزانهی افراد کمتوان به آنها دادهشود تا مسیر
سرنوشت خود را کشفکرده ،آن را انتخاب کنند ،کنترل زندگی خود را به دست
گیرند و در توسعهی جامعه مشارکت نمایند.
محمدرضا اسدی
کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی ،کارشناس توانبخشی مبتنی بر جامعه
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افراد معلول در هر جامعهای وجود دارند ،اما متأسفانه آمار این
افراد در افغانستان -ب ه دلیل جنگ داخلی خانمانسوز در مدت
سهدهه -به میزانی باورنکردنی رسیدهاست .مردم افغانستان چه
حال حاضر ،قربانی مینها و انفجارهای
در زمان جنگ و چه در ِ
زیادی بودهاند؛ به همین خاطر ،آمار دقیق از افراد معلول
افغانستان در دست نیست.
در افغانستان دیدگاههای منفی به افراد معلول وجود دارد که
نهتنها موجب محدودیت آنها میشود ،بلکه باعث میشود که
دیگر افراد جامعه آنها را محتاج کمک تصور کنند .آنان حتی در
خانوادهی کوچک خود نیز از توجهی برابر با دیگر اعضا دریافت
نمیکنند .این افراد گاهی ننگ خانواده پنداشتهشده و از دید
دیگران مخفی نگه داشته میشوند؛ بهخصوص اگر فرد معلول،
دختر یا زن باشد.
در بعضی خانوادهها معلولیت توبیخ و جزای الهی پنداشته
میشود .معلوالن در جامعهی افغانستان و حتی در خانوادههای
خود با اسامی و القاب زشت و ناپسند خوانده میشوند .در
افغانستان فرد معلول را با برجستهکردن معلولیت و مشکلی که
دارد صدا میزنند .این برخوردها سبب میشود که فرد معلول
خواسته یا ناخواسته بپذیرد که ناتوانتر از دیگران است.
بعضی دیگر از اشخاص هم اگر افراد معلول را به نام زشت صدا
نزنند یا به آنها را توهین نکرده و از تحقیرشان بپرهیزند ،باز
هم نگاه برابری به آنها ندارند .این دسته از افراد ،به معلوالن
با ترحم نگاه میکنند .مشکل دیگر س ِد راه افراد معلول در
افغانستان ،ضعف قانون است؛ چرا که قانون ،حمایت الزم از افراد
دارای معلولیت را تأمین نکرده و در بسیاری از موارد سکوت
میکند.
به باور نگارنده ،معلولیت هیچگاه نباید محرومیت از آزادی
تلقی شود .چنین دیدگاهی پیامدهای ناگوار و خطرناکی را
بهدنبال دارد .البته که مهربانی در حق دیگران پسندیده است،
اما مهربانیها باید به گونهای آسانکننده باشد و نباید احساس
ناتوانی ،باری بر دوش بودن و مصرفیبودن را به افراد معلول
منتقل کند.

زمان زیادی الزم است تا پیامدهای منفی تلقینهایی که از
محیط به افراد معلول انتقال یافتهاست ،بهبود یابد .فرد معلول
بعد از مدت زمان زیادی به خودباوری رسیده ،خود را ثابت
می کند و نشان میدهد که به دل رحمیهایی که موجب
کنار زدن او از همهی عرصه ها شده است ،نیازی ندارد .تنها با
فرهنگسازی میشود ظرفیت افراد معلول را شناخت و آنها را
توانمند ساخت.
چندی قبل پیشنویس قانون انتخابات تهیه شد .در این
پیشنویس ،حقوق سیاسی اشخاص معلول نادیده گرفته شدهبود
و برای کاندیداتوری آنان محدویتهایی قانونی وضع شدهبود.
به طورکلی افراد معلول در افغانستان از ابتداییترین امکانات
رفاهی محروماند .افغانستان تا کنون بودجهی ملی مشخصی
در راستای تطبیق برنامهها برای معلوالن اختصاص ندادهاست.
«سیما سمر» ،رییس کمیسیون حقوقبشر ،در مراسمی به
مناسبت روز جهانی معلوالن بیان کرد« :هماکنون در کشور
۹۰۰/000هزارنفر معلول وجود دارد که ۲۰۰هزارنفر نفر از آنان
را کودکان تشکیل میدهند .کمیسیون مستقل حقوق بشر از
حکومت میخواهد بودجهی مشخصی را از درآمد ملی کشور به
رفع نیازمندیهای اشخاص معلول اختصاص بدهد .شمار زیادی
از نهادهای مدافع افراد معلول ،از کمتوجهی مسئوالن از وضعیت
حقوقی نامناسب معلوالن در کشور ابراز نگرانی کردهاند و مدافع
حقوق این افراد شدهاند.
بهراستی چهگونه میشود که انسانهای دارای معلولیت را در
قرن  21ناتوان بپنداریم و بهراحتی از کنار هزاران دانشمند،
نویسنده ،هنرمند ،سیاستمدار ،اندیشمند و ورزشکار که در
افغانستان و جهان به همه نشان دادهاند که معلولیت ناتوانی
نیست ،بگذریم و مانع حضور و سهیمشدن آنان برای مشارکت
در تصمیمگیری و تعیین سرنوشت شویم؟!
ما ،معلوالن افغانستان ،از مسئوالن کشور خود انتظار داریم که
همدلی بیشتری با ما داشتهباشند و نگاه خود را به این قشر از
جامعه تغییر دهند.

«اشتغـال؛ چیزی بیـش از قانـونخـواهی! »
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با وجود اینکه بیش از نه سال از تصویب «قانون
جامع» حمایت از افراد معلول میگذرد ،اشتغال
همچنان یکی از دغدغههای عمدهی نابینایان
ایرانی است .بهراستی چرا اینگونه است؟
عموم مردم باور داشتند با تصویب قانون جامع،
بخش چشمگیری از مشکالت نابینایان حل
خواهدشد ،اما بعد از تصویب این قانون مشخص
شد که رویکرد کلی این قانون در برخی موارد
اجرانشدنی است؛ چرا که برخی از مفاد آن ناظر
به محدودیتهای پیشبینینشده در قانون و
چشمانداز اجرایی بود .اشتغال نابینایان یکی از
مواردی بود که با این مشکالت روبهرو شدهبود.
یکی از این چالشهای اجرایی ،سهمیهی
سهدرصد ظرفیتی بود که برای استخدام
ادارههای دولتی به افراد معلول اختصاص
دادهشدهبود .طبق ادعای برخی از دستگاههای
دولتی ،این مادهی قانونی قابلاجراشدن نبود؛
زیرا امکان فعالیت برای معلوالن در برخی
پستهای تخصصی فراهم نبود .این ادعا تا حدی
با واقعیت مطابقت داشت .گفتنی است سهم
آموزش در جامعهی ما در فراهم کردن زمینهی
اشتغال معلوالن بسیار ناچیز است و در رابطه با
مسئلهی اشتغال نابینایان باید به آن توجه کرد.
توجه به این نکته ،تذکاری برای متولیان امر
خواهدبود؛ چرا که حل این معضل در گرو توجه
به نکاتی بیش از قانونخواهی صرف است .توان
شغلی نابینایان ،محدود به تحصیل در رشتههای
انسانی است؛ چرا که هرگز به تحصیل آنان در
رشتههایی غیر از علوم انسانی توجهی نشدهاست.
در حال حاضر علوم پایه پتانسیل اشتغالزایی
وسیعی دارند که به لحاظ نظری دور از دسترس
نابینایان پنداشته میشود؛ بهگونهای که تهیهی
امکانات تحصیل دانشگاهی در این رشتهها
نادیده گرفتهمیشود .تا کنون استفاده از رایانه
به نحو کاربردی ،بهمنظور تسهیل ورود نابینایان
به عرصههای وسیعتر تحصیلی ،در حوزهی
علوم تجربی فراگیر نشدهاست .از مباحث
مطرحشده در سمینارهای تخصصی نابینایان با
موضوع «کاربرد رایانه و ارتباط آن با نابینایان»،
چنین برمیآید که کاربرد رایانه در عرصههای
کمترشناختهشده ،هنوز مورد ژرفنگری و
کنکاش خود نابینایان هم قرار نگرفته است.
با وجود اینکه نمی توان منکر کارکرد عمدهی
اطالعاتی رایانه شد؛ بررسی نقش رایانه ،اغلب
محدود به توصیف و شمارش کارکردهای
اطالعاتی است .مشکل چنین سمینارهایی
بازماندن در سطح توصیف رویدادهای کاربردی
حوزهی اطالعات رایانه در جهانست؛ لذا کمتر
شاهد ارائه طرحهای کاربردیای هستیم که
متناسب با اوضاع و احوال داخلی جامع ه باشند
و بتوانند رابطهای عملی با حوزهی اشتغال و
مناسبسازی امکانات محیطی و محتوایی  -با
درنظرگرفتن محدودیتهای نابینایان -بیابند.
در کنار پرداختن به مسئلهی ارتباط اشتغال و
آموزش ،باید به معضالت کالن مدیریتی اشاره
کرد .در مباحث پیشگفته ،به جدا بودن بسیاری
از زمینههای شغلی از حیطهی تحصیلی نابینایان

اشاره کردیم و باید به این نکته بیفزاییم که این رشتهها بهطرز کامال بیقاعدهای پذیرای نابینایان به عنوان دانشجو
میباشند .نابینایان در سطوح پایینتر تحصیلی ،از دریافت امکانات پیشآموزشی و کمکآموزشی با پشتوانهای محکم
محرومند .برای مثال ،فردی نابینا برای آموزش مبانی زبانهای خارجی  -علیرغم فراهم بودن امکانات سختافزاری و
نرمافزاری -با معضالت عمدهای روبهروست که گاه مانع از ادامهی یادگیری میشود .از نظر نرمافزاری ،یادگیری مبانی
آموزشی زبانهای خارجی ،مستلزم ویرایش متون اسکنشدهی رایانهای است تا خطاهای ناشی از بیدقتی اسکنر و
نرمافزار «اوسیآر» رفع شود .هزینههای تحصیل مبانی آموزش زبانهای خارجی و نبودمدیریت انسانی بهمنظور انجام
چنینکاری ،گاه موانعی رفعنشدنی بر سر راه نابینایان قرارمیدهد.
مسئله مدیریت نادرست نیروی انسانی برای فراهم کردن زیرساختهای آموزشی نابینایان ،در عرصهی تهیهی کتابهای
دانشگاهی نیز مشاهده میشود .صوتی کردن کتابهای درسی در مقطع کارشناسی یا توسط فرد نابینا ،یا با کمک
گرفتن از دوستان و خانواده به نحوی شخصی انجام میشود .گاه برخی از موسسهها امکاناتی جهت ضبط کتابهای
درسی با حمایت برخی نهادهای دانشگاهی و خیریه فراهم میکنند؛ البته ادامهی اینگونه فعالیتها معموال با نوساناتی
همراه بودهاست که گاه به تعطیلی آن نهادها منجر شده است.
شاید نبود مدیریت نیروی انسانی برای تهیهی امکانات ساختاری جهت آموزش نابینایان و نبود امکان تحصیل
مدیریتشدهی مبانی آموزش زبانهای خارجی در دورهی کارشناسی -با توجه به کیفیت تحصیالت آکادمیک در
کشور ما -چندان به چشم نیاید و بسیاری از نابینایان بدون مواجهه با مشکالت حاد ،تحصیالت عالی خود را در مقطع
کارشناسی به پایان برسانند .در این صورت یا به سرنوشت بخش عمدهای از نابینایان که همان بیکاری است محکوم
میشوند یا در بخشهای متفاوت مشغول به کار میشوند .با این وجود معضل تحصیل نابینایان در مقاطع تحصیلی باالتر
بروز میکند .مطلوب نبودن شرایط آموزش زبانهای خارجی ،مانع از موفقیت آنان برای گذر از شرط رسیدن به مدرک
الزم در رشتههای زبان خارجی برای ورود به مقطع دکترا میشود و در نتیجه ،شاهد ورود تعداد کمتری از افراد نابینا
به مقاطع تحصیلی عالیتر هستیم.
نکتهی دیگر در ارتباط با آموزش و اشتغال نابینایان دسترسی نداشتن به هرگونه آموزش خُ رد در راستای تربیت نیروی
کار ماهر نابیناست .عالوه بر معضالت نابینایان برای تحصیالت دانشگاهی ،شاهد موفق نبودن آنها در دستیابی به
مهارتهای فنی برای تربیت نیروی کار ماهر در سطح کارگ ر هستیم .این رویکرد را شاید بتوان سطح پایینتری از
رویکرد تربیت نیروی ماهر برای ایفای خدمات مهندسی ارزیابی کرد؛ اما به هر حال موجب افزایش شانس دستیابی
نابینایان به فرصتهای شغلی هر چه بیشتر در جامعه است .با این وجود ،متاسفانه شاهد عملکرد بسیار ضعیف متولیان
امر آموزش و قانونگذاری در هر دو عرصهایم .البته تا به حال اقداماتی در جهت اعطای فرصتهای عملی به نابینایان
صورت گرفتهاست؛ اما متاسفانه مفید نبود ه و نتایج مطلوبی از آن حاصل نشدهاست .برای مثال ،احداث کارگاه نایلون
سازی ،یکی از اقدامات نادرستی بود که با مدیریت ناصحیح و نگرشی نادرست به یک فرصت شغلی ،تعطیل شد.
خالصهی کالم آنکه هیچ برنامهای برای بهرهمندی افراد نابینا از آموزشهای خرد در راستای تربیت نیروی کار ماهر و
نیمهماهر وجود ندارد و هیچ موسسهای در این حوزه مسئول نیست.
حسین شیرخانی

امیر مغنیباشی
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معلولیت عبارتست از فقدان یا کاهش فرصتها برای سهیمشدن
در زندگی اجتماعی؛ در سطحی برابر با دیگران یا به عبارتی دیگر
محدودیت مشارکت .معلولیت انواع مختلفی دارد از جمله معلولیت
جسمی ،ذهنی و روانی.
با توجه به صنعتیشدن اکثر جوامع و حوادث ناشی از این امر و
همچنین پیشرفتهای علمی و پزشکی که امکان زندگی طوالنیتری
را پس از ایجاد معلولیت فراهم کردهاند ،در حال حاضر تعداد افراد
معلول رو به افزایش است.
در گذشته اکثر خانوادهها وجود فرد معلول در خانواده خود را ناشی
از تقدیر ،سرنوشت ،چشم خوردن ،بالی الهی و  ...می دانستند؛ اما
خوشبختانه در حال حاضر اکثر مردم نگرش واقع بینانهتری به این
پدیده پیدا کردهاند و از علل واقعی آن از جمله عوامل ژنتیکی،
شرایط زایمان ،ازدواجهای فامیلی ،حوادث و ...آگاه شدهاند .این
امر باعث تالش مضاعف آنها در زمینهی پیشگیری ،درمان و
توانبخشی معلولیتهای مختلف گردیده است.
از آنجا که معلولیت حقیقتی انکارناپذیر است و هم بر سرنوشت
فرد و هم بر سرنوشت جامعه اثر میگذارد ،الزم است دولتها
و در حقیقت جامعه پاسخی برای آن داشتهباشند .یکی از این
پاسخها پیشگیری است .پیشگیری از ایجاد معلولیتها بهترین
و بهصرفهترین راه در زمینهی عدم تحمیل اثرات سوء و هزینههای
باالی درمان و توانبخشی به جامعه و خانوادههاست .متأسفانه در
این زمینه کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد.
یکی دیگر از اقدامات جامعه در جهت کمکردن نرخ معلولیت،
توانبخشی است .توانبخشی ،آمادهکردن فرد معلول برای زندگی
در جامعه و تعیین جایگاه قانونی او از یک سو؛ آمادهکردن جامعه
برای پذیرفتن فرد معلول به بهترین نحو و از سویی دیگر ایجاد
فرصتهای برابر برای افراد معلول در جامعه است.

در کشور ما در چند دههی اخیر پیشرفتهای زیادی در زمینهی
توانبخشی افراد معلول حاصل گردیدهاست؛ از جمله تأسیس مراکز
متعدد توانبخشی  -به تفکیک معلولیتهای مختلف -و استفاده
از متخصصان توانبخشی در این مراکز .البته این پیشرفتها کافی
به نظر نمیرسند .توانبخشی به معنای بازگرداندن فرد معلول به
جامعه است و نگرش غالب در کشورهای توسعهیافته نیز به همین
صورت میباشد ،اما متأسفانه در کشور ما اکثر افراد معلول به
صورت آسایشگاهی نگهداری میشوند و بیشتر به امور روزانهی
آنها رسیدگی میشود تا آمادهکردن آنها برای بازگشت به جامعه!
در اکثر مراکز توانبخشی کشور نسبت متخصصان توانبخشی به
تعداد افراد معلول با نسبتهای استاندارد جهانی بسیار متفاوت
است .اکثر افراد شاغل در مراکز توانبخشی مدرک تحصیلی مرتبط
با مسولیت خود را ندارند .عالوه بر این ،کار گروهی (Team
 )workکه یکی از ارکان اصلی و جداییناپذیر توانبخشی افراد
معلول است ،در اکثر مراکز توانبخشی کشور تعریف نشده و نادیده
گرفته میشود .در ایران هر واحد به صورت جداگانه به تصمیمگیری
تمایل دارند و در اکثر موارد به موازیکاری منجر میشود .همچنین
اکثر مسئوالن نیز کار گروهی را قبول نداشته و مایلاند تمامی
تصمیمات توسط خودشان گرفتهشود .متأسفانه موارد ذکرشده در
اکثر مراکز توانبخشی کشور در جریان است و باعث حضور و تثبیت
هر چه بیشتر افراد معلول در این مراکز می شود .عوامل پیشگفته
موجب میشوند این مراکز به مراکز نگهداری تبدیل شوند و به جای
بهبودی باعث وخیمتر شدن وضعیت معلوالن بشوند .در حالیکه با
استفاده از افراد متخصص در حوزهی توانبخشی و احترام واهتمام
به کار گروهی ،می توان امید بیشتری به بهبود شرایط افراد معلول
و فراهمشدن شرایط برای بازگشت این عزیزان به جامعه داشت.

اجتــــماعـــی

«حال توانبخشی خوب نیست»

مــددکار اجتمــاعی

چراغ روشن
روابط عمومی کانون توانا
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کانون توانا در یک نگاه

 -1بازدید دانشجویان دانشگاه علمیکاربردی «هالل احمر» از مجموعه فعالیتهای کانون
ب ه مناسبت روز جهانی کار و کارگر؛
 -2حضور مدیرعامل و یکی از کارفرمایان حوزهی اشتغال معلوالن در برنام ه صداوسیمای
استان بهمناسبت انعکاس روز جهانی کار و کارگر؛
 -3بازدید یگان ویژه از کارگاه تولیدی زیرانداز و کهنهی کودک و تقدیر از کارگران معلول
به مناسبت روز جهانی کار و کارگر؛
 -4تقدیر از کارگران کارگاههای کانون توانا (کارگاه تولید زیرانداز و کهنهی کودک،
شهروندکارت الکترونیک ،شرکت صنایع الکترونیک توانا ،تاکسی بیسیم قزوین ،کارگاه
بستهبندی محصوالت فیروز) به مناسبت روز جهانی کار و کارگر؛
 -5برگزاری نشست مرکزی کمیتهی پیگیری تسریع و تصویب الیحهی حقوق شهروندی
افراد معلول در سه جلسه؛
 -6برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت میالد حضرت علی (ع) و روز پدر در شعبهی
تاکستان کانون توانا؛
 -7حضور کانون توانا در نمایشگاه بین المللی محصوالت آرایشی و بهداشتی؛
 -8برگزاری نخستین اردوی فرهنگی ـآموزشی کودکان معلول در اردوگاه آموزشی شهید
بابایی آموزشوپرورش استان؛
 -9برگزاری اولین سمینار آموزشی « آیندهی بهتر» با مشارکت موسسهی همگام در سالن
آمفی تئاتر کتابخانهی امام خمینی؛
 -10بازدید مرکز تحقیقات ترمیم ضایعات نخاعی تهران از مجموعه فعالیتهای فرهنگی،
اجتماعی کانون توانا؛
 -11برگزاری برنامهی روز جهانی خانواده و قرائت پیام دبیرکل سازمان ملل؛
 -12برگزاری مسابقهی بین المللی نقاشی با موضع «سیارهی من زمین» در حوزهی
کودکان معلول؛
 -13برگزاری کالس آموزش آتشنشانی برای کارگاههای تحت نظر کانون؛

 -14حضور هنرکدهی توانا در سومین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در تهران؛
 -15اعزام  120نفر از کارکنان کانون توانا و شعبات الوند و تاکستان به اردوی
فرهنگیتفریحی تنکابن؛
 -16حضور رئیس هئیت مدیرهی کانون توانا در جامعهی معلوالن زنجان به مناسبت اعیاد
شعبانیه؛
 -17برگزاری کالس آیندهی بهتر برای کارکنان و دانشجویان متقاضی کار؛
 -18سخنرانی رئیس هئیت مدیرهی کانون توانا در بین دانشجویان استان گلستان با
موضوع کارآفرینی؛
 -19اطالعرسانی قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در سایت اینترنتی کانون توانا و
نظرسنجی از تشکلهای غیردولتی سراسر کشور؛
 -20بازدید مدیرکل توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور از مجموعه فعالیتهای
فرهنگی ،اجتماعی و کارگاهی کانون توانا؛
 -21برگزاری کالس آموزشی و درمانی برای معلوالن ضایعات نخاعی استان؛
 -22تقدیر از معلمان افتخاری مجموعه کانون توانا به مناسبت روز معلم؛
 -23بازدید کمیتهی مرکزی «پیگیری تسریع و تصویب الیحهی حقوق شهروندی افراد
معلول» از مجموعه فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی و کارگاهی کانون توانا؛
 -24اعزام یک تیم از باشگاه فرهنگی ورزشی فیروز به جشنوارهی المپیک و معلوالن در
تهران؛
 -25دیدار جمعی از اعضای هیئت مدیرهی کانون توانا با رییس دیپلماسی عمومی وزارت
امور خارجه ایران در راستای حرکت های بینالمللی؛
 -26برگزاري دوره ي مقدماتي اطفاء حريق در شرکت صنايع الکترونيک البرز توانا؛
 -27بازديد استادان دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) از کانون معلوالن توانا؛
 -28نشست نمايندگان سمن هاي استان قزوين با مديرعامل کانون توانا؛

بهنام خدايي كه در همين نزديكيست
«بهشت كوچكي كه ديدم»

رهايم نميكرد .در كشاكش غريب آنچه خوانده بودم و آنچه ديده بودم ،پرسه ميزدم.
آنچه خوانده بودم وعدهگاهی پرنعمت بود ،همراه با پاداش پرهيزگاران ،وآنچه ديده بودم؛
تجسم عيني وعدههاي معبود ...من روي همين زمين بهشتی پر از بارش عشق ديده بودم
و آدمهايي را كه وجودشان ،ترجمان مهرباني بود .آنچه ديده بودم ،توان دستها و پاهاي
بهظاهر ناتواني بود كه آهنگ زيستن مينواخت و روشنايي خيرهكنندهی چشماني بهگمان
تاريك ،كه خورشيد را معنی میکرد .چه بيهوده به دنبال يافتن تصويري براي بهشت
ميگشتم؛ آنچه ديده بودم ،خود ،بهشت مجسم بود .گوشهی اتاق ،همچنان خاطرات سفر
را زمزمه ميكردم .به خود كه آمدم ،ديدم چه اندازه دلتنگم!...
همهی اهالي بهشت كوچكي كه ديدم! كاش ميآمديد تا از حجم دلتنگيام براي تکتکتان
ميسرودم. ...

گوشهی اتاق نشسته بودم و شايد به خاطر لحظهاي و لَختي فرار از هياهوي رنجي كه
ميبريم ،به وعدههاي خدا فكر ميكردم .ميخواستم دوباره با تصويرهايي كه از خيلي
قبلترها ،از همان دوران مدرسه در ذهنمان حك شده بود ،فضايي چندوجب در چندوجب
را تصور كنم :فضايي سبز و آرام بیهيچ ردپايي از تشويش و نگرانی .از همان كودكي
ميدانستم كه اين اقليم پاك را بهشت مینامند .ميخواستم در خيالم ،بهشتي را تصور
كنم كه وعدهی ابدي پروردگار به بندگان پاكش است و  -هرچند در خيال -زمانی در آن
بيارامم .در اين خيالبافي هر چه با خود کلنجار میرفتم ،خاطرهی آخرين سفر حقيقي،

فاطمه مرادي ـ دليجان

کانون معلوالن؛ پیشگام حوزهی توانبخشی کشور

نشست دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی با
هیئت مدیرهی کانون معلوالن

بحث خودروهای مناسبسازی شده برای معلوالن بحثی است که از سالها قبل
بین معلوالن و سازمان بهزیستی مطرح شدهاست .این سازمان دو سال قبل با اعالم
مناسب معلوالن شدید و خیلی شدید،
ایجاد زمینهی مناسب برای واردات خودروی
ِ
سامانهای را راهاندازی کرده و از معلوالن ِ دارای شرایط خواست تا در این سامانه
ثبتنام کنند.
از آنجا که ثبتنام در سامانهی مذکور به عضویت در سازمان بهزیستی ،داشتن
گواهینامه و شرایطی از این دست مشروط بود؛ لذا تمامی معلوالن موفق به ثبتنام
اطالعات خود در سامانه نشدند .با توجه به اینکه انتخاب معلوالن شدید و خیلی
شدی ِد دارای شرایط به عهدهی سازمان بهزیستی بود ،در نهایت  4700نفر در
سراسر کشور متقاضیان دارای شرایط برای واردات خودرو شناخته شدند .درحال
معلوالن برخی استانها
حاضر مراحل تأیید ثبتنام آنها به پایان رسیده و اسامی
ِ
پس از تأیید وزارت رفاه به اداراتکل صنایع استانها ابالغ شدهاست.
اسامی معلوالن دارای شرایطِ استان قزوین نیز به ادارهکل صنایع استان قزوین
اعالم شدهاست که عالقهمندان برای اطالع از آن میتوانند به سایت ایرانتوانا
( )WWW.IRANTAVANA.COMمراجعه کنند.

به گزارش پیک توانا ،سید اکبر حسینی ،عضو هیئت مدیرهی کانون معلوالن توانا ب ه عنوان قائم مقام
رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلوالن در کلیهی امور مربوط به هیئت ورزشهای جانبازان و
معلوالن استان قزوین انتخاب شد.
گفتنی است این انتخاب در راستای ضرورت توجه به توانمندسازی معلوالن و اهمیت ورزش در این
امر در نیل به توانبخشی روحی و جسمی معلوالن صورت گرفتهاست.
این مسئول کانون معلوالن توانا که خود از ورزشکاران معلول استان در رشتهی بسکتبال با صندلی
چرخدار است ،مدیرعامل باشگاه فرهنگیورزشی فیروز نیز میباشد .در حال حاضر  6رشتهی ورزشی
زیر نظر این باشگاه در حال فعالیتاند.
گفتنی است حسینی در حال حاضر مدیرعامل تعاونی فراگیر ملی ،عضو هیئت مدیرهی کانون معلوالن
توانا و نمایندهی سمنهای حمایتی استان در شورای مشارکت مردم در سالمت استان قزوین است .

کانون توانا آماده برگزاری جشنواره ی شانزدهم
معاون فرهنگیاجتماعی کانون معلوالن توانا از برگزاری شانزدهمین جشنوارهی تشویق دانشآموزان
ممتاز در محل کانون معلوالن توانا خبر داد.
محمدحسن هادی در گفتوگو با پیک توانا از برگزاری جشنوارهی شانزدهم در محل سینمای تابستانی
کانون معلوالن توانا خبر داد و گفت« :در دو سال گذشته جشنوارههای چهاردهم و پانزدهم به دلیل
تغییرات رخ داده در فضای کانون معلوالن در سالنهای شهیدبابایی و کوثر برگزار شد.
شانزدهمین جشنوارهی تشویق دانشآموزان ممتاز پس از دو سال دوباره در کانون معلوالن توانا برگزار
میشود».
وی اظهار کرد« :با تمرکز صورتگرفته و انتقال کارگاه تولید زیرانداز کودک به بیرون از کانون ،فضای
خوبی ایجاد شده و میتوانیم جشنوارهی امسال را در محل کانون توانا برگزار کنیم .این اقدام ،عالوه
بر صرفهجویی در هزینهها ،به تسلط کامل در برگزاری جشنواره و جلب رضایت خانوادهها نیز منتهی
میشود».
وی تصریح کرد:جشنوارهی شانزدهم از  12تا  16مردادماه سال جاری برگزار میشود و جشنوارههای
دو شعبهی الوند و تاکستان بعد از این تاریخ برگزار خواهند شد.

اعزامی باشگاه فرهنگی ـ ورزشی فیروز
حضور تیم
ِ
درجشنوارهی المپیک و معلوالن
به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی فیروز ،تیم اعزامی این باشگاه شامل  14نفر از
ورزشکاران زن و مرد در ردههای سنی مختلف بود .این تیم به مناسبت گرامیداشت هفتهی المپیک
در جشنوارهی ورزشی المپیک و معلوالن حضور یافتند».
این جشنواره از 31خرداد تا  6تیرماه ،در تهران و همزمان با مردم سایر کشورهای جهان برگزارگشته
وحضور نمادین جمعی از معلوالن را در قالب انجام فعالیتها و رقابتهای شاد و مفرح ورزشی بهدنبال
داشت.
ارتقای سطح سالمتی و نشاط در جامعه ،توسعهی ورزش همگانی بهویژه در میان افراد معلول و
آشنایی معلوالن با رشته های تحت پوشش فدراسیون ورزشهای همگانی از اهداف این جشنواره بود.
گفتنیاست تیم  14نفرهی اعزامی باشگاه فرهنگیورزشی فیروز ،در رشتههای ورزشی سوارکاری،
بوچیا ،تیر و کمان ،پینگپنگ ،فوتبالدستی ،طنابکشی ،پرتابپنالتی ،تیر و هدف ،مچاندازی،
صندلی چرخداررانی و غیره به رقابت پرداختند.

برگزاری رقابتهای «بوچیا» در استان قزوین ،به
همت کانون باشگاه فرهنگی ـ ورزشی فیروز
نخستین رقابت ورزشی معلوالن فعال در رشتهی بوچیا در استان قزوین ،با هدف تشویق افراد دارای
معلولیت شدید ،ایجاد زمینهی حضور اجتماعی آنها و آشنایی مردم با این رشتهی ورزشی در سالن
جانبازان مجموعهی ورزشی شهید بابایی قزوین برگزار شد».
به گزارش پیک توانا ،در این رقابت دوستانه که به همت باشگاه فرهنگیورزشی فیروز ،هیئت
ورزشهای جانبازان معلوالن قزوین و کانون معلوالن توانا برگزار شد 30 ،نفر از دختران و پسران
معلول ،در قالب تیمهای باشگاه پیروزی تهران و فیروز قزوین به رقابت پرداختند.
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معرفی اسامی معلوالن دارای شرایط واردات خودرو
در استان قزوین توسط سازمان بهزیستی کشور

رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلوالن استان قزوین

اجتــــماعـــی

دانشجویان دکترای دانشگاه توانبخشی و علوم بهزیستی تهران به همراه مدیرکل
توانمندسازی بهزیستی کشور از کانون توانا بازدید کردند.
به گزارش پیک توانا ،دانشجویان دوره دکترای دانشگاه علوم بهزیستی با اعضای
هیئت مدیره و مدیران کانون معلوالن نشستی داشته و از نزدیک به مشاهدهی
فعالیتهای این کانون پرداختهاند.
مدیرکل دفتر توانمندسازی معلوالن سازمان بهزیستی کشور در این نشست ،ضمن
تشکر از فعالیتهای کانون معلوالن گفت« :ما درقالب یک گروه دانشجویان دورهی
دکترا در رشتههای مرتبط با حوزهی معلولیت به همراه گروهی از سازمان بهزیستی
کشور برای بازدید از یک تشکل موفق کشور در حوزهی معلوالن ،به کانون معلوالن
تونا آمدهایم».
دکتر کیوان دواتگران ضمن تشکر از پیشنهاد دکتر راشدی ،دانشجوی دکترای
سالمندشناسی برای این بازدید نگرش کانون تونا را تحسین کرده و گفت« :کانون
باید با نامالیمات اجتماعی کنار بیاید تا بتواند موفقیتهای بیشتری کسب کند».
وی افزود« :تغییر نگرش در جامعه کار دشواری بوده و مشکالت زیادی به همراه
دارد .من برای مسئوالن این تشکل آرزوی سالمتی و موفقیت دارم».
دکتر اسدی ،کارشناسارشد مدیریت توانبخشی ،ضمن تشکر از فرصت بهوجودآمده
برای این بازدید گفت« :با توجه به اینکه کانون توانا کار خود را در سال  74آغاز
کردهاست ،مشکالت زیادی داشته و شما از پیشگامان این حوزه در کشور هستید».
وی با تشکر از اقدامات کانون توانا ،خطاب به اعضای کانون گفت« :از نگاه ترحمآمیز
به معلوالن به دیدگاه حقمحورانه رسیدهایم و شاید تاثیر شما در این حوزه از
سازمان بهزیستی هم باالتر بوده باشد».
این مسئول حوزه توانبخشی بهزیستی با تصریح این مطلب که اکنون ثمرهی 20
سال فعالیت کانون را پیش چشم داریم ،افزود« :دور هم جمعکردن این تعداد عضو
و به موفقیترساندن یک تشکل کار آسانی نیست و این کار تنها عشق میخواهد».
مدیر عامل کانون معلوالن ضمن خوشآمدگویی به مهمانان ،در معرفی کانون توانا
گفت« :ما فعالیت خود را از  20سال قبل آغاز کردهایم .در آغاز به معلوالن به
عنوان افراد ضعیف و نیازمند نگاه میشد ،پس ما «تغییرنگرش» را رویکرد اصلی
خود دانسته و با برنامههای مختلف به اصالح باورهای جامعه اقدام کردیم».
محمدرضا هادیپور با تأکید بر اینکه کانون توانا «کمک بالعوض»را مخالف عزت و
کرامت انسانی معلوالن میداند گفت« :ما هرگز کمک بالعوض درخواست نکرده و
معتقدیم که اگر «معلول» شاغل باشد ،از حضور اجتماعی و استقالل برخوردار بوده
و بار اجرایی و مالی دولت را نیز کاهش خواهدداد.
محمدحسن هادی ،معاون اجتماعیفرهنگی کانون معلوالن با اشاره به اینکه ما در
بحث توانمندسازی ،به طور عملیاتی وارد شدهایم گفت« :ما میخواهیم عملیات
اجرایی را به یک پروسهی علمی تبدیل کنیم تا قابلیت انعکاس پیدا کند».

انتصاب عضو هیئت مدیرهی کانون معلوالن توانا به قائم مقامی

آموزش برخورد صحیح با دانشآموزان معلول
مدیرعامل کانون معلوالن خواستار آموزش برخورد صحیح با دانشآموزان معلول شد.
مدیرعامل کانون معلوالن توانا در جمع اعضای کانون و معلمهایی که همکار افتخاری
کانون معلوالناند ،خواستار فرهنگسازی در مدارس و آموزش برخورد صحیح با
دانشآموزان معلول شد.
محمدرضا هادیپور در نشستی که بهمنظور تقدیر از معلمها و دبیران افتخاری کانون
معلوالن برگزار شدهبود ،از زحمات این همکاران تشکر کرده و گفت« :متأسفانه تاکنون
برخورد صحیح با دانشآموزان معلول در مدارس ما بهطور جدی مورد توجه قرار نگرفته
و برخی از این دانشآموزان به دلیل برخوردهای نادرست همکالسیهای خود با کمبود
اعتمادبهنفس مواجه شدهاند».
وی خطاب به دبیران و همیاران افتخاری کانون توانا ادامه داد« :شما عزیزان نمایندگان
ما در آموزش و پرورش هستید و از شما میخواهیم ضمن انتقال مطالب به مسئوالن،
در اشاعهی این فرهنگ بازوی توانمند کانون معلوالن باشید .از سیستم آموزشی کشور
میخواهیم با برقراری استانداردهای صحیح رفتاری و بیان نکات آموزشی ،دانشآموزان
و معلمان را در برخورد به دانشآموزان معلول توجیه کرده و برابری توانمندیهای آنها
را مورد تأکید قرار دهد».
هادیپور تصریح کرد« :دانشآموزان امروز ،ذخیرههای فردای جامعهاند و هرچه
آموزششان هدفمحورتر باشد ،در آینده محصول بهتری برداشت خواهیمکرد .بهتر
است فرهنگسازی و اصالح نگرش جامعه به توانمندیهای معلوالن از سنین کودکی
آغاز شود».
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کانون معلولین توانا با سازمان نظاممهندسی استان قزوین بهمنظور حمایت از معلوالن
در تهیهی مسکن مناسب وارد تفاهم شد.
به گزارش پیک توانا :به موجب این تفاهمنامه سازمان نظام مهندسی برای هر عضو
معلول کانون معلولین توانا پروانهی ساختمان را خارج از سهمیهی نظارت مهندسان
صادر میکند.
این امتیاز برای هر فرد دارای معلولیت تنها برای یکبار و تا سقف 150مترمربع صادر
میشود.

«حضور کانون معلولین توانا در سومیننمایشگاه بینالمللی صنایعدستی»
هنرکدهی توانا ،زیر نظر کانون معلولین در سومین نمایشگاه بینالمللی صنایع دستی
حضور پیدا کرد.
به گزارش پیک توانا ،واحد هنرکدهی توانا -که از جمله واحدهای زیر نظر کانون
معلولین تواناست -در سومین نمایشگاه بینالمللی صنایعدستی شرکت کرد.
گفتنی است ،کانون توانا با هدف انعکاس توانمندیهای معلوالن و ارائهی محصوالت
تولیدی آنها در این نمایشگاه حاضر شدهاست.

حضور کانون معلوالن توانا در بیستویکمین
نمایشگاه بینالمللی مواد شوینده

کانون معلوالن توانا در بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی مواد شوینده ،پاککننده،
بهداشتی ،سلولزی و ماشینآالت وابسته حضور چشمگیری داشت.
به گزارش پیک توانا ،واحد اجتماعی و هنرکدهی کانون معلوالن در بیستویکمین نمایشگاه
بینالمللی مواد شوینده ،پاک کننده ،بهداشتی ،سلولزی شرکت کرده و ضمن معرفی کانون
و فلسفهی وجودی آن ،بازدیدکنندگان را با اهداف این کانون آشنا کردند.
همچنین واحد هنرکدهی توانا که برای حضور در این نمایشگاه بخشی از غرفهی فیروز را در
اختیار داشت به ارائهی محصوالت و صنایعدستی تولیدشدهی معلوالن پرداخت.
استاندار و مدیرکل صنایع قزوین ضمن حضور در این نمایشگاه از غرفهی کانون توانا و فیروز
بازدید کردند و به زحمات و حضور پررنگ کانون در جامعه را ارج نهادند.
استاندار و مدیرکل صنایع قزوین در حاشیهی بازدید از غرفهی کانون توانا و فیروز با رئیس
هیئت مدیرهی کانون توانا مالقاتی داشتند و ضمن ارج نهادن به حضور اجتماعی کانون توانا
به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
«مرتضی روزبه» در نشستی در این غرفه ،به فعالیتهای کانون اشاره کرده و گفت« :کانون در
میان اقدامات خود چند کار اساسی کرده که حرکتهای فرهنگیاجتماعی ،تغییر نگاه جامعه
به معلوالن ،تبدیل معلوالن به عناصر فعال جامعه ،بازپروری روحی معلوالن و خانوادههای
آنها ،ازدواج معلوالن ،سفرهای گروهی و ایجاد اشتغال از مهمترین آنها هستند».
رئیس هیئت مدیرهی کانون معلوالن با اشاره به تنوع فعالیتهای کانون توانا درمان ،آموزش،
ورزش ،هنرهای دستی و اشتغال در منزل را از شاخههای کاری کانون برشمرده و گفت:
«سایت ایران توانا مهمترین پایگاه اطالعرسانی معلوالن در کشور بوده و سایتهای مرتبط
برای انعکاس اخبار به این پایگاه مراجعه میکنند».

برگزاری جلسهی ارزیابی ماهنامهی پیک توانا
اولین جلسهی ارزیابی ماهنامهی پیک توانا برگزار شد.
به گزارش پیکتوانا ،اولین جلسهی ارزیابی ماهنامهی پیک توانا در سال جاری با
حضورمدیرمسئول ،شورای سردبیری ،اعضای تحریریه ،نویسندگان و همکاران ماهنامه و
کارکنان کانون معلوالن توانا برگزار شد.
در این نشست بخشهای مختلف ماهنامه به تفکیک مورد بررسی قرار گرفتند و هر یک از
حاضران نظرات خود را ارائه دادند.
همچنین زیباسازی دفترکار ماهنامه ،توزیع موثر و استفاده از دیدگاههای مختلف از جمله
پیشنهادهای ارائهشده به نشریهی پیک توانا در این نشست بود.

عضو محتـرم هیـات مدیرهی کانون معلولین توانا و مدیرعامل
باشگاه فرهنگی-ورزشی فیروز

جناب آقای سید اکبر حسینی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت قائم مقـام رئیس هیات ورزش های جانبازان
و معلوالن اســتان قــزوین تبریــک عرض نـموده و برای جنابعالی توفیق روزافزون
آرزومندیم.کانون معلولین توانا

«نقش موثر کانون معلوالن در ورود معلوالن به اجتماع»

«برگزاری دومین جلسهی کمیتهی پیگیری تسریع قانون جامع حمایت از معلوالن»
دومین جلسهی کمیتهی پیگیری تسریع قانون جامع حمایت از معلوالن با حضور نمایندگان
هفت تشکل ،به میزبانی کانون معلوالن توانا برگزار شد.
به گزارش پیک توانا ،نمایندگان انجمنهای ضایعات نخاعی ایران ،جامعهی معلوالن زنجان،
انجمن معلوالن دلیجان ،انجمن توانای آمل و کانون معلوالن توانا در این جلسه حضور داشتند.
در این نشست ،تشکلها ضمن انتقال تجربه و تبادل افکار به بررسی روشهای موثر در تسریع
قانون جامع حمایت از معلوالن پرداختند.
رئیس کانون معلوالن توانا ضمن خوشآمدگویی به نمایندگان تشکلها ،بر ضرورت تصویب
قانون جامع تاکید کرده و گفت« :همهی ما خادم معلوالن هستیم» .سیدمحمد موسوی در
ادامه افزود« :ما باید به فکر آندسته از معلوالنی باشیم که زخم بستر دارند و حتی قادر به
بیرونآمدن از منزل خود نیستند.
موسوی با بیان اینکه هیچیک از تشکلهای حاضر برای گرفتن مقام نیامدهاند ،اذعان داشت:
«ما خود را خدمتگذار معلوالن میدانیم و با این هدف وارد فعالیت شدهایم».
مدیر انجمن ضایعات نخاعی ایران از رایزنی با دانشگاه توانبخشی و علوم بهزیستی خبر داد و

گفت« :برای برگزاری سمیناری یکروزه وارد رایزنی با این دانشگاه شدهایم؛ خوشبختانه این
رایزنیها نتیجهبخش بودهاست».
سیداکبر حسینی ،دبیر برگزاری نشست تشکلها ،ضمن اعالم اینکه هماکنون  180تشکل
فعال و پویا در کشور وجود دارد ،گفت« :بررسی الیحهی قانون جامع معلوالن در کمیسیون
اجتماعی دولت به اتمام رسیده و تا دو هفتهی دیگر به مجلس میرسد» .علی ضرابی افزود:
«این سمینار یکروزه با هدف دریافت مقاالت علمی با موضوع «علل عدم اجرای قانون جامع»
حمایت از معلوالن ،در اواسط مهر ماه ،برگزار خواهد شد».
مدیر انجمن معلوالن دلیجان نیز ضمن تشکر از زحمات کانون معلوالن گفت« :در این همایش
باید چهارچوب قانونی لحاظ شود و علل عدم اجرای قانون جامع بهدرستی مورد توجه قرار
گیرد.
همچنین دعوت از تشکلهای فعال کشور بهمنظور انعکاس مشکالت معلوالن سراسر کشور
یکی از موارد مطرحشده در این جلسه بود.
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شاید سخن گفتن از نامناسببودن فضاهای شهری در جامعهی مدرن امروز -البته اگر
واقعا مدرن باشد -برای معلوالن کمی عادی شدهباشد؛ اما واقعیت این است که بخشی از
افراد جامعه به همین علت و در همین مدرنیته همواره با مشکالتی روبهرو بوده و از انجام
فعالیتهایی که برای بسیاری از افراد تندرست عادی است باز میمانند.
افراد معلول به دلیل نامناسببودن خودروها ،هتلها ،رستورانها ،اماکن تفریحی و غیره در
مسافرت رفتن و حتی تفریحکردن با محدودیتهایی مواجهاند .این محدودیتها دامانگیر
خانوادههای معلوالن نیز میشود و هیچ ارگان و نهادی نیست که در رفع این موانع برای
بزرگترین اقلیت جامعه بکوشد.
کانون معلوالن توانا در نوزدهمین سال تاسیس خود ،بیش از  130اردوی سیاحتی ،تفریحی
و فرهنگی برگزار کرده و تاکنون بیش از صدها معلول را در خالل این اردوها توانبخشی
کردهاست .آخرین نمونهی برگزاری این اردوها و اولین اردوی تفریحی کانون در سال جاری،
اردوی تنکابن بود که با حضور ۱۲۰معلول در خرداد ماه سال جاری برگزار شد.
کانون معلوالن از بسیاری از ادرات و نهادها برای معلوالن مفیدتر است
مسئول برگزاری این اردو با بیان اینکه برگزاری اردوهای تفریحی در حضور اجتماعی
معلوالن نقش بهسزایی دارد ،گفت« :کانون معلوالن توانا این اردوی سه روزه را با دو هدف
انتقال تجربیات و آشنایی و تعامل افراد معلول با یکدیگر برگزار کرد» .حسین طارمیان افزود:
«کانون توانا با تأکید بر اهمیت اردوهای تفریحی و تاثیر آن بر تغییر نگرش خانوادههای
دارای فرزند معلول در پذیرش توانمندیهای فرزندان خود ،همهساله اقدام به برگزاری
اردوهای این چنینی میکند».
اردوها موجب خودباوری می شوند
مرضیه برنگ ،عضو علیالبدل هیأتمدیره و عضو شورای ده نفرهی کانون معلوالن توانای
شعبهی تاکستان ،که برای چهارمین بار با کانون توانا به اردو آمدهاست ،گفت« :کانون
معلوالن توانا با برگزاری اردوهای دستهجمعی برای معلوالن ،نقش موثری در ورود آنان
به اجتماع و اجتماعی کردن آنها دارد» .وی -که مجری جشنوارههای تشویق دانشآموزان
ممتا ِز شعبهی تاکستان نیز هست  -ادامه داد« :بچههای معلول در این اردوها با یکدیگر
آشنا میشوند و ضمن پیبردن به اهداف کانون معلوالن توانا ،از تجربیات یکدیگر استفاده
میکنند» .این عضو کانون معلوالن تاکستان که مسئول امور مربوط به سایت وگرافیک این
شعبه نیز هست میگوید« :افراد با معلولیتهای مختلف در این اردوها شرایط دیگران را
میبینند و عالوه بر پذیرش و باور معلولیت خود به توانمندیهای خود نیز پی میبرند».

اردوها راهی برای تقویت روحیه
«ابوالحسن خلج» از دیگر اعضای کانون توانای شعبهی تاکستان -که برای اولین بار در
اردوهای تفریحی کانون معلوالن شرکت کردهبود -ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این
اردو ،برگزاری اردوهای اینچنینی را راهی برای نزدیکی دوستان معلول به یکدیگر دانسته
و گفت« :حرکتهایی نظیر این اردو میتوانند موجب تقویت روحیه و حضور اجتماعی
معلوالن شوند».
وی همچنین با اشاره به این مطلب که در اردوهای بعدی کانون معلوالن نیز شرکت خواهد
کرد ،افزود« :بهتر است مکانها و شهرهای مختلف برای اردوها در نظر گرفته شود تا افراد
ضمن قرارگرفتن در جمعهای دوستانه با شهرهای بیشتری آشنا شوند».
از کانون تشکر می کنم
«طوبا ارجینی» معلول ضایعهی نخاعی است و آشناییاش را با کانون معلوالن شعبهی
تاکستان مدیون معرفی یکی از دوستانش است .وی به پیک توانا گفت« :اردوهای تفریحی
و دسته جمعی جایگاه ویژهای در تغییر روحیهی معلوالن داشته و من از کانون معلوالن
بهخاطر این اقدام اساسی تشکر میکنم».
کانون توانا را دوست دارم
«الهه حسین خانی» ۱۸ساله ،از دیگر اعضای شعبهی کانون معلوالن تاکستان ،گفت« :من
کانون توانا را خیلی دوست دارم؛ اما بهخاطر محدودیتها نمیتوانم زیاد به کانون بیایم».
وی -که به دلیل بیماریاش روی صندلی چرخدار نشستهبود -ادامه داد« :این اردو بهترین
ی من است و اگر کانون توانا اردوهای دیگری هم برگزار کند ،حتماً در آنها
مسافرت زندگ 
شرکت میکنم .ای کاش در کشور ما اتوبوسهای مناسبسازی شدهای برای معلوالن وجود
داشته که میتوانست سفر را برای معلوالن راحتتر کند».
کانون توانا مفیدتر از ادارات و نهادها
مهناز حسینی نژاد که دارای فرزند معلول است گفت« :کانون معلوالن از بسیاری از ادرات
و نهادها برای معلوالن مفیدتر است» .وی ادامه داد« :اردو هم برای روحیهی خانوادهها و
هم برای خود معلوالن موثر است .اگر میشد کانون توانا تعداد این اردوها را زیادتر کرده و
سنی نزدیک به هم قرار دهد تا کارهای گروهی بیشتری انجام دهند
معلوالن را در ردههای
ِ
بهتر بود».
ی با کانون توانا مسافرت برایم کابوس بود
پیش از آشنای 
«شبنم رحمنی»که نزدیک به  8سال است که عضو کانون معلوالن شعبهی تاکستان
شدهاست ،به پیک توانا گفت« :در حال حاضر دیپلم کامپیوتر هستم و پاییز امسال وارد
دانشگاه میشوم» .وی که از طریق دوستان مادرش به این شعبهی کانون معرفی شدهاست
ادامه داد« :بیشترین همکاری من با شعبه هنگام برگزاری جشنوارههاست و من بارها با
کانون توانا به اردو رفتهام».
این عضو ۱۹ساله با بیان اینکه اردوها در حضور اجتماعی معلوالن بسیار تاثیرگذارند ،تصریح
کرد « :پیش از آشنایی با کانون توانا مسافرت برای من کابوس بود :من قبول نمیکردم به
سفر بروم ،خانوادهام هم با سختی روبهرو بودند .کانون معلوالن برای من بسیار مفید بود.
پیش از عضویت در کانون روحیهی خوبی نداشتم و با معلولیت خودم کنار نمیآمدم؛ اما
حاال موضوع مسافرترفتن برایم عادی شده و با بسیاری از مسائل کنار آمدهام».
شبنم رحمنی نیز گفت« :قبل از ورود به مجموعهی کانون ،بسیار حساس بودم و به دوستان
و اقوام حتی اجازه نمیدادم که پیش من کلمهی معلول را بهکار ببرند؛ اما حاال بهقدری این
موضوع برایم جا افتاده که با طرح این مسائل ،کاری می کنم که دیگران هم با من احساس
راحتی کنند.
وی اذعان کرد« :سالها پیش دختر خالههایم از برخورد با من میترسیدند و اگر در حضور
من کلمهی معلول را به کار میبردند ،بسیار ناراحت میشدم؛ اما حاال میتوانم بگویم که
کانون معلوالن توانا نگاه مرا تغییر داده و مقولهی معلولیت را برایم عادی کرده است».

«اولین اردوی آموزشی ـتفریحی کودکان معلول»
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«روزگار» روی صندلی راحتیاش لم دادهبود و در کمال صبوری پا روی پا انداختهبود .پیپ
خوشدست و قدیمیاش را به دندان گرفتهبود و ریههایش را با دود حاصل از پکهای عمیق
پر میکرد .چشم از صدها تلویزیونی که روبهرویش قرار داشتند برنمیداشت .همهی اجسام،
آن واحد حواسش به همهچیز و
همهی آدمها و همهی مکانها روبهرویش قرار داشتند .در ِ
همهکس بود .گاهی با انگشت سبابه سبیلهای کلفتش را تاب میداد و از البهالی نردههای
بالکن -برای اطمینان بیشتر -زیرچشمی اطراف را میپایید تا مبادا مگس یا پشهای دور از
چشم او به پرواز درآید!...
آسمان سایهاش را روی زمین گسترده بود .بچهابرهای شیطانی میان زمین و آسمان به این
سو و آن سو میدویدند .خورشید هرازگاهی گیسوان طالییاش را تاب میداد و نسیمی از
انتهای انوار طالییاش نرم و سبک به هوا برمیخاست تا خنکای دلهای بیقراری باشد که
چهره در پس معصومیت نهان کرده و دل تسلیم کردهاند به آنچه که نامش «تقدیر» است.
روزگار همچنان در ابهت غرق بود و کائنات را با اقتدار میپایید ،اما شاید یکی از تلویزیونهایش
خراب بود .او خبر نداشت ،شاید هم خبر داشت و برایش مهم نبود ،یا مهم بود ولی نمیتوانست
درستش کند ،یا میتوانست و بیخیال بود و با خود میگفت« :در آن قسمت از دنیا مگر چه
اتفاق مهمی خواهدافتاد؟ همهی اتفاقات دنیا زیر پلکهای من جریان دارد! گیریم میان این
همه تکاپو یک نقطه هم کور باشد».
این را گفت و به صندلی راحتیاش تکیه کرد و دستهایش را پشت سرش بههم گره زد .به
این فکر کرد که دوباره پیپش را آتش کند و به تماشاکدهاش زل بزند.
کمی دورتر از آنجا که مقر پاییدن روزگار بود ،زیر تصاویر گنگ تلویزیونی که خراب بود-
درست در همان نقطهی کور -کودکان «عشق» دور هم جمع شدهبودند تا آواز عاشقی
سردهند و محبت را تصویر کنند .دستهایشان از خوبی لبریز بود و چشمهایشان در انتظار
دست توانمندی بود که بتواند روزگار خوشی برایشان ورق بزند .در اظطرابی خاموش به سر
میبرد .این اظطراب خاموش ،سالها پیش در مرز ناهشیار زمانه ،زیر چشمهای تیزبین روزگار
بیدار شدهبود و در رگهای کودکان حوا جاری میگشت.
اینجا نقطهی کور روزگار ،اینجا نقطهی فراموش شده ،اینجا فاصلهی میان پاییدن و
نپاییدن؛ اینجا دروازههای کانون معلوالن تواناست؛ هنگامیکه کودکان معصوم را به اردوی
آموزشیتفریحی دعوت میکند.
اینجا کانون معلوالن است به وقت هزار وسیصد و نتپیدن ،نتپیدن و باز نایستادن .اینجا وقت
جاریشدن در سلولهای روزگار است ،وقت سیال بودن در حریم لحظههایی که شاید در
حساب و کتاب روزگار جایی ندارند .وقت تنگ است و باید جنبید تا مبادا تصویر تلویزیون
در گوشهای از این دنیا شفاف شود و چشم روزگار ،آرامش این باغچهی کوچک را نتواند تاب
بیاورد .تا مبادا ابری بهقصد بغُرد و بارانی ناغافل از راه برسد.
کودکان! کودکی خود را به اجرا بگذارید و بلندترین فریادهایتان را رها کنید! ریههای نحیفتان
را از تازهترین عطرهای نسترنهای نورستهی بهار پر کنید و آرام و بیدلهره در این دشت
بخرامید و بدانید کافیاست روزگار را بهخواب بیندازید؛ آنوقت دست باالی «دست تقدیر»
بسیار خواهد بود. ...
کانون معلوالن توانا همزمان با روز جهانی «خانواده» کودکان معلول و مادران آنها را به
اردوی یکروز ه با رویکرد آموزشیتفریحی دعوت کرد.
کانون معلوالن اولین تشکلی است که برای «کودکان معلول و خانوادههایشان» اردوی ویژهی
آموزشیتفریحی برگزار میکند.
 35کودک معلول بههمراه مادرانشان ،مهمان کانون توانا شدند تا اعضای این کانون با همکاری
مسئوالن مهدکودک ستاره ،مدرسان حرکات اصالحی و مثبتاندیشی اوقات خوشی را برای
آنها رقم بزنند.
پیام دبیرکل سازمان ملل در رابطه با روز جهانی خانواده برای کودکان حاضر در این اردو
خواندهشد تا کودکان با مقولهی «ایجاد آیندهای پایدار برای بشریت» آشنا شوند.
معلوالن موفق را مرهون
معاون اجتماعیفرهنگی کانون توانا در این اردو موفقیت
ِ
خانوادههایشان دانست و از مادران خواست که با برخورد درست با کودک معلول خود،
توانمندیهای او را بارور کنند.
در این اردو به کودکان معلول گفته شد« :معلولیت اگرچه عاملی محدودکننده است ،اما
ناتوانی نیست .پدرها و مادرها میبایست با نگاه و رفتار خود این نکته را در کودک خود
نهادینه کنند و به استعدادهای آنها اهمیت بدهند».

ن را به بازیهای فکری دعوت کرد و مسابقات
«مدیر مهدکودک ستاره» در این اردو کودکا 
مشترک بین کودکان و مادران آنها برگزار کرد.
الهه رافعی ،مدیر مهد کودک ستاره ،با اینکه 24سال در حوزهی کودک کار کرده و از این
کار لذت بردهاست به منظور گسترش همکاریبا کانون توانا در رابطه با کودکان معلول ابراز
عالقه کرد.
مادران نیز از برنامههای این اردو بینصیب نماندند و عالوه بر شرکت در مسابقات مشترک
با کودکانشان ،از شعرخواندن و عکس گرفتن با بچههایشان لذت بردند .ویدا محمدخانی،
کارشناس حرکات اصالحی ،حرکات اصالحی را به آنها آموزش داد.
آموزش مهارتهای زندگی توسط عباس براری ،مدرس این رشته ،نیز از دیگر برنامههایی بود
که برای خانوادهها اجرا شد.
یکی از مادران حاضر در این اردو ،از کانون توانا بهخاطر برگزاری اردو تشکر کرد و گفت:
«دخترم ،عصمتالسادات ،به بیماری پی.کی.یو مبتالست و کانون توانا توانست امروز او را از
همیشه خوشحالتر کند».
او از کانون توانا تشکر کرده و گفت« :ما از چند روز قبل برای آمدن به این اردو آماده
شدهبودیم .مدت ها بود عصمت را به ایناندازه شاد ندیدهبودم».
مادر ابوالفضل عباسی نیز گفت« :پسر من ناشنواست ،ولی وقتی امروز این همه کودک مثل
خودش را دید به من گفت از اینکه میبیند تنها نیست بسیار خوشحال است».
نعمتی نه ساله که از انحراف پا رنج میبرد ،از مسئوالن کانون توانا خواهش کرد
امیرحسین
ِ
که اردوهای بیشتری برگزار کنند.
عباس پسرک کوچک  8سالهای است که معلولیت ضایعهی نخاعی دارد و روی ویلچر نهچندان
مناسبش نشسته و سرش به نقاشیاش گرم است .عباس میگوید« :کانون را خیلی دوست
دارم ،اینجا به من خوش میگذرد».
پدر حلما گفت« :دختر من فلجمغزی است ،من همیشه از اینکه دخترم چنین مشکلی دارد
ناراحت بودم؛ اما امروز و در این اردو نظرم تعییر کرد .کانون توانا مرا از حالتی شبیه به
افسردگی درآورد و حاال میخوام به دخترم افتخار کنم .میخواهم خوشبخت بودن را یاد
بگیرم».
کودکان معلول در این اردوی یکروزه در بازیگاه کودک بازی کردند و لذت بردند .آنها
بازیهای فکری کانون را دوست داشتند و در فضایی شاد شعر خواندند و عکس یادگاری
گرفتند.
آشنایی با مشکالت خانوادههای دارای فرزند معلول ،توانبخشی روحی آنها و استعدادیابی
کودکان زیر  13سال از مهمترین اهداف برگزاری این اردو بود .همچنین اجرای موسیقی شاد،
گرفتن جشن تولد ،نقاشی با آبرنگ و سفالگری بخشهای دیگری از برنامههای اجراشده در
این اردو بودند.
اینجا روزگار به خواب رفته و زمان سردرگم ،میان پلکهای من و تو آویزان است .کوتاه
نمیآید از رامبودن غیرعادی خویش و چه زیباست بازیچهی عشق بودن؛ بهدور از نگاههای
شمارشگر. ...
خدا عهد بسته از من و تو پشتیبانی کند ،همانگونه که گیسوان خورشید را در هم میبافد،
تلویزیون روزگار را در یک نقطه
بیآنکه کسی را یارای تماشای آن باشد؛ همانگونه که
ِ
کور میکند تا چشم حسودان نگاهمان نکند؛ همانوقت که ابر را وعده میدهد تا صبر کند
و غرشی به کار نبندد؛ همانطور که به زمان دستور میدهد تا بایستد و اب ِر بارانزا بیتاب
نشود و دست نگهدارد.
همهچیز به همکاری و اطاعت ایستادهاند و ابر بیتاب ،تا آخرین لحظهی این اردوی
دوستداشتنی لبخند میزند و درست همان هنگام که کودکان به رفتن و برچیدهشدن
اسباب اردو رضایت دادهاند ،غرش آغاز میکند.
روزگار هنوز به پیپ قدیمیاش پُک میزند و تصاویر دنیا را از صدها تلویزیون -بهجز یکی-
دریافت میکند ،اما نه! گویا تصویر این یکی هم در حال اصالحشدن است .تصویری میآید،
همیشگی معمولی.
میرود و دوباره میآید .از همان تصویرهای
ِ
پیپ قدیمی میان لبهای این پیرمرد کهنسال جا گرفته و چشمهایش به جوالن عادت
کردهاند .تصویر بازگشته را میپاید« :ای بابا ،اینجا هم اوضاع فرقی نکرده! راست گفتم که
اینجا نقطهی کور است».
و اما این نقطهی کور ،ستودنیترین جای دنیاست. ...

رقیه بابایی
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آدمهای خوب هنوز هستند ،همانهایی که لبخند هدیه میدهند و مهر میبخشند؛ بیچشمداشت! یکی از آدمهای خوب
سرزمین ما .سالهاست با کودکان سرو کار دارد و همه او را معلمی مهربان میدانند .معلمی مهربان که به کودکان درس
زندگی میآموزد؛ درس خوب زندگی کردن ،انسان بودن .معلمی که نه با بیان و حرفهایش ،بلکه با دلش معلمی میکند.
او را که ببینی بیشتر به تقدس شغل معلمها پی میبری.
آشنایی با کانون
من از طریق مهندس عابدینی با کانون معلوالن آشنا شدم .ایشان در صندوق کانون توانا برای من یک حساب باز
کردهبودند .تماسی در همین رابطه با من گرفتهشد و من به کانون توانا آمدم و با این مجموعه آشنا شدم .البته خودم
صاحب مرکز پیشدبستانیای هستم که طرح آشناکردن کودکان تندرست با کودکان معلول را اجرا میکنیم .این طرح
موجب شد که ما در طرح درجهبندی مهد کودکها امتیاز بیاوریم .اجرای این طرح به پوستر و عکس نیاز داشت .من برای
تهیهی پوسترها از مهندسعابدینی درخواست کمک کردم و ایشان کانون توانا را به من معرفی کردند .من هم از روزی
که به کانون آمدم ،پایبند کانون شدم.
کودکان دارای معلولیت خود را بیشتر باور دارند
من بیش از  20سال از عمرم را صرف کارکردن با کودکان کردهام و تجربهی کار با کودکان معلول را هم دارم؛ با اینحال
به جرئت میگویم که کودکان معلول طوری رفتار میکنند که مشخص است نسبت به سایر کودکان خودشان را بیشتر
باور کردهاند .کودکانی غیرمعلول خودشان را ضعیف و وابسته تلقی میکنند؛ اما این کودکان خود را باور داشته و بهتر
میتوانند استعدادهایشان را بروز دهند.
نیاز به خالقیت
علت خودباوری کودکان معلول شاید نیازمندی آنها باشد .نیاز پیشزمینهی خالقیت است و این کودکان زمانیکه نیاز را
درون خودشان میبینند ،خالقیت را در خود بروز میدهند .من که تجربهی حضور در مهد کودک و مرکز پیش دبستانی
و کارکردن با کودکان را دارم ،در یک نگاه عمومی به این نتیجه رسیدهام که کودکان تندرست وابستهتر از کودکان
معلولاند.
پذیرش شرایط معلولیت
برای اینکه کودک معلول طوری آموزش ببیند که در آینده بتواند مانند انسانهای عادی زندگی کند ،الزم است ابتدا به
خانوادههایشان آموزش بدهیم .خانوادهها در ایجاد اعتمادبهنفس در کودکان و قبوالندن این باور که «معلولیت تنها یک
محدویت است» نقش مهمی ایفا میکنند .زمانیکه کودک شرایط خود را بپذیرد ،می توان به توانمندسازی فیزیکی او
پرداخت .می بایست ضمن شناساندن تواناییهای شخصی وی ،به او بیاموزیم که چگونه از آنها استفاده کرده و خود را
بروز دهد.
باور نکردن معلولیت در برخورد اول
همانطور که گفتم ،در طرح آشناکردن کودکان تندرست با کودکان سالم ،بارها دیدهام که کودکان تندرست معلولیت
را باور نمیکنند .زمانیکه برایشان توضیح میدهیم که معلولیت چیست ،با شگفتی به کودکان معلول نگاه میکنند و
توانمندیهای کودکان معلول را جالب میدانند.
رسیدن کانون به اهداف خود
قسمت عمدهی تالش کانون توانا در راستای خودباوری افراد معلول است .کارشناسان و مشاوران کانون توانا نظیر
مهندسعابدینی ،عملکرد کانون توانا را مثبت ارزیابی کردهاند .بنابراین اگر کارشناسان این حوزه ،تالش های این کانون را
موفق ارزیابی میکنند؛ بنابراین کانون توانا به هدف خود رسیدهاست.
از روز آشنایی با کانون معلوالن...
م وغمم این است که کار بیشتری برای این کودکان انجام دهم .دوست
از روزی که با کانون معلوالن آشنا شدهام تمام ه 
دارم به آنها کمک کنیم تا معلولیت خود را بپذیرند و استعدادهای خود را راحتتر بروز بدهند .به فکر تأسیس مرکزی
برای پرورش خالقیتهای کودکان هستم و امیدوارم روزی به این هدف برسم.

اجتــــماعـــی

ظهر تابستان است،
سایهها میدانند ،که چه تابستانی است!
سایههایی بیلک،
گوشهای روشن و پاک،
کودکان احساس ،جای بازی اینجاست...
ظهر كه نه ،صبح بود .تابستان كه نه ،بهار بود؛ آن
هم بهار اردوي بهشتي! گويي كه نه ،حتما بهشت بود،
چون جمعي از گلهاي بهشتي و كودكان معلول در
اين طبيعت با خانوادههايشان جمع شدهبودند .كودكان
معصومي كه لبخند خداوند بودند ،آنها كودكان
احساس نبودند،؛خود احساس بودند! خود عشق! خود
معرفت! به قول خانم رافعي خداوند لبخند زد و كودكي
به دنيا آمد. ...
داشتن كمي محدوديت مهم نبود؛ مهم انسانبودن
آنها بود .مهم اين بود كه روح خداوند در آنها جاري
و ساري بود .نقاشي و كاردستيشان اوج خالقيت بود و
رنگ عشق به همراه داشت.
مهم اين بود كه همه اميدوار بودند و مستعد؛ طوري
كه ديگران را متعجب ميكردند .در چشمهايشان برق
اميد و نور زندگي بود .در لحن صدايشان مي شد تازگي
سطل آب را سهرابوار فهمید .با دستانشان مهرباني را
به سمت ما كوچ ميدادند و مسير نبض عناصر را به ما
نشان ميدادند .هر چند گاه چشم و گاه دستی و گاه
زبانی در کار نبود ،اردویی یک روزه بود؛ اما در دل خود
حکایت یک دنیا و یک عمر داشت!
آنها رفتند و ما با مسئوليت بزرگي كه اين كودكان
معلول ،بر گردن ما نهادند ،تنها مانديم .آنها اميدهاي
فرداي كشورند ،مسئوالن آيندهی كانون توانا هستند.
فرصتي براي جامعهی من و تو هستند .آنها لطف
خداوند بر روي كرهي زميناند ،استعدادهاي نابي
هستند كه نبايد به بهانهی معلوليت بارورنشوند .چون
هیچچیز تأسفبرانگیزتر از یک استعداد تلفشده
نیست .آنان رفتند و ما ماندیم و یک سوال بزرگ که
برای آنان چهکار باید بکنیم؟ شاید بهتر باشد بگوییم
كاش ميتوانستيم براي خود ،كاري كنيم.
صفا و صميميتشان ،صداقت و از همه مهمتر،
سرزندگي و شادابي آنها ،هركدام درسي بود براي
انسانهاي خفتهي اسیر در بند مسائل مادی و مالی که
لذت شیرین بهرهوری از زندگی را به دغدغههای پوچ و
توخالی تبدیل کردهاند.

گفتگویی کوتاه با الهه رافعی
معلم خوب سرزمین کودکان

«کانونتوانا؛نمونهیعملیارادهوتوانستن»
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سرمایهی ما عشق بود
سالها پیش ،با عشق دور هم جمع شدیم تا هم توانمندیمان را ثابت کنیم و هم زبان
گویای همنوعانمان بشویم .سرمایهی ما عشق بود و امیدی برای فردا؛ همین عشق
و امید باعث شد که سالها کنار هم به سوی هدف مقدسمان پیش برویم .عصا و
صندلی چرخدار و عصای سپید فرقی نداشت! مهم هدف بود؛ هدفی مقدس .تالش
کردیم که نگرش نادرست جامعه به افراد معلول را تغییر دهیم تا به حقوقشان برسند.
در این راه ،هیچ چیز -نه پله و نه مانع -سد راهمان نشد .در این راه همراهانی داشتیم
و داریم که بیشتر از خودشان به کانون و اهداف آن اندیشیدهاند .کسانی که ضربان
قلبشان به ضربان قلب کانون معلوالن توانا وابسته است .آنانی که صبحشان را با عشق
به کانون آغاز میکنند و شبشان را با امید به فردایی بهتر به صبح میرسانند.
همدلی بچههای کانون معلوالن ،مهمترین عامل ماندگاریام در کانون
از وقتیکه میان اعضای کانون قرار گرفتم ،فراموش کردم که معلولم .فراموش کردم
دو عصای فلزی همیشه جور پاهایم را میکشند و پاهایم از همان اول با من سر
ناسازگاری گذاشتهاند .زیر باران رفته و نرفته چشمهایم جور دیگر دیدند و معلولیتم
به چشمم نیامد .کانون توانا ،خانهی دومم شد و اعضای آن خانوادهام شدند .رنگ اداری ،کنار خانم نیرهنجفی کار کردم .پس از آن ،چندسالی مسئولیت واحد اداری
را بهعهده گرفتم و االن هم یکسال است در واحد منابع انسانی به افتخار همکاری
دنیایم عوض شد و حاال اگر به من بگویند دیگر به کانون معلوالن نیا ،دق میکنم.
سال تمام ،شریک خاطرات تلخ و با کانون توانا نائل شدهام.
اینها سخنان سکینه حسنلو است .کسی که ِ 19
شیرین کانون معلوالن توانا بوده و حاال یکی از ستونهای اصلی این خانه و خانواده مهمترین علت در کانون ماندنم
است .ستونی که اگر از میان خانه برش داری ،خانه با تکتک آجرهایش روی سر مهمترین عاملی که باعث شد در کانون ماندگار شوم ،همدلی بچههای کانون بود .از
ََ
ساکنان آن فرو میریزد .متولد مرداد سال  48است و عینک و عصاهای حاال به همان اول با بچههای کانون راحت بودم .در جمعی قرار گرفتهبودم که همه معلول
ویلچر تبدیل شدهاش از سنگینی دردهای زیادی حکایت میکند که نه برای خود؛ بودند و معلولیت خودم را نمیدیدم .در واقع معلولیتم کمتر به چشمم میآمد.
بلکه بهجای همنوعانش کشیده است .به خواندن گفتگوی او با پیک توانا مینشینیم :خستگیناپذیری...
از اولین روزی که در کانون مشغول به کار شدهام و با اینکه تاکنون در بخشهای
برخورد اول با کانون
همهچیز به سال  74برمیگردد .آنوقتها کانون توانا را نمیشناختم .یک روز یکی از زیادی کار کردهام؛ اما واقعاً دل ِزده نشدهام و خستگی نکردهام.
اعضا ،کانون معلوالن توانا را به من معرفی کرد و آدرسش را به من داد .به دفتر کانون شعبهی تاکستان و بچههایش
توانا که آن موقع در ساختمان بهزیستی -که در خیابان شهیدانصاری بود -رفتم و رفتن به شعبهی تاکستان یکی از عالقهمندیهای من است .کارکردن با با بچههای
در برخورد اول از کانون خوشم آمد .همان روز دوست دیگری از اعضای کانون ،فرم این شعبه لذتبخشترین کار دنیاست و من هرگز از طیکردن مسیر طوالنی این
شهرستان خسته نشدهام .عاشق این شعبه و بچههایش هستم .دوستان خوبی در این
عضویت مرا پر کرد و من عضو کانون معلوالن توانا شدم.
شعبه دارم و همیشه سعی کردهام کارهایی را که در کانون یاد گرفتهام ،آنجا پیاده
یکی از بهترین مسافرتهای زندگی من!
مدت زیادی از آمدنم به کانون توانا نمیگذشت که مسئوالن گفتند قرار است اردویی کنم تا بچهها با یکدیگر صمیمیتر شده و مسائل همدیگر را درک کنند .برای اینکه
در شمال برگزار کنند .با اینکه مدت زیادی از آمدن من به کانون نمیگذشت ،اما بین بچههای کانون تاکستان نگاه حمایتگرانه بهوجود بیاید و «توانا بودن» خودشان
من هم جزء کسانی بودم که به اردو دعوت شدم .این اردوی چندروزه یکی از بهترین را قبول کنند ،هر کاری که از دستم برمیآمده انجام دادهام .از نتیجهی کارهایم
مسافرتهای زندگی من شد و وقتی از اردو برگشتم طوری به کانون عالقهمند رضایت دارم.
کانون توانا و رسیدن به اهداف
شدهبودم که دیگر نمیخواستم و نمیتوانستم از رفتن به کانون دست بکشم.
کانون توانا یعنی «خواستن و رسیدن» .کانون نمونهی عملی اراده و توانستن است.
بازگشت دوباره به کانون
بعد از تعطیلی کارگاه دیگر بهطور ثابت در کانون نبودم وفقط گاهی به کانون سر به نظر من ،کانون مجموعهی موفقی است .این مجموعه تکتک شعارهایش را عملی
میزدم تا اینکه روزی آقای حسینی دنبالم آمد و گفت« :آقای یوسفی با شما کاری کرده و تا آنجا که می خواسته ،به اهدافش رسیده است .کانون سختیهای زیادی
دارند و پیغام دادهاند به کانون بیایید» .وقتی به کانون رفتم آقای یوسفی پیشنهاد کار کشیده و به همین علت داراییهاش ارزشمندند.
در کارگاه چسب نابینایان را به من دادند و گفتند« :چون تجربهی کارگاه جوراببافی تأثیرگذاری کانون توانا
را هم دارید ،بهتر است سرپرست کارگاه چسب شوید» .من گفتم نمیتوانم اما ایشان آقایهادی ،معاون اجتماعی کانون توانا ،همیشه هوای مرا داشته و کمکم کردهاست.
اصرار کردند که حتماً قبول کنم .آخر سر تصمیم گرفتم یکماه آزمایشی کار کنم و آقای یوسفی هم حق زیادی به گردنم دارند و کمک اعضای هیئت مدیره همیشه
شامل حالم شدهاست .کانون به همهی آنچه که آرزویش را داشتم رسید! گاهی تالش
بعد تصمیم نهاییام را اعالم کنم.
میکنم کارهایی را بیایم که کانون تاکنون به سراغ انجام آنها نرفته است؛ اما چیزی
پذیرش معلوالن
کمی بعد محل کانون معلوالن از بهزیستی و خیابان کوروش به «ادارهی غله» منتقل پیدا نمیکنم .مهمترین ویژگی کانون توانا این است که در زندگی خیلیها اثرگذار
شد .کانون در ادارهی غله یک تعاونی مصرف راه انداخت و من در بخش پذیرش این بودهاست .خیلیها در نتیجهی فعالیتهای کانون مسیر زندگیشان را پیدا کردند و
تعاونی مشغول شدم .آنجا کار من و شهین شاهمحمدی پذیرش مراجعهکنندگان فهمیدند که معلولیت برایشان نه ناتوانی است و نه حتی محدودیت؛ بلکه یک امتیاز
بود .قرار بود وقتی سهمیهی اعضاء آمد ،به آنها زنگ بزنیم و اجناس را ب ه فروش بزرگ است! امتیازی که برایشان خیر و برکت داشته و در رسیدن به جایگاههای برتر
زندگی در حکم میانبر بودهاست.
برسانیم .نتیجهی همهی این کارها درآمدزایی اندک برای کانون بود.
بیزاری از تعطیالت
وقتی مرادی شفا میگیرد
یکی دیگر از خاطرات سفر این بود که آقای باروتی ،آقای مرادی(از دوستان نابینا) را اگر به من بگویند دیگر به کانون معلوالن نروم واقعا دق میکنم .در حقیقت اشتیاقم
برای اینکه اذیت نشود -با صندلی چرخدار به حرم میبردند .هنگام برگشت آقای برای آمدن به کانون طوری بوده که باعث شده از تعطیالت بیزار شوم .بدون اغراقمرادی برای راحتی آقای باروتی در عبور از پلهها از صندلی چرخدار بلند میشود و میگویم ،وقتی چند روز متوالی تعطیلی پیش بیاید کالفه میشوم و دلم برای
میگوید« :بگذار خودم از پله ها پایین بیایم» .مردم فکر کردهبودند ایشان شفا گرفته کانونرفتن پر میکشد.
و دورش حلقه زدهبودند .آقای مرادی باعجله روی صندلی چرخدارش مینشیند و آقای موسوی؛ پدر کانونی!
من آقای موسوی را بیشتر از همه دوست دارم و به عشق ایشان در کانون ماندهام.
هرچه آقای باروتی میگوید ایشان نابینا هستند کسی باور نمیکند.
از روزی که به کانون معلوالن آمدهام  -چون پدرم از دنیا رفتهاند -فکر میکنم آقای
کار در منابع انسانی
چندوقت بعد من یک عملجراحی انجام دادم که بهدنبال آن یکسال استراحت موسوی پدرم هستند .به خانوادهام ،خواهر و برادرهایم هم گفتهام که من پدر دارم.
مطلق بودم .پس از برگشت دوباره به کانون مسئولیت کتابخانه به من سپرده شد.
رقیه بابایی
چهار سال کتابدار بودم و با آقای غیاثوند همکاری داشتم .چهار سال هم در واحد

«سفـربهاروپا»

بــروکســــل

چالشپذیری
افراد دارای معلولیت و نیز سالخوردگانی که میخواهند سالهای طالیی زندگی
خود را به سفر دور دنیا سپری کنند ،بیشک با دشواریهایی مواجه خواهندبود.
با اینحال ،مشکل دسترسی معضلی حلنشدنی نیست؛ اگرچه من به سهم خودم
در این سفر آرمانگرایانه ،به اندازهی کافی با مشکالت روبهرو بودهام ،اما بهتر
است به خاطر داشتهباشیم که من در مدت  20روز و با تجهیزات فیلمبرداری
چندهزاردالری به  4کشور اروپایی سفر کردم .به هرحال ،تصور این که چنین
سفری ،حال چه با صندلی چرخدار و چه بدون آن ،بیمشکل سپری شود و همه
چیز بهطور کامل طبق نقشه پیش برود دشوار است.
حملونقل عمومی از جمله خطوط هوایی ،مانع اصلی سفرهای موفقیتآمیز به
کشورهای غرب اروپاست .اگر میخواهید از سیستم حملونقل عمومی استفاده
کنید ،پیش از این کار بهتر است با مسئوالن تماس بگیرید تا مطمئن شوید امکان
دسترسی برای صندلی چرخدار باید از قبل رزرو شود یا نه .بهترینراه برای گردش
در شهر ،استفاده از تاکسیهایِ با امکانات دسترسی برای افراد معلول است که در
غرب اروپا در مقایسه با واشنگتن رایجترند .اما بهتر است بدانید که در برخی نقاط
تاکسیمتر چنین تاکسیهایی بالفاصله بعد از آن که گوشی را میگذارید شروع به
کار میکند! مثال تا آن زمانی که تاکسی به هتل ما در پاریس رسید و ما را سوار
کرد ،تاکسیمتر  18یورو هزینه محاسبه کردهبود!
ضروری است همه چیز را از قبل برنامهریزی کنید؛ از شناسایی مکانهای دیدنی
مناسب برای صندلی چرخدار گرفته تا اطمینان از این که مبدل جریان برقتان
ولتاژ مناسب برای شارژ صندلی چرخدارتان دارد یا نه .از قبل آماده باشید تا
کمی بیشتر بابت هزینهی تاکسی پرداخت کنید؛ از نگهبان هر ساختمان یا
مکان دیدنیای که میخواهید بازدید کنید راهنمایی بگیرید .بهتر است در شهر
آشنایانی آگاه داشتهباشید تا در صورت بروز مشکل از آنها کمک بگیرید.
از عقل سلیم استفاده کنید و درضمن دلسرد نشوید .البته اگر فردی هستید که
معلول است و با این حال به مسافرت میرود ،به این راحتیها دلسرد نخواهیدشد؛
درست است؟
نویسنده :رید دِیونپورت ،ترجمه :پرواز خیر

پیـــک توانــا

در این زمینه شاید حدود  15سال پیش به خودش آمد» .او از بابت همهی
بهبودها و پیشرفتهایی که بهخاطر این بیداری و آگاهی در مردم ایجاد شده،
سپاسگزار است« :من همیشه میگویم که اگر  50سال پیش متولد میشدم،
حتی نمیتوانستم به مدرسه بروم!»
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در فرودگاه بروکسل بلژیک صندلی چرخدار برقیام را که تحویل گرفتم ،متوجه
شدم روشن نمیشود! بارها سعی کردم آن را روشن کنم ،اما بهطور کامل از کار
افتادهبود .ساعتها در فرودگاه منتظر ماندم تا آسیب وارده را به مسئوالن مربوط
گزارش کنم؛ ولی به جایی نرسیدم و به ناچار با صندلی چرخدار برقی ازکارافتاده
آنجا را ترک کردیم.
در دو روز آینده با شرکت هواپیمایی تماس گرفتم تا برای صندلی چرخدار
خرابم راهحلی در اختیارم بگذارند .کارکنان شرکت هواپیمایی تنها وعدههای
توخالی به من دادند و خالف قولشان در زمانیکه از قبل تعیین کردهبودند با من
تماسی نگرفتند .خسته شدهبودیم و نگران به پایان رساندن ساخت فیلمی بودیم
که دربارهی قابلیت دسترسی افراد معلول در کشورهای اروپایی بود .از فرانسوا
کولینِت ،یکی از شهروندان بروکسل که او هم از صندلی چرخدار استفاده میکرد،
پرسیدم آیا جایی را میشناسد که بتوانم صندلی چرخدارم را بتوانند تعمیر کنند
یا نه؟ او یک فروشگاه صندلی چرخدار را توصیه کرد که رایگان و در عرض
دهدقیقه باتری صندلی چرخدارم را درست میکردند.
«کولینت» سی و چند سال دارد و تمام عمر خود را در بروکسل زندگی کردهاست.
زمانیکه نوزاد بود پزشکان تشخیص دادند که از فلج مغزی رنج میبرد .کولینت
در شهر برای رفتوآمد از صندلی چرخدار استفاده میکند .او میگوید افراد
معلول هنوز هم در بروکسل بهنوعی با تبعیض روبهرو هستند و تنها میتوانند از
یکچهارم اتوبوسها و ترامواها و ایستگاههای مترو استفاده کنند .بهعنوان مثال او
برای رفتن به سینما باید منتظر بماند تا فیلم در یکی از سالنهای با امکانات ویژه
پخش شود .واردشدن به رستورانها هم دشوار است.
این موضوع را زمانی تجربه کردم که من و کولینت نزدیک آپارتمان او دنبال جایی
برای غذاخوردن میگشتیم .کولینت معموالً صندلی چرخدارش را بیرون یک
رستوران پارک می کرد و سوئیچش را درمیآورد ،اما صندلی چرخدار من سوئیچ
نداشت؛ به همین دلیل باید رستورانی پیدا میکردیم که امکان دسترسی برای
صندلی چرخدار داشت .از یک رستوران به رستوران دیگر رفتیم و درنهایت جایی
را پیدا کردیم که جلوی در ورودیاش پله نداشت.
کولینت میگوید وقتی به آمریکا میآید احساس آزادی بسیار بیشتری دارد؛
زیرا در آمریکا پیداکردن ساختمانهایی با سطحهای شیبدار و سرویسهای
مناسب معلولین بسیار راحتتر است .او میگوید« :اروپا قارهای کهن
بهداشتی
ِ
است؛ به همین دلیل ساختمانهای قدیمی بسیاری دارد و چیزهایی مثل «قانون
شهروندان معلول آمریکا» هم ندارد!» .با اینحال مسائلی که باعث خشنودی
او میشوند بسیارند .او میگوید مردم اروپا امروزه بهمرور درک میکنند که
برای افرادی مانند او ،معلولیت تنها جنبهای از زندگی است .او میگوید « :اروپا

قسمـتآخـر

سیما سلطانی آذر
خبـــرنگــار

«سپید بر سپید»
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ی داند که پیش از هستی خویش نطفه بود ،قطرهای آب گندیده .در وی
آدم 
عقل نه ،سمع و بصر نه ،سر و دست و پای و زبان و چشم نه ،رگ و پی و
استخوان نه؛ بل آبی بود سپید بر یک صفت.
تراتوژن عنوان مجموعه آثار زیبای «زهرا حسینی» است که درگالری هما
به مدت10روز به نمایش گذاشتهشد و به دلیل متفاوتبودن ،پای بسیاری
از هنردوستان را به این گالری کشاند .او در این نمایشگاه  54اثر جذاب و
دیدنی از آفرینش انسان در دورهی«جنینی»را به تصویرکشیده است .این
هنرمند خالق درکشورهای آلمان و سوئیس هم نمایشگاههایی برپا کردهاست.
برای آشنایی با او و آثارش -که هرکدام راز و رمزی جداگانه دارند -به گفتگو
نشستهایم.
«این مجموعه دربارهی سلولهایی است که از دستور خارج میشوند؛
تقسیمات سلولیای که عصیان میکنند .گاه بدن دیوانه شده و بداههنوازی
میکند ،سلولها به جای تداوم رشد و تکمیل اندامها ،ساز خود را میزنند.
یاختهها دستبهکار میشوند و قرینگی و تناسب را بر هم میزنند .تن من از
این سلولهای یاغی زیاد دارد»
در مواجهه با بدنی که تجربهی زندگی مرا ساختهاست ،مجموعهای جدید را
آغار میکنم؛ جانی که از نو میروید .جنینهایم بر کاغذ سپید ،زادهی لکههای
قرمز و قهوهایاند که در خود حرکت میکنند .لختهای از خون را با قلممو
برمیدارم؛ خیسدرخیس .برخورد تصادفی قلم بر کاغذ ،نوزادی میشود که
منم! قطره آبی سپید بر یک صفت :قطرهای از جنس و بافت زمینهاش .کاغذ
چاپ را از زیر غلتک میگذرانم؛ سپید بر سپید تکثیر میشود.
خودتان را معرفی کنید.
زهرا حسینی ،متولد  1359هستم .اصالتاً شیرازیام .مدرک کارشناسی نقاشی
را در سال  1384از دانشگاه هنر و معماری تهران گرفتم و از همان سال بهطور
حرفهای شروع به کارکردم .در شهرهای اصفهان و شیراز نمایشگاههای گروهی
و انفرادی برگزار کردم.
چرا هنر را انتخاب کردید؟
از همان دوران کودکی ،یعنی از مهد کودک ،نقاشی برایم جدی بود و
نقاشیهایم مورد توجه دیگران قرار میگرفتند .در واقع نقاشی بهانه ای بود
برای ابراز خود و در میان گذاشتن حسهای درونیم با دیگران .متأسفانه
بهدالیلی نتوانستم به هنرستان برم ولی به محض گرفتن دیپلم ،بدون هیچ
تردیدی ،نقاشی را انتخاب کردم و وارد دانشگاه شدم.
چرا به موضوع جنین پرداختید ؟ به معلولیتتان هم ارتباطی داشت؟
همهی ما قبل از تولد یک دورهی جنینی داشتهایم .دوست داشتم به
شکلگیری یک انسان از بدو تولد بپردازم .معلولیت من به شکل مادرزادی
بود؛ یعنی انگشتان یکی از دستهایم تشکیل نشدهبود .این اتفاق قطعاً در دو
یا سهماهگی دورهی جنینی برایم افتاده بود .مادر که از همه به تو نزدیکتر
است ،هیچ کنترلی در روند و رشد جنین نمیتواند داشتهباشد .شخص مادر
نهایتاً میتواند مشکالت تغذیه را تنظیم کرده و مراقب سالمتی خودش باشد.
آنچه برایم مهم بود ،آن اتفاق بود .من به دنبال علت و پاسخ سواالتی مثل چرا
و چهطور نشدم .بیشتر درگیر شگفتی این مسئله به معنای کنجکاوانهی آن
بودم؛ نه حسرت! برایم مهم بود و دوست داشتم به اتفاقاتی بپردازم که ممکن
است در دورهی جنینی برای هرکدام از ما بیفتد.
این مجموعه ای را از چه زمانی شروع کردید و از چه تکنیکهایی استفاده
کردید؟
ً
این مجموعه را از سال  2011شروع کردم و دقیقا  55اثر پدیدآوردم .با
تکنیک «پیپر پرسینگ» و «اینباسینگ» یعنی برجسته سازی روی کاغذ
و سفیدی روی سفیدی آثارم را خلق کردم .در کارهایم بیشتر از آبرنگ،
آبمرکب و اکلین استفادهکردم .خوشبختانه به رنگ وابسته نیستم و بنابراین

دلزدگی یا دلبستگی به رنگ خاصی ندارم .معموالً کم اتود میزنم و اکثرکارهایم
بداهه صورت میگیرد .تجربهها را دوست دارم و تمام تالشم را میکنم تا در آثارم
نکتهی تکراری وجود نداشته باشد.
موضوع نمایشگاهتان را (تراتوژن) است .این واژه به چه معناست؟
تراتوژن  Teratogeneseاز ریشهی یونانی  Terasبه معنی هیوال یا آسیبزاست.
به هرگونه عامل محیطی که در دورهی پیش از تولد به جنین آسیب برساند اشاره دارد.
دلیل خاصی بین جنین و تکنیکهایی که استفاده کردید وجود دارد؟
همانطور که میدانید در تکنیک (خیسدرخیس) که در آبرنگ استفاده میشود تصادف
و اتفاق دخیل است؛ یعنی کنترل در کار با آبرنگ بسیار مشکل است .در این تکنیک
شما زمینه را خیس میکنید و سپس با قلممو شروع به لکهگذاری میکنید  ،جنین هم
در یک فضای خیسدرخیس شکل میگیرد .فضای رحم و شکلگیری جنین در این
تکنیک ،این فضا را برایم بهوجود میآورد.
چهطور شد که توانستید معلولیت را نادیده بگیرید و حتی از آن تأثیرات مثبت دریافت
کنید؟
معلولیت را توانایی میبینم .معلولیت تنها یک برچسب است و نمیتواند روی افراد
و تواناییهایشان تأثیر منفی بگذارد .معلولیت در واقع بخشی از من است و آن را
پذیرفتهام؛ بهطور مثال من چند سال پیش میترسیدم عضو صفحهی حمایت از افراد
دارای معلولیت بشوم و ترسم بیشتر از این بود که نمیخواستم خودم را از افراد سالم
جدا کنم .یک روز دل را به دریا زدم و عضو شدم .هدفم به اشتراکگذاشتن تجربیاتم
از هنر بود .ولی یکی از دوستان در این صفحه ،در مطلبی نوشته بود «زهرا حسینی
هنرمند معلول» .ناراحت شدم و فکرم درگیر این مسئله شد .جالب بود که من تا بهحال
برای خودم پسوندی انتخاب نکرد ه بودم؛ در واقع خودم را از افراد سالم جدا نمیدانستم.
شاید اینجا برای من آغاز پذیرش معلولیتم بود وحتی توانستم قدرت فکریام را باالتر
ببرم .این طور شد که حتی به برپایی نمایشگاه در خارج از کشور هم فکر کردم.
از نمایشگاههای خارج از کشور و نگاه آنها به کارهایتان بگویید
در دو نمایشگاه گروهی در خارج از کشور شرکت کردم که یکی در بایرن آلمان و
بهصورت غیرحضوری بود .تعدادی از آثارم را برایشان ارسال کردم و مورد توجه زیادی
قرار گرفت .دومی ،نمایشگاهی بود که در موزهی هنرهای معاصر ژنو با موضوع (تقارن
و تناسب) برگزار شدهبود .برای این نمایشگاه با دو نفر از همکارانم به سوئیس رفتیم.
موضوع این نمایشگاه کام ً
ال زنانه بود و من با  ۲۹اثر در این نمایشگاه شرکت کردم.
20اثر از  ۲۹اثر همین جنینها بودند و  9اثر بعدی دربارهی اندامهای بدن خودم بود
که با تکنیک کالژ روی کارتون کار کردهبودم .آثاری را که دربارهی اندامهای بدن بود،
به دلیل محدودیتها نتوانستم در ایران به نمایش بگذارم .خوشبختانه در نمایشگاه ژنو
استقبال و تقدیر خوبی از کارهایم شد و تمام آنها با قیمت مناسب به فروش رفتند.
و سخن آخر؟
هنر همهجا مخاطبان خاص خودش را دارد وکسانی که به هنر گرایش دارند ،در
واقع برای بیان احساسات درونی خود راه متفاوتی را انتخاب میکنند .من برای اینکه
کمیشخصیتر و صمیمیتر حرف بزنم زبان تصویر را انتخاب کردهام .امیدوارم تمام
کسانی که در این مسیرقدم برمیدارند -چه سالم وچه معلول -به اهداف خود برسند.

«معرفی کوتاه مرکز حمایت از معلوالن ضایعات نخاعی ایران»

«یـک تفـاوت ساده»
قلم در دست گرفتهام و میخواهم بنویسم؛ اما از چه و از کجا؟ از خودم .آری از خودم .از همنوعانم ،از
نگاه اشتباه جامعه به ما.
من یک معلولم؛ اما فقط در بعضی از کارها توانایی ام کم است و کمتوان بودن باعث نمیشود که به هدفم
نرسم .این نه فقط سخن من ،بلکه سخن همهی کسانی است که مانند من ،تنها کمی دچار محدودیتاند.
اصلیترین و مهمترین مشکل ما «حس برابری» است که باید بیشتر مطرح شود تا بتوانیم از حق خودمان
برای زندگی صحبت کنیم .اگر حس برابری باشد ،مشکالت تا حدود زیادی حل میشوند.
از مشکالت زیاد گفتهاند؛ اشتغال ،مسکن ،ازدواج و عدم مناسبسازی شهرها؛ اما همهی اینها حل میشود
اگر حس برابری وجود داشته باشد و جامعه ما را چون دیگر شهروندان بداند .اگر ما را جدی بگیرند و به
حقوق ما احترام بگذارند میتوانیم مثل دیگران از زندگی لذت ببریم .در واقع ما هیچ تفاوتی با دیگران
نداریم؛ تنها آنها ایستادهاند و ما نشستهایم! بنابراین دلیلی ندارد نتوانیم کارها و مسئولیتهای خود را انجام
دهیم.
طوبی ارجینی
بیایید به همه اعالم کنیم که ما هم حق زندگی داریم!
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سازمان بهزیستی کشور این مرکز را به عنوان یکی از دو  NGOکارآمد در اجرای
طرح «آموزش مراقبان برای کمک به مددجویان و خانوادههای آنها برای نگهداری
آنان در منزل» معرفی کرد .در حال حاضر دومین دورهی این طرح نیز در حال
اجراست.
تا کنون  4سمینار تخصصی ضایعات نخاعی در سطح بسیار گسترده از طرف این
مرکز پایهگذاری و اجرا شدهاست.
بانک اطالعاتی راهاندازی شده در این مرکز ،کامل ترین بانک اطالعاتی مددجویان
ضایعات نخاعی در سراسر کشور میباشد که مورد بهرهبرداری نهادهای مختلف قرار
میگیرد.
تور زیارت حرم شریف امام رضا (ع) با حضور  250مددجو به همراه یکی از افراد
خانواده ،با بهترین شرایط ممکن ،اجرای تورهای تفریحی یک روزه ،فراهمکردن
امکانات الزم برای تماشای  4اجرای کمدی تئاتر برای بیش از  2500مددجو و
همچنین تشکیل کالسهای مشاورهای از فعالیتهای رفاهی و تفریحی این مرکز
میباشد.
این مرکز در آخرین اقدام به لطف خداوند کریم و توجه خاص مقامات وزارت کار و
تعاون ،رفاه و امور اجتماعی به عنوان  NGOبرتر در سال  1392برگزیده شدهاست.
دفتر مرکزی واقع در ستارخان -بین فلکه اول و چهارراه اسدی ،روبهروی پاساژ
پردیسان ،پالک  –1044بودهاست که به علت اجارهای بودن ،به ساختمان
مناسبسازی شده -واقع در طرشت در تقاطع بزرگراههای شیخ فضل اهلل نوری و
جناح شمالی -نقل مکان خواهدنمود .تمام امور اداری و حمایتی تا زمان نقل مکان
در دفتر شعبهی شمال تهران واقع در میدان تجریش ،خیابان دربندی (مقصود
بیگ) ،کوی دهقان ،جنب پل رودخانه عابر پیاده ،پالک  16انجام میشود.

اجتــــماعـــی

مرکز حمایت از معلوالن ضایعات نخاعی ایران در سال  1385با گردهمایی گروهی
از معلوالن فرهیختهی آسیبهای نخاعی تأسیس گردید .بر طبق اساسنامۀ مصوب
ارتقاء سطح بهداشت و درمان ،رفع نیازهای اقتصادی و معیشتی ،آموزش حرفه،
امکان تحصیالت عالیه و امور رفاهی و تربیتی مددجویان از اهداف مهم این مرکز
بیان شدهاند.
تا کنون  2300مددجو از سراسر کشور -که تعداد  1500نفر از آنها ساکن در
تهران میباشند -به عضویت مرکز پذیرفته شدهاند و حدود  800نفر از مددجویان
در لیست انتظارند که به دلیل کمبود امکانات پذیرش نمیشوند؛ زیرا اعتقاد بر آن
است که اعضای پذیرفتهشده بایستی از امکانات کافی برخوردار شوند .در خصوص
درمانی ضمن انعقاد تفاهمنامه با  5بیمارستان بزرگ و در
نیازهای بهداشتی و
ِ
عزیزان نیازمند به درمان زخم بستر ،کلیه و مجاری ادرار،
ارتباط با ضایعات نخاعی
ِ
عملهای جراحی و سایر نیازهای آنان به این بیمارستانها معرفی میگردند .آنان
عالوه بر دریافت مراقبتهای ویژه از تخفیفهای کلی در هزینهها نیز استفاده کرده
و در صورت ناتوانایی از پرداخت هزینهها ،تمهیدات الزم برای کمک به آنها از طرف
مدیریت مرکز فراهم میگردد.
راهاندازی کلینیک تخصصی ضایعات نخاعی توسط مرکز حمایت از معلوالن ،با
مجوز از سازمان بهزیستی استان تهران شامل بخشهای فیزیوتراپی ،کاردرمانی،
آبدرمانی ،درمان زخم بستر و دندان پزشکی طرح محبوب مددجویان و مقامات
بهزیستی میباشد.
عضویت در شورای راهبردی ضایعات نخاعی کشور با حضور بهترین جراحان و
محققان از سراسر کشور ،حکایت از توانمندیهای علمیمسئوالن این مرکز دارد.
همه ساله بیش از  1800سبد کاالی متنوع و باارزش ،بر حسب اولویتها در حداقل
سه نوبت  -ایام نوروز ،فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و آغاز سال تحصیلی  -به
صورت گروهی و گسترده ،بین مددجویان توزیع میشود .در طول سال نیز وسایل
کمکحرکتی از قبیل صندلیهای چرخدار ،واکر ،تشکهای مواج و لوازم بهداشتی
بین آنها توزیع میگردند .اهدای کمکهزینههای تحصیلی ،موردی یا مستمریهای
نهچندان زیاد ،از دیگر فعالیتهای رفع نیازهای معیشتی و اقتصادی میباشد.
این مرکز در خصوص امور رفاهی و تفریحی ،مبتکر طرح ناوگان حملونقل ویژهی
معلوالن و جانبازان میباشد .شهرداری تهران پس از توفیق آزمایشی ،آن را به صورت

گستردهتر به اجرا درآورده است .این مرکز همچنین در اجرای طرح مناسبسازی
منازل و محیط اطراف محل سکونت معلوالن و جانبازان به عنوان تنها سازمان
مردمنهاد دارای صالحیتهای فنیمهندسی شناختهشد و از سال  1391تا کنون
تعداد بیشماری از مددجویان از اجرای این طرح بهرهمند گردیدهاند.

ِ
«تحصیالت ویژهی کودکان معلول در سیستم آموزشی لهستان»
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شماره /53خرداد و تیر1393

طبق قوانین آموزشی کشور لهستان ،سیستم آموزشی این کشور روشی را
پیش گرفته است که به موجب آن ،همهی کودکان -با هر سطح از توانایی و
سن و سطح دانش  -از این روش آموزشی بهرهمند شوند .این قانون ،محتوای
مطالب و روشهای آموزشی را بر پایهی تواناییهای جسمیروانی کودکان،
تعیین کردهاست .به عالوه ،این سیستم آموزشی ،تسهیالتی را نیز فراهم
میکند:
• آموزشوپرورش برای انواع مدارس استثنائی که شامل کودکان معلول و
کودکان دچار ناسازگاری اجتماعی است؛
• مراقبت از شاگردان معلول از طریق اجرای برنامههای فردی و آموزشی و
تجدید اعتبار این برنامهها.
این سیستم آموزشی برای دانشآموزان معلول ،از  ۶سالگی آغاز شده و تا ۱۸
سالگی اجباری است .سیستم آموزشی لهستان ،این کودکان را  -از لحظهی
آغاز معلولیت تا زمان ورود به مدرسه -حمایت میکند .مراحل آموزش در
سیستم آموزشی لهستان در زیر ارائه شدهاست:
• آموزش پیشدبستانی :برای کودکان  ۳تا  ۶سال ،از سال  ۲۰۱۲تا ۲۰۱۵؛
• آموزش ابتدایی (دورهی اول) :مدارس مخصوص کودکان  ۶ساله که شامل
آموزش دو مرحلهای است؛
• آموزش مدارس متوسطه :شامل دورهای سه ساله؛
• دورهی دبیرستان :این دوره ،دورهای کلی و در جهت کسب حرفه است.
در اینگونه مدارس ،دانشآموزان در دورهای دو ،سه یا چهار ساله ،آموزش
میبینند .با گذراندن این دوره ،مدرک کلی آموزشی به دانشآموزان اعطا
میشود .در این دوره ،آزمونهای حرفهای برگزار میشود تا میزان آمادگی
دانشآموزان برای پذیرش شغل ،سنجیده شود.
نیازهای ویژه؛ تحصیالت ویژه:
اگر فرصتهای کودکان برای تحصیل ،رشد ،شکوفایی و یادگیری به داشتن
مدرک تحصیلی محدود شود ،آنان نیازهای تحصیلی ویژهای خواهند داشت.
این نیازها در کل فرایند تحصیل (مث ً
ال مشکالت آموزشی خاص به دلیل
معلولیت) یا در حین دورهی مشخصی از تحصیل و آموزش (کودکی که
نشانههایی از مشکالت عاطفی را در خود دارد) آنان را تحت تاثیر قرار میدهد.
بچههای بسیار باهوش نیز در لهستان مشمول نیازهای تحصیلی ویژه قرار
میگیرند .مدرسه موظف است تواناییهای آنان را تشخیص داده و استعدادهای
آنان را ارزیابی کند .نیازهای تحصیلی ویژه به موارد زیر مربوط میشوند:
• بیماری طوالنی مدت؛
• مشکالت مربوط بهسازگاری؛
• اختالالت یادگیری ویژه (خوانشپریشی ،نوشتارپریشی ،محاسبهپریشی)؛
• اختالالت کالمی؛
• اختالالت رفتاری و عاطفی مربوط به آسیبهای روحی؛
• مشکالت یادگیری.
سازماندهی ویژهی روشهای تدریس و تحصیل
در سیستم آموزشی لهستان در میان شاگردان دارای نیازهای تحصیلی ویژه،
کودکانی که به سازماندهی روشهای تدریس و تحصیل نیازمندند ،مشخص
تخصصی
شدهاند .به عبارت دیگر ،آنها در حین تحصیل نیازمند به پشتیبانی
ِ
سازگار با برنامهدرسی و شرایط آموزش مناسب میباشند.
در این گروه ،کودکان معلول به صورت زیر تفکیک میکنند:
• معلوالن جسمی؛
• معلوالن شناختی؛
• نابینایان؛

• افراد دارای اختالالت بینایی؛
• ناشنوایان؛
• افراد دارای اختالالت شنوایی؛
• افراد دچار توهم ،شامل سندرم آسپرجر؛
• افراد دارای اختالالت چندگانه و شاگردانی با اختالالت اجتماعی غیرعادی؛
• نوجوانان ناسازگار اجتماعی؛
• جوانان در معرص خطر ناسازگاری -که نیازمند اجتماع درمانیاند.
انواع مدارس
در لهستان مدارس متنوعی وجود دارد:
• مدارس اصلی برای تحصیالت فراگیر؛
• کالسهای یکپارچه در مدارس اصلی یا مدارس یکپارچه.
• مدارس ویژه و مدارس ویژهی مسکونی برای:
 .1نابینایان و کسانی که اختالالت بینایی دارند؛
 .2ناشنوایان و کسانی که اختالالت شنوایی دارند؛
 .3کسانی که مشکالت ذهنی دارند؛
 .4افراد دارای معلولیتهای جسمی؛
 .5کودکان بیمار (این مدارس در بیمارستانها بنا شدهاند)؛
 .6کودکان دارای اختالالت اجتماعی غیرطبیعی.
والدین موظفند که مدرسهای برای کودک معلول خود انتخاب کنند .اگر
کودکی نیازمند به تحصیالت ویژه است ،والدین میتوانند مدرسهی اصلی،
ویژه یا مدرسهی یکپارچه را برای فرزند خود برگزینند .محصالن ویژه شامل
درجات و انواع گوناگون معلولیتاند .تحصیالت ویژه برای شاگردانی طراحی
شدهاست که معلولیتهای شناختی متوسط و شدیدی دارند .همچنین افرادی
که معلولیتهای متعددی داشته و بیماریهای ذهنی و ناهنجاریهای رفتاری
دارند ،می توانند از خدمات این مدارس استفاده کنند.
هدف آموزش فراگیر کسب اطمینان خاطر است از این که همهی دانشآموزان
صرفنظر از میزان ضعف و قوتهایشان ،دانش ،مهارت و اطالعات میآموزند.
این روش ،همهی دانشآموزان را در یک کالس و یک جامعهی کوچک ،گرد
هم میآورد .هدف اصلی بهحداکثررساندن تواناییهای بالقوهی کودکان منظور
شدهاست .برای اطمینان از اجرای صحیح فرایند آموزش برای تکتک افراد -به
خصوص بچههایی با نیازهای تحصیلی ویژه -ایجاد روش فردی پیشرفت ،از
آموزشی پیشدبستانی تا سایر مراحل تحصیلی ،ضروری است.
نقش معلم در کالسهای فراگیر ،پشتیبانی ،حمایت و ارائه خدمات فردی
برای همه دانشآموزان است؛ چه برای افراد با نیازهای خاص ،چه برای
افراد بدون نیازهای ویژه .معلمها باید روشهای آموزش را تنوع بخشیده و
از برنامههای درسی و تحصیلی ،لوازم و مواد کمکآموزشی استفاده نمایند
تا پاسخگوی انواع روشهای یادگیری باشند .این مدارس برای دانشآموزان
معلول خود ،حمایتهای روانی و آموزشی را همراه با آموزش سازماندهیشده،
روشهای مناسب کاری ،شبیهسازیهای گوناگون ،توانبخشی و رواندرمانی
فراهم میکنند.
در کشور لهستان ،تحوالت قانونی سازماندهی آموزش دانشآموزان دارای
نیازهای تحصیلی ویژه ،در سال  2010به وقوع پیوست .این تغییرات ،از ماهیت
سنجیده و حسابشدهای برخوردار بودند و اهداف زیر را دنبال میکردند:
• شیوهی منعطفتری از آموزش به منظور پاسخگویی به نیازهای فردی
دانشآموزان؛
• ایجاد شرایطی برای افزایش سیستماتیک کیفیت روشهای تدریس؛
• آمادهسازی دانشآموزان برای آگاهی بیشتر و انتخاب شغل و حرفهی
مناسب؛
• فراهمکردن شرایط الزم برای آزمونها ،متناسب با شرایط افراد معلول.
فرضیههای اصلی این تحوالت عبارتند از:
• وظیفه هر معلم یا متخصص این است که تا حد امکان دانشآموزان را
پشتیبانی کرده و به آنان نزدیک شود تا نیازهایشان را تشخیص دهد.
• رفتارهای معلم و متخصص با دانشآموزان به گونهای است که آنان را به کار
گروهی و تشکیل گروه تشویق میکند.
• زیربنای آموزش دانشآموزان معلول -بدون توجه به نوع مدرسهای که این
افراد در آن تحصیل میکنند -برنامههای رواندرمانی و آموزشی است.
ترجمه :نرگس فرحانی

«آموزش الکترونیکی برای افراد دارای معلولیت :مزایا و معایب»

دکتر نگین چهرهنگار (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
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دربارهی  e- fittingباید گفت« :هرگاه فضای مجازی متناسب با نیاز وشرایط
فرد یا افراد معلول -از منظر کمی وکیفی -باشد ،تناسب مجازی (E-fitting/
 )Virtual fittingرعایت شدهاست .این تئوری تنها با شناخت توانایی و
ناتواناییهایی معلوالن امکانپذیر است.
از ویژگیهای بارز این طرح میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
 -1باالرفتن سطح امید در خانوادههای معلوالن؛
 -2گسترش عدالت آموزشی؛
 -3گسترش دسترسی به رسانههای الکترونیکی در زندگی معلوالن؛
 -4افزایش کارایی جامعهی معلوالن؛
 -5یکپارچهسازی آموزش عالی برای معلوالن؛
 -6قابلیت بینالمللیشدن سیستم آموزشی؛
 -7منعطفبودن و ترکیبشدن با سایر سرفصلهای آموزشی ،نظیر
آموزشازراهدور و آموزشحضوری؛
 -8حذف محدودیتهای فیزیکی معلوالن در آموزش؛
 -9ارتباط افراد معلول وغیرمعلول.
مزيت ها و معايب آموزش الکترونيکی برای افراد معلول:
 انعطافپذيری زياد در نمايش محتوا :اطالعات ديجيتال را می توان بر روینمايشگر رايانه بزرگ کرد ،يا از نمايشگر های با خروجی بريل (برجسته نگار)
استفادهکرد ،يا از نرمافزارهايی که محتوای صفحهی نمايش رايانه را به صورت
صوت میخوانند ( )Screen Readersاستفاده کرد .همچنين میتوان با
دستکاری اطالعات ،مشکل ديگر افراد معلول را نيز حل کرد.
•تنظیم ساعت کالس با برنامهی زندگی روزانه :معلوالن میتوانند ساعت
کالس را با برنامهی روزانهی خود تنظيمکنند ،نه اینکه برنامهی روزانهی خود
را با ساعت کالس تطبیق دهند .این امکان ،به دانشآموزان بزرگسال ،اخراجی
یا شاغل کمک بسیاری میکند .بعضی مایلاند درس را به شیوهی خود مطالعه
کنند؛ کنند به ويژه دانش آموزان معلولی که ناچارند بر مطالب مکث کنند يا
مطالب را تکرار کنند .دانشآموزان نابینا نیز از ارتباط مستقیم با متون درسی
ناراضی بوده و از متنهای الکترونیکی استقبال میکنند.
•دسترسی به منابع اطالعاتی جدید :دسترسی به موارد آموزشی و بیان نظرات
در قالب طرح یا نمودار ،امکانات ویژه برای معلوالنی فراهم میکند که به
آموزش خاص نیاز دارند.
•کمکیفیتی آموزش الکترونیک در برابر آموزشهای رودررو :گرچه
پشتیبانیهای شخصیای که از شبکههای رایانهای میتوان بهدستآورد ،بسیار
زیاد و هیجان برانگیزاند؛ ولی این پشتیبانی ها هنوز به کیفیت تعامل های
رودررو نمیرسند .برخی افراد در محیط جمعی و با پشتیبانیهای شخص
معلم بیشتر رشد میکنند؛ به همین خاطر بعضی از دانشآموزان معلول هم
به چنین محیطی نیاز دارند.
•هزینهبر بودن آموزش الکترونیک و کار با نرمافزارهای رایانهای :معلوالن نیز
مانند هر فردی دیگری باید کار با رایانه و نرمافزارهای الزم برای استفاده از
آموزش الکترونیکی را بیاموزند؛ عالوه بر این ،یادگیری طرز کار با نرمافزارهای
ویژهی معلولیت نیز ضروری است که هزینهبر و زمانگیر میباشند.
•پایین بودن نرخ سرانهی کامپیوترهای شخصی :از دیگر موانع استفاده از
آموزش الکترونیک در کشور ،نرخ پایین دسترسی به شبکهجهانی اینترنت
میباشد.
سخن آخر :بهکارگیری روشهای نوین در آموزش ،بسیاری از مشکالت افراد
معلول را هموار کردهاست؛ البته هنوز مشکالتی در این زمینه وجو د دارد که
با شناخت این مشکالت و تالش برای رفع آنها ،رضایتمندی افراد افزایش
مییابد و کیفیت آموزش اینگروه از افراد جامعه بهبود خواهدیافت.
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در آغاز هزارهی سوم ،فناوری اطالعات بهعنوان عمدهترین محور توسعه و
تحول در جهان مطرح شدهاست .دستاوردهای ناشی از آن نيز به گونهای با
زندگی مردم عجين شدهاست که دسترسینداشتن به فناوری برای هر قشری
از جامعه ،باعث عقبماندگی مضاعف می شود ،از سوی ديگر بهرهمندی از
این فناوریها برای اقشار کمتر برخوردار (نظير افراد کمتوان) میتواند موجب
توانمندسازی آنها شود .در اعالميهی اصول و برنامهی عمل اجالس جهانی
سران د ر خصوص «جامعهی اطالعاتی» (ژنو  ،2003تونس  ) 2005بر ضرورت
ی اطالعات
فراهمآوردن امکانات الزم برای دسترسی اين اقشار از منافع فناور 
تاکيد شدهاست.
بايدپذيرفت که معلوليت از ديرباز ،همراه دیرینهی زندگی بشر بودهاست .بر
اساس برآورد سازمان ملل متحد دهدرصد از مردم جهان را معلوالن تشکيل
میدهند .بيماری ها ،جنگ ها و حوادث هرروز بر تعداد افراد ناتوان میافزايند.
برخوردارنبودن از فرصتها و دسترسی به منابع و امکانات جامعه ،فرد ناتوان از
حقوق خويش را ،بهعنوان فردی دارای حقوق برابر با ديگران محروم میسازد
و زمينهی بروز معلوليت را فراهم میکند.
طبق آمار سازمان ملل ،بيش از نيمميليارد نفر به دليل ابتال به نارسايیهای
جسمی ،ذهنی يا حسی ،معلول بهشمارمیآيند و افراد معلول يکدهم جمعيت
بسياری از کشورها را تشکيلمیدهند .تخمين زدهمیشود که هشتاددرصد از
معلوالن در کشورهای درحالرشد بهسرمیبرند؛ زيرا اغلب معلوليتها ناشی
از از سوء تغذيه ،فقر ،نبود مراقبتهای بهداشتیآموزشی و ديگر عواملی است
که نتيجهی توسعهنيافتگی جوامع است .ازدياد روزافزون جمعيت و نبود منابع
مالی کافی ،برنامههای توانبخشی را در کشورهای درحالتوسعه با مشکالت
فراوانی مواجهکردهاست؛ بهطوریکه معلوالن در اين کشورها به توجه ويژهای
نيازمندند .اکثر معلوالن جهان با مشکالت فيزيکی ،فرهنگی و اجتماعی
بسياری روبهرو هستند .موانع اجتماعی ،آنها را از استفاده از تسهيالت شهری
و رفاهی محروم میسازد و نگرش عوامانه و غيرکارشناسانهی اجتماعی به
معلوالن ،آنان را تا حد زيادی از زندگی و روابط اجتماعی دور میکند.
استفاده از آموزش الکترونیکي از بهترين شيوهها برای مشارکتدادن معلوالن
در تمامی امور فرهنگی ،اجتماعی ،سياسی و اقتصادی است .به سخن ديگر،
موثرترين راه برای توانمندساختن آنهاست تا بتوانند همراه با ساير اقشار
جامعهی اطالعاتی ،شکاف اطالعاتی و ديجيتالی بين افراد سالم و معلول را
کاهش داده و به تحقق عدالت اجتماعی کمککنند.
بهعالوه شعار اتحاديهی جهاني ارتباطات  ITUدر سال  2008ميالدي
«فناوري اطالعات در خدمت معلولين» بودهاست .شايد يكي از موضوعات
مهمی كه حق مسلم بشر در هر شرايطي است ،رسيدن به دانش از طريق
آموزش است .دستیابی به دانش برای معلوالن از طریق آموزش الکترونیکی
امکانپذیر میشود؛ اما در کشورهایی که دارای جمعیت روبهافزایش بوده و
اقلیم و فرهنگهای متفاوتی دارند ،ساختن محیط تحصیلی مناسب برای تمام
افراد بسیار هزینهبر و زمانگیر است .در این میان ،آموزش الکترونیک میتواند
بسیار مفید بوده و کمک زیادی در پیشرفت و توسعهی علوم داشتهباشد.
آموزش الکترونیک میتواند برای بسیاری از افرادی که توانایی حضور در کالس
را بهصورت منظم ندارند ،راهحل مناسبی باشد .معلوالن از جمله افرادیاندکه
ممکن است توانایی حضور مستمر در محیطهای آموزشی و رفتوآمدهای
مرتبط را نداشتهباشند .اینافراد ،گاه به دلیل سختی های موجود برای حضور
در جمع ،قادر به ادامهیتحصیل نیستند؛ بنابراین ضروری است ابتدا دورهی
کامل آموزشهای الکترونیک را گذرانده و همچنین کار با نرمافزارهای الزم
را یا د بگیرند.
آموزش الکترونیک چیست ؟
منظور از آموزش الکترونیکی( )E-Learningبهرهگیری از سیستمهای
الکترونیکی ،مثل کامپیوتر ،اینترنت ،لوحهای فشردهی چندرسانهای،
نشریههای الکترونیکی ،خبرنامههای مجازی و نظایر اینهاست .هدف از آموزش
الکترونیک ،کاستن از رفتوآمدها ،صرفهجویی در وقت و هزینه و یادگیری
بهتر و آسانتر است .البته سیستمهایی که  E-learningبهحسابمیآیند و
امکان یادگیری از راهدور را فراهم میکنند متنوعاند؛ ولی آنچه در وهلهی اول
اهمیت دارد ،آگاهی عالقهمندان از این سیستمها ،انتخاب صحیح و نحوهی
استفادهی درست از آنهاست .این سیستمها میتوانند جایگزین کالسهای
حضوری هم باشند.
امروزه با کاربران خاصی ( )Special Userروبهروئیم که به خاطر
محدویتها و مشکالت از شرکت در کالسهاي حضوری محروماند؛ به همین
دلیل ضروری است به فکر ایجاد فضایی برای آموزش الکترونیک با نگرش
 E-fittingباشیم.

مجيد انتظاري
خبرنگار
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شماره /53خرداد و تیر1393

زمستان ژيال را به
ميگويد« :از روزي كه تصميم گرفتم
ِ
گلكاري بهار گره بزنم ،محبتم را پيشكش كردم تا او هم
به غصههايم مهر بايكوت بزند .حاال همهي وروديهاي قلبم
به روي صداقت چشمان او باز است .حاال رمز همنفسي را
ميفهمم و خوب ميدانم كه نوشيدن چاي در هواي دو نفرهي
«دوستت دارم» چه طعمي دارد!».
اولين نگاه
ﺯﻣﺎنبندي ﺧﺪﺍ کمنظيراست؛ نه هيچگاه دير نه هيچگاه
زود .كمي بردباري و ايمان بسيار ميطلبد؛ اما ارزش انتظار
دارد .حادثه از آنجا رقم ميخورد كه چهار سال پيش ،رضا
اتفاقي و ناخوانده به مهماني انجمن ديستروفيها بيمارستان
بوعلي وارد ميشود .زيبا ميانديشد و زيبا مينگرد تا در اين
غريبخانه ،آشناترين مهمان لقب بگيرد .آنجا با دختر مهربان
و خوشرويي مواجه میشود كه روي صندلي چرخدار نشسته
و همان لحظه تصميمش را براي همنوايي با او ميگيرد :اولين
پالن آغاز يك پيوند كليد ميخورد.
ژيال كه از  16سالگي دچار معلوليت ديستروفي عضالني شده،
ميگويد« :مطمئن بودم روزي مرد روياهاي من  -با همين
خصوصياتي كه در همسرم وجود دارد  -با من چشمدرچشم
خواهدشد و اين اتفاق افتاد».
غريبهی آشنا
ژيال بهظاهر دچار محدوديت است و رضا معلوليت ندارد؛ اما
بهقدري با شخصيت ژيال احساس قرابت ميكند كه صندلي
چرخدارش را چيزي جز يك تفاوت جالب نميبيند .ميگويد:
«با اينکه اولين باری بود که ژيال را ميديدم؛ ولي احساس مي
كردم ساليان سال است كه او را ميشناسم».
مالقات دوم هم در همان مکان صورت ميگيرد .ژيال
نميگذارد حرفهايش در صندوقچهی اسرار قلبش بپوسد .به
رضا ميگويد كه دلش ميخواهد بيشتر با او آشنا شود .رضا
هم با كمال ميل ميپذيرد .اين آشنايي حدود دو سال با اطالع
كامل هردو خانواده طول ميكشد ،تا اینکه سرانجام تصميم
رويايي ازدواج رقم ميخورد.
سوال بيجواب
ژيال می گوید« :قبل از ازدواج چند خواستگار داشتم؛ اما
هيچكدام نظرم را جلب نكردند .همسرم با بقيه متفاوت بود و
اين تفاوت برايم خوشايند بود .چيزهايي كه براي ديگران مهم
بود ،براي همسرم بياهميت بود و چيزهايي را دوست داشت
كه بقيه نميپسنديدند».
بعضي وقتها از خودم ميپرسم« :اگر من جاي رضا بودم
آيا راضي ميشدم با يك فرد معلول ازدواج كنم؟ هيچوقت
نتوانستم جوابي براي اين سوالم بيابم».
وسعت ديد
رضا به خاطرهی روز مشاورهی ازدواج اشاره ميكند .زمانيكه
براي مشاوره ازدواج رفتيم ،مشاور پرسيد« :چه شد كه شما
اين خانم را براي ازدواج انتخاب كرديد؟» .جواب دادم:
«اگر منظورتان مسئلهی جسماني ايشان است ،براي من
كوچكترين اهميتي ندارد .اتفاقا چيزي كه ايشان را از تمام
دخترهاي ديگر متمايز ميكند روحیهی بسیار خوبشان است.
با وجود مشکالت زیاد جسمی از افراد سالم شادتر است .من

رازآنمهمانناخوانده

بعد از دو سال آشنايي با ژيال هيچ معلوليتي در او نديدم؛چون در تمام مدت آشنايي حتي يك بار
حرفي از بيمارياش نزد!
براي ژيال هم رفتارهاي روز مشاوره جالب توجه بودهاست .او ميگويد« :خانمي كه ميخواست از من
آزمايش خون بگيرد با تعجب از من پرسيد شما براي ازدواج آمدهايد؟! گفتم بله .دوباره با تعجب
پرسيد همسرتان هم آمدهاند؟ گفتم بله .پرسيد همسرتان كجاست؟ گفتم در قسمت مردانه .پرسيد
همسرتان سالم است يا معلوليت دارد؟ گفتم معلوليت ندارد .باور نكرد چون به بهانه بدرقهي من
همراهيام كرد تا بتواند همسرم را ببيند!».
طناب زندگي
آنها بدون مخالفت هر دو خانواده ازدواج كردند .رضا معتقد است قرار است دو نفر با وجود
تفاوتهايشان با هم زندگي كنند؛ نه در كنار تفاهمهايشان! اين اعتقاد من است و رازخوشبختي
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ماست! البته زندگي مشترك چه همراه با معلوليت باشد چه نباشد ،مشكالت خاص
خودش را دارد .كلنجار با زندگي ،همهي جذابيت آن است!
ژيال هم رضا را با همهي اختالف سليقههايش دوست دارد .او با خنده ميگويد:
«بعضي وقتها با هم بحثمان ميشود؛ ولي قشنگي زندگي اين است كه در
كنار تفاوتها و بحثها بدانيم طناب زندگي پارهشدني نيست .ما با هم يك قرار
گذاشتهايم :بحث داريم اما قهر نه!».
او میگوید« :عشق با خودخواهي جور در نميآيد .بايد از خودت بگذري تا بتواني
عاشق باشي .اگر بخواهم اعتراف كنم ،اين را در وجود رضا بيشتر از خودم يافتم».
بعضي نگرشها
پيوند اين دو نفر آنقدرها هم راحت نبودهاست .رضا بعد از ازدواج با ژيال به دليل
برخي تفكرها مجبور شده رابطه با بعضي از دوستانش را محدود كند .ميگويد:
«بعد از ازدواج تصميم گرفتم زماني را كه قرار است به دوستانم اختصاص دهم با
ژيال و خانوادهام سپري كنم .در حال حاضر بيشتر وقت من و ژيال با خانوادههاي
خودمان سپري ميشود».
يكي از نكاتي كه اطمينان قلبي ژيال را به همسرش بيشتر كرده ،اين است كه او
حتي يكبار هم چه به شوخي و چه جدي هيچ اشارهاي به شرايط جسمياش
نكردهاست .ژيال به خاطر مشكالت جسمي و حساسيت شديد به سرما نميتواند
بهجز پنج ماه گرم سال ،از خانه بيرون برود؛ اما اين مسئله هيچ خللي در رابطهی
اين دو نفر ايجاد نكردهاست.
مبارزه
ژيال بهطور ذاتی از سكون بیزار است .ميگويد« :اوايل که به پزشك مراجعهكردم
گفتند بيماري شما هيچ درماني ندارد و تنها چيزي كه ميتواند تا حدودي به
درمان شما كمك كند شنا و آبدرماني است .از  17تا  19سالگي بهطور مداوم به
استخر ميرفتم .عالوهبر آن ،طبهايي از جمله يوگا ،انرژيدرماني و هوميوپاتي را
انجام ميدادم كه تا حدودي جلوي پيشرفت بيماريام را گرفتهبود .به همين خاطر
از لحاظ جسمي ديرتر از ديگر دوستانم افت كردم.
هيچمشكلي در پذيرش معلوليتم نداشتم .بعضي از افرادي كه به ناگاه دچار
معلوليت ميشوند ،مدت زيادي طول ميكشد تا شرايط جديد خود را بپذيرند؛
در صورتيكه من هیچگاه از پذیرش بیماریام طفره نرفتم و روحیهام خوب بود».
دام عاشقي
رضا میگوید« :من قبل از ديدن ژيال قصد ازدواج نداشتم؛ اما با ديدن او در دام
عاشقي افتادم! هرچه فكرش را ميكنم هيچ دليلي بهجز عالقه مرا به اين ازدواج
ترغيب نكرد .بعضيها از من ميپرسند آيا به خاطر ترحم يا ثواب تن به اين ازدواج
دادي؟ به هيچ عنوان ترحم در اين انتخاب نقشي نداشته و تنها عالقه دليل اصلي
ازدواجم بوده است.
االن هم با مشكالتی در زندگي درگیرم كه هيچ ربطي به معلوليت همسرم ندارد؛
مثل مشكالت اقتصادي كه سعی میکنم با برنامهريزي و مديريت آنها را حل كنم.
البته مسئلهی رفتوآمد افراد معلول ،مشكلي است كه فقط يك فرد معلول و افراد
خانوادهی او ميتوانند درك كنند؛ اما اين مشكالت براي من مهم نيستند و فقط
از بابت همسرم ناراحتم .از خانوادهی همسرم متشکرم كه در مسير زندگي بسيار
به ما كمك ميكنند.
يك توصيه
ژيال در واكنش به اين سوالم كه آيا باید همهي دخترهاي معلول سالها در انتظار
يك خواستگار غيرمعلول صبر كنند ،ميگويد« :به هيچ عنوان چنين نسخهاي را
تجويز نميكنم .داستان زندگي من شايد يكي از داستانهاي نادر باشد .همنوعان
من نبايد نگاه خود را محدود كنند .چشم و همچشمي باعث هدررفتن موقعيتها
ميشود .افراد معلول بايد با فردي ازدواج كنند كه بيشترين تفاهم را با او دارند ،چه
ِ
شناخت نوع محدوديتهاي هر
آن فرد معلوليت داشته باشد چه نداشته باشد .البته
دو طرف براي انتخاب شريك زندگي الزم است؛ اما نبايد به قيمت از دست رفتن
موقعيتهاي ازدواج تمام شود».
اشتباه قشنگ
رضا در جواب اين سوالم كه اگر به گذشته برگردد باز هم همین زندگی را انتخاب
ميكند يا خير ،به شوخي ميگويد« :ازدواج يك اشتباه قشنگ است .اگر به
گذشته برگردم باز هم اين اشتباه قشنگ را تكرار ميكنم .ژيال همهی محبتي
را به من میدهد كه از يك همسر ميتوانستم انتظار داشتهباشم .اگر غير از اين
بود زندگيمان دوام نداشت .از ازدواجم راضيام .از راهرفتن كنار همسرم احساس
غرور ميكنم .با اينكه صندلی چرخدار ژيال برقي است؛ اما بيشتر اوقات صندلی
چرخدارش را خاموش ميكنم و خودم آن را هل ميدهم .اينطوري حس رضايت

بيشتري دارم و طبيعتا وقتي من اينطور رفتار ميكنم ديگران هم چنین برداشتی
میکنند».
همنوعان دوست داشتني
ژيال عاشق ايران است و به هموطنان ایرانی خود میبالد .او به خاطرهی كنسرت
شهرام ناظري اشاره ميكند و ميگويد« :سالها براي رفتن به كنسرت استاد
ناظري انتظار ميكشيدم تا اينكه اين شرايط برايم فراهم شد .اما وقتي با خواهرم
به محل كنسرت رسيديم ،متوجه شديم سالن حدود 50پله دارد كه عم ً
ال امكان
ورود به سالن را برايمان از بين برد و تصميم گرفتيم برگرديم .خواهرم رفت
تا بليتها را پس بدهد كه يكباره ديدم چهار مرد صندلی چرخدارم را بلند
كردهاند و مرا به محل سالن ميبرند .اين محبتي كه هموطنانم به من داشتند
برايم لذتبخشتر از كنسرت استاد ناظري بود كه سالها در انتظارش بودم .شب
خاطرهانگيزي بود .نتوانستم استاد را از نزديك ببينم ولي صدايش را ميشنيدم و
اين يكي از آرزوهايم بود كه محقق شد».
عدد مقدس
همهچيز در تقويم زندگي اين زوج به  7ختم ميشود .تولد ژيال 7 ،روز بعد از تاريخ
عقدشان و  7روز بعد تولد رضاست .به اين ترتيب مقدسبودن عدد  7به آنها ثابت
شدهاست.
حرف قشنگ
ژيال به شعر عالقهمند است .از او ميخواهم خوانندگان پيك توانا را مهمان شعری
زیبا كند:
بنویسید به دیوار سکوت
عشق سرمایهی هرانسان است
بنشانید به لب ،حرف قشنگ
حرفِ بد ،وسوسهی شیطان است
و بدانید که فردا دیر است
و اگر غصه بیاید امروز
تا همیشه دلتان درگیر است.
پس بسازید رهی را که کنون
تا ابد سوی صداقت برود
و بکارید به هرخانه گلي
که فقط بوی محبت بدهد...

دکتر عباسعلی یزدانی
مـددکـار اجتمــاعی
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موضوع بحث شاید ساده و بیاهمیت بهنظر برسد؛ اما درواقع جدی است .بسیاری از
مسائل در جامعهی ما جدی گرفته نمیشوند .قصد حملهی ساختاری به زیر و ِزبَر
جامعهمان را ندارم ،حتی اینکه چه شد به اینجا رسیدیم هم به بحث ما مربوط
نیست؛ چون این کار به وارسی دقیق علمی و گسترده نیاز دارد .بحث من انتقاد
کارکردی و در واقع طرح مسئله است.
ممکن است خیلیها نه موافق این بحث باشند و نه اصال فکر کردن به این موضوع
برایشان مهم باشد؛ اما مسئله بهنظر من جدی است .به نظر من مسئله این است
که چند سالی است در جامع ه با "بحران جدی نبودن" مواجه شدهایم .همهی ما
کار میکنیم ،اما کمتر کسی است که به کار خود فکر کند .کمتر کسی است که
طرحی برای ماهها و سالهای آینده خود داشته باشد .اوج برنامهریزیها و نهایت
پیشبینیهای بسیاری از ما به چند روز یا هفته محدود میشود.
 32اگرچه ماجرا در حوزهی اقتصاد و کسب درآمد ممکن است کمی بهسامانتر باشد؛
اما دربارهی "زندگی" ،برنامه منظمی نداریم .برای فهم شاهد این موضوع کافی است
سرمان را اندکی بچرخانیم و به اطرافیان و زندگی خودمان نگاه کنیم .در اخبار
میشنویم دکل مخابراتی در اثر طوفان سقوط میکند و خانه و اعضای خانه را در
معرض خطر مرگ قرار میدهد؛ اما بهراحتی از کنار این موضوع میگذریم .دوباره
دکل را علم میکنیم و دو هفته بعد  ،اینبار بدون طوفان مجددا ً سقوط میکند؛ هم
خانه را ویران میکند و هم اهل خانه را به کام مرگ میکشاند.
از این دست رخدادها فراوان است :مثل حوادثی که در پارک و شهربازی میافتد
و مکانی را که باید محل نشاط و سرگرمی باشد ،به میدان مرگ تبدیل می کند؛
خودروهایی که صفر کیلومترند ،اما بیجهت آتش میگیرند و خسارتهای مالی و
جانی فراوان به صاحبان نگونبختشان وارد میکنند؛ وسیلههای برقی که با هزار شوق
و ذوق خریداری میشوند ،اما به منزلنرسیده به اصطالح کمیتشان لنگ میزند و به
ناچار مجبوری به روان خود فشار بیاوری که چرا جنسی که از فروشگا ِه تأیید شده
خریدهای تقلبی است و برای جبران فریبی که خوردهای مجبوری هم زحمت حمل
کاالیت را به محل خرید بکشی ،هم توهین فروشندهی متقلب را بشنوی و هم احتماالً
هزینهی اضافی برای تعمیر کاالی استفاده نشده پرداخت کنی .رانندگان نشانههای
راهنماییرانندگی را جدی نمیگیرند ،کارگزاران بخشهای مختلف حوزههای
گوناگون ارزش چندانی برای قانون قائل نیستند و در واقع قانون بیشتر برای دفع
شر یا به عبارت بهتر ،رفع تکلیف است تا برقراری نظم و انضباط اجتماعی .مدیران،
تصمیماتشان را آسانتر میگیرند و از عواقب آن ترسی ندارند؛ حتی اگر عواقب
هرکدام از تصمیمهایشان به زیان دهها نفر  ،چندین خانواده و حتی یک جامعه منجر
شود .حتی گاه قوانینی که تصویب میشوند ،نهتنها همهی جوانب امر را نمیسنجند،
حال جمعی را پریشان میکنند.
بلکه گاهی همان جوانب دمدستی را هم نمیبینند و ِ
مکتوبات ما با وجود حضور ویراستاران متعدد ،پر است از از اشتباههای تایپی،
دستوری و حتی محتوایی؛ درحالیکه اشتباههای جزئی در رسانههای مکتوب و
بهخصوص در نوشتههای علمی میتواند پیامدهای سرنوشتسازی داشته باشد .گاه
واژهای اشتباه یا عالمت ویرایشیای که نابهجا آمده باشد موجب اشتباه منتقل شدن
پیام میشود؛ بنابراین جان بیماری به خطر میافتد ،ساختمانی خراب میشود ،جو
نامطلوب اجتماعی ایجاد میشود،یا هزاران اتفاق دیگر رخ میدهد .برخی مسئوالن
اثرگذار بدون توجه به عواقب سخنانشان در رسانهها اعالم میکنند که فالن تسهیالت
را به کسانی میدهیم یا نمیدهیم؛ غافل از اینکه همین یک "میدهیم" و "نمیدهیم"
میتواند زندگی خانوادههایی را دگرگون کرده ،امید واهی به گروهی داده و امید
گروهی را به باد دهد .تعداد بیمارانی که با سهلانگاری در انتخاب دارو یا روش درمانی
برای همیشه معلول یا خانهنشین شدهاند بیشمارند.
بنای مقایسه بین ملتها و دولتها را ندارم؛ چون معتقدم هر قومی ،بر ریشههای خود
استوار است و هر تغییر و اصالحی میبایست با توجه به ریشه و کالبد منحصربهفرد
آن قوم طرحریزی شود .برای روشنتر شدن منظورم مثالی میزنم :چند سال قبل
شرکت خودروسازی بسیارمعتبری اعالم کرد که خودروی جدیدی تولید و به بازار

عرضه کرده است .هر کس بتواند ایرادی -ولو کوچک -بیابد ،بهعنوان سپاسگزاری،
یک دستگاه از همین خودرو را هدیه خواهدگرفت؛ البته چنین هم کرد .هر چند وقت
یک بار میشنویم فالن شرکت از فالن کشور اعالم کرده که "تمام" خودروهای یک
مدل را به علت یک مشکل شاید بیاهمیت از سراسر جهان به خرج خود جمعآوری
میکند .شنیدن چنین اخباری شاید برای ما عجیب باشد؛ اما در بسیاری از موارد اگر
بتوانید از کتاب مرجع یا دائرهالمعارف یا کتب معتبری از این دست ،ایراد نگارشی،
ویرایشی یا حتی صفحهآرایی بگیرید به شما به رسم تشکر جایزه تعلقخواهدگرفت.
اگرچه این افعال ،برای فاعالن اعتبار اقتصادی میآورد و رقابت جهانی آنها را حفظ
میکند؛ اما بهطو ِرقطع به مخاطبانشان نشان میدهد که حتی در جزئیات کارهایشان
نیز جدی اند.
هر بار که خودکاوی کرده و از خود میپرسیم "چرا چنین است؟" با این توجیه که
حرف و عمل ما به کسی ضربه نمیزند ،خودمان را قانع میکنیم؛ اما من فکر میکنم
حالحاضر سهل انگاشته
واقعیت چیز دیگری است .فکر میکنم هر چیزی که در ِ
میشود ،در آینده به جایی یا چیزی یا کسی ضربه خواهد زد .اگر امروز فکر میکنیم
که محکم بستن یک پیچ در مجموعهی خودروسازی یا تعمیرگاه خودرو چندان مهم
نیست ،چند روز یا شاید چند ساعت بعد ،صدای تصادف سنگینی در چند خیابان
آنطرفتر الزام ستن همان یک پیچ را به ما یادآوری خواهد کرد .اگر سقوط دکل
مخابراتی فقط یک اتفاق است و چندان مهم نیست ،دو هفته بعد ،مردن یک انسان
و ویرانی ساختمانی چندطبقه جدیت آن را به رخ ما خواهد کشید .اگر توجهنکردن
به خواستههای یک نوجوان و تحقیر او آسان به نظر میرسد ،ارتکاب جرمی بزرگ
و ورود به دنیای بزهکاران به اندازهی کافی برایمان جدی خواهدشد و در آخر اینکه
اگر عالمتهای راهنمایی و رانندگی و چراغ و آینهی ماشین برای ما چندان جدی
نیست ،چند ثانیه بعد تصادف سنگین و جانباختن یا معلولیت سرنشینان خودرو به
ما یادآوری خواهدکرد که اتفاقاً موضوع خیلی هم جدی است.
ی بوده و هر یک از کارهایی کرده یا نکردهی ما ممکن است
همهی این مسائل جد 
بهطور بالقوه خسارتهای جانی ،مالی ،روحی و اجتماعی جبرانناپذیری برایمان داشته
باشد؛ اما گاه رسم روزگار این است که برخی رخدادها بهگونهای تلخ رقمبخورند .قطعاً
دالیل دیگری هم دخیلاند؛ اما "سهلانگاری" یکی از مهمترین دالیلی است که لذت
بردن از زندگی را برای ما و اطرافیانمان دشوار کردهاست .ای کاش هر روز چند دقیقه
به موضوعات جدیای که سهل میگیریم فکر میکردیم.

شان هخالیکردنازاستخداممعلوالن
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شنيدهبوديم به هر مناقشه و نزاع مصلحتی که برای اغفال و فریفتن شخص
ثالث باشد« ،جنگ زرگري» ميگويند؛ اما هرچه فكر كرديم ،نفهمیدیم
دليل ارائه دادخواستی بيدليل براي دورزدن قانون چه بودهاست؟ آن هم
با هدف تضييع حق افرادي كه همواره حقوقشان در طول تاريخ مورد
بيمهري قرار گرفتهاست! يكي نيست به اينآقايان بگويد آخر اجراي قانون
چه ضرري براي شما دارد كه تا اين حد در اجرانشدنش پافشاري ميكنيد
و هم خود و هم ديگران را به دردسر مياندازيد؟
طي روزهاي گذشته رأی اصالحی دیوان عدالت اداری دربارهی استخدام
شوپرورش صادر شد و اين ديوان يكبار ديگر بر ضرورت
معلوالن درآموز 
استخدام اینافراد در آموزشوپرورش تأكيد كرد.
اتفاقي كه در عمل طي بيش از  10سال گذشته و از زمان تصويب
قانون شانزدهمادهايِ حقوق معلوالن تا كنون افتادهاست ،بيتوجهي
و شانهخاليكردن دستگاههاي دولتي و وزارتخانهها از زير بار استخدام
سهدرص ِد معلوالن بودهاست .اين موضوع به قدر كافي بحثبرانگيز است؛ اما
موضوع جالب اين است که در سال  89حاجيبابايي ،وزير آموزشوپرورش،
با استخدام معلوالني مخالفتکردهبود كه درآزمون استخدامي سال 89
وزارت آموزشوپرورش نمرهی قبولي کسبكردهبودند .همين امر با واكنش
افراد معلول و بهخصوص معلمان معلول مواجه شدهبود و در نهایت به
شكايت از اين وزارتخانه به ديوان عدالت اداري انجاميد .ديوان عدالت اداري
حق را به معلوالن داد و در رأی نهایی خود بر ضرورت استخدام معلوالن در
شوپرورش و اعمال سهمیهی معلوالن در آزمون استخدامی تأکیدکرد.
آموز 
موضوع به همينجا ختم نشد و مدیرکل دفترحقوقی ،امالک و حمایت
قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزشوپرورش ،در تيرماه
 ،91طي دادخواستي كه بيشباهت به فرا ِر روبهجلو براي توجيه اشتباه
اين وزارتخانه نبود ،يكبار ديگر به رأي صادره اعتراض كرد .ديوان عدالت
اداري نيز در روز  25خرداد  93با ابالغ رأي اصالحي ،بر دادنامهی قبلي
ابرام ورزید و اعالم كرد« :وزارت آموزشوپرورش در اجرای تبصرهی
 ۲مادهی  ۷قانون جامع معلوالن مکلف است سهدرصد از سهمیهی
مجوزهای استخدامی خود را به افراد معلولی که از طریق برگزاری آزمون
استخدامی اختصاصی از طریق سازمان بهزیستی پذیرفتهشدهاند ،اختصاص
داده و آنان را به خدمت گیرد؛ بنابراین در رأی شماره  ۲۴-۲۵مورخ
۱۳۹۱ /۱ /۲۸هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن رأی شماره
۱۳۸۹ /۱۰ /۲۲ - ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۰شعبهی چهارم دیوان عدالت
اداری به عنوان رأی صحیح و موافق مقررات اعالم شدهاست ،در حدیکه
متضمن این استدالل باشد ،صحیح میباشد».
اين رأي اصالحي كه طي روزهاي گذشته صادر شدهاست ،در پاسخ به
دادخواست  26تيرماه  91مدیرکل دفترحقوقی ،امالک وحمایت قضایی
معاونت حقوقی و امور مجلس و وزارت آموزشوپرورش صادرشده كه
بهموجب الیحهای ،دادنامههای شمارهی  ۱۳۹۱ /۱ /۲۸ - ۲۴-۲۵را خالف
قانون ذكركردهاست .برای مثال تکلیف سهدرصد از سهمیهی استخدامی
دستگاهها را از وظایف سازمان مدیریتوبرنامهریزی کشور دانسته و وظیفهی
برگزاری آزمون اختصاصی و معرفی به دستگاه مربوط را از اختیارات
سازمان بهزیستی کشور ذکر کردهاست .در نهایت نیز اعالمکردهاست:
«تکلیفی بر آموزشوپرورش مبنی بر اختصاص سهمیه به معلوالن قید
نشدهاست»! درحالیکه طبق بند الف مادهی  7قانون شانزدهمادهاي حقوق

معلوالن ،اختصاص حداقل سهدرصد از مجوزهای استخدامی دستگاههای
دولتی و عمومی اعم از وزارتخانهها ،شرکتها و موسسات ،شرکتها،
نهادهای عمومی و انقالبی و دیگر دستگاههایی که از بودجهی عمومی
کشور استفادهمیكنند ،به افراد معلول واجد شرایط ،وظيفهاي قانوني است.
در هيچكجاي اين بند لفظ «ميتواند»« ،در صورت امكان» يا عباراتي از
ايندست نيامدهاست؛ لذا استخدام سهدرصد جزو حقوق قانوني معلوالن
محسوبشده و هيچدستگاهي نميتواند و نبايد از زير بار اين وظيفه شانه
خاليكند.
البته نكتهاي كه بايد در اين رأي اصالحي و نيز قانون شانزدهمادهاي مورد
توجه قرارگيرد این است که الزام بهزيستي به برگزاري آزمون استخدامي
براي معرفي افراد معلول به تمام وزارتخانهها و ادارات دولتي منطقي
بهنظرنميرسد .اگر سازمان بهزيستي بخواهد به اين امر مبادرت ورزد،
بايد تماموقت خود را در طول سال به برگزاري آزمون سپريكند که امري
غيرممكن است؛ لذا اينوظيفه بايد بر عهدهي وزارتخانهاي گذاشتهشود
كه قصد استخدام عمومي دارد .همانطورکه در حال حاضر بسياري از افراد
داراي معلوليت در آزمونهاي استخدامي شركت ميكنند و پس از قبولي
در آزمون كتبي ،در مراحل گزينش به بهانههاي مختلف ،مهر بازگشت
ميخورند كه اين نيز تخلف قانوني ديگري است.
بهانهاي كه بعضاً براي اجرانشدن قانون سهدرصدی بيان ميشود اين
است كه اغلب دستگاههاي دولتي با معضل نيروي کار مازاد مواجهاند .اين
موضوع نميتواند دليل موجهي براي استخدامنشدن معلوالن باشد ،زيرا
در قانون شانزدهمادهاي بيان نشدهاست كه وزارتخانهها در صورت وجود
نيروي مازاد مختارند معلوالن را استخدام نكنند؛ بلكه بر اجراي كامل قانون
تاكيد شدهاست .لذا توجيه نيروي مازاد ،بهانهاي بياساس است.
با همهی اين احوال ،به وزارتخانههاي دولتي توصيه ميشود بيش از
اين در اجراي قانون مقاومتازخود نشان ندهند .حق سهدرصد استخدام
معلوالن به عنوان افرادي كه كمتر به راهروهاي قدرت دسترسي دارند
بايد به رسميت شناختهشود .به هرحال همهی اقشار جامعه از جمله افراد
داراي معلوليت نبايد از شرايط جسمي و روحي خود مايهبگذارند تا بخشي
از حقوق خود را استيفا كنند؛ بلكه يكي از داليل تصويب هر قانوني اين
است كه حقوق تمام شهروندان بهطور كامل به آنها داده شود .بهخصوص
كه بعد از پيروزي انقالب اسالمي و تصويب قانون اساسي بر پايهی كرامت و
تعالي انساني ،توقعات شهروندي بر اساس اين ميثاق ملي شكل گرفتهاست
و با همين معيار ارزيابي ميشود.
بااینوجود ،الزم است سازمان مديريتوبرنامهريزي با اتخاذ ترتيباتي،
سهميهی سهدرصد استخدام معلوالن را براي احراز پستهايي كه نياز به
شرط صحت كامل جسمي ندارند در نظر بگیرد و اين پستها را با توجه
به توانمنديهاي اين افراد به آنها اختصاص دهد .دستگاههاي دولتي هم
موظفاند در اين امر با سازمان مديريتوسازمان بهزيستي همكاريهاي
الزم را انجامدهند .امام باقر(ع) فرمود« :كسي كه در كمككردن به برادر
مسلمانش بخل ورزد و در انجام حاجتش كوتاهي كند ،ناچار مي شود به
كسي كمك كند كه با اين امكانات عليه خود او اقدام كرده و در اين راه
هيچ اجر و پاداشي نخواهدبرد».

«مددکاریدرمبتالیانبهضایعهینخاعی»
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شماره /53خرداد و تیر1393

مددکاریِ معلوالن جسمی از سال  1860میالدی آغاز شد؛ اما بعد از جنگ
جهانی دوم ،بیشتر خدمترسانی مددکاران در بیمارستانها صورتگرفت.
بدینوسیله ،بیماران توسط مددکاران اجتماعی از نقص و محدودیتهای خود
آگاه میشدند و برای کنترل مشکالت ناشی از ضایعه خود تالش میکردند.
مهمترین خدمت مددکاری در حوزهی بیماران ضایعهی نخاعی ،ارائهی
راهکار برای مقابله ،مدیریت بحرانها و جلوگیری از صدمات ناشی از ضایعهی
نخاعی است .واحد مددکاری میتواند با برقراری ارتباط و ارائهی خدمات به
فرد آسیبدیده و درنظرگرفتن بُعد خانوار ،اطالعات و آموزشهای ضروری را
با مشاوره و ارجا ِع بهموقع افراد به مراکز و مسئوالن و متخصصان در اختیار
افراد قرار دهد .در این صورت تا توانمندسازی و جامعهپذیری دوبارهی بیمار،
وی را همراهی میکند و ارتقای سالمت روانی ،جسمی و اجتماعی فرد و
جامعه را بهبود میبخشد .یک مددکار برای رسیدن به این هدف ،ملزم به
رعایت استانداردهای مددکاری در حوزهی آسیبهای نخاعی است.
مشکالت بیماران ضایعهی نخاعی از آغاز آسیب در محل بروز حادثه ،به
بیمارستان محدود نشده و تمام محیط فردی و اجتماعی فرد را تا آخر
عمر و زندگی در بر میگیرد .به نظر میرسد نقش مددکاران اجتماعی در
زمینهی توانبخشی روانی و اجتماعی فرد -از ابتدای بروز آسیب تا جایی که
بیمار قدم میگذارد -سهمی بهسزا و نقشی پررنگ است .پذیرش موقعیت
جدید ،سازگاری با ضایعات حاصل از نقصان پیش آمده ،بازسازی روابط
خانوادگی و اجتماعی ،کمک به جامعهپذیری مجدد به منظور بازگشت به
اجتماع ،مناسبسازی محیط زندگی فرد معلول و افزایش سطح توانمندی
بیمار با محیطهای پراسترس و نامناسب ،از خدمات مددکار به افراد نیازمند
است .مددکاران اجتماعی بیماران را از نقص و محدودیتهای خود آگاه کرده
و برای کنترل مشکالت ناشی از بیماری آنها تالش میکنند .مددکاران

به منظور امدادرسانی به بیماران ضایعهی نخاعی به جمعآوری اطالعات
دقیق و درست از اولویتها و راهکارها نیاز دارند .مصاحبه ،یکی از بهترین
راههای کسب اطالعات است .اصوالً یک مددکار متخصص ،آگاه و مسئول
می تواند این مسئولیت را به عهده بگیرد؛ البته آشنایی با شیوههای علمی و
اصولی مصاحبه نیز ضروری است .یک مددکار بدون پیشداوری و تعصب و
برچسبزدن در طول مصاحبه ،بازدید از محلهای مرتبط با بیمار و تجزیه و
تحلیل تخصصی اطالعات ،نیازهای فوری فرد آسیبدیده را در اولویت قرار
داده و فرد را به مراجع و مراکز مورد نیاز ارجاع میدهد .توجه به حرکات
جسمی بیمار ،واکنشهای عاطفی بیمار و غیره میتواند کمک بزرگی به فهم،
درک مشکالت و ارجاع به موقع فرد آسیبدیده باشد.
با توجه به نکات پیشگفته و بررسی فعالیتهای انجامشده در سطح جامعه و
کشور ،به نظر میرسد ارائهی راهکارهای تخصصی به مددکاران ،جهت بهبود
و ارتقای سالمت بیماران ضایعهی نخاعی بسیار مهم باشد .شاید با پرداختن
به این امر ،بتوانیم از آسیبهای بیشتر– که اغلب در نتیجهی عدم تشخیص
و ارجاع به موقع ،اولویتبندی نشدن مشکالت و پیگیری نکردن درمان
جسمی و اجتماعی بروز میکنند -جلوگیری کنیم .بهتر است از نشاندن
مددکاران در واحدهای مددکاری و محدودکردن آنها به حوزهی تخفیف در
هزینههای درمان فراتر آمده و از تخصص و کارایی آنها جهت ارتقای بهبود
سالمت بیماران ضایعهی نخاعی و سالمت اجتماع بهره گیریم.

لیال الله ،کارشناس مددکاری اجتماعی

«چندپیشنهادبرایارتقاءکیفیتزندگیافرادمعلول»
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الف) بهبود شرایط خانه و محیط زندگی
 تأمین خواستهها و نیازهای افراد از طریق گذراندن وقت با آنها و دریافتننیازهای شخص از بین صحبتها و رفتارها ،یا صحبت دربارهی نیازها و
خواستههایی او.
 نصب یا تعبیهی سیستمها و راههایی برای آسانسازی زندگی افراد معلولمتناسب با نیازهای روزانهی هر فرد .نیازمندیهای هر فرد را از او بپرسید.
اگر فرد معلول با کسی زندگی میکند که مشکل حرکتی ندارد ،تغییر شرایط
ایجادشده را طوری آزمایش کنید که برای هر دو مناسب باشد .تغییرات ممکن
است بزرگ باشد؛ مثل بازسازی خانه و...یا یک پروژهی ارزان و آسان مانند
جایگزینکردن صندلیچرخدار اتوماتیک به جای صندلی چرخدار دستی.
ب)
 برنامهریزی بازدید و گردشهای منظم :بهترین و مجهزترین خانهها گاهمانند یک قفس طالیی به نظر میرسند .فعالیتهایی مانند رفتن به پارک،
خرید و پیکنیک حتی اگر به دلیل مشکالت شخصی و ...یک روز هم باشد،
تفاوتهای بسیاری را در زندگی فرد معلول ایجاد خواهدکرد .اگر بازدید و
گردش نشدنی است ،حداقل ارتباط با آنها را از طریق موبایل ،ایمیل و ...حفظ
کنید تا از احساس تنهایی و گوشهنشینی آنها جلوگیری شود.

 اگر آنها عالقهمند به داشتن حیوان خانگیاند  ،برایشان تهیه کنید .حیواناتخانگی میتوانند سرگرمی خوبی برای آنها باشند؛ اما حیوانات جایگزین
گردش نمیشوند.
ً
اهمیت مسئله اینجاست که غالبا افرادی که مورد نگهداری قرار میگیرند
هیچوقت احساس نمیکنند که میتوانند از کسی مراقبت کنند .این کار
احساس بهتری در اعتماد به نفس ،سالمت روحی و مسولیت شخصی افراد
ایجاد میکند که موجب دور کردن ذهن از مشکالت میشود.
ج) مدیریت سرگرمی و فعالیتها:
 از افراد دارای معلولیت جویا شوید که آیا به کالسها یا فعالیتهایی مانندهنر ،موسیقی ،آشپزی و ورزش عالقهمند هستند یا نه .فعال نگهداشتن ذهن
برای سالمت بسیار مهم است .همهی افراد معلول توانایی ارتقاء سطح تحصیلی
خود را دارند.
 راهها و روشهایی بیابید که فرد معلول بتواند تفاوتی را در خود ایجاد کند ،یابا دیگران همکاری کند :نگهداری از افراد یا اشیای دیگر به آنها حس اعتماد
به نفس و همکاری با اجتماع یا افراد دیگر به آنها حس قدردانی میدهد.

اجتــــماعـــی

«ماکوا؛ کارخانهی بافندگی
با مدیران معلول»

کارخانهی«ماکوا» با کمی فاصله از شهر «لیمب» قرارگرفتهاست .ماکوا در سال 1976
تأسیس شده است و مخفف انجمن معلوالن ماالیی است .این کارخانه توسط وزارت معلوالن
و سالمندان تشکیل شده است و بهدلیل کمبود های سازمانی و پزشکی برای افراد ناتوان
ذهنی و جسمی و کمبود وسایلی مانند صندلی چرخدار مشکالت عدیدهای را برای معلوالن
این کشور پدیدآوردهاست .مواجهه با افرادی که قطععضو شدهاند و در پیادهروها گدایی
میکنند ،سینهخیزحرکت میکنند امری عادی در این کشور محسوب می شود .سرنوشت
معلوالن ذهنی نیز به همین اندازه چالشبرانگیز است؛ چراکه تنها یک بیمارستان روانی در
این کشور وجوددارد که در شهر «زومبا» دایرشدهاست .بیماران این بیمارستان با امکانات
موجود تناسبی ندارند.
بازدید از کارخانهی بافندگی ماکوا بسیار سرگرم کننده است؛ زیرا حدود صد نفر از افراد با
معلولیتهای شنوایی ،بینایی ،گفتاری و غیره مشغول تولید کار هنری اند .کارگران در خط
تولید کار کرده و حقوق دریافت میکنند .آنها خدماتی از جمله طراحی ،چاپ ،قالبدوزی،
بافندگی و دوختودوز انجام می دهند .هم چنین سفارشهایی نظیر بافت فرش ،دوخت
یونفیرمهای مدرس ه و کارخانه ، ،دوخت کیفهای قالبدوزی ،دوخت روبالشتی و لباس و
غیره را قبول میکنند.
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چـراغ راهنـمای متفاوت
لورنا والسکو ،قانونگذار فیلیپینی ،کنگره را برای تصویب الیحهی مجهزکردن چراغهای
راهنمایی به سیگنالهای شنوایی فراخواند .نصب سیگنالهای شنوایی به معلوالن،
زنان باردار کمک میکند؛ آنها از وضعیت چراغها و زمان عبور از خیابان
میانساالن و ِ
مطلع شده و با فشار یک دکم ه میتوانند زمان بیشتری برای عبور از تقاطعها داشته
باشند .والسکو دراین باره چنین گفت« :نبود تجهیزات در چراغها برای همه ،بهخصوص
موتورسوارها خطرناک است» .هرگاه عابری دکمهی مخصوص را فشار دهد ،زمانسنج
شمارش معکوس در چراغ به کار میافتد و زمان بیشتری برای عبور از خیابان فراهم
میشود.
والسکو همچنین افزود« :معلوالن بخشی از جامعهی فیلیپین اند؛ بنابراین موظف به
حمایت کامل از رفاه حال آنان است و میبایست در پیوستن آنان به جریان جامعه کوشا
باشد.
چراغ راهنمایی مجهز به سیگنال شنوایی از دو بلندگو و یک بخش کنترل تشکیل
شدهاست .بخش کنترل بهصورت راهنمایی افراد برای عبور از خیابان و پخش فرمانهایی
مثل حرکت یا ایست عمل میکند.

ترجمه :الهام اشرفی

مرتضی رویتوند
عضو شورای سردبیری و دبیر سرویس اجتماعی

یک شهر و آدمهایی خاص

لحظههایی در زندگی آدمی هست که واژهها صف میکشند در پس ذهن،
لحظههایی که بیقراریهای مداوم ،آتش به جانت میزند؛ بیمحابا...
لحظههایی از جنس ناامیدی ،ترس ،مغلوبشدن!
نه یارای ماندن داری ،نه توان رفتن....گامهایت سست میشوند و چشمهایت
تاریک ...دستانت گره میخورد به دور زانوانت و سر در گریبان میکشی...
نه نوری ،نه حضوری ،نه روزنهای که گرمیبخش وجودت شود...
اینجاست که با تمام وجودت فریاد میکشی و از عمق جانت کمک میطلبی.
در انتهای تاریکی مطلق ،ناگهان صدایی میشنوی؛ صدایی از جنس عاطفه ،از
تار و پود مهربانی؛
مکث میکنی،گوشهایت تیزتر از همیشه میشود ،به یکباره چیزی در درونت
فرومیریزد :چیزی شبیه افتادن یک ماه در حوض نقاشی ...چیزی شبیه یک
معجزه...
انگاری جان تازه مییابی ،همهچیز رنگ تازهای میگیرد؛ آدمها ،گلها ،گیاهان...
با همهی مردم شهر مهربانتر میشوی ،گویی...
گیرم که گامهایت به واسطهی عصایی سبز راه را میگشاید ،گیرم که دستانت
چرخهای صندلی چرخداری را میگرداند که وزن مهربانیت را با خود حمل می
کند ،گیرم که چشمانت از دیدن گلهای پر طراوت باغ ،محروم است؛ اما تو
نوری را نظاره کردی که هیچکس را توان دیدن نیست ...گیرم که گوشهایت
نمیشنوند؛ چه باک که تو مستور میشوی از شنیدنیهای آلودهی این شهر؟

چهرهات شاید به واسطه ی زخمهای بیتأمل روزگار دیدنی نباشد ،شاید چشمانی
که یکلحظه به رویت نگاه کردهاند ،این همه درد را تاب نیاوردهباشند؛ اما بودنت
بهانهی سادهی مهربانیست ،میان آشفتهبازار این روزگار...
راز ماندگاری لبخندت را فقط تو میدانی و من ...همان لبخندی که اگر چه سخت
و تلخ؛ اما ارمغانی دارد به وسعت آسمان زندگی...
این را تو میفهمی و من! منی که مثل تو درد کشیدهام ،منی که زخمهایم دستانم
را از نوازش بازداشتهاند؛ اما باز هم مرهمی شدهام بر دلهای غبارگرفتهی این
اهالی...
حاال دیگر من میمانم و تو؛ با کولهباری از امید ،با توشهای به قدر عشق...
حاال دیگر تو میمانی و روزگاری که در مقابلش همچون کوه ایستادهای...
و چهکسی میتواند در مقابل این همه ایستادگی سر فرو نیاورد؟ و چه زبانی
میتواند در مقابل این همه مهربانی ساکت بماند؟
خوب نگاه کن:
روزنهای میبینی در پس این همه نامالیمات ،در هجوم سختیها:
روزنهای به وسعت نور ،به وسعت گشایش...
چه باک وقتی تو هستی ،وقتی خدا هست؟!
فائزه گچکوب
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در زمانهایی دور ،در شهری دورافتاده ،شخصی مهربان و مردمدوست شهردار شهر
شد .قد این شهردار ،حدود یک متر و  60سانتیمتر بود .او مشکلی در زندگی و
مدیریتش بر شهر نداشت .تنها دغدغهی زندگیش سقف ساختمانهای شهر بود .او
از اینکه در ساختمانهای شهر ،کوتاهی قدش بیشتر معلوم میشد ،ناراحت بود .تا
اینکه یک روز با فرمانی عجیب مشکل خود را حلکرد .او دستور داد که سقف همه
ساختمانهای شهر ،یک متر و  65سانتیمتر ساختهشود و هیچ ساختمانی با سقفی
بیشتر از این اندازه ،وجود نداشتهباشد.

ابتدا اطرافیان پادشاه با این دستور مخالفتکردند؛ اما چارهای جز پذیرش نبود.
از فردای آنروز ،سقف ساختمانها و خانهها را خراب کردند و سقفهای یک
متر و  65سانتیمتری ساختند .برای عدهای مشکلی نبود و روند عادی زندگی
خودشان را طی میکردند؛ اما آنانیکه قدشان بیشتر از یکمتر و  65سانتیمتر
بود ،با مشکالت بسیاری همراه بودند .آنها مجبور بودند با حالت خمیده وارد
خانه و ساختمانهای شهر شوند.
بعد از مدتی ،همهی آنها کمردرد گرفتند و دیگر نمیتوانستند به حالت عادی
راه بروند و دیگر برای انجام کارهای روزمرهشان با مشکالت زیادی روبهرو بودند.
نه میتوانستند به محل کار و مدرسه و دانشگاه بروند و نه حتی میتوانستند
برای درمان کمردرد و عوارضی که به علت کوتاهی سقفها به آن دچار
شدهبودند به مطب پزشک بروند .درسخواندن و سر کار رفتن برایشان ممکن
نبود و برای حضور در شهر هم موانع زیادی بر سر راهشان قرار گرفتهبود .به
مرور زمان همگی مجبور شدند که خانهنشین شوند.
این نوع زندگی خاص آنها باعث شدهبود که وقتی با هزار سختی در خیابانهای
شهر ظاهر میشوند به آنها دلسوزانه نگاهکنند و آنها را آدمهایی خاص و
متفاوت بدانند .چندی گذشت و مسئوالن شهر برای کمک به این شهروندان
خاص سازمانی را به نام «خوبزیستی» تأسیس کردند تا به این شهروندان
کمک کرده و مشکالت آنها را برطرف کنند .این سازمان ،در اولین قدم،
تصمیم گرفت که ماهانه به این افراد خاص مبلغی ناچیز-حدود  ۴۰سکه -به
عنوان مستمری بدهد .البته این  40سکه نهتنها کفاف هزینه درمان کمردرد
این آدمهای خاص را هم نمیداد؛ بلکه به همه آن افراد خاص هم نمیرسید!
تعداد زیادی از آنها در نوبت بودند تا شاید روزی نوبتشان شود و ماهانه این
مبلغ را دریافت کنند .بااینهمه خوبزیستی مقصر نبود .بودجهی زیادی در
اختیارش نگذاشتهبودند
همچنین قانونهای زیادی هم برای حمایت از این آدمهای خاص نوشتهشد که
بسیاری از آنها اجرا نشد .چندسالی که گذشت ،این افراد خاص واقعاً خاص
شدهبودند و در شهر همه ،جور دیگری به آنها نگاه میکردند .گاهی به آنها
میگفتند« :آخی ،شما چرا اینطور خمیده راه میروید؟ چرا مدرسه نمیروید؟
چرا شغل ندارید؟».
سالها همینطور میگذشت و هیچوقت کسی به فکرش نرسید کاش سقفها
کمی بلندتر بودند و شهر برای همه بود!

«اشتغالمعلوالن؛تهدیدیافرصت؟»
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وقتی از اشتغال صحبت میشود ،در نگاه اول به نظر میرسد که هر فرد به شغلی برای کسب درآمد و
پوشش هزینههای روزانه نیاز دارد .اشتغال یکی از مشکالت و معضالتی است که تاکنون مورد بحث و
بررسیهای فراوانی قرار گرفته؛ اما هنوز بهعنوان یک مشکل باقی ماندهاست .همانطورکه یک فرد سالم
برای گذران زندگی و امرار معاش خود به شغلی برای کسب درآمد و مایحتاج زندگی نیاز دارد ،فرد معلول
نیز با چنین مسائلی روبهرو است .اکثر افراد معلول -به دلیل مشکالت مربوط به معلولیت -نسبت به یک
فرد سالم ،نیاز بیشتری به شغل دارند.
از جمله مشکالت پیش روی معلوالن برای اختیار شغل ،میتوان به مواردی چند اشاره کرد :نداشتن
اطالعات کافی دربارهی چالشها و مشکالت حوزهی اشتغال؛ عدم پذیرش افراد معلول به عنوان فرد توانمند
شاغل؛ عدم آگاهی موسسات و ارگانهای دولتی و خصوصی از قانون سهدرصدی استخدام معلوالن ـ البته
در صورت آگاهی نیز از عمل کردن به این قوانین کوتاهی میشود.
تاثیرات منفی بیکاری بر افراد معلول ،عدمحضور اجتماعی معلوالن در جامعه ،افسردگی ،منزویشدن،
نداشتناستقالل و عدم اعتمادبهنفس کافی است.
پیشنهاداتی برای اشتغال معلوالن:
 .1اختصاص شغلهای کمتحرک به معلوالن :سازمانها و ارگانهای مختلف میتوانند با اختصاص مشاغلی
مانند کارهای دفتری ،اداری ،حسابداری ،منشیگری و اپراتوری به حلشدن معضل اشتغال در جامعه
کمک کنند .حتی تعدادی از مشاغل نامبرده میتوانند به عنوان کار در منزل انجام شوند.
 .2توسعهی زمینههای اشتغال توسط سازمان بهزیستی :سازمان بهزیستی میتواند بهجای پرداخت
مستمریهای ناچیز ،به فکر توسعهی زمینههایی برای اشتغال معلوالن باشد.
 .3تسهیل شرایط پرداخت وامهای خوداشتغالی :با تسهیل شرایط پرداخت وامهای خوداشتغالی ،افراد
معلول میتوانند از طریق آموزشدیدن و ارائهی کارهای دستی از جمله فرشبافی ،گلیمبافی ،عروسکبافی،
چرمدوزی و غیره برای خود شغل ایجاد کرده و مخارج زندگی خود را تأمین کنند .البته فراهمکردن شرایط
برای فروش این کارها نیز ضروری است.
 .4همکاری صدا و سیما در ایجاد اشتغال :رسانههای عمومی از جمله صداوسیما میتوانند در زمینهی
اشتغال برای معلوالن نقش بهسزایی را ایفا کنند .مث ً
ال در بخش مجریگری و گویندگی میتوانند از افراد
معلول متخصص در این زمینه استفاده کنند ،کارگردانان سینما و تلویزیون نیز میتوانند برای ایفای نقش

افراد معلول از این افراد استفاده کنند.
 .5شرکتکردن معلوالن در کارگاههای
کارآفرینی به منظور ایجاد اشتغال.
 .6ارسال سوابق کاری به سازمانها :ارسال
سوابق کاری به سازمانها و ارگانها میتواند
معلول با
فرصت شغلی خوبی برای افراد
ِ
تحصیالت باال فراهم کند.
 .7انجام کارهای کامپیوتری :افراد معلولی که
با رایانه آشنایی دارند ،میتوانند در زمینههای
وبالگنویسی ،طراحی سایت و گرافیک آموزش
دیده و بر اساس تجاربی که بهدست آوردهاند،
در خوداشتغالی سهیم باشند.
مهدیه برنگ

«تا آخرش پای پارسا هستم»

مادرها نوشتنی نیستند .مادرها را باید حس کرد ،باید
پرستید .مادرها خداهای زمینیاند .مادرها بال ندارند،
اما همیشه چند فرسخی به آسمان نزدیکترند .مادرها
نمایندگان واقعی خدا بر روی زمین هستند .مادرها فقط
مادر هستند .مادرها وصفنشدنیاند .مادرها را باید دید،
باید پرستید!
دیگران گفتند« :فرزندت متفاوت است» ،مادر خندید.
گفتند« :قدش کوتاه است» ،گفت« :دلش دریاست».
گفتند« :دیگران نگاهش میکنند» ،گفت « :همه به
آدمهای بزرگ نگاه میکنند» .گفتند« :زندگی شاید
برایش سخت باشد» ،گفت« :خودم مانند کوه پشت سرش هستم» .گفتند« :آیندهاش چه؟»،
گفت« :هم من هستم هم خدا .خودش هم آدم بزرگی میشود.»...
نگاهش که میکنی استواری و صبر را در چشمانش میبینی .هر روز صبر را مشق میکند.
لبخندی بر لب دارد .نامش مهناز حسینینژاد است .با پسرش رفیق است .پسرش با او شطرنج
بازی میکند؛ اگر نگوییم همیشه ،خیلی وقتها برنده میشود .مادر از باختن به پسرش،
خوشحال هم میشود .شطرنج زندگی را با هم بردهاند؛ از این صفحهی شطرنجی چه باک؟!
با هم رفیق هستند .با هم عکس میاندازند؛ آنهم با ژستهای مختلف .از مشکالت پارسا هم
که بپرسی لبخند میزند .در لبخندش گالیهای پنهان است؛ گالیه از نگاههای گاهی تلخ ،اما
لبخندش سر جایش است.
ِ
ِ
مگر میشود مادر بود و مستحکم نبود؟ این یکی خود خود کوه است .استوار ،قوی،
شکستناپذیر! مادر است .برای مادرها باید کاله را از سر برداشت .باید ساعتها سرپا به
افتخارشان کف زد.
مرتضی رویتوند
مادر است ،فرشتهی زندگی ماست. ...

«معلولیتهاینامرئی»
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فرزانه پارسایی ،فوق لیسانس آموزش؛ روانشناس کودکان استثنایی؛ دبیر استثنایی.

وقتی از واژهی معلولیت استفاده میکنیم ،بیدرنگ افرادی
با ناتوانیهای محسوس جسمیو حسی را تصور میکنیم؛ اما
معلولیت به وضعیت «نامرئی» دیگری هم اطالق میشود .این
معلولیتها شامل ضعف شنوایی ،اختاللهای خواب ،دردهای
شدید نظیر آرتروز و اختالل استرس پس از سانحه است .همهی
موارد اشارهشده میتواند در فعالیتهای روزانه ایجاد اختالل کند
که با تعریف معلولیت  -محروميت و وضعيت نامناسب يك فرد كه
پيامد نقص و ناتواني است -مغایر نیست .این نوع از معلولیتها،
با وجود اینکه گاهی اوقات بهشدت ناتوانکنندهاند ،در بسیاری
موارد به دلیل «نامرئی بودن» ،خشم و نارضایتی را بر افراد تحمیل
میکنند.
سندرم خستگی مزمن ،افسردگی ،حساسیتهای غذایی ،حملهی
خواب ،ناتوانی در یادگیری و اختالالت شخصیت تنها بخشی از
معلولیتهای نامرئی هستند .در اکثر مواقع ،افرادی که از این اوضاع
رنج میبرند ،تمایلی به افشای وضعیت خود ندارند .برخی حتی از
ِ
معلولیت خود آگاه نیستند؛ زیرا شناسایی این اوضاع دشوار است و
این خود باعث میشود تعداد بیشماری از این افراد در محیط کار
و اجتماع با وضعیتهای ناتوانکننده گالویز باشند و وضعیتشان
بدون تشخیص و درمان باقی بماند .در حالیکه گروههای اجتماعی
بر حمایت بیشتر از «معلولین آشکار» تأکید میکنند  -هنوز
کمبودهای محسوسی در زمینهی ارائهی خدمات کارآمد به این
معلولین وجود دارد -معلولین نامرئی در برچسبهای اجتماعی و
روحی ناشی از نپذیرفتن و درکنشدن در اجتماع بهسر
فرسایش
ِ
میبرند.
با اینحال ،افرادی که از معلولیتهای نامرئی رنج میبرند ،توسط
قوانین محلی و کشوری متعددی نظیر قانون آمریکاییهای معلول
در آمریکا حمایت میشوند .استفاده از واژهی «معلول» در این
قوانین ،داوری را دربارهی وضعیت فرد ،چه با معلولیتهای مشهود
یا نامرئی ،در اختیار یک مشاهدهکننده قرار میدهد؛ البته در این
صورت ممکن است منجر به ا ِعمال تبعیض علیه معلولین شود.
تبعیضی که ممکن است از برداشت فرد قضاوتکننده از اینکه
چه کسی معلول محسوب میشود و چه کسی نه ،ریشه بگیرد .پُر
واضح است که معلمان ،کارفرمایان و سایر افراد باید از چالشهای
خاصی که معلولیتهای نامرئی به همراه میآورند ،آگاه باشند.

اجتــــماعـــی

معلولیتهای نامرئی اصطالحی برای مجموعه معلولیتهای پنهان
یا چالشهایی با خاستگاه عصبشناختی است.

وقتی دانشآموز نابینای پایه سوم متوسطه «عمر» را «امر» مینویسد؛ وقتیکه برای
نوشتن حروف همصدا در جزوهی سرکالس باید با مثال آنها منظورتان را برسانید و
وقتی برای تصحیح بعضی از برگهها مجبور میشوید از خود دانشآموز برای خواندن
برگهاش کمک بگیرید و او حتی نمیتواند برگهی خودش را هم بخواند ...او گناهی
ندارد! هرگز!
سیستم آموزشی ما به گونهای است که دانشآموزان نابینا تا پایان دورهی ابتدایی
تمام کتب درسی را بهصورت بریل در اختیار دارند .در دوره ی راهنمایی و متوسطه
نیز فقط چند درس دینی ،قرآن ،زبانوادبیات فارسی ،انگلیسی ،عربی و گاه کتاب
ریاضی به خط بریل است و دانشآموزان بهجای دریافت کتاب ،نوارهای صوتی دریافت
میکنند .آنها فقط میشنوند و شکل حروف را زیر انگشتانشان لمس نمیکنند ،به
همین خاطر سیستم خواندنشان فقط شنیداری و گفتاری است .این گونه است که
نوشتن و خواندن ،دو سیستم موازی یادگیری ،به مرور زمان حذف میشوند.
اصلیترین علت این امر ،شاید مهمتر از حجم زیاد کتابهای بریل شده ،هزینهی
گزاف این کار باشد .برای تبدیل متنهای عادی به خط بریل ،به نسخهی word
متن نیاز است تا با نرمافزار  winbrailleبه خط بریل تبدیل شود و با چاپگر روی
کاغذهای مخصوص چاپ شود .سختی این کار ،این است که خالف دستگاههای چاپ
معمولی ،نیاز است که متن را صفحه به صفحه در دستگاه بگذارند .این کار هزینهبر
است و به زمان زیادی نیاز دارد.
از آنچه گفته شد ،میتوان به حقیقت مطلب دست یافت .وقتی کتاب درسی در
دسترس نباشد ،هیچگونه کتاب کمکدرسی در اختیار دانشآموز نابینا نیست و
دسترسی افراد نابینا به کتابهای داستان و سایر کتابهای غیردرسی بهصورت بریل
بسیار بسیار محدودتر میشود .
تنها منبع غیردرسی در دسترس برای افراد نابینا روزنامهی سپید است که هر روز
صبح به طور رایگان توزیع میشود .این نشریه متأسفانه بین دانشآموزان باالتر
طرفدار ندارد؛ گویی بهطور ناخواسته سیستم شنیداری جایگزین خواندن میشود.
البته خبر خوبی در راه است و این اولین انتشار آن است :با فعالیت پیگیر یکی
فارسی مجتمع آموزشی نابینایان نرجس ،همچنین خبرگزار و
از معلمان ادبیات
ِ
نویسندهی مجله رشد ،مجوز چاپ نشریهی رشد کودک صادر شدهاست .در مهرماه
«باران نقطه»« ،نقطهباران» یا
امسال اولین شمارهی این نشریه با یکی از سه عنوان
ِ
«خطچین» چاپ میشود .انشاءاهلل این مجله برای سایر گروه سنی نیز نشر یابد.
یکی از مهمترین فعالیتهایی که ضروری است برای دانشآموزان نابینا انجام گیرد،
چاپ بریل محتویات کتب درسی ،کتب تست و غیره میباشد .بدین منظور الزم
است نسخهی  wordاین متون از طرف موسسههای آموزشی مربوط ،در اختیار
مدارس قرار بگیرد تا دیگر برای تبدیل آنها به خط بریل ،نیازی به تایپکردن نباشد.
امیدواریم از این طریق روزنهای جهت دسترسی به کتب کمکدرسی و تست برای
دانشآموزان نابینا فراهم شود.

موضـوع انشـا
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کودک و نوجوان

قضیهی دزد تخممرغ و تبدیل شدن او به دزد شتر
را میدانید؟ اگر نمیدانید برای شما میگویم که
روزی از روزها در زمانهای ،قدیم کودکی بود
که نمیدانیم شیطان در جلدش رفت ،یا تربیت
بدی داشت که نمیدانست دزدی کار بدی است،
یا هرچیز دیگر .روزی تخممرغی دزدید ،مادرش
این قضیه را فهمید؛ اما فکری بهحال این مشکل
نکرد .فکرکردهبود کاری بچهگانه است که از
سرش میافتد و دیگر تکرارش نمیکند ،اما اشتباه
کردهبود ،زیرا کودک دربزرگسالی به دزد شتر
تبدیل شد و بههمینخاطر جانش را ازدستداد.
حاال که به کودکیمان فکرمیکنیم ،یعنی
وقتیکه خیلی کودکتر از اینها بودیم ،میبینیم
زمینههایی از خالفکاری در ما وجودداشتهاست .با
خالهخرسهایی دوست بودهایم که نهتنها خودمان
خبرنداشتیم ،بسیار هم آنها را دوست داشتهایم.
خالهخرس این ماجرا عمهی ماست؛ البته از ایشان
عذرمیخواهیم که نامشان را با این عنوان میبریم؛
ولی اگر ماجرا را برایتان تعریف کنیم حق را به ما
میدهید .در زمانهایی که خیلی کوچکتر از اینها
بودیم با پسرخالهمان "کامبیز"به خانه عمهمان
میرفتیم و با پسرعمههایمان بازی میکردیم.
عشق مسابقه هم داشتیم؛ البته آنهم به عشق
جایزه گرفتن از عمه جانمان بود .حاال چه جایزهای؟
ن روزهای زندگی ما را
لواشکهایی که طعم بهتری 
داشت( .بله ما بچههای قانعی بودیم و برای جایزه
هلیکوپتر باکنترل ازراهدور نمیخواستیم) .دریکی
از این روزها مسابقه عروسکسازی برگزار شد،
نمیدانیم چرا؟ آخرهمهی ما پسر بودیم ،ولی خب
عروسک هم دوست داشتیم ،شاید اگر دختری در
جمعمان بود این مسابقه هرگز برگزار نمیشد.
قرار شد با مقداری پارچه و نخ و سوزن و کاموا،
عروسک بسازیم ،داورمان هم عمهجان بود .من

و پسرعم ه تهتغاری یکتیم بودیم و پسرخالهمان
کامبیز و پسرعمهی بزرگمان تیم مقابل ما بودند.
خالصه ما که به ذوق و سلیقه و خالقیت خود
امید و ایمانی قوی داشتیم ،شروع کردیم به
وصل کردن پارچهها به هم و رسیدیم به موهای
عروسک .خواستم خیلی خالقیت به خرج بدهم که
به پسرعمه تهتغاری گفتم« :صبرکن! من گرهای
بلدم ،با عنوان گره فرانسوی که با سوزن درست
میشود و اگر روی سر عروسک را از این گرهها
پر بکنیم ،انگار یک بچه موفرفری ساختهایم.
پسرعمهی تهتغاری که از این کارها بلد نبود ،کف
زد و موافقت کرد .مشغول زدن گره فرانسوی شدیم
و نمیدانم چرا آنروز هیچکدام حتی به نیمهی
راه فرانسه هم نرسید و سر عروسکمان نیمی
کچل و نیمی نقطهنقطه شد .دیگر هیچامیدی به
برندهشدن نداشتیم؛ بهخصوصکه سروگوشی آب
دادیم و دیدیم ای دلغافل ،چه میگویی! کامبیز و
پسرعمهبزرگه ،عروسکی ساختهاند که بیا و ببین!
توگویی چهلگیس!
خیلی دلمان گرفت .تمام نقشههایمان نقش برآب
شد ،امکان نداشت برندهبشویم ،به همین خاطر
فکر پلید خریدن داور به ذهنمان رسید؛ البته
آنموقع ما با این اصطالح آشنا نبودیم و هدفمان
تنها بهدستآوردن لواشک بود.
این شد که سراغ عمهمان که درخواب نازی بود
رفتیم و بیدارش کردیم .گفتیم« :عمهجان،
دستمان به دامنت! ما را برنده اعالم کن» .از اینجا
بودکه عمه جان نقش خالهخرسه را بهعهده گرفتند
و این اولین باری بود که ما داور را خریدیم .بیچاره
کامبیز و پسرعمهی بزرگمان در کمال حیرت و
مظلومیت شاهد برندهشدن عروسک نیمهکچل ما
بودند که کمی هم شل و وارفته بود؛ اما از آنجا که
میگویند چوب خدا صدا ندارد ،آنروز ما به لواشک

نرسیدیم! لواشکهای مذکورتمام شدهبودند و
عمهجان برایمان عینکآفتابی پالستیکی خریدند...
.
حاال که به آنروز فکر میکنم ،میبینم عمهجان
نباید پیشنهاد ما را میپذیرفت و باید ما را بهخاطر
این پیشنهاد خبیثانه حتی تنبیه هم میکرد؛ اما
افسوس که عالقهی وافرش به تهتغاری مانع از
قضاوت عادالنهاش شد .این اتفاق تاثیر بدی در
روحیهی کامبیز و پسرعمهی بزرگمان گذاشت و
کامبیز دیگر برای بازی با ما به خانهی عمهمان
نیامد .آنروزها تنها روزهایی بود که کامبیز بهخاطر
پول زیادش به ما پُز نمیداد و مثل بچههای واقعی
با ما بازی میکرد.
ما ماجرا را برای کامبیز تعریفکردیم که روحیه
بگیرد؛ اما به ما بدبین شد و شاید بهخاطر آنروز
است که مدام میخواهد بهتربودنش را با پول زیاد
پدرش ،عموی ما ،بهرخ بکشد.
تربیت بچهها کار بسیار مهم و بزرگی است که
پدرها و مادرها و عمهها و خالهها و داییها و همه
باید دربارهی آن بیشتر بدانند .بسیاری از رفتارها
آیندهی ما کودکان را تغییر میدهد و کاش این
را همهی کسانی که با ما بچهها سروکار دارند،
میدانستند .رفتارهایی هستند که از همان کودکی
باید جلوی آنها را گرفت ،یا اصالحشان کرد و
رفتارهایی هم هستند که آنقدرخوبند که باید
تشویقشان کرد تا زیاد و زیادتر شوند.
این اولین تجربهی خریدن «داور» بود؛ البته
امیدواریم آخرینتجربه هم باشد و ماجرای تخم
مرغ و شتر برای ما تکرار نشود.
انشاءاهلل.
هوشنگ نکتهبین

بالهای اکغذی
نویسنده و تصویرگر :گرم بیس؛
مترجم :فؤاد نظیری؛
انتشارات فنی ایران.

نظر شما چیست؟ خوکها میتوانند پرواز کنند؟ این شرطی
است که پدر یک گاو کوچولو برایش گذاشتهاست؛ اما چرا؟برای
اینکه رالف دوچرخه میخواهد .پدر رالف میگوید گاوها
نمیتوانند دوچرخه سواری کنند؛ اما رالف میگوید« :درست
است ،فعال نمیتوانند» .رالف آنقدر به پدرش اصرار کرد که
پدرش گفت« :هروقت خوکها پرواز کردند ،برایت دوچرخه
میخرم!».
آیا فکرمیکنید رالف ناامید شد و قید دوچرخه را زد؟ فکر
میکنید او هم مثل پدرش باورداشت خوکها نمیتوانند پرواز
کنند؟
رالف راندن هلیکوپتر را یاد گرفت ،دوتا از دوستهای خوکش
را سوار هلیکوپتر کرد ،خوکها پرواز کردند و رالف صاحب
یک دوچرخه شد.
رالف برای رسیدن به آرزوی خود تمام تالشش را کرد .اگر گاو
کوچولویی را دیدید که توی دشتها دوچرخهسواری میکند،
تعجب نکنید .برایش دست تکان بدهید و فریاد بزنید« :سالم
رالف کوچولو!» ،به او بگویید چهکاری را نمیتوانید انجام دهید
و رالف هم زنگ دوچرخهاش را برای شما به صدا در میآورد و
پاسخ میدهد« :آره ،فعال نمیتونی!».
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نویسنده :والری کولمن؛
تصویرگر :روج جیرارد؛
مترجم :نسرین وکیلی؛
انتشارات مبتکران.

41
پیـــک توانــا

آبچال کتابی است که حرفهای زیادی برای گفتن دارد .عالوه بر
نقاشیهای زیبا ،میتوانید بهطور غیرمستقیم و بهعنوان سرگرمی،
کودکانتان را با اعداد ،نماد مخصوص هرکشور ،مناطق مختلف دنیا و
حیوانات آن مناطق آشنا کنید.
در ابتدای کتاب برکهای پرآب میبینیم که حیوانات از آن استفاده
میکنند و برکه به مرور در صفحههای بعدی ،کوچکتر و کوچکتر
میشود .کوچک شدن آبچال را با کوچک شدن دایرههای
متحدالمرکزی که در کتاب برشخورده میبینید.
در یکی از صفحهها آب تمام میشود .در خشکسالی هیچ حیوانی
نمیتواند زنده بماند؛ اما ...با بارش باران ،دوباره حیوانات دور هم جمع
میشوند و به زندگی ادامه میدهند.
این کتاب از سری کتابهای سبز است که دربارهی اهمیت محیط
زیست تهیهشدهاست .نکتهی جالبتوجه و بسیارسرگرم کننده
تصاویر حیواناتی است که در حاشیهی صفحهها درج شدهاند .هر
صفحه ده تصویر از حیوانات را در خود جای میدهد و بچهها
میتوانند این حیواناتِ پنهان در عکسهای اصلی را با کمی دقت
پیداکرده و لذت ببرند.

صدیقه موالیـی
دبیر سرویس کودک و نوجوان
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فنجانهای رنگی ،همبازی دختر کوچولو بودند ،برایهمین روی صورت هرکدام از
آنها یک لبخند قشنگ بود و چشمانشان هم در حال خندیدن.
فقط فنجانهای اسباببازیاند که لبخند میزنند و میتوانند در حیاط بازی کنند،
چون آنها همبازی بچهها هستند.
ما آدم بزرگها فنجانها را در کمدهای تاریک کنار هم میچینیم .دخترکوچولو
دوست فنجانها بود ،قرار بود با آنها از دوستهای دیگرش که خرس پشمالو،
ی کند.
هیوالی آبی و خرگوشهای دوقلو بودند پذیرای 
همه منتظر بودند؛ ناگهان آسمان تاریک شد ،ابرها درست در آن نقطه از آسمان
دور هم جمع شدند ،سروصدا کردند ،سر هم دادکشیدند ،بغض یکی ترکید و آسمان

بارانی شد .دخترکوچولو با شلوار گلگلی و دمپاییهای قرمز فکرکرد که حاال باید
چهکارکند؟
اولین فکری که به ذهنش رسید این بود که برای فنجانها چتر درست کند؛
برایهمین بهسرعت نعلبکی هرکدام را روی سرشان گذاشت ،عروسکها را برداشت،
توی اتاق برد و از پشت پنجره فنجانها را تماشا کرد .فنجانها هنوز میخندیدند و
از اینکه دوستی به این مهربانی دارند ،خوشحال بودند.
فقط بچهها هستند که برای فنجانهایشان چتر درست میکنند.
بچهها چیزهایی را میبینند که واقعاً مهم است؛ مثل دوست داشتن.
ما آدم بزرگها چهطور؟

بخوانیم»
خوببخوانیم»
کتابخوب
بخوانیم؛کتاب
خوببخوانیم؛
««خوب
گفتگوی پیکتوانا با «زهره قایینی» ،مدیر موسسهی پژوهشی تاریخ ادبیات کودک و نوجوان.
از در که وارد میشوید ،از پلهها که پایین میروید قفسههای پُر از کتابی میبینید
که به تفکیک سن بچهها چیده شدهاند .اینها از آن دست کتابهایی نیستند
که به اصطالح در دکان هر عطاری پیدا شود .این کتابها را نه میشود در صف
کتابهای چیدهشده جلوی ترمینال پیدا کرد  -که هرکودکی را برای داشتنشان
وسوسه میکند -و نه در چرخوفلک رنگارنگ کتابهای کنار دکهی روزنامهفروشی
یوسفآباد ،این کتابها را در چند قدمی دفتر موسسهی پژوهشی و در نهایت
اتاقی که تمام دیوارهای آن را کتابخانهای با کتابهای قدیمی پوشانده است ،به
ط به دیروز و امروز نیست.
ما میگوید ،پیوندی که زهره قایینی با کتاب دارد مربو 
خودش میگوید « :از کودکی معلمی را دوست داشتم و در نوجوانی دوستداشتن
بچهها به این عالقه اضافهشد .هرچند در ابتدای تحصیالت دانشگاهی به نظر
میرسید از این مسیر دورم؛ اما در نهایت با خواندن کتابداری در مقطع ارشد به
دنیای محبوبم بازگشتم .هر چند دیر؛ اما بازگشتم!
درخانهمان کتابخانهی بزرگی داشتیم و پدرم خیلی کتاب میخواند .پدرم را بدون
کتاب هرگز به خاطر نمیآورم؛ حتی در آخرین لحظات عمرش کتاب روی تختش
بود.
یکی از بازیهای موردعالقهی من و خواهرم معلمبازی بود .حاال که فکر میکنم
میبینم تمام آن عالقهها درکودکی به هم پیوندخوردند و حاال من اینجا هستم.
همه اینها زمینهساز فعالیتهای گستردهای شد که مجموعهی ۱۰جلدی تاریخ
ادبیات کودکان حاصل قسمتی از آنهاست».

زهره قایینی در گسترهی ادبیات کودکان در سه حوزهی ترجمهی متون تئوریک و
داستانی ،تاریخنگاری و شناخت تصویر و تصویرگری تخصص دارد.
خانم قایینی تنها ایرانیای است که دو سال ریاست هیئت داوران جایزهی «هانس
کریستین آندرسن» ،بزرگترین جایزهی دنیا در حوزهی کتاب کودک ،را بهعهده
داشتهاست.
وی دربارهی نوع فعالیت خود در موسسه چنین میگوید« :من برای بچهها
نمینویسم؛ اما با آنها که برای کودکان مینویسند ،معلمها  ،خانوادهها و هر شغلی
که مربوط به آموزش کودکان باشد سر و کاردارم و آنها را در انتخاب کتابهای
خوب و باکیفیت راهنمایی میکنم.
ما با جستجو در اسناد مربوط به زندگی کودکان در گذشته ،امکانی فراهم میکنیم
تا کودکان و بزرگترها وضعیت زندگی ،آموزش و کتاب را در زمانهای قدیم
دریافته ،آنها را بشناسند و امکان نقد و مقایسه را فراهم میکنیم .سپس میتوانیم
کاستیها را شناخته و برای رفع آنها تالش کنیم .بدون اطالع از سیر تکاملی
کتابها ،نمیتوانیم انتظار چاپ کتابهای خوب خاص کودکان را داشتهباشیم.
همچنین در برنامههای مختلفی که برای بچهها ترتیب دادهایم ،آنها را به حرکت
جهانی بلندخوانی کتاب پیوند میدهیم .وقتی کتاب درست و با احساس برای
کودک خواندهشود ،درک او از مطالب عمیقتر میشود ،درست خواندن را میآموزد
و درک بیشتری از زبان پیدا میکند .بسیاری از مشکالت بچهها در مدرسه با

«کتابک :پنجرهای رو به جهان خواندن»
کودکان با نیازهای ویژه تالشمیکند کتابهای مناسب هر گروه
کتابک در بخش
ِ
را به خانوادهها و مربیان معرفی کرده و شیوهی کار با این کتاب ها را نیز به آنها
بشناساند .کتابک با جستوجوی مداوم ،مقالهها و رهنمودهایی را که از سوی
متخصصین در سراسر دنیا نوشتهشده ،گردآوری ،ترجمه و تنظیم میکند و در
اختیار شما قرار میدهد؛ همچنین میتواند در رشد ذهنی و فکری کودکان موثر
باشد.

«آموزک :آموزش خالق کودکمحور»
تا بهحال فکر کردهاید که در قالب داستان به بچهها ریاضی یاد بدهید؟ فکر کردهاید
که با گلهای فرش میتوانید به کودکان مفاهیم مرکز ،جهتهای چهارگانه و
تصویرهای قرینه را بیاموزیم؟ در بخش آموزش خالق کودکمحور با کتابهایی که
در این زمینه تهیهشدهاند آشنا میشوید و میتوانید مقالههای گوناگونی دربارهی
اهمیت خالقیت و روشهای تقویت آن مطالعه کنید.

«روتک :گزیدهترین وب سایت های کودک و نوجوان»

«توانک :صندوق آموزش و حمایت از کودکان کار و کودکان محروم»
فرهنگی بهدستآمده در موسسه میان کودکان
این صندوق برای نشر دستاوردهای
ِ
کار و کودکان محروم تالشمیکند .کودکان کار و کودکان محروم ،کودکانی در
بحرانند که این موسسه قصددارد زندگیای آرمانی برایشان فراهمکند .زندگی
آرمانی برای این کودکان به معنی زندگی بدون کار و زندگی در ایمنی و رفاه است.

«کتاب هدهد :گزیدهترین کتابهای کودک و نوجوان با تقسیم بندی رده
سنی»
میتوانید با مراجعه به این سایت ،کتابهای مناسب رده سنی فرزند خود را یافته
و سفارش دهید تا برایتان ارسال شود.
در بخش «بالهای کاغذی» این شمارهی مجله میتوانید با بعضی از این کتابها
آشنا شوید.
تمام این اطالعات و فعالیتها ،حاصل سالها کار و تحقیق خانم قایینی و
همکارانشان دراین موسسه است .شایان ذکر است که این فعالیتها همچنان ادامه
دارد.
ویژگیهای یک محقق و پژوهشگر به زعم خانم قایینی چنین است:
«آنچه در سیستم آموزشوپرورش امروز میبینیم ،تحقیق و جستجو نیست؛
فرزندان ما در کافینتها و با جستجوهای اینترنتیای که دیگران برایشان انجام
میدهند محقق نخواهندشد .بچهها به عنوان جستجوگر به بردباری ،پیگیری و
عالقه نیاز دارند.
پژوهش به حوصلهی زیادی نیازدارد و الزماست برای بهدستآوردن موضوعی
از میان انبوه موضوعات زمان زیادی صرف شود .البته پژوهشگری صرف ،یک
شغل نیست و هرکسی میتواند در موضوع مطلوب خود پژوهش کند .روحیهی
پژوهشگری ،نقد و تفکر را میتوان با خواندن کتاب و فعالیتهای در ضمن
کتابخوانی در کودکان ایجادکرد؛ آنگاه تمام کودکان ما پژوهشگر خواهندبود.
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«ایرانک :موزهی مجازی فرهنگ کودکی»
در این پایگاه میتوانید بهراحتی اطالعاتی دربارهی انواع اسباببازی ،عروسک،
کودکان قدیم را بهدست آورید و تصاویر آنها را مشاهده
پوشاک و نوشتافزارهای
ِ
کنید .همچنین در بخش پایگاه دادهها میتوانید تصویرگریهای جالبی از کتابها
و افسانههای قدیمی را ببینید ،خودتان را جای بچههای آنروز بگذارید و ببینید
آیا میتوانید با اسباببازیها و کتابهای آنروزگار سرگرم شوید؟ حتی میتوانید
از چگونگی ساخت این اسباببازیها مطلع شوید.

«خوانک :بامن بخوان»
کتابخوانی افق نگاه و بینش کودک را ژرفا میبخشد .با من بخوان برنامهای است
که توسط موسسه برای داوطلبان برگزار میشود و هدف از آن ترویج خواندن در
قشرهای گوناگون اجتماعی با هدف ایجاد عادت به کتابخوانی است .این برنامه
قصد دارد ذهن کودکان و نوجوانان را دگرگونساخته ،ذهن نابارور را به ذهن بارور،
ذهن خسته را به ذهن پویا و ذهن بیپرسش را به ذهن پرسشگر تبدیل کند تا
برای ساختن جامعهای پویا و خالق ،الگویی برای کودکان و نوجوانان باشد.
تنها
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بعضی از درسها این است که محتوای آنها را درکنمیکنند ،درنتیجه فهم درس
برایشان مشکل میشود.
ما به خانوادهها ومربیان آموزش میدهیم که چگونه کتابخوانی را به فعالیتی
خالقانه وجذاب تبدیل کنند .شاید بعضی از بچهها دوستنداشتهباشند یکجا
بنشینند و داستان گوشکنند ،شاید سوالهای زیادی داشتهباشند. ...کتابخوانی
ما با گفتگو همراه است .از طریق این گفتگوها به پرسشهای کودکان پاسخ
میدهیم ،بسیاری از آموختنیها را بهصورت غیرمستقیم به آنها آموزش میدهیم
و توجهشان را به موضوعاتی جلب میکنیم که شاید تا پیش از این کمتر به آن
توجه میکرده اند؛ بنابراین مثال میتوانیم فهم بصری کودکان را تقویتکنیم و با
استفاده از رنگهای سرد یا گرم توجهشان را جلب کنیم».
برای آشنایی با فعالیتهای گستردهی ایشان و همکارانشان به سایت موسسهی
پژوهشی تاریخ ادبیات کودک سریمیزنیم.
مثل این است که در آغاز یک هزارتو قرارگرفتهباشید :از هر راهی که بروید با
دنیای جدیدی روبهرو خواهیدش .مثل این است که کتابی را با طرحهای برجسته
کردهباشید؛ به محض بازکردن کتاب ،موضوعاتی که شاید تاکنون برایتان مهم
نبودهباشد ،برمیخیزند و اهمیت خود را یادآوری میکنند .این فعالیتها ،راههای
بسیاری را برای دانایی به روی ما میگشایند.
برای دانستن نیازی نیست تنمان سالم باشد؛ هیچ محدودیتی مانع دانستن
نمیشود و دانایی گنجی است که میتوانیم به فرزندانمان هدیه بدهیم.
بخشهای مختلف سایت:
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موهای هری

«هریاسبه» عاشق تماشای تلویزیون بود .اوعاشق کارتون و برنامههای تلویزیونی
بود .هر وقت پنجرهی آشپزخانه باز بود از الی آن سرک میکشید و به تلویزیون زل
میزد .هرروز عصرخانم مزرعهدار در آشپزخانه برنامهی محبوبش را تماشا میکرد.
یکروز بعدازظهر هریاسبه تا جایی که میتوانست سرش را از پنجره داخل برد تا
بتواند خوب تلویزیون تماشاکند.
اسبهای دیگر میگفتند« :هری بیا با ما توی علفها َغلت بزن ،با ما توی چمنزار
مسابقه بده!»؛ اما هری وقت نداشت ،چون میخواست تلویزیون تماشاکند.
یک روز هری آگهیای در تلویزیون دید که میگفت« :نگران ریختن موهایتان
هستید؟ ازشامپوی معجزهگر ما بخرید تا مشکلتان برطرف شود» .خانم مزرعهدار
گفت« :باید از این محصول برای موهای شوهرم بخرم» وشمارهی سفارش محصول
را یادداشت کرد .قسمتی از سرآقای مزرعهدار بیمو بود و هری دوستداشت هروقت
آقای مزرعهدار به او جو میدهد ،روی کلهی بیموی او فوت کند.
دختر خانواده از هریاسبه پرسید «:چهکارمیکنی؟» هری سرش را بیرون کشید
وگفت« :بیا به تو سواری بدهم» .هری عاشق این بود که دختر مزرعهدار او را قشو
کرده و تنش را بخاراند .ناگهان دخترک گفت« :وای! تو داری کچل میشوی» .هری
به اطرافش نگاه کرد و دید بُرسی که به تنش میکشند پر از مو شده و از پهلوهایش
هم مو آویزان است .هریاسبه با خودش گفت« :وای! دارم مثل آقای مزرعهدار کچل
میشوم!» .هریاسبه راهمیرفت ،خودش را کچل تصورمیکرد و باخودش میگفت:
«حتماً اسبهای دیگر به من میخندند».
وقتی به طویله برگشتند ،هری به دخترک که تن او را میخاراند خیره شده بود و
فکر میکرد :شاید او با من شوخی کردهاست؛ اما نه! یکعالمه مو به برس چسبیده
بود .هریاسبه بهقدری خجالتزده بود که تمام روز در آخورش ماند.
آقای مزرعهدار وقتی به هریاسبه جو میداد از او پرسید« :چه شده هری؟ چرا
ناراحتی؟» .هری فقط سرتکان داد و موهایی از گردنش افتادند .آقای مزرعهدار گفت:
«بهزودی کچل میشوی ،باید برایت از همان شامپوی جادویی بخریم» .گوشهای
هریاسبه صاف شد؛ چون یادشآمد خانم مزرعهدار از آن شامپو سفارش دادهاست.
باخودش گفت «:اگر فقط کمی از آن شامپو گیرم بیاید ،دیگر کچل نمیشوم» .هری
تمام هفته برای رسیدن شامپوی معجزهگر انتظارکشید .تنها وقتی از آخورش بیرون
میآمد که خانم مزرعهدار تلویزیون را روشن میکرد .هریاسبه برنامههای تلویزیون
را تماشا میکرد و برای مدتی از یاد میبرد که در حال کچلشدن است.
یک روز جمعه خانم مزرعهدار بستهای به آشپزخانه آورد .هریاسبه با فضولی سرک

کشید .خودش بود؛ شامپوی معجزهگر! خانم مزرعهدار از روی بطری خواند :درآب حل
کنید و به قسمتهایی که کچل شده بمالید .سپس بطری را زیر ظرفشویی گذاشت.
هریاسبه به بطری خیرهشد و گردنش را تا جایی که میتوانست کشداد تا به بطری
برسد .پارچههای پرده در دهانش رفت و به پوزهاش گیرکرد؛ اما از بطری خبری نبود.
بیشتر تالشکرد و اینبار نوک دندانش بطری را لمسکرد .هریاسبه آرام بطری را
به دهانش نزدیک کرد و آن را الی دندانهایش گرفت .به آخورش رفت ،بطری را به
آرامی شکست و شامپو را با آب مخلوط کرد .آب سبز شد .هری دماغش را در آب
فروبرد ،هر جای تنش را که میتوانست به آب میمالید .پاهایش را از هر دو طرف در
آب برد و سپس به زور شکمش را در آب فرو کرد .بعد آب را روی علفها خالی کرد
و رویش غلت خورد.
هریت ،دخترخانواده که روی پرچین نشسته بود پرسید« :چهکار میکنی؟» هریاسبه
فوری ایستاد؛ اما ناگهان هریت فریاد زد« :بابا ،ماما ،هری سبز شده!» .هریاسبه
نگاهی به خودش انداخت و دید سرتاپا سبز لجنی شدهاست .آقای مزرعهدار به هری
نگاهکرد وخندید .هری سعی کرد خودش را در آخور پنهانکند؛ اما حتی نصف بدنش
هم پنهان نشد .خانم مزرعهدار پرسید« :بهنظرت چرا سبز شده؟» آقای مزرعهدار
جوابداد« :بهنظرمی آید ُمردهباشد» .هریت ناگهان ناپدید شد و با بطری شکستهی
شامپوی معجزهگر برگشت .هریت گفت« :هری من با تو شوخی کردم که داری کچل
میشوی ،تو فقط موهای زمستانیت را از دست میدهی» .سپس به پدرش گفت« :اگر
تو بهجای هری از این شامپو استفاده میکردی همان چند مویی هم که داری سبز
میشد» .خانم مزرعهدار گفت« :بهتراست اسب کوچولو را بشوییم» ،پس هری حمام
کرد .درواقع چند بار حمام کرد؛ اما روی تنش رنگ سبز کمرنگ بههمراه موهای
نازک قهوهای دیده میشد .دماغش سبز تیره باقی ماند چون آنرا چند بارعمیقاً در
شامپوی معجزهگر فروکردهبود .او سبز باقیماند تا وقتی همهی موهای زمستانیاش
را ازدستداد .باقی اسبها به هری نخندیدند؛ ولی هر وقت آقای مزرعهدار به او جو
میداد ،میخندید و هری دلش میخواست لگدی به شکم ژلهمانند او بزند .هری دیگر
هرگز تلویزیون نگاه نکرد .به جای آن با دوستانش روی چمنها غلت زد و با آنها
روی تپههای زیبا دوید.
S.E. Schlosser
مترجم :سپیده مالیی
منبعAmerican Folklore:
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محسن لشگری پسرکوچک هشت سالهی روشندل ما خیلی دوست دارد پلیس
بشود؛ برای همین تصورمیکنیم سالها گذشته و محسن پلیس شدهاست .شما هم
میتوانید همین حاال خودتان را در شغلی که دوست دارید ،تصورکنید ،آنوقت شاید
بیشتر بدانید که برای رسیدن به آن شغل چه کارهایی باید انجامداد و چهویژگیهایی
باید داشت؟
در روزهای کودکی ،محسن را بیشتر به قرائت و حفظ قرآن میشناختند .در کودکی
خیلی نمیشود تشخیص داد کدام بچه پلیس میشود.
اولین بار او را سالها پیش در اتوبوس دیدم .فصل بهار بود و از طرف «کانون توانا»
به اردویی یکروزه میرفتیم.
اردو برای بچهها بود و میخواستیم یکی از میان خودشان برای افتتاح برنامهها قرآن
بخواند.
یکبار از محسن که برای اینکار معرفی شدهبود پرسیدم« :برای برنامه قرآن
میخوانی؟» ،بدون خجالتهای کودکانه و طفرهرفتن پذیرفت .آخر میدانید آنروزها
بچههایی بودند که از نشاندادن تواناییهایشان در جمع خجالت میکشیدند.
محسن آن روز بهخوبی قرآن خواند .سرسرهبازی کرد ،مجسمهی سفالی ساخت،
نقاشی هم کشید و نشانههای بهار را مثل بچههای دیگر برایمان جمعکرد.
آنروز قرار بر این بود که بچهها نشانههای بهار را جمعآوری کنند ،به نظر من تمام
آنبچهها نشانی از بهار عمر آدمها بودند :شکوفههای کوچک و زیبای زندگی که
جلوی چشمانمان رشد میکنند و میبالند؛ کودکانی پر از انرژی که میتوان نجات
زمین را به دستشان سپرد و حاال خیلی از آنها به این ماموریت دست پیداکردهاند-
مثل آقای پلیس ،محسن لشگری.
حاال که اینخاطرات را برایتان تعریف میکنم ،میخواهم بدانید همهی آدمهای مهم
و معروف ،روزی کودک بودهاند ،کودکی کردهاند و آرزوهایی داشتند که برای رسیدن
به آنها تالش کردهاند .محسن پدر و مادری دارد که از کودکی بسیار به او احترام
میگذاشتند .پدرش میگوید« :روزهای اول ،پذیرفتن اینکه محسن بهخاطر کوتاهی
پزشک ،بیناییاش را از دست دادهاست ،خیلی برایمان سخت بود .به مرور زمان
محسن با اخالق و رفتارش تبدیل به افتخار ما در زندگی شد».
پدر و مادر محسن ،وقتی در جمعی حضور پیدا میکردند ،محسن را ابتدا داخل
میفرستادند .آنها فرزندشان را پشتشان پنهان نمیکردند ،درست است؛ ما
افتخاراتمان را همهجا همراه میبریم و به همه نشان میدهیم.
مادر محسن که خود معلم است ،میگوید« :در یادگرفتن  ،محسن معلم من بود .بریل
را یاد میگرفت و به من یاد میداد .محسن از همان روزهای کودکی بازی با تفنگ
را دوست داشت».
یادم رفت از دوست صمیمی محسن در روزهای کودکی بگویم .این دوست صمیمی

که همهجا همراهش بود ،میمون کوچولوی زردرنگی بود به اسم میکی .محسن فقط
قبول میکرد مادش صدای میکی را تقلید کند و صدای هیچکس دیگری را برای
دوستش قبول نداشت.
مریم و امیر لشگری ،پدر و مادر محسن ،برای پیداکردن اسباببازی مناسب کودکشان
زحمتهای زیادی کشیدهاند؛ مث ً
ال توپی که صدا داشتهباشد ،پیداکردن پارکی که
محسن بتواند بهراحتی در آن بازی کند و کتابخانهای که کتابهای بریل داشتهباشد.
آنها از نبود این امکانات برای فرزندشان ناراحت میشدند و از سازمانهایی که مأمور
حمایت از این بچهها بودند انتظارداشتند ،برای این مسائل فکری بکنند.
البته آنروزها خبری از این مسائل نبود .برای اعالم آمار اعضای نابینایان عضو در روز
عصای سفید ،یک پرونده تشکیل میشد -این مصاحبه مربوط به آینده است و هنوز
نمیدانیم در آینده اینسازمانها هنوز همینطور عمل خواهندکرد یا نه؟ امیدواریم
که اینطور نباشد .این مسئله هنوز برای پدر و مادرها پذیرفتنی نبود.
حاال که محسن پلیس موفقی شده و از دیگران حمایت میکند مادر بهیاد میآورد،
روزهای اولی را که پسرش به مدرسه رفتهبود .چقدر نگرانش بود ،محل کارش را
به نزدیک مدرسهی پسرش انتقال دادهبود تا بتواند به محسن سر بزند؛ اما بهزودی
متوجه شدهبود که این سرزدنها ضرورتی ندارد .محسن خیلی زود با محیط مدرسه
اخت شده بود و به مادرش گفته بود« :نیازی نیست به من سر بزنی» .مادر میگوید:
«او همیشه برای انجام کارهایش مستقل بود».
خب بچهها ،متنی که در باال خواندید ،در آیندهای نهچندان دور اتفاق خواهدافتاد
و این یک تصویرسازی برای آرزوی محسن است .محسن هنوز هشت سال بیشتر
ندارد و تمام ماجراها و نگرانیهای پدر و مادرش برای همین روزهاست .محسن در
کالس دوم درس میخواند و پسر بسیار منظمی است .به نظر شما با این ویژگیها
و پدر و مادری که از هیچ تالشی برای موفقیت او دریغ نمیکنند ،آیندهی متفاوتی
خواهدداشت؟
شاید تصور آیندهی روشن محسن ،به تمام پدرها و مادرها امید بدهد که این روزها و
سختیهایش تمام میشود و چیزی که باقی میماند ثمرهی آن تالش هاست.
شاید تصور این آیندهی روشن برای آنانی که مسئول حمایت از این کودکاناند ،
انگیزهای باشد برای برنامهریزی منظمتر ،تالش بیشتر و اندیشیدن به راه حل برای
مسائل پیش روی این کودکان.
محسن جان ،ما و تمام دوستانت میدانیم ممکناست در آینده به شغل دیگری
عالقهمند شوی -شاید هم نه -اما اطمینان داریم در هر شغلی که باشی از موفقترینها
خواهیبود.
به امید آن روز!

پیـــک توانــا

عکس :علیرضا کالیی

نـکاتـی دربـارهی کـودکـان نـابینـا

46
پیـــک توانــا

شماره /53خرداد و تیر1393

کودک و نوجوان

کودک نابینا با دستانش به شناخت جهانی میپردازد که کودک بینا آن را با
چشمانش میشناسد .برای اینکودکان فهمیدن جزئیات اشیا بدون لمس آنها،
دشوار است .المسه ،شنوایی و بویایی از مهمترین ابزارهای شناخت برای کودکان
کمبینا و نابینا بهشمارمیروند.
هنگام بازی با کودک ،همهی حسهای او را درگیر کنید و محیط اطراف و ابزار
گوناگون را برایش توصیف کنید تا به او در شناخت جهان کمک کنید .آشنا شدن با
محیط را با دو روش دست رویِ دست و دست زی ِر دست ،به کودک خود بیاموزید.
دو تکنیک آشناکردن کودکان نابینا با اجسام جدید:
 .1دست زی ِر دست
برای استفاده از این روش ،پشت سر کودک قرار بگیرید ،به گونهای که دستان شما
و دستان کودک در تماس با هم باشند و در یک جهت حرکتکنند .دستان خود
را در زیر دستان کودک قرار دهید؛ به اینترتیب او میتواند حرکت دستان شما را
برای لمس اشیا دنبال کند .هنگامیکه دستان کودک روی دستان شما قرار گرفت،
لمس اجسام را بهآرامی آغازکنید .از کودک بخواهید حرکت دستان شما را دنبال
کند و بهآرامی همهی بخشهای اشیاء را لمسکنید .دقتکنید که دست کودک
بتواند جزئیات حرکت دست شما را بر روی شیء دنبالکند .ممکناست کودک از
لمش اشیاء جدید کمی بهراسد؛ به همین سبب با استفاده از روش دست زی ِر دست،
موجب آرامش کودک برای لمس ،کشف و شناخت شیء میشوید .هنگام اجرای
این روش ،ویژگیهای شیء را برای کودک توصیف کنید.
 .2دست روی دست
در این روش ،دستان شما روی دستان کودک قرارمیگیرد و ابتدا دستان کودک
اشیاء را لمس میکند .حرکت دستان شما نیز ،به کودک کمکمیکند تا همهی
بخشهای شیء را لمسکرده و کشفکند .بهتدریج که توانایی کودک برای لمس
و درک اشیاء بیشتر شد ،میتوانید هدایت او را به مرور زمان کم کنید .بهتر است
دستها را در نزدیکی دستان کودک نگهدارید تا در هنگام نیاز ،دوباره به یاری او
بروید.
چندنکته دربارهی این دوروش :
پشت سر کودک قرار بگیرید و دستهایتان را در کنار دستهای او قراردهید؛ به
ترتیبی که دستهای شما و کودکتان در یکجهت حرکت کنند.
پیش از اینکه استفاده از این دو روش را به کودک خود بیاموزید ،با چشمان
بسته آنها را تمرینکنید .برای کودک نابینا یادگیری روش انجام کارها از طریق
نگاهکردن ممکننیست و باید از حسهای دیگری برای کشف اجسام استفادهکند.
شاید الزم باشد یک شیء را بارها و بارها همراه کودک لمس کنید؛ بنابراین شکیبا
باشید.
ممکناست کودک برای آشنایی با یک شیء جدید آماده نباشد و دستان خود را
عقب بکشد .به خواستهی کودک احترام بگذارید؛ اما به یاد داشتهباشید اگر کودک
همواره از تجربههای تازه بپرهیزد ،نمیتواند به جهان عالقهمند شده و شناخت
کافی از آن بهدستبیاورد.
چگونه کودک نابینا یا کمبینا را پیش از رسیدن به سن مدرسه با کتاب و خواندن
آن آشنا کنیم؟
به همه چیز برچسب بزنید! برچسب های بریل بسازید و نام ابزاری را که کودک
روزانه با آنها در ارتباط است ،بر روی آنها بچسبانید .اسباببازیها ،بشقاب ،لیوان،
قاشق ،کلید برق ،کشوها ،کمدها ،تلویزیون و هر وسیلهی دیگری را میتوانید با
برچسب بریل مشخص کنید.
کودک را با کتاب آشنا کنید .هنگامیکه کتابخواندن را برای کودک آغاز میکنید،
اجازه دهید نخست آنرا خوب لمس کند و با شکل کلی آن آشنا شود .برای کودک
توضیح دهید که کتاب را از سمت راست باز میکنند و صفحات کتاب را از راست به
چپ میخوانند .عنوان کتاب ،نام نویسنده ،ناشر و تصویرگر را برای کودک بخوانید.
از آنجا که کودک نمیتواند تصویرهای کتاب را ببیند ،بخشهای مبهم را برایش
توضیح دهید.
هنگام خواندن ،کودک را تشویقکنید تا صفحههای کتاب را خودش ورق بزند .بر
گوشهی باالی همهی صفحههای کتاب ،یک تکه پارچهی کوچک ضخیم بچسبانید
تا کودک بتواند صفحهها را از هم تشخیص دهد.

کودک شما ،هنگام آغاز یادگیری برای خواندن ،باید بتواند انگشتانش را بر روی
حروف بریل حرکت داده و تفاوت مفهوم نقطهها را با یکدیگر دریابد .اکنون ،پیش
از رسیدن به سن مدرسه ،او را تشویق کنید تا صفحه بریل و بافت های گوناگون را
لمس کرده و بهتدریج برای درک حروف بریل آماده شود.
از کودک بخواهید هر یک از انگشتانش را به صورت جداگانه تمرین دهد تا برای
حرکت بر روی حروف بریل بهتدریج آماده شوند .برای این کار میتوانید اشیای
کوچکی ،مانند دکمه یا اسباببازی های کوچک را زیر انگشتانش قرار دهید تا با
آنها بازی کند .از کودک بخواهید دکمهها را با انگشت اشارهاش لمس کند؛ نه با
کف دستش.
هنگام خواندن خط بریل ،هر دو دست فعالاند؛ بنابراین کودک را تشویق کنید تا
هنگام بازی از هر دو دستش استفاده کند .مث ً
ال با یک دست جعبهی اسباببازی را
نگه دارد و با دست دیگر ،اسباببازی را از پوششش بیرون آورد.
کتابهایی دربارهی تجربههای واقعی برای کودکان بخوانید .کتابهایی را برای
خواندن با کودک برگزینید که مفاهیم آشنایی برای کودک دربردارند؛ موضوعاتی
که با روش زندگی کودک و ابزار و محیطی که او میشناسد هماهنگ باشند.
پیش از آغاز به خواندن کتاب با موضوع جدید ،کودک را تا اندازهای با موضوع آشنا
کنید .اگر کتاب دربارهی حیوانات است ،سرزدن به باغوحش یا لمس یک حیوان از
نزدیک ،میتواند مفید باشد .اگر کتاب دربارهی اشیاء اطراف کودک است ،همزمان
با خواندن ،کودک را به لمس آنچه در کتاب معرفی می شود ،تشویق کنید.
احترام گذاشتن به کتاب را از سنین کم به کودک بیاموزید .کتاب ها را به شکل
عمودی در کتابخانه قرار دهید و آن ها را به آرامی و با دقت ورق بزنید.
دربارهی خواندن از طریق انگشتان (خط بریل) با کودک گفتوگو کنید .با
مثبتاندیشی به این تجربه بنگرید و بکوشید چنین نگرشی را در کودک به وجود
آورید .به کودک بگویید که خواندن از طریق انگشتان چه تجربهی جالبی است و
شما چه قدر به او که با انگشتانش میخواند افتخار میکنید.
هنگامی که کتابی ویژهی کودکان نابینا را برای کودک میخوانید ،تظاهر کنید
که از روی حروف بریل میخوانید .بگذارید هنگامی که انگشتانتان را بر روی
حرفها به حرکت در میآورید ،دستان کودک روی دستان شما قرار گیرد .کودک
دوست دارد از کارهای پدر و مادرش تقلید کند ،بگذارید تصور کند که شما هم
با انگشتانتان می خوانید .درچنین شرایطی رعایت تکنیکهای خواندن اهمیت
ندارد؛ بلکه مهم این است که کودک بداند که خواندن با انگشتان هم یکی از
روشهای خواندن است.
زمانیکه کودک کمی بزرگتر شد و با خواندن بریل آشنایی بیشتری پیدا کرد ،یک
یا دو واژه را در کتاب مورد عالقهی کودک در نظر گرفته ،هنگام خواندن ،انگشتان
کودک را بر روی واژهها قرار داده و آنها را با هم بخوانید .واژههایی را برای این کار
برگزینید که برای کودک جالباند.
نکتهی آخر اینکه ،بکوشید با خط بریل آشناشوید .نیازی نیست به آن مسلط بوده،
یا تنها با استفاده از آن خط بخوانید؛ اما برای همراهی کودک در مراحل یادگیری
این خط ،ضروری است تا اندازهای با این خط آشنا باشید.

منبع:
Best books for young people with disabilities –IBBY Jubilee selection 2002
به نقل از کتابک
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گلولههای آتشین به در و دیوار میخوردند و کسی نمیدانست ازکجا میآیند؟
تازه غیر از در و دیوار ،به چشم و دست و پای آدمها هم میخوردند،
سردرنمیآوردم ،گلولههای آتشی -مثل ذرتهای بوداده -به اینطرف و آنطرف
میپریدند.
مامان میگفت« :بچه ،بیا گلولههای آتشیات را از روی زمین جمعکن! همهی
خانه را سوزاندی!»،
پدر میگفت« :کار بهتری بلد نیستی بچه؟پرتاب گلوله؟! واقعا که.» ...
دوستم اما معتقد بود باید اسمم را جایی ثبتکنم ،او میگفت هرکسی این توانایی
را ندارد؛ ولی وقتی یکی از گلولهها توی چشمش خورد  ،پشیمان شد و دیگر اطراف
من پیدایش نشد.
همیشه اوضاع اینطور نبود و باید میفهمیدم این گلولهها چهزمانی پیدایشان
میشود؛ تا اینکه...
یکبار دوستانم من را در بازی خودشان را ه ندادند،
آنوقت پیدایشان شد
یکی...
آنها گفتند من این بازی را بلد نیستم،
دو تا ،سه تا...
رفتارشان طوری بود ،که انگار من آنجا نیستم ،شش ،هفت ،ده تا...
خدای من! انگار یک آتشفشان درون من پنهان شدهبود که تا بهحال نمیدانستم
وقتی گلولههای آتشی پرتاب میشدند،
من هم عوض میشدم،
به دوستانم حرفهای زشت میزدم،
گاهی کارمان به کتک هم میرسید!
کام ً
ال احساس میکردم ،انگار آتشفشانی درون سینهی من است و حرارت از گلویم

زبانه میکشد.
بله ،وقتی عصبانی میشدم ،آتشفشان فعال میشد.
وقتی خوراکی مورد عالقهام خریده نمیشد ،وقتی اجازه نداشتم با صدای بلند
تلویزیزن تماشا کنم ،وقتی مجبوربودم به همه سالم کنم. ...
باید با آتشفشانم حرف میزدم ،این بود که در تنهایی ،وقتی هیچکس توجهی به
من نداشت ،زانوهایم را بغل کردم و کنارش نشستم.
آتشفشان چیزی را میجوید،
برای اینکه سرصحبت را باز کنم ،پرسیدم« :چی میخوری؟»
گفت« :غذا».
 مگر آتشفشانها هم غذا میخورند؟ ما آتشفشانهایی که این پایین ،در دل آدمها هستیم ،بله! تا وقتی شما عصبانیمیشوید ،غذا برای خوردن ما هست.
 تو داری من را اذیت میکنی!غذای آتشفشان در گلویش پرید و سرفههای داغ و محکمی کرد .گفت« :تو خودت
ن را ساختی ،من هم از این وضعیت راضی نیستم».
م
من؟ من ،حتی بلد نیستم یک آتشفشان را نقاشی کنم ،چه برسد به اینکهواقعیاش را بسازم!
منرا تو ساختی! هر موقع هم که عصبانی میشوی من قویتر میشوم.پرسیدم« :حاال باید چهکارکنم که تو نباشی؟»
 این قسمت جملهام را آرام گفتم ،که جوش نیاورد-آتشفشان چشمهایش را بست و خوابید.
ادامه دارد...

کودک و نوجوان

«لگولههای آتشین پنهان در من»

« 10فیلم دربارهی معلولیت»
RADIO
داستان دربارهی پسر جوانی با معلولیت ذهنی است که شیفتهی فوتبال است .مربی
فوتبالی بهنام«هرولد» با بازی «ا ِد هریس» متوجه عالقهمندی او میشود و برای شرکت
در تمرینها از او دعوت میکند و. ...
GRANDINTEMPLE
فیلم درباره زنی است که در کودکی و نوجوانی با مشکالتی روبهرو بوده است .او تا
چهارسالگی قادر به حرفزدن نبوده و در ارتباطبرقرارکردن با دیگران مشکل داشتهاست؛
اما عالقه به مزرعهداری و دامپروری باعث میشود مشکالتش را پشتسر بگذارد.
CLASSOFFRONT
فیلم داستان پسری را روایتمیکند که به سندرم تورت دچار است و باوجود دردسرهایی
که در کالس درس داشتهاست ،با کمکهای مدیر مدرسه ،تصمیم میگیرد شغل معلمی
را انتخاب کند .او با معضل کارپیداکردن روبهرو میشود.
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MANRAIN
«ریموند» دانشمندی است که بیماری اوتیسم دارد .سهمیلیوندالر از پدرش ارث
بردهاست و با برادر پولپرستش که بعد از خواندن وصیت پدرشان از وجود او آگاه
شدهاست به سفری دور کشور میرود .این سفر تقابل بین دو انسان کامال متفاوت را
نشان میدهد.
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شماره /53خرداد و تیر1393

SAMAMI
مردی که دچار معلولیت ذهنی است و از نظر عقلی در هفتسالگی مانده است ،میخواهد
سرپرستی دختر هفتسالهاش را از دولت پس بگیرد .به این منظور ،خانم وکیلی نیز
حاضر میشود به او کمک کند.
ADAM
«آدام» که دچار سندرم آسپرگر (نوعی اوتیزم) است ،پس از مرگ پدرش در خانه
نقل مکان میکند .آدام به
تنها میماند .دخترخوشرویی به ساختمان محل زندگی او ِ
او عالقهمند میشود؛ اما نمیداند چهطور احساسش را با دختر در میان بگذارد .دختر
که «بس» نام دارد ،در ابتدا از رفتارهای آدام گیج میشود؛ اما کمکم پی به صداقت او
پیمیبرد.
SISTEROTHERTHE
«کارال تیت» پس از سالها تحصیل از موسسهای ویژهی معلوالن ذهنی فارغالتحصیل
میشود .همهی خواستهی او کسب مستقلشدن است؛ اما ماد ِر کارال قادر نیست
تواناییهای دیگر او را ببیند .کارال به آپارتمان خود نقل مکان میکند و آنجا با پسری که
مثل او ناتوانی ذهنی دارد آشنا میشود و...
DAUGHTERS`KEEPERMEMORYTHE
دیوید و نورا صاحب دوقلوهایی شدهاند .در روز تولد نوزادان به علت طوفان ،دیوید
نمیتواند نورا را به بیمارستان ببرد و خودش به تولد بچهها کمک میکند .او متوجه
میشود که یکی از آنها دچار سندرم داون است .پس از به هوش آمدن نورا به او
میگوید که فقط یکی از بچهها زنده مانده است .دیوید از پرستارشان ،کارولین ،میخواهد
تا فرزندش را به موسسهی خاص معلولین بسپارد .بعد از مدتی نورا و فرزن ِد سالم حس
میکنند که چیزی در زندگیشان کم است و...
MPFORRESTFO
داستان پسری به نام "فارست" با معلولیت ذهنی است که با قلبی مهربان ،موانع زندگی
را پشتسر میگذارد و حتی قهرمان جنگ میشود ،ناوگان صید میگو ایجاد میکند
و به دیگران میگوید که هر کس میتواند دیگری را دوست داشتهباشد .خودش نیز
دلباختهی دوست دوران کودکیاش است که مدتها پیش او را گم کرده است.
WONDERLANDINPHOEBE
فیلم دربارهی دختری به نام «فوبی» که دارای سندرم تورت است و پدر و مادر نویسندهاش
او را به داشتن تخیل و خالقیت تشویق میکنند .فیلم ،تخیالت بسیار قوی فوبی را دنبال
میکند و تماشاکننده از زاویهی دید خارجی ،درک درونی فوبی از رخدادهای زندگی را
مشاهده میکند.

الهام اشرفی

«حرفهایی برای شنیدن»

نامش «مرضیه مروت» است .همیشه لبخند بر لب دارد .در چشمانش محبت و شادی جریان دارد .شاید آهسته راه
برود ،اما راه رفتنش پیوسته است .همیشه امیدوار است .امید به فردایی بهتر؛ برای آیندهای شادتر .خودش که بخواهد
بنویسد ،مینویسد:
وقتي كه به دنيا آمدم ،سالم بودم .يك شب تب كردم ،مرا به درمانگاه بردند و یک آمپول اشتباهی...حاال معلول هستم.
چند باری عمل کردم اما فایده نداشت .ميخواهم با معلوليت مبارزه كنم .معلوليتم كم است .من هنوز اميد دارم.
كارهايم را خودم انجام ميدهم .لباسهايم را خودم ميپوشم .من به معلوليت عادت كردهام .وقتي كه در مدرسه درس
میخواندم ،در مسابقه خاطرهنویسی شرکت کردم.
ميتوانم نويسنده شوم .وقتي كه به كانون خودمان ميروم ،معلولیت بچهها را ميبينم ،معلولیت خودم را فراموش
ن هستند.
ميكنم .من فكر ميكنم معلوليت ندارم .من با بچههاي كانون صحبت ميكنم ،آنها دوستان واقعی م 
من با اينكه معلولم با خدا درد دل ميكنم .با خدا حرف ميزنم .خدا حرفهاي مرا گوش ميكند .خدا مرا امتحان
ميكند .خدا معلولها را دوست دارد .من با اينكه معلولم ،خدا را شكر مي كنم .با خدا درد دل ميكنم .حرفهايم را
به خدا ميگويم. ...

زنـدگی می گـذرد

روزی که خدا گل آدم را سرشتید ،برای خیلیها یک پیمانه نیش و برای
بعضیها یک چهارم پیمانه نوش اضافه کرد ،اون خیلیها پشه شدند و اون
بعضیها زنبور عسل! که حتی اگه نیش هم میزدند ،میمردند!
اصوالً "نيش" بد است ،بد! حاال ميخواهد نيش پشه باشد و زنبور و عقرب یا
حتي آدميزاد.
نيش هر چه باشد هم نيش است و درد دارد .حتی اگر از طرف نوشین و نیوشاد
و نوشآفرین باشد ،باز هم نیش است و نوش نمیشود! اص ً
ال فکر نکنم که كسي
باشد كه نيشخوردن را دوست داشته باشد و بخواهد به طور داوطلبانه مورد
اصابت یك نيش اساسي قرار بگيرد.
هر کاری فلسفهای دارد و نیش هم بی فلسفه نیست:
گاهي پيش ميآید كه ما آدمها ناچار ميشويم كه نيش بزنیم .و تمام اين
نيشها از يك منطق سرچشمه ميگيرد كه« :زبوون باد بزن جگر است»
البته شايد اين نيش فقط نقش بادبزن تنها را نداشته باشد چون ديده شده
گاهي خيليها نيش و نمك را باهم مخلوط ميكنند و معجونی درست ميکنند
بخش ،اما دریغ! گاهي هم از
به اسم
«نيش نمكي» و فکر میکنند كه فرح ِ
ِ
آنجايي كه ما ،همگي يه پا استاد تمام هستيم ،از ترفند نيش براي ادب و تربيت
و نشوندن سر جا استفاده میکنیم .يك سالح سرد که هميشه به آن مجهزیم!
نیش هر چه كه باشد؛ بايد تالش كرد مثل پشه و عقرب و مگس نبود هر چند
که بعدش با مشكل فني داغشدن جگر مواجه ميشيم .تصور كنيد از فردا همه
به بيماري «جگر داغ» دچار بشوند!
اما از آنجایی که هر دردی درمانی دارد و تنها برای درد عشق دارویی کشف

نشدهاست نیش هم درمان دارد:
گاهی بايد گذشت كرد ،بايد
بخشيد و بيخيال خنكشدن
دل و قلوه و كبد و جگر و رگ
آئورت شد!
شايد هم بايد قبول كنيم كه
ما همگی يه پا ،ناظم مدرسهي
اجتماع نيستيم
قبل
يا شايد هم بد نباشد گاهي ِ
زدن يك نيش ريز به كسي
اول يه نيش از نوع جوالدوز به
خودمون بزنيم و يادآوري كنيم
كه هيچكس و هـيچچيز در اين
دنيا بيعيب نيست.
هین! نیش ما را نوش کن ،افغان
ما را گـوش کن
ما را چو خود بیهوش کن،
بیهوش سوی ما نگر
م .امین
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معموالً زندگی هر انسان پر از خاطرههایی است که بعدها اگر به آنها فکر کند،
میتواند بهترین خاطراتی باشد که ممکن است هرگز در زندگیاش تکرار نشوند
خوب است که انسان در زندگی خود کارهایی را انجام بدهد که یاد و خاطرهی
خوبی از او باقی بماند .خاطرههای شیرین من کم نیستند ،ولی خیلی کوتاهاند.
زندگی معلوالن هم مانند هر فرد عادی پر از خاطره است .شاید اکثر معلوالن با
من موافق باشند که خاطرات تلخ ما از خاطرات شیرینمان بیشترند .خاطرهای
که میخواهم تعریف کنم مربوط به کالس اول ابتدایی است.
اولین تجربهی من مربوط به واردشدن به جمع همسن و سالهای خودم بود؛
کسانی که از نظر سنی با هم یکی بودیم .من احساس خوبی داشتم که در کنار
آنها هستم و چیزی که احساس خوب و خوشحالی من را بیشتر میکرد این
بود که والدینم برای راحتی من ،در کالس میز مخصوصی درست کردهبودند
که نهتنها در دوران بچگی مرا خوشحال کرد ،بلکه بعد از گذشت سال ها درک
کردم که آسایش و راحتی من از ابتدا برای پدر و مادرم مهم بودهاست .بگذارید
بقیهی داستان میز مخصوصم را برایتان تعریف کنم .میز مخصوصم باعث میشد
بچهها به سمت من بیایند و از من بخواهند که روی میزم بنشینند .من هم اجازه
میدادم ،ولی آخر یک روز میز چوبی مرا شکستند و تا زمانی که میز من درست

شود من در میزهای عادی کنار بچههای دیگر مینشستم که این هم در نوع
خودش خوشایند بود.
درتابستانی که در سال سوم ابتدایی بودم ،با خانوادهی پدرم به پارک رفتیم.
آنجا با پسرعمهام سوار ماشینهای برقی شدم و آنقدر خندیدم که مسئول
آنجا برای آنکه مرا خوشحال کند ،بار دوم رایگان سوارم کرد.
خاطرهی دیگری که باعث خوشحالی من شد ،به سال سوم دبیرستان مربوط
میشود .یکی از درسهایم خیلی سخت بود و مادرم به خاطر زیادکردن انگیزهی
من در خواندن این درس ،گفت« :اگر دستکم نمرهی 15را بگیری جشن
کوچکی برایت میگیرم» .جالب است که من هم نمرهی  15را گرفتم .مادرم
هم سر حرفش ماند و جشنی برای من گرفت که باعث شد تمام کسانی را که
دوستشان داشتم کنار هم جمع کنم و در میان آنها خوشحال باشم.
درآخر باید بگویم که بهترین دوستانم را در دورهی ابتدایی پیدا کردم و
دوستیهایمان تاکنون ادامه پیدا کردهاست .از این بابت خدا را سپاسگزارم.
شاید باورتان نمیشود اگر بگویم که تمام دوستان من سالماند و من از حضور
آنها در کنارم خوشحالم.

مریم ایران دوست
نویسنده
روزی تازه؛ صدای نفس صبح ،آرام آرام ،از بوی گلهای تازه از خاک برآمده
شنیده میشود.
روزی تازه که هستی در آن تکرار میشود ،تکرار نه ،تولد!
هر روز که متولد میشوم ،چشمهایم به من نوید زیستنی دوباره را میدهند و
قدمهایم آغاز راهی جدید.
و باز همچون زائری سرگردان روانهی یافتن میشوم تا شاید بتوانم اسرار صبح
نخستین را در البهالی اینهمه تشویش و توقف ،در میان اینهمه سوالهای
بیجواب و در انزوای تمام نگاههای ناتمام ،بیابم.
من متولد میشوم تا بیابم منشا و مبدا را.
صبح به زیبایی میشکافد و من هر روز در آغاز راهی ناتمام!
صدای پای فرشتگان الهام را از نخستین سپیدهدم هستی میشنوم که برایم نور
هدیه آوردهاند.

تـولــد
و نور را در آغوش میگیرم تا روشنای راه من باشد در میان تاریکیهای ذهنم.
من هر روز متولد شدهام.
من بیپایان و بیآغاز هر روز متولد شدهام.
ِ
و ثبت شدهام در کتاب آفرینش ـ«ثبت است بر جریدهی عالم دوام ما»
وصبح که در آغوش نور کتاب زندگیم را دیدم؛ یادم آمد که در فصل آفرینش
هستم ،بخش انسانیت.
روزی تازه؛ صدای نفس صبح ،آرام آرام ،از بوی گلهای تازه از خاک برآمده
شنیده میشود.
روزی تازه که هستی در آن تکرار میشود ،تکرار نه ،تولد!
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«چـشــم بـه راه»

سالم ،چيزي شده؟! چرا ميخندي؟ نخند! گناه من چيست كه ميخواهم قبل
از اينكه شميم قلقلكدهنده و مست-كنندهات به خندهام وادارد ،خود را براي
استقبال از تو به نوازشهاي شبنم بسپارم؟ ميداني چند وقت است كه به
انتظارت سماق میمکم؟ ميداني؟ نه نميداني ،زیرا اگر ميدانستي كه هر وقت
دستم را ميگيري و به مهماني ميبري ،عطر وجودت از خود ،بيخودم ميكند،
هرگز به رويم نميخنديدي .عطر تو بايد خيلي گران باشد .بوي آن ،شبيه وقتي
است كه باران با خاك روبوسي ميكند.
چه شده؟ باز كه ميخندي؟! خيلي دلت هم بخواهد .هر سال يكبار پيشم ميآيي.
اينجا هميشه به جاي آنكه مهمان من باشي و من با افتخا ِر ميزبانيت حسابي از
خجالتت درآيم ،مثل چشمانتظاران عروس حريرپوش ،مرا به آمادهشدن سفارش
ميكني و با خودت به مهماني ميبري .راستي ،داشتم ميگفتم خيلي دلت هم
بخواهد كه معشوق عاشق سالكي مثل من هستي .با صبر ايوبي كه دارم فكر
ميكنم ،يعني اطمينان دارم ارزش اين همه صبرکردن را داري« .گفتهبودم كه
بيايي غم دل با تو بگويم ،چه بگويم كه غم از دل برود چون تو بيايي!» ،ميبيني؟
ماندهبودم چه بگويم؟! ياد تو از سردرگمي نجاتم داد!

ياد تو قلمم را روان كرد .هميشه وقتي پيدايت ميكنم از سر ذوق و با اشك
شوق ،نماز «شكر» ميگزارم .حاال كمكم بوي تو را استشمام ميكنم .البته جاي
شكرش هميشه باقي است كه وقتي پايت روي اين عرصه ميافتد سي روز مهمان
من ،يعني ببخشيد ميزبان من هستی و باقي خواهيماند .قدمت هميشه مبارك
بوده و هست؛ انگار به سفرهها بركت ميبخشي!
اين نامه را نوشتم تا بداني بيصبرانه منتظرت هستم و روزها را مثل دانههاي
تسبيح مادربزرگ ،مثل روزنههاي سوراخسوراخ شب ميشمارم .اين نامه را
نوشتم تا بداني مست دستان گرمت هستم .دستان كوچكم تشنهاند .منتظرم
وقتي دستم را در پناه دستان تو سيراب كردم تا بناگوش سرخ شوم و همچون
نوعروسان سنگينجامه و خجالتزده پابهپاي تو خرامانخرامان و سبكبال
قدم بگذارم .باز هم ميگويم همچنان منتظرت هستم! راستي بگذار نشاني
وعدهگاهمان را ضميمهي نامهام كنی تا بتواني مثل هميشه درب شيشهاي قلبم
را با تلنگر باز كني :شهر غريب ،بلوار انتظار ،خيابان منتظران ،كوچه تنهايي،
پالك بينهايت ،آرايشگاه چشمبهراه.
سیما علیمردانی
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عالقه مندان می توانند تحلیل خود را از این طرح به سامانه ی پیام کوتاه  30007545ارسال کنند.
به بهترین تحلیل جايزه اي ارزنده اهدا خواهد شد.
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این داستان دربارهی مادری است که روزی قصد داشت فرزندش را ازبینببرد تا به
رنجهایش پایان دهد.
هشت سال پیش دختر معلولم را ترک کردم .او در بیمارستانی شلوغ و بینظم دنیا آمد
و در لحظهی تولد بسیار سست و بیحال بود .به ناچار او را به بخش ویژه بردند تا در
دستگاه نگهداری کنند .به تشخیص پزشکان ،هنگام بارداری جفت خونریزی کردهبود و
اکسیژن کافی به جنین نرسیدهبود .پزشکان از خطری که نوزاد را تهدید میکرد آگاهی
نداشتند و پس از دو هفته مراقبت از ما خواستند که او را به خانه برده و از او مانند یک
کودک معمولی مراقبت کنیم .نوزاد کوچکم هر شب فقط یک ساعت میخوابید و بعد از
آن بیدار میشد و تمام شب را گریهمیکرد .اشکهای بیامان دخترم مرا آشفته کردهبود.
درد عمیقی در قلبم احساس میکردم و احساس تنهایی آزارم میداد .بعد از سه ماه که
ی شدهاست.
به مرکز درمانی مراجعهکردم؛ آنجا گفتند که او دچار آسیب مغزی دائم 
آنها حتی نمیدانستند که میزان آسیب مغزی دخترم چهقدر است و از ما خواستند
صبور باشیم .وقتی به گذشته نگاه میکنم به این نتیجه میرسم که با تشخیص نادرست
پزشکان چنین مشکلی برای فرزند ما بهوجودآمدهاست .آن روزها اندوه وجودمان را پر
کردهبود و روزهای سختی را سپری میکردیم .حس از دست دادن کودکی که هر شب
برای ساعتی درآغوشم آرام میگرفت ،بسیار دشوار بود.
به مشاور مراجعهکردم و گفتم که بعضی وقتها میخواهم گریههای فرزندم را با بالش

خفه کنم .در این زمان تنها همسرم بود که از من حمایت میکرد و به من کمک میکرد
رفتارهایم را کنترل کنم .فکرکردن به آیندهی فرزندم و شرایطی که قرار بود با آن روبهرو
شویم ،من را میترساند .تصور اینکه فرزندم به جای خندیدن و دویدن و بازیکردن ،قرار
است بیحرکت در گوشهای بماند ،رنجآور بود .وقتی پنج ماهه شد ،پزشکان گفتند که او
صرع دارد و بیشتر از  20سال زنده نمیماند.
همسرم تأکید داشت که دخترمان را در خانه نگهداری کنیم ،ولی من با این تصمیم
مخالف بودم .تنها پنج ماه از تولدش میگذشت و از آن زمان غم در خانهی ما حکمفرما
شده بود .به دلیل آنکه به تنهایی از عهدهی نگهداری او برنمیآمدم ،بهترین کاری که
میتوانستم انجام دهم ،استخدام یک پرستار بود تا به طور تماموقت از فرزندم نگهداری
کند .پرستار جایگزین من در بیمارستان شد و این فرصتی بود تا خودم را پیدا کنم و از
آشفتگی روحی نجات یابم .بعد از گذشت چند ماه که انرژی خود را بازیافتم و با شرایط
کنار آمدم ،فرزندم را نزد خود آوردم و با تمام وجود از او نگهداری کردم .هر از چند گاهی
از پرستار دلسوزش میخواهم که به من در نگهداری از کودکم کمک کند تا بتوانم زمانی
را به خود و همسرم اختصاصدهم.
حضور یک فرد آگاه و دلسوز میتواند کمک موثری برای والدین کودک معلول باشد .من
زندگی خانوادگیام را مدیون حضور پرستار کودکم هستم و هیچگاه از تصمیم درستی
که گرفتهام پشیمان نمیشوم.
ترجمه :مهسا یزدی

تجربهها

بهترین روشهای ارتباط با کودک ناشنوا

53
پیـــک توانــا
ســـــالمـــت

وقتی جنین بودم ،از شنیدن صدای قلب مادرم محروم بودم ،لحظهای که به دنیا آمدم
صدای گریهی خود را نشنیدم و دنیا را در سکوت شناختم .آغوش مادرم گرم و صورتش
لبخند میزد؛ ولی من نمیدانستم که صدایش

مهربان بود .دهانش تکانمیخورد و به من
چهقدر مهربان است .حتی زمانیکه اولین قدمهایم را برداشتم صدای تشویقهای پدر و
مادرم را نشنیدم .تنها وقتی به صورتشان نگاهکردم دریافتم که چهقدر خوشحالاند .برایم
دست میزدند و من هم از شادی دستهایم را برهم میزدم ،تا آنکه یادگرفتم احساساتم
و آنچه را میخواهم بگویم با اشارهی دستهایم نشان دهم .ارتباط برقرارکردن با افراد
غریبه کمی دشوار است؛ آنها نمیدانند چگونه با یک کودک ناشنوا رفتار کنند .اینکه
هرکسی میتواند در این ستون از تجربههای خود بگوید ،خیلی خوب است .با اینکه من
چهاردهسالهام و شاید به نظر دیگران تجربهی زیادی نداشته باشم؛ ولی حرفهای زیادی
برای گفتن دارم و شاید بتوانم از آنچه میدانم چیزی به دیگران یاد بدهم .مطالعات
و تجربیات شخصیام روشهایی برای برقراری ارتباط راضیکننده با کودک ناشنوا در
اختیارم قرار دادهاست .دوست دارم آنها را با شما در میان بگذارم.
• هنگام صحبتکردن با من ،به جای استفاده از واژههای سخت ،از جملههای ساده و
عامیانه استفاده کنید.
• منظورتان را بهطور مستقیم بیان کنید و با ابهام صحبت نکنید .از جملههای کامل
استفاده کنید و فعلها را حذف نکنید.
• اگر از کلمات ساده استفاده میکنید ،دیگر الزم نیست نگران باشید که منظورتان را
درک نکنم ،این نگرانی موجب رنجش من خواهدشد.
• اگر میخواهید مطمئن شوید که منظورتان را متوجه شدهام ،از من بخواهید آنچه را
گفتهاید تکرار کنم .هیچگاه نپرسید که منظورتان را متوجه شدهام یا نه.
• اگر حس کردید که صحبت شما را متوجه نشدهام ،کالمتان را ناتمام رها نکنید .تالش
کنید به روش دیگری منظورتان را منتقل کنید؛ مث ً
ال روی کاغذ بنویسید یا در گوشی
موبایل خود تایپ کنید.
• بهتر است قبل از شروعکردن به صحبت ،با لمسکردن شانه و دستهای من یا
تکاندادن دستهایتان ،توجه مرا جلب کنید.

• زمانیکه با من صحبت میکنید ،صورتتان را به سمت من بگیرید و به چشمهایم نگاه
کنید .راه نروید و صورت خود را به اطراف نچرخانید.
• وقتی میخواهید صحبتکنید ،طوری بایستید که نور از پشت سرتان نتابد .پشت به
پنجره نایستید؛ زیرا سایه لبخوانی را برایم دشوار میکند .بهتر است رو به نور بایستید
تا چهرهتان روشن باشد.
• برای کودک ناشنوایی که صحبتکردن با زبان اشاره را تازه یاد گرفتهاست ،از نشانههای
دیداری استفاده کنید و به هر چیزی که دربارهی آن صحبت میکنید اشارهکنید .مثال اگر
دربارهی تماشای تلوزیون از او سوال میکنید بهتر است به تلوزیون اشارهکنید.
•بهطور همزمان با من صحبت نکنید .اگر کسی با من صحبت میکند ،صبر کنید تا
صحبتش تمام شود؛ سپس با من ارتباط برقرار کنید.
• با فریاد یا خیلی آهسته صحبت نکنید؛ زیرا با این کار فرم حرکت لبهایتان تغییر
میکند و لبخوانی برایم مشکل میشود.
• هنگام صحبتکردن سیگار نکشید و چیزی نخورید .اگر چیزی در دهانتان است آن را
بیرون بیاورید.
• مجبورم نکنید که به مدت طوالنی ،از طریق لبخوانی با شما ارتباط برقرار کنم.
لبخوانی به تمرکز زیادی نیاز دارد و من را خسته خواهدکرد.
• فراموش نکنید که کودکان با مشکالت شنوایی با هم متفاوتاند .برخی کمشنوا و برخی
ناشنوا هستند .بعضی از زبان اشاره و بعضی از لبخوانی استفادهمیکنند ،و عدهای از
کودکان ناشنوا میتوانند صحبت کنند .بهتر است از کودک بپرسید که کدام روش را برای
برقراری ارتباط ترجیح میدهد.
محمد مرادی ـ  14ساله از مشهد.
لطفا تجربه های خود را به پست الکترونیکی n.qodoosi@yahoo.comیا به

آدرس دفتر نشریه ارسالکنید.
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میال ِد  11ساله دومین فرزند خانوادهای چهارنفره است .درماننشدن بهموقع زردی
نوزادی ،او را به فلج مغزی مبتال کردهاست .میالد به مدرسهای عادی میرود .مشاور
مدرسه بهتازگی متوجه شدهاست که او اعتمادبهنفس پایینی دارد .مشاور مدرسه
برای رفع این مشکل دستورالعمل ویژهای مخصوص والدین و مربیان میالد آماده
کردهاست .اگر شما هم کودکی دارید که به خاطر معلولیت ،اعتمادبهنفس کافی
ندارد ،میتوانید از توصیههای مشاور مدرسهی میالد استفاده کنید:
• هیچگاه بر نقاط ضعف او انگشت نگذارید و از انتقاد و سرزنشکردن وی بپرهیزید.
بهتر است در کنار نقاط ضعف به نقاط مثبت و تواناییهای فرزندتان توجه کنید و او
را در زمینهی تواناییهایش تشویق کنید.
• از میالد نخواهید کاری بیش از حد تواناییهای خود انجامدهد؛ زیرا درست
بهانجامنرساندن آنکار موجب کاستهشدن از میزان خودباوریاش خواهدشد.
فراموش نکنید که مهمترین راهکار تربیت کودک ،توجه مثبت به وی و ایجاد اعتماد
به نفس در او است.
• برای بازگرداندن اعتمادبهنفس میالد ،به او احترام بگذارید .کاری کنید که در کنار
شما احساس امنیت کند ،نیازهایش را بپذیرید و به آنها احترام بگذارید .در واقع با
تفاهم و همدلی به او یاد بدهید که به خود و دیگران اعتماد کند.
• ممکن است میالد در برخی زمینهها احساس ضعف کند؛ اما نباید هیچگاه
ناتوانیهایش را به رخ او بکشید یا سرزنشاش کنید .در غیر این صورت نهتنها
اعتمادش به تواناییها و شایستگیهایش را ازبینبردهاید؛ بلکه شخصیت او را نیز
لگد مال کردهاید.
• برای میالد موقعیتهایی را فراهم کنید که میدانید از عهدهی انجام آنها برمیآید.
اگر در شروع این مسیر ،مراحل انجام کار را توضیحدهید و او را گامبهگام تا رسیدن
به موفقیت یاریکنید ،میتواند روش درست حل مسئله را یاد گرفته و در مراحل
مختلف بهکارگیرد .مطمئن باشید در آینده برای انجام فعالیتهایش به شما نیازی
نخواهدداشت.
• به میالد نشاندهید که او را بهخاطر خودش دوستدارید و حتی اگر کار اشتباهی

انجامدهد از عشق و عالقهی شما به او کاسته نخواهدشد .به او بگویید احساساتش
را درک میکنید و از اینکه نمیتواند کاری را به تنهایی انجامدهد احساس ناامیدی
نمیکنید.
• صحبت کردن با کودک معلولی که از افسردگی رنج میبرد ،به نزدیکتر شدن
روابطتان کمک خواهد کرد و تا حد زیادی تنهایی او را پر خواهدکرد .بعید نیست
که میالد به خاطر شرایط ویژهاش ،دوستان زیادی نداشتهباشد؛ بنابراین طوری به او
نزدیک شوید که شما را به عنوان یک دوست خوب بپذیرد.
• به منظور آموزش مهارتهای الزم برای برقراری ارتباط با دیگران ،او را به عضویت
یک گروه درآورید .عضویت در گروه کتابخوانی ،باشگاه ورزشی و حضور در
کالسهای هنری میتوانند قدمهای مناسبی برای اجتماعیشدن کودکتان باشند.
• از اینکه بخواهد با رفتارهای زشت جلب توجه کند ،جلوگیری کنید .رفتارهای
مثبت او را تشویق کرده و در برابر کارهای نادرستی که انجام میدهد ،صبور باشید.
بهترین روش تنبیه ،محروم کردن میالد از چیزهایی است که به آن عالقه دارد.
طوری با او رفتار کنید که احترام گذاشتن به خود و دیگران را فراموش نکند.
• عزتنفس تصویری است که از خودمان در برابر دیگران داریم و بر این اساس
تواناییهای خود را ارزیابی میکنیم .یکی از مهمترین مسئولیتهای والدینی که
فرزندان معلول دارند ،کمک به فرزندشان برای دستیافتن به عزتنفس باال است.
روشهای گوناگونی برای ایجاد و افزایش عزتنفس وجوددارد؛ البته نباید فراموش
کنیم که کودک معلول نسبتبه دیگر کودکان آسیبپذیرتر بوده و باید از روشهای
ویژهای برای او استفادهشود.
• نکتهی آخر اینکه ،اخالق کودکان با یکدیگر متفاوت است .ممکن است روشهایی
که برای افزایش عزتنفس میالد پیشنهاد شدهاست ،برای کودک شما مفید نباشد.
شما میتوانید با شناخت بیشتر از فرزندتان و مراجعه به یک مشاور باتجربه ،از انجام
بهترین رفتارها و روشها مطلع شوید.

گردآوری و داستانپردازی :صدف اشرقی

معصومه بهبودی از تهران
دخترم از ویلچیر استفاده میکند .نگرانم هیچگاه نتواند ازدواج کند .باید چه
کار کنم؟
خانم بهبودی عزیز ،مسئلهی نگرانکننده این نیست که دخترتان هیچگاه
ازدواج نکند؛ بلکه مشکل اصلی این است که شما ميخواهيد او ازدواج کند!
آیا منتظر کسی هستید که بتواند از وی نگهداری کند؟ آیا نگرانی شما از این
است که کسی در آینده نیازهای مالی دخترتان را برآوردهکند؟ در این صورت
بهترین راه یافتن کسی است که مسئولیت حمایت از دخترتان را بپذیرد؛
بدون آنکه در نقش همسر او حاضر شود .شاید یکی از اعضای فامیل قبولکند
که بعد از شما مسئولیت نگهداری از دخترتان را به عهده بگیرد .با برقراری مادر مریم از طالقان
فرزند اول ما فرشتهای کوچک و مبتال به سندرمداون است .باوجودآنکه سن
ارتباط بیشتر با فامیل میتوانید از همیاری آنها استفاده کنید.
به خاطر بسپارید ،ازدواجکردن نمیتواند خوشبختی دختر شما را تضمین من در زمان بارداری و زایمان زیر  25سال بود و هیچ سابقهای از سندرمداون
کند .ازدواج بسیاری از افراد به شکست انجامیدهاست .بنابراین ازدواجکردن در خانوادهی من و همسرم وجود نداشت ،فرزندمان به سندرم داون مبتال شد.
مقصد خوشبختی نیست؛ بلکه آغاز مسیر دشواری است که آمادگی الزم دو آیا ممکن است فرزند دوم ما هم به این بیماری مبتال شود؟
طرف را میطلبد .ممکن است دخترتان ازدواج کند ،ولی احتمال دارد هیچگاه با وجودآنکه احتمال تولد کودک با سندرم داون ،از مادران  35سال به باال
همسر مناسبی پیدا نکند .در حقیقت ازدواجکردن با آنچه در داستان پریان بیشتر است؛ اما این بیماری میتواند به صورت کامال تصادفی برای کودکانی
میخوانیم متفاوت است .بهتر است واقع بینانه به مسئلهی ازدواج دخترتان که مادرانشان سن باالیی ندارند نیز اتفاق بیفتد .انجام آزمایشهای غربالگری
برای مادران باردار الزم است .ابتالی فرزند اول شما به سندرو م داون ،احتمال
نگاه کنید.
ابتالی فرزند دومتان به این بیماری را کمی افزایش میدهد .به شما توصیه
میکنیم نگران نباشید و سعی کنید تمام آزمایشهای غربالگری را در دوران
سحر  27ساله از کاشان
من ناشنوا هستم .میخواهم با مردی ازدواج کنم که هیچ معلولیتی ندارد .اما بارداری انجام دهید .بهتر است با پزشک و مشاور ژنتیک مشورت کنید.
دوستانم فکرمیکنند که من باید با یک فرد معلول ازدواج کنم .به نظر شما
چهکاری درست است؟

ســـالمــــــت

خوانندگان عزیز پیک توانا ،با فرستادن پرسشهای خود به پست
الکترونیکی  moshaveretavana@gmail.comبا مشاور
د داریم در این بخش به پرسشهای
پیک توانا در ارتباط باشید .قص 
شما در حوزهی خانواده ،کودک و مسائل عاطفی و روانی پاسخگو
باشیم.

سحر خانم ،هیچکس نمیتواند برای انتخاب شریک زندگی شما تصمیم بگیرد.
ممکن است دیگران به شما بگویند که انجام چه کاری بهتر است؛ ولی فراموش
نکنید هیچکس بهتر از شما نمیداند که در قلبتان چه میگذرد .به خود شما
بستگی دارد که چه میزان از حرفهای آنها را بپذیرید و چقدر از آنها را رد
کنید .بعضی از خانمهای معلول دوست دارند با مردی ازدواج کنند که شرایط
جسمی مشابهی با خودشان دارد ،برخی دوست دارند با فردی ازدواج کنند
که معلولیت متفاوتی با آنها دارد تا در مسیر زندگی ناتوانیهای یکدیگر
را بپوشانند و همدیگر را کامل کنند ،عدهای نیز ترجیح میدهند همسر
آیندهشان معلول نباشد .ذهن خود را با این مسئله درگیر نکنید .بهتر است
به جای تقسیم افراد به د و دستهی معلول و غیرمعلول ،با فردی ازدواج کنید
که به او عالقهمند شدهاید و اجازه ندهید نظرات دیگران بر تصمیم شما اثر
بگذارد و شما را مجبور به انجام کاری کند که دوست ندارید .پیش از ازدواج
مطمئن شوید شریک زندگی شما از معلولیت شما درک درستی دارد و آن را
بهطور کامل پذیرفتهاست.
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تنبلی چشم یکی از مهمترین عوامل نابینایی یا کمبینایی کودکان است .در این اختالل
در چشم یا راههای عصب بینایی مشکل خاصی دیده نمیشود .درحقیقت کودک قدرت
بیناییاش را در حالی ازدستمیدهد که پزشک نمیتواند ایراد خاصی در سیستم
بینایی او پیدا کند .با تشخیص بهموقع این اختالل میتوان از کمبینایی یا نابینایی
کودکان جلوگیری کرد.
تکامل بینایی در مغز از دوران جنینی آغاز میشود و تا دهسالگی ادامهدارد .در سه سال
اول زندگی ،هر عاملی که باعث ایجاد مشکلی در دید یک یا دو چشم کودک شود ،رشد
دستگاه بینایی را متوقف ساخته و به کاهش بینایی کودک منجر میشود.
بهترین زمان درمان تنبلی چشم قبل از پنجسالگی است .اگر درمان تنبلی چشم به
تعویق بیفتد ،احتمال بهبود و بازیافتن بینایی کمتر میشود .معموال درمان بعد از
هفتسالگی بیفایده خواهدبود.
اگر ه ر دوچشم دچار دوربینی ،نزدیکبینی ،یا آستیگماتیسم باشد ،هر دوچشم دچار
تنبلی خواهندشد .اگر یکی از چشمها تفاوت دید بیشتری داشتهباشد ،چشمی که
ضعیفتر است دچار تنبلی میشود.
بیماریهایی چون کاتاراکت (آبمروارید) و پایینافتادگی پلک موجب میشود که چشم
تصاویر واضحی از اشیاء دریافت نکرده و بهتدریج دچار تنبلی شود.
انحراف چشم نیز میتواند باعث دوبینی شده ،درنتیجه تصویر واضحی روی شبكیه
تشكیل نشود .بدین ترتیب مغز بهتدریج برای حذف دو بینی ،تصویر چشم منحرف را
حذف كرده و تنبلی چشم ایجاد خواهدشد.

پیشگیری و درمان
تنها راه پیشگیری از تنبلی چشم ،تشخیص بهموقع عوامل ایجادكنندهی آن است؛
بنابراین ضروری است چشم همهی كودكان حداقل سه بار قبل از دبستان معاینه شود.
به محض تشخیص باید کودک را نزد متخصص برد تا تحت درمان قرارگیرد.
درمان تنبلی چشم ،بستن چشم سالم است .بستن چشم سالم موجب میشود که چشم
تنبل به كار بیفتد و تنبلی آن ازبینبرود .مدت زمان بستن چشم را متخصص تعیین
میكند .با توجه به میزان تنبلی چشم ،مدت زمان بستن چشم بین  2تا  6ساعت در روز
است .هر چه میزان تنبلی چشم بیشتر باشد ،مدت زمان بستن چشم سالم نیز بیشتر
خواهدبود؛ اما اگر بیشتر از  6ساعت چشم سالم را بسته نگه داریم اثر مطلوبی ندارد
و ممکن است منجر به تنبلی چشم سالم شود .در نتیجه ،الزم است براساس تجویز
پزشک ،چشم کودک خود را بسته نگه دارید.
گاه نیز برای درمان عینك و جراحی توصیه میشود .اگر تنبلی چشم به دلیل
بیماریهای مادرزادی مانند آبمروارید ،پایینافتادگی پلك ،یا دیگر عیوب ساختمانی
باشد ،باید قبل از سه ماهگی درمان شود؛ اما اگر به دالیل دیگری باشد ،درمان تا قبل
از پنج سالگی امكانپذیر است.
بیمارستان کوث ِر شیراز ،با همکاری یکی از بزرگترین مراکز
چشم
درمرکز درمان تنبلی
ِ
ِ
چشمپزشکی روسیه ،روشهای درمانی جدیدی ،بهکارگرفتهمیشود .در این روش عالوه
بر استفاده از عینک و بستن چشم سالم ،عصب چشم تنبل به کمک تحریکات مختلف
نوری ،تصویری و الکترومغناطیسی تحت تاثیر قرار میگیرد .با پخش تصاویر کامپیوتری
و استفاده از عینکهای مخصوص -در طی دورهی  10تا  15روزهای که هر  6ماه یکبار
تکرار میشود  -چشم کودک فعال میشود .بهترین سن برای آغاز درمان با این روش
 4سالگی است که تا  14سالگی ادامه دارد.

چند نکته برای والدین
ضروری است در طول درمان براساس توصیهی پزشک متخصص عمل کنید و چشم
کودک را بیشتر یا کمتر از زمان تعیین شده نبندید .آگاهی و همکاری والدین از اهمیت
بسیاری برخوردار است .داشتن صبر و توجه کافی به وضعیت کودک برای درمان قطعی
اهمیت زیادی دارد .بهبود تنبلی چشم بهسرعت حاصل نمیشود و گاهی درمان چندین
سال بهطولمیانجامد.
اگر کودکی در مقابل بستن چشمهایش مقاومت کرد ،میتوانید از لنزهای اکولودر
(لنزهای بستن چشم) استفاده کنید .این گونه لنزها در تنبلیهای متوسط و کم،
کارآمد هستند.
والدین میتوانند برای کاهش مقاومت کودک هنگام بستن چشمها از روشهای زیر
استفاده کنند:
 هیچگاه کودک را به بستن چشمهایش مجبور نکرده و در صورت مقاومت او را تنبیهنکنید .بهتر است با تشویق کودک ،او را به این کار ترغیب کنید.
 وقتی چشم کودکتان بسته است با او بازی کنید تا عالوه بر سرگرمکردن او ،از چشمیکه دچار تنبلی شده است بیشتر کار کشیده و دید چشم را بهبود بخشید.
 از انجام بازیهایی که ممکن است برای کودک خطرناک باشند بپرهیزید. هنگامیکه چشم کودک بسته است؛ در خانه بمانید و او را به مهمانی نبرید .ممکناست کودک از توجه دیگران خجالتبکشد و در مقابل بستن چشمهایش مقاومت کند.
 اگر کودکتان به مهد میرود ،از مربی بخواهید توجه ویژهای به او داشته باشد .درصورتی که بچههای دیگر مشکلی در بستن چشمهای کودکتان به وجود بیاورند ،بهتر
است زمانیکه کودک در خانه است چشمهایش را ببندید.
 برای فرزندتان پوشش چشمی زیبایی تهیه کنید .حتی میتوانید از او بخواهید بهدلخواه خود ،پوشش چشمیاش را با برچسبهای رنگی تزئین کند .به این ترتیب

به جای آنکه از پوشش چشمیاش متنفر باشد ،میتواند آن را دوست داشتهباشد و
بهعنوان وسیلهی شخصیاش به حساب بیاورد.
 انجام برخی بازیها میتواند برای بهبود دید کودک موثر بوده و سرعت درمان راافزایشدهند .بازیهایی مثل :پرتاب توپ به هدف تعیینشده ،خمیربازی ،نقاشیکردن،
ساختن کاردستی و پازل ،بازیهای کامپیوتری ،کتابخواندن و بازی خط و نقطه.
نقاشیکردن با مداد قرمز یا نقاشی در کاغذهای شطرنجی و داشتن دقت و تمرکز برای
آنکه رنگ از خانهها بیرون نزند ،میتواند تاثیر بیشتری در بهبود دید بگذارد .بهتر است
یکبار کودک با چشم تنبل و یک بار با چشم سالم نقاشی کند و در پایان دو نقاشی را با
هم مقایسه کند و سعی کند با چشم تنبل به دقت چشم سالم نقاشی بکشد.
وصل کردن نقطهها به یکدیگر با استفاده از مداد قرمز ،یکی از تمرینهای موثر برای
افزایش کارایی چشم تنبل است.
در بازیهای کامپیوتری کودک میتواند امتیازهایی را که با چشم بسته و با چشم باز به
دست آوردهاست مقایسه کرده و سعی کند امتیاز دو چشم را با هم برابر کند.
میتوانید چند شیء مثل جعبه یا گلدان پالستیکی را روی زمین قرار داده و از کودک
بخواهید توپ را درون آنها بیندازد .بهتر است از توپهای کوچک و قرمز رنگ استفاده
کنید تا با این تمرین دورهی درمان کوتاهتر شود.
به همراه فرزندتان کتاب بخوانید یا به عکس کتابها و مجلهها نگاه کنید .دقت او را به
جزئیات تصویرها جلب کرده و از او بخواهید برای هر تصویر داستانی بسازد .این تمرین
ضمن افزایش کارایی چشم تنبل ،سرگرمی خوبی نیز بهحسابمیآید.

گردآوری و ترجمه :زهرا ردایی ،کارشناس بیناییسنجی
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 15دقیقه تا بینایی
محققان دانشگاه كالیفرنیای بركلی ،موفق به ابداع روشی شدند كه در مدت 15
دقیقه ،بسیاری از بیماریهای چشمی و حتی نابیناییهای ژنتیكی را درمان
میكند.این روش با استفاده از ژندرمانی انجام میشود .بدینترتیب امكان
بازگرداندن بینایی در اكثر نابیناییهای ژنتیكی وجود دارد .برای درمان ،ژنها
بهراحتی در سراسر شبكیه -حتی محدودههای غیرقابل دسترس -وارد میشوند.
این روش درمانی كام ً
ال غیرتهاجمی بوده و حداكثر  15دقیقه طول میكشد.
آزمایشهای شش سال اخیر نشانمیدهند ،ژنهای معیوب چند بیمار نابینا با
استفاده از این روش درمان شدهاست و با وجود گذشت مدت زیادی ،در سالمت
کامل بهسرمیبرند .در روشهایقدیمی ،ویروسهای مهندسیشده با استفاده از
یك سوزن به شبكیهی چشم وارد میشدند؛ البته این روش خطرناک بود و احتمال
داشت عملكرد شبكیه بهطوركلی مختل شود .در روش جدید ،ویروس به محیط
زجاجیه چشم ،محیط سفیدرنگ ،وارد میشود و ژنها از این طریق به هدف
روش ایمن و بیخطر موفقیت خود را مدیون  14سال
برخورد میكنند .این
ِ
پژوهش و مطالعه مستمر محققان دانشگاه كالیفرنیا است .
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ساالنه هزار تا سههزار نوزاد ناشنوا متولد میشوند و  50درصد از علل ناشنوایی
كودكان ،ژنتیكی است .به گفتهی دکتریونس لطفی ،استاد دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی و متخصص گوش و حلق و بینی ،عوامل دیگری نیز
در بروز ناشنوایی موثرند .عواملی از جمله :عفونت گوش یا مغز نوزاد در داخل
رحم قبل از تولد ،بیماریهای بعد از تولد مانند مننژیت و اوریون؛ همچنین
مصرف برخی داروها توسط نوزاد یا مادر كه برای گوش مضر هستند ،در بروز
نارساییهای شنوایی موثرند .همچنین آسیب به سر ،سر و صدا ،انفجار و
صداهای بسیاربلند در طوالنی مدت از عوامل شایع كمشنوایی در كودكان
محسوب میشوند .بهمنظور كاهش میزان شیوع ناشنوایی كودكان ،انجام
غربالگری بعد از لحظهی تولد ضروری است .در سنین باالتر ،مراجعهی ساالنه
به پزشک و سنجش شنوایی سالی باید انجام شود .از عوارض کمشنوایی و
ناشنوایی ،میتوان به نداشتن توانایی در برقراری ارتباط با دیگران ،ناتوانی
در صحبتکردن بهطور صحیح ،انزواطلبی ،پرخاشگری ،دوری از اجتماع و
مشكالت روحی و روانی مانند افسردگی اشارهکرد.

خواب دیدن نابینایان
مطالعههایی که دربارهی خوابهای کودکان نابینا انجام گرفته است ،نشان
میدهند که وقتی کودکان نابینا میگویند« :من یک شیء را در رویا دیدم»
منظورشان شنیدن یا احساس کردن آن شیء است .آنها فقط حضور شیء
را درک میکنند .بنابراین تصور خوابها کام ٌ
ال شنوایی ،حرکتی ،ایستایی
ٌ
(یا بی حرکتی) ،تماسی و یا لمسی است .حس شنوایی معموال مهمترین
نقش را ایفا میکند.
دانشمندی به نام بالنک در سال  1958تصریح کردهاست« :کودکانی که
نابینا متولد شدهاند و آنهایی که پیش از  5سالگی نابینا شدهاند خوابهای
بینایی ندارند» .وی نیز با دیگران همعقیده بود که شنوایی در رویا در
درجهی اول است و درک تماسی و جنبشی و حرکتی بعد از آن قرار
میگیرد .او دریافت که بعضی از افراد نابینا در خوابهای خود میتوانند،
مزهها ،بوی مواد و میزان حرارت هوا را حس کنند.

اینطور وقتها مسواک نزنید

اگر بالفاصله بعد از خوردن غذا مسواک بزنید؛
در واقع باعث میشوید که اسید از مینای
دندان عبور کرده و به الیههای عمیقتر آن
برسد؛ دراینصورت موجب پوسیدگی سریعتر
دندان میشود .این اسید پس از مصرف مایعات
یا مواد غذایی اسیدی ،میتواند مینای دندان و
حتی الیهی زیرین آن (دنتین) را تخریب کند.
بهاینترتیب دندانپزشکان توصیه میکنند
پس از مصرف موادغذایی ،بهویژه در مواردی
که از مایعات اسیدی یا مواد غذایی ادویهدار
استفاده میکنید ،بین سیدقیقه تا یک ساعت
صبر کرده و سپس مسواک بزنید تا از اثر منفی
مصرف مواد اسیدی بر روی دندانها جلوگیری
کنید.

رابطهی چاقی و خواب

داروهایی که در دوران بارداری مصرف میکنید ،میتوانند بر کودک شما تاثیر
بگذارند .بیشتر پزشکان استامینوفن را به عنوان دارویی بیخطر در دوران
بارداری تجویز میکنند؛ اما در سال  2013تحقیقی انجام شد که نشانداد
مصرف استامینوفن بهطور مستقیم باعث به وجود آمدن بدفرمی در شکل
بدنی یا مشکالت جسمی دیگر نمیشود ،اما میتواند با آسم و مشکالت رفتاری
کودک  -مانند بیشفعالی -در ارتباط باشد و همچنین تاثیرات نامطلوبی بر
کبد انسان بگذارد.
تحقیقات نشان دادهاست که مصرف استامینوفن بیش از  ۲۸روز در دوران
بارداری ،امکان ابتالی فرزندان به بیشفعالی را افزایش میدهد .دوران بارداری
با تغییرات هورمونی همراه است ،ب ه همین دلیل سردرد عارضهای شایع است.
از دالیل رایج سردرد در دوران بارداری کمخوابی ،پایین بودن قند خون و
مصرف نکردن کافئین است .اگر در دوران بارداری دچار سردرد شدید ،قبل از
رفتن به سراغ جعبهی قرصها بهتر است از کمپرس آب سرد استفاده کنید؛
اگر دچار سینوزیت هستید بهتر است از کمپرس آب گرم بر روی سینوسها
استفاده کنید.

ترجمه :نفیسه قدوسی
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محققان فرانسوی در پژوهشهای خود
به این نتیجه رسیدهاند که  7ساعت
خواب شبانه ،از عوامل کلیدیِ حفظ و
ثابت نگهداشتن وزن است .این مطالعات
نشان میدهد که کمخوابی (کمتر از 7
ساعت) یا پرخوابی (بیش از  7ساعت)
از دالیل موثر در افزایش وزناند.
متخصصان معتقدند مکانیسم این تأثیر
از نقش خواب بر روی مرکز اشتها در
مغز نشئت میگیرد؛ به اینصورت که
کمخوابی و پرخوابی مرکز اشتها در
مغز را تحت تاثیر قرار میدهد و موجب
افزایش دریافت مواد غذایی به ویژه مواد
غذایی شیرین میشوند.
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آیا رژیم غذایی با اماس مرتبط است؟
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ممکن است در ابتدا ،ارتباط بیماری اماس با رژیم غذایی فرد ،غیرممکن بهنظربیاید؛
اما پزشکان و متخصصان تغذیه دربارهی نبودن ارتباط میان رژیم غذایی و درمان
اینبیماری جواب قانعکنندهای ندارند .شواهد علمی ثابت میکنند که رژیم غذایی
میتواند در پیشگیری و درمان این بیماری موثر باشند.
اسکلروز چندگانه یا اماس بیماری مزمنی است که به اعصابِ طناب نخاعی ،مغز و
عصب بینایی آسیب میزند .افراد مبتال به اماس از حمالت عصبی رنج میبرند .در
یک حمله ممکن است بینایی و در حملهی بعد کنترل خود را بر روی مثانهشان
ازدستبدهند .بعد از گذشت چندماه ممکن است یکی از دستها یا پاهایشان دیگر
قدرتی نداشته باشد و بعد از دهسال بیشتر بیماران در رختخواب بستری میشوند
یا روی صندلیچرخدار مینشینند.
تحقیقات جدید نشان دادهاند که ابتال به اماس در کشورهای توسعهیافتهای که
رژیم غذاییشان بر پایهی گوشت است ،بیشتر دیده میشود .برخی ادعا میکنند
که زندگی در کشورهای صنعتی با استرس ،آلودگیها و عادات نادرستی چون
سیگارکشیدن همراه است؛ اما نرخ ابتال به بیماری اماس در ژاپن که جزو کشورهای
توسعه یافتهی صنعتی و مدرن است ،بسیار پایین است .این مسئله میتواند با رژیم
غذایی آنها که بر پایهی برنج است ،مرتبط باشد .به این ترتیب میتوان نتیجه
گرفت ،رژیم غذایی تاثیری غیرقابل انکار بر ابتال به این بیماری دارد .استفاده از
چربیهای حیوانی تا حد بسیار زیادی با پیشرفت این بیماری مرتبط است.
بر اساس یک نظریه ،تغذیهی نوزادان با شیر گاو علت اصلی آسیب به سیستم
عصبی آنها در بزرگسالی است .شیر گاو میزان کمی اسیدلینوئیک دارد که
وظیفهی ساختن بلوکهای بافتهای عصبی را برعهده دارند .کودکانی که با رژیم
غذایی حاوی چربی حیوانی باال بزرگ شدهباشند ،با کمبود اسیدلینوئیک در بدن
مواجهاند و سیستم عصبی آنها ضعیف است .مغز افراد مبتال به اماس در مقایسه با
دیگران ،چربی اشباعشدهی بیشتری دارد.
عوامل ایجاد حملههای اماس مشخص نیستند ،ولی دانشمندان مواردی چون:
ویروسها ،واکنشهای آلرژیک و اختالالت جریان خون به مغز را در ایجاد حمالت
موثر میدانند .برخی از دانشمندان معتقدند حملههای اماس به دلیل کاهش رسیدن
خون به بافتهای حساس مغز ایجاد میشوند .چربی محصوالت لبنی میتواند
چنین تاثیری را ایجاد کند .چربی مواد لبنی وارد جریان خون میشود و سلولهای
خونی را میپوشاند؛ درنتیجه سلولها به یکدیگر میچسبند و خوشههایی تشکیل
میدهند که باعث کندشدن جریان خون به بافتهای حیاتی میشود .خون به شکل
لخته در نمیآید  -لختهشدن خون به سکته مغزی میانجامد -ولی در بسیاری از

رگها ،خوشهها به حدی زیاد میشوند که جریان خون متوقف میشود و مقدار
کلی اکسیژن خون کاهش فراوانی پیدا میکند .بافتهایی که برای مدت طوالنی
از خون و اکسیژن محروم ماندهاند ،میمیرند و به این ترتیب تاثیر تغذیه بر ایجاد
بیماری اماس مشخص میشود.
در دوران جنگ جهانی دوم ،وقتی مردم نمیتوانستند هزینهی خرید گوشت را
بپردازند ،مجبور به استفاده از محصوالت گیاهی شدند .پزشکان دریافتند که در
دوران جنگ ،بیماران کمتری با نشانههای اماس در بیمارستانها بستری شدهبودند.
در سال  1950دکتر «روی سوانک» با دادن یک رژیم غذایی کمچرب به درمان
بیماران اقدام کرد و نتایج فوقالعادهای بهدست آورد .او اظهار کرد که با این روش
وضع بیماران تا  95درصد بهبود یافتهاست .رژیم غذایی دکتر سوانک برای بیماران
اماس حاوی حدود  20درصد چربی است.
اگر بیمار مبتال به اماس هرچه زودتر رژیم غذایی گیاهخواری را بپذیرد ،به همان
اندازه میتواند از پیشرفت بیماریاش جلوگیری کند .بیمارانی که مصرف چربی
اشباعشدهی خود را به کمتر از  20گرم در روز کاهش دادهاند ،نشانهای از بدتر
شدن وضعیت و پیشرفت بیماری نداشتند.
بنابراین استفاده از رژیم کمچرب گیاهی که حاوی نشاسته ،سبزیجات و میوهها
میباشد و تنها حاوی چربی  5تا  10درصدی است ،بهترین انتخاب است .اگر از
تخممرغ ،محصوالت لبنی و روغنهایی نظیر روغن نارگیل یا هستهی خرما دوری
کنید ،هیچ نوع چربی اشباعشدهای مصرف نکردهاید.
گیاهخواری نهتنها میتواند بیماری اماس را متوقف کند ،بلکه بهدلیل چربی پایین
موجود در رژیم غذایی ،باعث کاهش وزن و جلوگیری از چاقی و یبوست میشود.
گفتنیاست رژیم غذایی گیاهخواری در کاهش هزینهها نیز موثر است.
این رژیم غذایی صلحآمیز که به هیچ حیوانی صدمه نمیزند ،مطابق با توصیههای
سازمان سالمت جهانی و انجمن قلب و جراحان آمریکا طراحی شدهاست.
بهترین رژیم برای بیماران اماس استفاده از آرد جو ،غالت ،کلوچه یا نان برای
صبحانه؛ سوپ ،برنج ،خورشت و ماکارونی برای نهار و ساالد و انواع سبزیجات
کبابیشده برای شاماست.
با این روش میتوان تا حد زیادی از پیشرفت اماس جلوگیری کرد و قدم موثری
برای درمان این بیماری برداشت.
با اقتباس از مقالهی دکتر جان دوگال؛
گردآوری و ترجمه :حانیه قدوسی

«بازی با کودک در خانه»

ایدههایی برای تحرک کودکان معلول

ترجمه  :نفیسه قدوسی
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روشهایی برای استفاده درخانه
بسته به نوع معلولیت فرزندتان ،میتوانید از وسیلههای مختلف برای به
فعالیت واداشتن او استفاده کنید .بازی پینگپنگ برای کودکانی که از
صندلیچرخدار استفاده میکنند یا کودکان ناشنوا بسیار مناسب است .حتی
کودکان نابینا هم میتوانند این بازی را به گونهای دیگر انجام دهند :اگر
درون توپ کوچکی را از مهرههای پالستیکی یا نخود و لوبیا پر کنید ،هنگام
قلخوردن صدا میدهد و کودکتان میتواند با توجه به صدا ،جهت توپ را
تشخیص داده و به سمت توپ بچرخد.
با استفاده از یک نی و تعدادی نخود میتوانید بازی هیجان انگیزی ابداع کنید.
کودک را در یک طرف میز قرار دهید و در مقابل او بنشینید .محدودهای را
به عنوان دروازه مشخص کنید و با فوت کردن در نی سعی کنید نخود را
به سمت دروازهی حریف حرکت دهید .این بازی برای کودکانی که نیاز به
تمرینات تنفسی دارند ،مانند کودکان مبتال به دوشن ،بسیار مناسب است.
تعدادی از وسایل اتاق را در جایی پنهان کرده و چند فهرست از نام آن
وسایل تهیه کنید .آنها را به کودک خود و دوستانش بدهید .این بازی باید
به صورت گروهی انجام شود .از آنها بخواهید که در مقابل نام وسایلی که
پیدا کردهاند ،عالمت بگذارند .هرکس که در پایان تعداد بیشتری از وسایل
پنهان شده را بیابد ،برنده اعالم میشود .این بازی سبب میشود که کودک
شما به اندازهی مساحت اتاق حرکت کند و بدون آنکه الزم باشد از خانه
خارج شود ،هیجان زیادی را تجربه کند.
ممکن است بیلیارد بازی مناسبی برای کودکان بهنظرنرسد؛ اما شما میتوانید
این بازی را به سرگرمی مناسبی برای کودکتان تبدیل کنید .قوانین مخصوص
خود را ابداع کرده و بازی را به شیوهای جدید اجراکنید .حتی الزم نیست
از لوازم اصلی بیلیارد استفاده کنید .یک چوب یا میلهی بلند معمولی و
توپهای پالستیکی هم میتوانند کودکتان را بهاندازهی کافی سرگرم کنند.
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بهترین روش برای حفظ
سالمتی کودکان و رشد بهتر
آنها فعالیت و تحرک زیاد
است .کودکان باید دستکم
یکساعت در روز فعال باشند و
به ورزش و بازی مشغول شوند.
این مسئله برای حفظ سالمت
قلب و رشد استخوانهایشان
الزم است؛ اما اگر از نظر جسمی
محدودیت دارند ،شرایط بهکلی
تغییر میکند .کودکان معلول
به دلیل شرایط جسمی خاص،
از دیگر کودکان کمتحرکتر و
آرامترند .در ادامه راهکارهایی
برای تشویق کودکان معلول
به فعالیت و تحرک بیشتر در
خانه ،به شما معرفی میکنیم.

سعی کنید با زدن نوک چوب
به توپها آنها را داخل
سوراخهایی بفرستید که روی
یک جعبه درست کردهاید.
میز بیلیارد شما میتواند
جعبهی کارتونی متعلق به
تلوزیون السیدی باشد که
در آن سوراخهایی به اندازهی
توپهای موجود درست
کردهاید .با برخورد توپ
کوچک سفید به توپهای
رنگی آنها را به سمت سوراخ
هدایت کنید .کودک شما در
طی بازی باید دور میز بیلیارد
یا همان جعبهی کارتونی
حرکت کند و به توپ ها ضربه
بزند.
ک را
تعدادی بادکنک را از آب پر کنید و از کودک بخواهید در حالی که بادکن 
روی پاهایش گذاشته است صندلیچرخدار را به نقطهی تعیینشده برساند.
کودک باید مواظب باشد که در حین حرکت ،بادکنک را از روی پاهایش به
زمین نیندازد.
بازی بولینگ سرگرمی مناسبی برای کودکان معلول است .توپ و پین (
اجسامی که توپ باید به آنها برخورد کند) در بیشتر اسباببازی فروشیها
موجود است .توپهای مخصوص بولینگ چند سوراخ دارند که انگشت در
آنها جای میگیرد .بهتر است از توپهای اسباببازی و سبک استفاده کنید.
مسیر حرکت توپ به سمت هدف باید صاف و هموار باشد.
شنا کردن بهترین ورزش و سرگرمی برای کودکان معلول است .شنا عالوه
بر قویکردن عضالت دستها و سینه ،از جمع شدن و کوچک شدن عضالت
قسمتهای ازکارافتاده جلوگیری میکند .همچنین آب به کودک آرامش
میدهد و او را شادمان میسازد .با استفاده از یک وان بادی کوچک میتوانید
استخری اختصاصی برای فرزند خود مهیا کنید؛ تنها الزم است مکان مناسبی
برای قراردادن آن بیابید.
یکی دیگر از ورزشهایی که میتوانید با قوانین خود در خانه اجرا کنید،
چوگان است .البته به جای اینکه کودک سوار بر اسب باشد بر صندلیچرخدار
خود مینشیند و با استفاده از یک چوب مناسب به توپ ضربه میزند و
آن را وارد دروازهی حریف میکند .بدینترتیب کودک تشویق میشود که
صندلیچرخدارش را بهحرکتدرآورد .او میتواند از تخیالت خود استفاده
کرده و صندلیچرخدار را اسب خود بداند .بعد از این هرگاه در میان کودکان
دیگر قرارگیرد ،از اینکه میتواند سوار بر اسب خود حرکتکند و بقیه باید
پیاده باشند ،احساس غرور میکند .این بازی عالوه بر تحرک زیاد ،پذیرش
صندلیچرخدار را برای کودک سادهتر میکند.

معلولیت چیست و چگونه از بروز آن پیشگیری کنیم؟

دكتر محمد حسين كريمي
نژاد در  22آبان سال  1307در
سيرجان به دنيا آمد .پس از طي
تحصيالت ابتدايي و متوسطه
در سيرجان و اصفهان وارد
دانشكدهی پزشكي دانشگاه
تهران شد .او تحصيالت خود
را در رشتهی پاتولوژي كودكان
در سوئد ادامه داد و در سال
 1359با رتبه علمي استادي به
افتخار بازنشستگي نائل آمد.
اما فعاليتهاي آموزشي خود را
كنار نگذاشت و بهعنوان استاد
و مدير گروه ژنتيك دانشگاه
علوم پزشكي ايران به فعالیت
مشغول شد .مقالهی حاضر از
پروفسور کریمی نژاد است که با
هم میخوانیم:
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دیباچه:
خصوصیاتی را که از هر کدام از والدین و مجموعهی آن دو به فرزند منتقل میشود،
صفات ارثی مینامیم .دانشی که دربارهی ساختار عامل هر صفت (ژن) ،نحوهی انتقال
و تمام مسائل مربوط به آن ،مطالعه و گفتگو (بحث) میکند نیز ژنتیک نامیده
میشود.
مشتاق یافتن
سابقهی علم ژنتیک به سالیان بسیار دور بازمیگردد .انسان همیشه
ِ
چگونگی پیدایش جنین درون زهدان ،رشد و تکامل او بودهاست .دانش ژنتیک با آنچه
در قدیم وجود داشته تفاوت بسیاری پیدا کردهاست .قدیمیترین فرضیه دربارهی
ژنتیک و توارث را به بقراط حکیم منسوب میکنند.
با کشف میکروسکوپ و تخمک زن (اووم) مالپیگی فرضیهی پیشساخته
 Preformatiomرا ارائهکرد؛ به این معنی که در داخل تخمک زن ،مینیاتوری
از جنین وجود دارد که نطفهی مرد موجب رشد و تکامل او میشود .بعد از کشف
اسپرماتوزوئید ،مینیاتور جنین را در سر اسپرماتوزوئید و زهدان را عامل تغذیه و رشد
و تکامل جنین منظور نمودند .ارائهی نظریاتی از این دست تا مدتها ادامه داشت.
سرانجام در سدهی هفدهم میالدی ولف ( )C.E.Wolfنشان داد که گشنگیری
تخمک بهوسیلهی اسپرماتوزوئید (لقاح) به تولید جنین و انتقال صفات بهطور مساوی
از والدین منجر میشود.
حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر نامدار ایرانی هشتصد سال قبل از "ولف" نقش پدر

و مادر را در تکامل فرزند موثر دانسته و در توصیف کیخسرو ،پسر سیاوش (نوهی
کیکاووس) و فرنگیس (دختر افراسیاب) به درستی سهم مساوی زن و مرد را در
انتقال خصوصیات فرزند بیان میکند:
کاووس کی
ز افراسیاب و ز
نژاد از دو سو دارد آن نیکپی
ِ
پروفسور محمدحسن کریمینژاد و آقای دکتر اردشیر خورشیدیان در کنفرانس و
مقاالت متعدد داخل و خارج از کشور با دالئل مستدل ،ایران کهن را زادگاه و
گهوارهی دانش ژنتیک و تولی ِد مثل معرفی کردهاند.
ِ
ژنتیک امروزی توسط یک کشیش دانشمند و
باید یادآوری کرد که پایهی علم
پژوهنده به نام گریگور مندل بنا شدهاست .او با استفاده از دانش ریاضی ،آمار و
یافتههای تجربی از گیاهی از خانوادهی نخودفرنگی اصول ژنتیک امروزی را مطرح
کرد.
ژن و کروموزوم چیست؟
ژن واحد توارث قطعهای از رشتهی  DNAاست که بر روی بازوهای کروموزومها قرار
دارد .کروموزومها رشتههایی از  DNAهستند که تعداد آنها در انسان  23جفت
( 46عدد) میباشد 22 .زوج آنها در زن و مرد یکساناند و به آنها کروموزومهای
پیکری (سماتیک ) میگوئیم .جفت دیگر شامل کروموزومهای جنسی  Xو Y
ت است .در خانمها دو کروموزوم X
میباشد که ترکیب آنها تعیینکنندهی جنسی 
( )XX,46و در مردها یک کروموزوم  Xو یک کروموزوم  )XY,46( Yمی باشد .به

مجموعه ساختار کروموزومها در سلول کاریوتایپ میگویند.

مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمینژاد -نجم آبادی
تهران :شهرک قدس (غرب) ،فاز  ،3خیابان حسن سیف ،کوچه چهارم،
شماره  1144و  .1143کدپستی1466713711 :
تلفکس88089723-88083575 :
mhkariminejad@yahoo.com
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پروفسور محمدحسن کریمینژاد
استاد پاتولوژی و ژنتیک دانشگاه علومپزشکی تهران
موسس و رئیس هیئت امنا مجتمع آموزشی ،بهداشتی نیکوکاری رعد کرمان
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در این شکل کاریوتایپ مرد دیده میشود .سه کروموزوم  1تا  3را گروه  4 ،Aو  5را
گروه  6 ،Bتا  12را گروه  13 ،Cتا  15را گروه 15 ،Dتا  17را گروه  19 ،Eو 20
را گروه  21،Fو  22را گروه  Gو کروموزوم  ، XYکروموزومهای جنسی میباشند.
در نطفهزایی (گامتوژنز) نصفی از  46کروموزوم ( 23کروموزوم) در مرد به نطفهی
(گامت) زن میروند .در گشنگیری (لقاح) نطفهی زن (تخمک) و اسپرماتوزوئید به
همآمیخته شده و جنین را میسازند .ساختار کروموزومی پسر  XY 46و ساختار
کروموزومی دختر  46XXاست.
چنانچه نطفهزایی (کامتوژنز) و گشنگیری (لقاح) به طور طبیعی انجام گیرد ،جنین
سالم است و بر حسب ساختار کروموزومها پسر ( )XYیا دختر ( )XXخواهد بود.
به طوری که گفتهشد ،نقش مادر و پدر در تکوین و انتقال صفات مساوی است.
معلولیت چیست و چگونه پیش می آید؟
ناتوانی (معلولیت  )disabilityحالتی است که شخص قادر به استفاده از عضو
خود نیست .به بیان دیگر به معنی کمبود در استفاده از یک یا برخی از اعضای بدن
معلول است .ناتوانی ممکن است همراه با تغییر شکل یا کمبود قسمتی از عضو باشد
یا اینکه از نظر ظاهر تغییری نداشتهباشد ،ولی در عمل دچار اشکال باشد مانند:
ناشنوائی ،برخی نابیناییها و بیماریهای روانی (در حالت عادی) .علت ناتوانی
ممکن است ارثی یا اکتسابی باشد:
 :Aارثی :که ناهنجاری در اثر اشکال در نطفهی زن یا مرد یا هر دو ،در مراحل
تکوین و رشد جنین حادث شود.
 :Bکتسابی ساختار ژنتیکی جنین طبیعی است ولی در اثر عوامل خارجی به بیماری
(ناتوانی) منجر میشود.
) Aخصوصیات ارثی را میتوان به سه گروه زیر تقسیم کرد:
) aتک ژنی :خصوصیات یا بیماریهایی که در نتیجهی عمل یک ژن حاصل
میشود؛ مانند کوتولهگی (آکند روپالزی) ،ششانگشتی و تاسی سر در مردها .در
بروز این بیماریها یک ژن جهشی (معیوب) هتروزیگوت دخیل است ،لذا به آن
ژن بارز (غالب) میگوئیم.
در بیماریهای دیگر مانند اکثر بیماریهای متابولیک -فنیل کتونوری ،گاالکتوزومی،
رنگ سفید (در برابر رنگ سیاه) -که برای بروز بیماری یا صفت ،هر دو ژن میبایست
یکسان (هموزیگوت ) باشند تا بیماری یا صفت خود را بروز دهد .به آنها ژن مغلوب
(نهفته ) میگوئیم .برای درک بهتر تفاوت صفت غالب و مغلوب میتوان گفت :ژن
غالب حالتی است که اثر خود را هم در هتروزیگوت (یک ژن جهشی) و هم در
حالت هموزیگوت نشان میدهد .صفت مغلوب در حالت هتروزیگوت (تحت قدرت
ژن غالب) قادر به آشکارشدن نیست .تنها در حالت هموزیگوت (دو ژن مشابه) است
که هر دو ژن مغلوب با هم هستند و عالئم و آثارشان بروز مینماید.
با توجه به مطالب پیشگفته ،برای بروز عالئم بیماری در صفات مغلوب ،ضروری
است هر دو والدین حامل ژن جهشی باشند تا دو ژن جهشی (معیوب) یعنی هم
ژن جهشی پدر و هم ژن جهشی مادر به فرزند منتقل شود .این اتفاق بیشتر در
ازدواج خویشاوندی رخ میدهد .در این حالت معموالً هر دو والدین ظاهرا ً سالماند.
به عنوان نمونه در بیماری بتاتاالسمی والدین عالئم مختصری نشان میدهند به
اصطالح شکل مینور (خفیف ) بیماری را دارند .چنانچه فرزند هر دو ژن جهشی
را به ارث ببرد بیماری شکل شدید (ماژور ) خواهدداشت .طبق قوانین ریاضی و
آبستنی والدین حامل ژن نهفته  25درصد احتمال ابتالی جنین به
آماری ،در هر
ِ
تاالسمی ماژور وجود دارد ،عوارض آن بسیار زیاد و در نهایت موجب آزار و مرگ
کودک میشود .دکتر کریمینژاد و همکاران از سال  )1990(1369در این زمینه
فعالیت نموده و امکان انجام تشخیص پیش از تولد نوزادان مبتال به تاالسمی و
بسیاری از بیماریهای ارثی را فراهم کردند .امروزه در کشور ما امکان تشخیص این
گونه بیماریها و جلوگیری از آنها در مراکز ژنتیک خصوصی و دولتی وجود دارد.

صفاتی که ژنهای آنها بر روی کروموزومهای جنسی  Xو Yقرار دارند ،صفات
وابسته به جنس نامیده میشوند .توارث و بروز عالئم آنها در زن و مرد کامال
متفاوت است .تعداد ژنهای کروموزوم  Xطبق آمار  OMIMدر ژانویه 2014
حدود  1184میباشد .بیماریهای مهم و فراوان مانند دیستروفی عضالنی دوشن،
کور رنگی ،هموفیلی ،فابیسم و غیره جزء بیماریهای وابسته به ایکساند و در مردها
نسبت به زنها بیشتر است .
ژنخای کروموزوم  Yفقط در مردها آثار خود را نشان میدهد و تعداد آنها در
 OMIMژانویهی  2014پنجاه و نه( )59مورد ثبت شدهاست.
 ) bناهنجاری کروموزومی :تعداد کروموزومهای انسان در حالت طبیعی 46
میباشد .یک کروموزوم اضافهتر ( 47کروموزوم) مانند سندرم داون بیماری مونگول
که به جای دو کروموزوم زوج  ،21سه کروموزوم  -) 21 trisomy( 21در مجموع
 47کروموزوم  -دارد .بیمار عالوه بر تغییرات ظاهری ،دچار کندذهنی ،قد کوتاه،
عوارض قلبی و غیره میباشد.
در حالت برعکس یک کروموزوم کمتر از معمول باشد؛ مانند سندرم ترنر که بجای
دو کروموزوم  Xفقط یک کروموزوم ایکس ( )Xو در جمع  45کروموزوم دارند .قد
این بیماران کوتاه است ،گردن آنها پرده دارد و مهمترین اشکال آنها ناباروری
(آبستنی و زایمان) میباشد .در برخی موارد افزایش و کمبود ممکن است مربوط به
قسمتی از یک کروموزوم باشد که بر حسب نوع کروموزوم و مقدار کمبود یا افزایش
ساختار کروموزوم بیماریهای گوناگونی حاصل میشود.
 ) cچند عاملی :زمینهی ارثی و عوامل محیطی با هم موجب بیماری یا نواقص
جسمی و عقلی می شوند .تعداد آنها بسیار زیاد است و توارث آنها تابع قوانین
خاصی نیست و احتمال توارث آن به فرزند از راه آماری تخمین زد ه می شود .عوامل
مختلفی از قبیل سابقهی بیماری در خانوادهی افراد مبتال و شدت بیماری در تکرار
آن اثر می گذارد.
ً
اپی ژنتیک (فراژنتیک) :اصطالحی است که اخیرا به مواردی اطالق میشود که فرد
به بیماری مبتال میشود؛ بدون اینکه ساختار  DNAژنهای او تغییر قابل تمیز با
امکانات روز را نشان دهند .این موضوع بسیار پیچیده و مورد بحث است .پیشگیری
از ابتالی فرزندان به بیماریهای ارثی در بخش مشاوره بیان خواهدشد.
 ) Bاکتسابی:
شامل بیماریهایی میشود که ساختار ژنتیکی جنین در هنگام تکوین اشکالی
ندارد؛ ولی بعد از آن در مرحلهی رشد و نمو ،به علت برخورد با عواملی که ذکر می
شود دچار ناهنجاریها یا بیماریهایی خواهدشد که ارثی نیستند ولی مادرزادیاند.
بیماریهای مادرزادی بر دو نوع است:
الف) آنهایی که مربوط به عوامل ارثی میباشد و خاصیت انتقال به فرزند را دارند.
ب) آنهایی که در اثر عوامل غیرارثی پیش آمده باشند ،منحصر به شخص مبتال
هستند و جنبه توارث ندارد .این بیماریها ممکن است در اثر یکی از عوامل زیر
پدید آیند:
 - Aعوامل عفونی :میکروبها ،ویروس ،قارچ ،پارازیت.
 - Bتغذیه :انواع خوراکیها و آشامیدنیها.
 - Cمسمومیت :انواع سمهای گیاهی ،مواد معدنی ،فلزات و جیوه.
 - Dعوامل فیزیکی :سرما ،یخزدگی ،گرما ،سوختگی ،برقگرفتگی ،تصادف،
آتشسوزی.
هر یک از عوامل فوق میتوانند معلولیت ایجاد کنند.

الهام اشرفی
مترجم
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Parking Mobility
پیداکردن جای پارک برای
معلوالن هیچوقت اینقدر
آســــان نبــودهاســت .این
برنامه با استفاده از سیستم
«جیپیاس» آیفـــون ،شما
را به ســمت نزدیـکترین
پایگاههای مخصــوص پارک
معلوالن راهنمایی میکند.

Allergy Runner
با استفاده از این برنامه میتوانید از
حساسیتهای خود به مواد مختلف مطلع
شوید ،عالیم را زیر نظر داشتهباشید و
حساسیتهای جدید را ثبت کنید .این
برنامه به شما کمک میکند تا در آینده
کمتر به این حساسیتها مبتال شوید.

Spectrum Color
Blind Assistant
اگر از کوررنگی رنج میبرید،
این برنامه برای شما مناسب
است .این برنامه با استفاده از
تنظیمات دوربین تلفن همراه
شما ،به تشخیص رنگها
میپردازد و قادر است 500
نوع رنگ را به شما نشان
دهد.

SoundAMP Lite
این برنامه تلفن همراه شما را به دستگاهی
شنیداری تبدیل میکند .یکی از
محبوبترین برنامههای شنیداری است و
در سال  2010جزو پنج برنامه برتر پزشکی
قرار گرفتهاست .بهسادگی برنامه را اجرا
کنید و از هدفون برای شنیدن صحبتهای
دوستان یا برنامه مورد عالقهتان استفاده
کنید .گزینههای مختلفی برای تنظیم صدا
وجود دارد.

Diabetes Buddy Lite
فضایی برای زیر نظر داشتن
ُدز داروی مصرفی روزانه،
میزان گلوکز ،آب مصرفی و
وزن شما طراحیشدهاست.
با استفاده از این برنامه
میتوانید از میزان تحرک
بدن و زمان تزریق انسولین
نیز باخبر شوید.

My Emergency Info
این برنامه به شما کمک میکند تا اطالعات
مهم و ضروری ای را جمعآوری کنید که
در مواقع اورژانسی ضروریاند؛ اطالعاتی
مانند :نام پزشک معالج ،داروی مصرفی،
وضعیت پزشکی ،حساسیتها و وضعیت
بیمه .همهی این اطالعات با فشاردادن
یک دکمه در اختیار شما قرار میگیرد،
همچنین در مواقع اورژانسی با استفاده از
این برنامه میتوان نزدیکترین بیمارستان
را پیدا کرد.

این توپ فوتبال همراه با دو دستگاه صوتی برای ورزشهای افراد
معلول و تمرینهای گروهی مناسب است .این توپ ،زنگهایی
دارد تا در یافتن توپ به بازیکن کمک کند .این توپ طبق
استانداردها ساختهشده و مناسب چمن مصنوعی و طبیعی است.

کالسکهی کودک مخصوص هدایت با صندلی چرخدار
این کالسکهها به صندلی چرخدار وصل میشود تا والدین بتوانند
با کودکان خود راه بروند.

هشدار خروج از خانه
این حسگرها در باالی در اصلی یا در پشتی خانه نصب میشوند.
هنگامی که کسی از خانه خارج شده و بعد از مدت معینی به
خانه بازنمیگردد ،هشدار داده و با مراکز کمک یا یکی از نزدیکان
تماس میگیرد .بنابراین زمانی که راهتان را گم میکنید یا در
زمان نامناسبی بیرون میروید ،کمک بزرگی به حساب میآید.

پیـــک توانــا

حسگرهای اعالم حملهی صرع
این دستگاه قابلیت اعالم حملههای صرع را هنگام خواب دارد و
بر َح َسب مدل ،زیر بالشت یا تشک قرار میگیرد.
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صندلی برای فعالیت روزانهی کودکان
این صندلی تکیهگاهی دارد که خم میشود و تعدادی حایل
دارد که به صندلی و تکیهگاه وصلاند .این صندلی موقعیت
مناسبی برای سر ،بدن ،لگن و پاها ایجاد میکند .از این صندلی
میتوان برای موارد مختلف استفاده کرد:
• ایجاد حالتهای مختلف برای فعالیتهای مختلف؛
• کاهش نیاز به وسیلههای حملونقل؛
• کمک به تنفس و هضم غذا.

66

پیـــک توانــا
شماره /53خرداد و تیر1393

67

پیـــک توانــا

اخبــــــــــار

68

پیـــک توانــا

اخبــــــــــار

شماره /53خرداد و تیر1393

