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خداوندا امسال را مبارک گردان
نه با آسان و هموار ساختن مسیرمان 

بلکه با توانمند ساختن ما، 
شانه هایمان،  روی  از  سختی ها  برداشتن  با  نه 
و  قلب هایمان  از  ترس ها  برداشتن  با  بلکه 
ایمان داشتن به رحمت همیشگی ات و با آشنا 
به  کمک  و  نیازمندان  دردهای  با  کردنمان 

همراهیشان
بهار، رستاخیز است؛ نمی توان شکوه ُرستن را 
دید و در این شور و غوغا خاموش ماند. جای 
شیخ  کالم  به  مزین  کنیم  را  سخن  دارد؛  آن 

عجل سعدی شیرازی؛ 

جهان پر سماع است مستی و شور 
کور آیینه  در  بیند؛  چه  ولیکن 

در طلیعه ی سال نو، در حضور گرم و تپنده ی 
بهار و رستاخیز فراگیر طبیعت، انجمن های احیاء 
فرامین  از  جستن  تاسی  با  توانیاب  و  ارزش ها 
حق تعالی و با عنایت به رسالت دیرینه و روز 
پیشگیری  افزون خود در جهت اطالع رسانی، 
ضرورت  همچنین  و  اجتماعی  آسیب های  از 
توانبخشی بهنگام و تخصصی دوران کودکي، 
است؛  توانبخشی  متخصصان  اجماع  مورد  که 
با محوریت باور بنیادین ضرورت پرداختن به 
نیازهاي تکاملي مددجویان به صورت جامع و 

از آسیب دیدگان  به حمایت و یاری  کل نگر 
و  توانیاب  انجمن  دو  در  فعالیت  با  اجتماعی، 

احیاء ارزش ها پرداخته است.
با توجه به استقبال افکار عمومی از شماره ی   
و  فعالیت ها  تبلور،  از  برآنیم  نشریه  پیشین 
در  پذیرفته  صورت  خاضعانه ی  تالش های 
و  اخالقی  انسانی،  رسالت  تحقق  جهت 
سازمانی انجمن های احیاء ارزش ها و توانیاب 
سخن بگوییم. سال 1391 با تمام، دستاوردها، 
چشم انداز  و  گذشت  نشیب هایش  و  فراز 
و  آمال  اهداف،  برنامه ها،  با   1392 هدفمند 
سوالی  اولین  شاید  رسید.  راه  از  آرزوهایش 
این  برسد  برخی  به ذهن  متن  این  با دیدن  که 
باشد که آسیب های اجتماعی از جمله بیماری 
چه  کودکی  دوران  بهنگام  توانبخشی  و  ایدز 
که  دارد  لزومی  چه  و  دارد  من  به  ارتباطی 
توجیهاتی  چنین  در  بدانم؟  بیشتر  آنها  درباره 
باالخص  و  اجتماعی  آسیب های  به  ما  نگاه 
بیماری ایدز که ابتال به آن تحت تاثیر رفتارهای 
فردی است؛ و همچنین پدیده توانبخشی بسیار 
ساده سازی  این  و  بود  خواهد  ساده انگارانه 
نیز  موضوع باعث می گردد؛ برخورد و رفتار، 
صورت  ساده اندیشی  و  سهل انگاری  با  توام 
ارقام  و  آمار  که،  است  اینجا  نکته  پذیرد. 
و  ایران  در  شده  انجام  تحقیقات  از  حاصل 
جهان حاکی از آن هستند که بروز آسیب های 

سن،  هر  در  ایدز  بیماری  منجمله  اجتماعی 
اکثریت  می دهد.  رخ  زمانی  هر  در  و  گروه، 
جوانان درباره بیماري ایدز چیزهایي شنیده اند،  
چگونه  بیماري  این  نمي دانند  آنان  از  بسیاري 
شیوع مي یابد و هرگز باور ندارند که خودشان 
دارای  آنچه  هستند.  خطر  معرض  در  هم 
اهمیت است؛ توجه بهنگام در جهت پیشگیری 
زمان  داشتن  درنظر  و  اجتماعی  آسیب های  از 
طالیی برای توانبخشی کودکان توانیاب است، 
اجتماعی  حمایت های  از  افراد  برخورداری 
بلکه  می رساند؛  خودباوری  به  را  فرد  تنها  نه 
صورتی  در  می گردد.  پویا  جامعه ی  زمینه ساز 
که افراد از حمایت های اجتماعی طرد شوند و 
از حقوق مسلم خود به عنوان انسان و شهروند 
انتقام  نشوند؛ گوشه گیر شده درصدد  بهرمند 
باطل  امر موجبات دور  این  بر خواهند  آمد و 
نگرش منفی نسبت به آسیب دیدگان اجتماعی 
تا  نیست  این  هدف  آورد.  خواهد  فراهم  را 
مسئله را بزرگتر از آنچه که هست نشان دهیم؛ 
بلکه هدف این است تا با بیان حقایق و نکات 
الزم، ضمن افزایش دانش و اطالعات درباره 
آسیب های اجتماعی، عمل به اصل توانبخشی 
در  موجود  شبهات  و  باورها  اصالح  و  بهنگام 
پیشبرد سطح آگاهی جامعه گام برداریم. امید 
داریم با توجه و استقبال شما حامیان عزیز، روز 

به روز بر غنای خویش بیفزایم.

پیشگام شویم، 
          توانمند سازیم و به رسالت انسانیمان جامه عمل
                                                                بپوشانیم...
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نام  مشارکت  و  همیاری  قرن  را  یکم  و  بیست  قرن 
نهاده اند، جهان امروز تنها در پرتو مشارکت فعال زنان و 
مردان همه گروه ها و جوامع تنگناهای آینده را پشت سر 
خواهد نهاد.  هم اکنون تبلور این مشارکت غیر دولتی و 
عام المنفعه  را در NGO یا  همان سازمان های مردم نهاد 

به خوبی می بینیم.
اهمیت کار داوطلبانه بسیار واال و ارزشمند است چرا 
که بر مبنای ذوق و عالقه و اشتیاق افرادی با کمترین 
چشمداشت مادی با هدف رسیدن به افق های متعالی  و 

انسانی پایه ریزی شده است.
مفهوم سازمان غیر دولتی با وجود همه ی اهمیتی که 
دارد برای سیاستگذاران فرهنگی ، امنیتی ، انتظامی و ... 
ایران همچنان ناشناخته ولزوم فعالیت آنها کماکان در 
هاله ای از ابهام قرار دارد اگر چه انواعی از سازمان های 
غیر دولتی در جامعه ایران پس از انقالب در حال شکل گیری 
غیر  سازمان   2500 آوردها  بر  برخی  مطابق  است) 
دولتی در ایران وجود دارد.( لیکن ادامه و کم وکیف 
تر و محدودتر شده  پیچیده  به روز  آنها روز  فعالیت 
است به گونه یی که  فعالیت تشکل های دانشجویی، 
سندیکاها و اتحادیه های کارگری، مجامع متعلق به 
طایفه ای  و  قومی  های  هویت  با  هایی  تشکل  زنان، 
تهران  در   NGO تعدادی  هنوز  اما  کمرنگ شده، 
این  بیشتر  دارند.در  فعالیت  ایران  برخی شهرهای  و 
سازمان ها به رغم تنوع و تفاوتی که از حیث ساختار 
وجود  ها  آن  اهداف  و  ها  فعالیت  نوع  و  سازمانی 
دارد، یک ویژگی مشترک را می توان یافت که در 

هدفگذاری ها و برنامه ریزی های خود تحت کنترل و 
نظارت سیاسی دولت قرار داشته، لیکن به لحاظ بودجه 
و تأمین هزینه های خود، عموما مستقل از دولت و  اکثراً 
از حمایت های مردم نیکوکار و خیر کشورمان بهره مند 

هستند. 
انجمن توان یاب نیز یک سازمان غیر دولتی-غیر انتفاعی 
و عام المنفعه یا همان NGO  محسوب می شود که طی 
شماره 11203 به ثبت رسیده و فعالیت خود را در زمینه 
توانبخشی رایگان کودکان و نوجوانان توان یاب از  سال 
1378 آغاز و مجوز خود را از مراجع ذیربط دریافت 

نمود.
کودکان دارای معلولیت جسمی و حرکتی چه کسانی 

هستند؟
به طور کلی، معلوالن جسمی – حرکتی کسانی هستند که 
به دلیل نقص جسمانی دچار مشکل حرکتی می باشند. این 
نقص ممکن است به دلیل ضایعه مغزی، آسیب دیدگی 
نخاعی، ضایعات استخوانی و عضالنی و غیره به صورت 
فلج عضو و یا ناموزونی عضو حرکتی ) دست و پاها( نمایان 

گردد.
باید توجه داشت که هر نقص جسمانی لزوما دلیل بر 
ناتوانی فرد برای انجام امور مربوطه نمی باشد. به عبارت 
دیگر فرد معلول کسی است که به دلیل نقص جسمی – 
حرکتی قادر نیست فعالیت های عادی زندگی روزمره 
را به نحو مطلوب انجام دهد و یا در انجام فعالیت های 

مربوطه با محدودیت هائی مواجه است.
لذا توانبخشی این افراد یک فرایند جامع و چند وجهی 

انجمن توان یاب سازمانی برای دستیابی کودکان 
معلول به فرصت های برابر با سایر کودکان
 جامعه

خسرو منصوریان، مددکار اجتماعی،موسس و عضو هیات امنای انجمن احیاء ارزشها و توان یاب  

جهانی      سازمان  آمار  طبق    
از  بیش  جهانی،  بهداشت 
ساکنان        از  نفر  میلیون   600
مختلف     علل  به  جهان 
اجتماعی  و  روانی  جسمی، 
معلولیت  و  ناتوانی  دچار 

هستند 
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درمان است، به همین دلیل کارگروه های تخصصی 
که به این منظور اختصاص یافته اند نیز بر حسب نوع 

اختالل کودک، متفاوت می باشند.
بسیاری از این خدمات، نظیر فیزیوتراپی، کاردرمانی، 
گفتار درمانی،به طور طولی و در راستای یکدیگر به 
هریک از توان یابان ارائه می شود زیرا کودکی که به 
سبب ناتوانی جسمی، قادر به حرکت دادن اعضای 
بدن و شناخت تجربی اشیاء و محیط پیرامون خود 
نیست از نظر رشد و بالندگی فکری نیز دچار وقفه و 

یا کندی خواهد شد.
پس بسیار حائز اهمیت خواهد بود که در کنار تیم 
توانبخشی تیم بهداشت روان پس از تشخیص نوع 
و میزان اختالل، به تعیین برنامه درمانی و سپس 
بررسی روند پیشرفت کودک توان یاب و خانواده 
و  هماهنگ  بصورت  درمانی  دوره  طول  در  او 

منسجم پرداخته و با یکدیگر کار کنند.
بازتوانی  به  کمک  فرایند   ، وصف  این  با 
کودکان  با  کار  به  تنها   ، یاب  توان  کودکان 
قرارگیری  سبب  به  بلکه  شود  نمی  خالصه 
کودک در خانواده و نقش کلیدی خانواده ها در 
رشد و نمو جسمی و روانی کودکان ، آموزش 
نحوۀ صحیح رفتار با این کودکان و نیز کمک 
از  ارتقاء سطح دانش و آگاهی خانواده ها  به 
بخش  فرزندشان،  روانی  و  جسمی  وضعیت 
انجمن  آموزشی  فعالیت های  از  دیگری  مهم 
که  شده  موجب  و  داده  تشکیل  را  یاب  توان 
انجمن مکمل خدمات  کارگاه های آموزشی 

توانبخشی باشد.
فرایند  شروع  از  مدتی  گذشت  از  پس  گاهی 
درمان، رشد توان  یاب، به سبب عملکرد خانواده 
رسیدن  هنگام  در  شود.همچنین  می  متوقف 
کودک به سن مدرسه و مواجه شدن او با سایر 
کودکان، یا در سنین بلوغ که حساسیت نوجوانان 
بیشتر می شود، احساس متفاوت بودن در کودک 
و نوجوان توان یاب سبب بروز اختالالتی در امر 

درمان و بازتوانی می شود.
در نتیجه راه حل این مشکل با ارائه مشاوره های 
یاری  چگونگی  در  ها،  خانواده  به  توانبخشی 
یاب  توان  نوجوانان  یا  کودکان  به  رساندن 
نظیر  درمانی  نیرومند  های  اهرم  از  استفاده  با 
کاردرمانی، فیزیوتراپی، گفتار درمانی، درمان با 
بازی و هنر به یاری و درمان مشکالت ارتباطی   

کودکان  توان یاب می شتابد.
    ضرورت ایجاد انجمن توان یاب

طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، بیش از 600 
مختلف  علل  به  جهان  ساکنان  از  نفر  میلیون 
و  ناتوانی  دچار  اجتماعی  و  روانی  جسمی، 
معلولیت هستند،  حدود 80 درصد از این افراد 
در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند که 
یک سوم این افراد را کودکان تشکیل می دهند 
را  جامعه  افراد  درصد   10 حدود  نیز  ایران  در 
معلوالن تشکیل می دهند که تعداد قابل توجهی 
از این افراد شامل کودکان می شود. افراد معلول 
همچون سایر افراد جامعه حق دارند در شرایط 
برخوردار  مساوی  امکانات  و  حقوق  از  یکسان 

باشند، ولی همواره با چالش هایی از نظر خانوادگی، 
اجتماعی ، فرهنگی ، کار، حرفه و... روبرو هستند.

امر  معلول،  افراد  از  جامعه  غلط  تلقی  طرز 
و  اجتماعی  امور  در  را  آنان  کامل  مشارکت 
زیستن بدون اتکاء به دیگران مختل کرده است 
زیرا نگاه عموم معطوف به ناتوانی این افراد است 

نه توانایی هایشان.
مواجهه با پدیده معلولیت نیاز به نگاهی فراتر 
از ملیت ، جنسیت ، دین ، نژاد دارد و انجمن 
توان یاب بر آن است تا با ارائه خدمات صد 
رایگان توانبخشی ) شامل: کار درمانی،  درصد 
فیزیوتراپی، گفتار درمانی،آب درمانی، درمان با 
هنر، بازی و ..( و اصالح باورهای غلط در جامعه 
نسبت به پدیده معلولیت، ایجاد امکانات و فرصت 

های برابر برای این افراد را فراهم سازد.
   اهداف اختصاصی انجمن توان یاب

1( ارائه خدمات مددکاری
به  الزم  کارهای  و  ساز  و  ها  فرصت  ایجاد   )2
منظور انجام اقداماتی که از گسترش اختالل پس 

از وقوع جلوگیری می کند) پیشگیری ثانویه(
کودکان  برای  برابر  های  فرصت  ایجاد   )3
سالم  افراد  با  یکسان  دسترسی  جهت  معلول 
سالمت  حیطه  در  زندگی(  های  حداقل  )به 
 – بهداشتی   – فرهنگی  اقتصادی-  اجتماعی- 

درمانی و ...
به  شناسی  روان  مشاوره،  خدمات  ارائه   )4
کودکان  و  معلول  فرزند  دارای  های  خانواده 

آن ها
5( هم پیمانی جهت سرویس دهی و آگاه سازی 
ملی و منطقه ای در خصوص پدیده معلولیت در 

بستر شبکه NGO -ای
هزاره  توسعه  اهداف  تحقق  در  مشارکت   )6

سازمان ملل متحد
7( اجرای طرح توسعه ای و گسترش امکانات و 

خدمات توانبخشی رایگان در انجمن
8( حمایت علمی از سازمان های محلی و ایجاد 
انگیزه و احساس مشترک در مردم دیگر استان 
مشابه  مؤسساتی  راه اندازی  جهت  کشور  های 
انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب 

)الگوسازی(
توانمندسازی  آموزشی  های  گارگاه  ایجاد   )9
فرزند  دارای  برای خانواده های  اطالع رسانی  و 
و  زندگی  های  مهارت  کسب  جهت  معلول، 
ارتقای تجربه و جلب مشارکت آنان در طرح  های 

 )CBR( توانبخشی مبتنی بر جامعه
10( تعامل و همکاری با دولت و نهاد های ذیربط 
به منظور تصمیم سازی، تدوین و اجرای قوانین 
مفید به حال معلوالن و تصحیح رویه های موجود

11(  توزیع بسته های آموزشی ) از جمله : کتاب ، 
جزوات راهنما، CD، بروشور و...( در بین گروه های 

مخاطب
12( ایجاد ساختارهای مشارکتی و شبکه هایی از 
ذی نفعان به منظور تقویت و حمایت - ظرفیت های 
شناسایی شده، تشویق و توسعه پایدار و بهره مندی از 

سیستم ارجاع به مراکز تخصصی
13( جهانی اندیشیدن و ملی عمل کردن، تا همه 
شهروندان بدون هرگونه تبعیض از مواهب ملی و 

انسانی  بهره مند باشند. 

                                         » و من اهلل التوفیق« 
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   مقدمه : 
افراد  اجتماع  سطوح  تمام  ودر  جهان  سراسر  در 
تعداد  دارند.  وجود  توانی(  )کم  معلولیت  دارای 
این افراد در جهان بسیاراست واین تعدادپیوسته رو 
به افزایش می باشد علل بوجود آورنده معلولیت و 
پیامد های ناشی از آن در جهان یکسان نمی باشد. 
واحوال  اوضاع  از  ناشی  پیامد ها  در  تفاوت 
جوامع  وفرهنگی  اجتماعی  اقتصادی،  گوناگون 
ونیزتسهیالتی است که دولت ها به رفاه شهروندان 
معلولیت  عرصه  در  می دهند.  اختصاص  خود 
وضعیت  که  دارد  وجود  وخاصی  متعدد  شرایط 
می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  معلول  افراد  زندگی 
عوامل  ازجمله  وترس  خرافات  غفلت،  جهل، 
اجتماعی هستند که در طی تاریخ معلولیت باعث 
انداختن  تاخیر  وبه  افراد  این  قرار گرفتن  انزوا  در 
های  تبعیض  است.  شده  آنها  توانایی های  رشد 
ابعاد  تمامی  از آن در  ناشی  اجتماعی وپیامد های 
مقاله  .این  است  گذار  تاثیر  معلول  افراد  زندگی 
می کوشد به طور مختصر به برخی از این پیامدها 

بپردازد.
  کلیشه های اجتماعی:

مقایسه  معلول  غیر  افراد  با  معلول  افراد  که  زماني 
مي شوند, از حقوقي برابر با آنان برخوردار نیستند 
, افراد معلول تحت تاثیر کلیشه هاي رایج درباره 
دیده  به  معلول  غیر  افراد  با  قیاس  در  معلولیت، 

تحقیر نگریسته مي شوند 
 نگرش ها و کلیشه هاي اجتماعي در خصوص افراد معلول 
در جامعه, داراي ماهیت بسیار پیچیده اي مي باشد. نگاه 
مردم به آنان همواره با آمیزه اي از ترس و دشمني 
همراه است . از آنجائي که سالمتي جسماني بعنوان 
فاکتوري مثبت در جامعه تلقي مي شود لذا هنوز 

ترحم  نگرشي  داراي  معلول  افراد  به  نسبت  مردم 
آمیز بوده و خواهان دوري از آنان هستند .       

اجتماعي روزمره  اغلب در مراودات  افراد معلول     
نیازمنداني وابسته بنظر مي رسند که  قادر به فعالیت هاي 

بارآور و ثمر بخش در زندگي خود نمي باشند . 
 در مجموع تلقیات پیچیده نسبت به افراد معلول ؛ منجر 
فعالشان  نقش  از  آنان  انفکاک  و  جداسازي  به 
در  آنان   . شود  مي  اجتماعي  کنشگر  یک  بعنوان 
غیر  افراد  سوي  از  و  اجتماعي  مختلف  سطوح 
و  بوده  خوردن  انگ  معرض  در  همواره  معلول 
ضعیف   , غیرفعال   : نظیر  هایي  برچسب  معموالً 
به   ... و  , کم هوش  کفایت  بي   , وابسته   , النفس 

آنان زده مي شود . ) وایت , 1996 ( 
به  اشاره  معلولیت  مورد  در  بحث  و  بررسي  براي 
 , نقص  از  جهاني  بهداشت  سازمان  بندي  طبقه 
موضوع  این  بیشتر  شناخت  به  معلولیت  و  ناتواني 

کمک مي کند . 
   نقص 

فقدان یا ناهنجاري رواني , جسماني در ساختمان 
تواند  مي  که  است  انسان  آناتومي  عملکرد  و 
یا  یا ناشي از یک ضایعه  , اکتسابي و  بیولوژیکي 

بیماري باشد . 
   ناتواني 

فقدان  یا  محدودیت  گونه  هر  از  است  عبارت 
فعالیت  انجام یک  از یک نقص در  ناشي  توانائي 

که در حد طبیعي مي باشد . 
   معلولیت 

عبارت است از پیامد و شرایط نامطلوب اجتماعي 
که نتیجه نقص و ناتواني است و  وضعیتي را شرح 
مي دهد که فرد در موقعیت اجتماعي پیدا مي کند . 
 در واقع اینگونه نیست که افراد معلول بطور ذاتي 

یا  و  فامیلي   , شخصي  امور  انجام  در  توانایي  فاقد 
مسئولیت هاي اجتماعي باشند . به عبارت دقیق تر این 
موضوع حاصل کنش متقابل ما بین محدودیت هاي 
جسماني با عوامل محدود کننده اجتماعي , محیطي و 
فرهنگي است . در واقع این محدودیت هاي محیطي, 
تبعیضات و تعصبات اجتماعي است که معلولیت را 

ایجاد مي کند. 
توانایی  بالقوه  صورت  به  معلول  افراد  بیشتر   
ما  مناسب  حمایت  میزان  دارند.  را  بودن  مستقل 
معلولیت،  ایجاد  در  و  نقص  یک  اثر  کاهش  در 
مؤثر است. اگر مشکالت حرکتی شخصی که از 
وسایل حمل  با  است،  دیده  آسیب  لحاظ جسمی 
و نقل مناسب و تسهیل دسترسی مرتفع گردد، در 
عادی  افراد  سایر  با  تفاوتی  هیچ  وی  صورت  این 
نخواهد داشت. همین امر برای فردی با مشکالت 
ارتباطی نیز صدق می کند. در نتیجه این فرد، نیازی 
به کمک اجتماعی یا حفاظت نخواهد داشت، بلکه 
او تنها خواهان تضمین برخورداری از فرصت های 
جمله  از  فیزیکي  معابر  از  بسیاري  می باشد.  برابر 
طراحي هاي غلط و ناقص در معابر و وسایل حمل 
و نقل عمومي نتیجه تبعیضاتي است که علیه افراد 
معلول در جوامع وجود داشته و دسترسي آنها را به 
فرصت هاي مناسب و برحقشان محدود مي کند .

    اشتغال :
معلول  افراد  که  است  موضوعاتي  از  یکی  اشتغال 
زیرا  از آن محروم مي گردند  یا  و  در آن محدود 
افراد  سایر  به  نسبت  را  آنان  اجتماعي  هاي  کلیشه 
کم قابلیت تر ) ناتوان تر ( به شمار مي آورد . افراد 
معلول در اشتغال بطور کلي با تبعیض روبرو هستند. 
در شرایطي که بیکاري زیاد است, امکان اشتغال به 
بسیاري از کارها برای این افراد محدود مي باشد. هر 

شهناز عباس نیا؛ 
کارشناس ارشد مطالعات زنان

ابعاد اجتماعی و روانی ناشی ازمعلولیت
                                                  برای افراد معلول در جامعه
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چند مردان معلول در قیاس با زنان معلول شانس 
بیشتري براي رفتن به هنرستان هاي فني حرفه اي 
یا گذراندن دوره هاي کارآموزي شغلي دارند  
شده  بخشي  توان  که  معلولي  مردان  درصد  و 
طي  را  درآمدزا  هاي  حرفه  در  کارآموزي  و 
کرده اند بیشتر است. لیکن کلیه افراد معلول در 
معلولیت  به  با کلیشه هاي مربوط  جوامع خود 
در ارتباط با شغلشان مواجه شده و با افراد غیر 
معلول مقایسه مي شوند .  تاثیر این وضعیت و 
نتیجه حاصل از این موقعیت براي افراد معلول با 
توجه به هزینه هاي گزاف درمان هاي پزشکي 
و سایر هزینه هاي روزانه آنان مي تواند بسیار 
عدم  برچسب  هزینه  بررسی    . باشد  زیانبار 
توانایی به افراد معلول بسیار حائز اهمیت است. 
وجود یک فرد معلول در خانواده، بر تمام اعضا 
فرد  همین  که  زمانی  ویژه  به  می گذارد.  تأثیر 
نان آور خانواده باشد. اگر آنها نتوانند از لحاظ 
اقتصادی فعال باشند، در نتیجه تمام خانواده از 

این موضوع آسیب خواهند دید. 
    زندگی در انزوا :

 بسیاري از افراد معلول گرایش بیشتري نسبت 
به ماندن در کنار والدین و زندگي در خانواده 
وضعیت  نظر  به  شاید  موضوع  این   , دارند 
تلخ  هاي  تجربه  از  را  آنها  زیرا   , باشد  مثبتي 
دنیاي بیروني محافظت مي کند , اما در اغلب 
سازد.  می  وتنهایی  انزو  دچار  را  آنان  موارد 
شدید  هاي  وابستگي  و  ارتباطات  نوع  این 
آنان را در چرخه اي وارد می کند که اغلب 
محتاج  که  شوند  مي  نگریسته  افرادي  بعنوان 
 , والدین  سوي  از  مساعدت  و  راهنمایي  به 
خویشاوندان و یا دوستان هستند. در واقع افراد 
شان  اجتماعي  حضور  عدم  برابر  در  معلول 
تسلیم شده اند , آنها نسبت به سایر افراد کمتر 
, و احساس  انظار عمومي ظاهر مي شوند  در 
داشتن  براي  آنان  هاي  فرصت  که  کنند  مي 
یک زندگي مستقل و توام با شادابي در جامعه 

محدود شده است . 
 زماني که افراد معلول و افراد غیر معلول مي خواهند 
با یکدیگر ارتباط برقرار مي کنند هر دو از اینکه 
چگونه باید با پدیده معلولیت کنار بیایند و یا چگونه 
با یک فرد معلول و کامالً وابسته دوستي برقرار کنند, 
واقع هر دو گروه  دچار اضطراب مي شوند, در 
بخاطر نقش هایي که باید در این ارتباط بپذیرند 
دچار نوعي ترس واضطراب  مي شوند . ) النسدیل 
, 1990 (  برنیس فیشر , که یک فیلسوف در زمینه 
خانم  همکارش  و  است  آموزشي  هاي  نظریه 
و  درمانگر  روان  او هم یک  گالر, که  روبرتا 
مورد  در  باشد  مي  معلولین  حقوق  فعاالن  از 
دوستي هاي شخصي اشان با افراد معلول بحث 
مي کنند و اینکه چگونه این دوستي ها بر اساس 
توافقات اظهار نشده شکل مي گیرد , در حالیکه 
مفهوم ناتواني تاثیري در این ارتباطات ندارد , 
را  هایي  تفاوت   , تواند  مي  معلولیت  هر چند 
قطع  بطور  , که  کند  ایجاد  روابط دوستي  در 
در  که  غلطي  مفاهیم  برخي  به  موضوع  این 

مي  مربوط   , دارد  وجود  معلولیت  خصوص 
ترس مي  این  افراد دچار  برخي  اینکه  و  شود 
مسري  بیماري  یک  معلولیت  مبادا  که  شوند 

باشد . 
   زندگی مشترک:

به  توجه  با  معلول  افراد  براي  کردن  ازدواج   
از  که  ذهنیتي  و  فرهنگي   / اجتماعي  الگوهاي 
نظر جسمي براي سایر افرادوجود دارد مشکل تر 
مي باشد . فردی که بخاطر معلولیتش مجرد باقي 
مي ماند. از نقش سنتي و جایگاه اجتماعي خود 
به عنوان یک همسر محروم مي گردد . این امر از 
نظر رواني در زندگي آنان تاثیرات عمیقی بر جای 
می گذارد. هنگامي که این محرومیت همراه با 
عدم کوچک ترین استقالل مالي باشد. وي تبدیل 
ارزشي  فاقد هر گونه  به موجودي مي شود که 
در خانواده و جامعه مي باشد . اگر کسي بعد از 
مادر شدن معلولیت پیدا کند , و یا بعد از معلول 
شدن داراي فرزندشود, این طرزتلقي وجود دارد 
که وي نمي تواند از فرزند یا فرزندانش مراقبت و 
مواردي چون حق  چنین  در  نماید.  نگهداري 
وي  شود  مي  سلب  معلول  زن  از  بودن  مادر 
و  دهد  مي  از دست  را  نفس خود  به   اعتماد 
احساس  رواني  نظر  از  زندگي  در  تواند  نمي 

رضایت نماید . ) کوشا ؛ 1381 ( 
   تمایالت جنسي:

 تمایالت جنسي افراد معلول مسئله دیگري است 
که هنوز بصورت کلیشه اي به آن نگریسته مي شود 
بویژه آنکه جامعه فکر مي کند آنان فاقد میل جنسي 
هستند. و یا از نظر جنسي شایسته نیستند, شاید افراد 
غیر معلول , تصویري که از ازدواج افراد معلول با 

یکدیگر دارند تولد کودکان معلول بیشتر باشد. 
جامعه بایدبداند که احساسات جنسي براي افراد 
معلول امري طبیعي محسوب مي شود و با نادیده 
گرفتن محو نمي شوند. آنها نیز باید مانند سایرین 

بتوانند تجربه هاي احساسي, عاطفی، ارتباط 
جنسي , حق تشکیل خانواده و داشتن فرزند 

را داشته باشند .

  
   نتیجه گیري 

در دیدگاه های اجتماعی نقص و ناتوانی فرد 
در تعامل با محدودیت های اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی، نگرشی معماری و......به 

ناتوانی تبدیل می شود، به بیان دیگر نه واقعیت های 

بیولوژیکی افراد معلول  بلکه ساختار های ناتوان 

کننده محیط اجتماعی موجب معلولیت می گردد. 
ساختار هایی که براساس فرصت های برابرطراحی 
نشده است.در واقع دستیابی به فرصت های زندگی 
برای افراد دارای معلولیت در قالب برخورداری 
است  جامعه  در  موجود  های  فرصت  از  آنان 
از  جامعه  عمومی  های  نظام  بایستی  می  لذا 
قبیل: محیط های فیزیکی، حمل ونقل، مسکن، 
خدمات اجتماعی و بهداشتی، فرصت های شغلی 
زندگی  فراغت،  اوقات  تحصیلی،امکانات  و 
اجتماعی و فرهنگی و.... در دسترس افراد دارای 
معلولیت قرار گیرد. و این امر مستلزم آن است که 
پدیده معلولیت با توجه به نقش عوامل اجتماعی، 
قرار  بررسی  مورد  ونگرشی  فرهنگی  اقتصادی، 
گرفته و تبیین گردد. وظایف دولت ها نیز توزیع 
عادالنه امکانات و منابع جوامع درمیان تمامی آحاد 
جامعه بدون هرگونه تبعیض می باشد، ضروری 
است تا دولت ها بدانند که معلولیت پدیده ای 
روبه گسترش است و مشکل اقلیت ناچیزی نیست، 
معلولیت بیماری نیست و همواره همراه فرد باقی 
می ماند، لذادر کلیه سیاست گذاری ها از سوی 
جدی  توجه  افراد  این  نیازهای  به  باید  مسوالن 

مبذول گردد. 
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در این بخش در نظر است به این سوال اساسي پاسخ 
دهیم که چرا اعتماد به نفس کودک کاهش مي یابد؟ 
و آفت ها و عوامل تهدید کنندۀ اعتماد به نفس کدام 
است؟ بدیهي است عدم اعتماد به نفس ژنتیکي نیست، 
بلکه اکتسابي و آموزشي است و بر اثر یادگیري کسب 
مي شود. در این بخش به اختصار به برخي از علل و 

عوامل تهدیدکنندۀ اعتماد به نفس اشاره مي شود:
• فضاي ناامن خانواده و ستیزه هاي خانودگي )خانوادۀ 

بحراني( و عدم اقتدار پدر و مادر
مادر و  یا  پدر  • ستیزه هاي خانوادگي، عدم حضور 

غیبت هاي طوالني یکي از والدین
و  زن  میان  ریختن حرمت ها  فرو  و  شکسته شدن   •

شوهر و بي احترامي والدین به یکدیگر
• فوت یا بیماري پدر و مادر

)تأثیر  حیات  گسترۀ  در  تنیدگي زا  عوامل  وجود   •
بارداري امن مادر در مقایسه با بارداري ناامن(.

• انتقال اضطراب ها و ناکامي ها و ناامني هاي والدین 
به کودک

• اشتغال بیش از حد پدر و مادر )یتیمي عاطفي(
• وجود تناقض ها و تعارض ها در رفتار پدر و مادر و 

عامالن تربیتي
• بدگویي پدر از مادر یا بدگویي مادر از پدر، موجب 
تعارض دروني فرزند مي شود و کودک از خود سوال 
مي کند: آیا مادرم را دوست بدارم؟ آیا پدرم را دوست 

بدارم؟
• عدم صداقت و عدم عامل بودن پدر و مادر

• بیماري کودک و بستري شدن او در بیمارستان
• مهاجرت ها و نقل و انتقال ها از شهري به شهر دیگر و 

ناپایداري محیط زندگي
• تعویض مدرسه و کالس و معلم

و  خانواده  از  کودک  جداسازي  در  شتاب زدگي   •
ورود اجباري و زود هنگام او به مهد کودک، در حالي 

که کودک هنوز آمادگي الزم را ندارد.
• عدم توجه به نیازهاي رواني کودک و کمبود محبت

• کودکي که در دو سال اول زندگي از امنیت رواني 
الزم تنها گذاشته شده  و در حالت قطع و وصل قرار 

گرفته  است.
• ترساندن کودک از شکست و کمال گرایي افراطي 

والدین )اگر بیست نیاوري آبرویمان مي رود!( 
• خرد کردن عزت نفس و غرور کودک

• داشتن انتظارهاي نابجا و بیش از توان کودک
• تبعیض قایل شدن پدر و مادر و معلمان و مربیان 

و بي عدالتي و نابرابري هاي در خانه، مدرسه و جامعه
• نفوذ از راه اعمال زور و تحمیل رأي و نظر توسط 
بزرگترها )هر چه من گفتم، حرف نزن، چشمت را 

بینداز پایین!(.
• استفاده از روش هاي تحکم آمیز و خشنونت آمیز )هر 

چه من گفتم، همین است!(.
و  و کالس  خانه  از  شدن  اخراج  و  کردن  تهدید   •

مدرسه.
• به طور کلي احساس ناامني کردن، بحران عاطفي و 

فقر عاطفي )آیا پدر و مادرم مرا دوست دارند؟(.
• تشویق بیش از حد و دادن غرور بیش از اندازه و 

محبت بیش از حد.
• سرزنش و مالمت و مأیوس کردن

• مقایسه کردن فرزند با دیگران
• عدم پاسخگویي به سوال هاي فرزندان )اگر به سوال 
فرزندتان پاسخ ندادید، سوال از بین نمي رود و محو 

نمي شود(.
و  بردن  را  کودک  آبروي  و  جسماني  تنبیه هاي   •

خجالت دادن.
و درماندگي و عدم حمایت هاي  تنهایي  • احساس 

رواني و اجتماعي
• رقابت ها و چشم و هم چشمي هاي کورکورانه )امان 

از حرف مردم!( و در میدان رقابت ناسالم قرار گرفتن.
• پدر ساالري، مادر ساالري و فرزند ساالري و وجود 

استبداد در خانواده
• وجود محدودیت ها و ممنوعیت هاي افراطي در خانه 

و مدرسه
• وجود انضباط شدید یا بي نظمي و باري به هر جهت 

در خانه و مدرسه
• وجود آزادي هاي نامحدود و بي قید و شرط

• تحقیر کردن، مسخره کردن و حرف هاي کنایه دار و 
نیشدار زدن و منت گذاشتن

• اشباع و اینکه هر چه کودک خواست در اختیارش 
بگذارند )محبت و حمایت بیش از حد( و کودکي که 

اصالً سختي نکشیده و عادت به خوش گذراني دارد.
• پول تو جیبي زیاد و در نتیجه کودک ارزش پول 

را نمي داند.
• ممانعت به عمل آوردن کودک از انجام کارهاي 

غیر درسي و فعالیت هاي اجتماعي
• فشارهاي درسي و بیست گرایي والدین.

نزدیکان  اقوام و  از دیدار  • محروم ساختن کودک 
)پدر بزرگ، مادر بزرگ، دایي، خاله، عمه، عمو(

• بزرگ کردن نقاط ضعف و کمبودهاي کودک
• به رخ کشیدن شکست ها و ضعف هاي کودک

• عدم واگذاري مسوولیت هاي کوچک به کودک 
)دست نزن!(

• برچسب زدن منفي )دست و پا چلفتي، نکرده کار، 
نبره به کار!(

     توصیه هایي براي تقویت اعتماد به نفس 
در کودکان

•سعي کنید با توجه به توانمندي هاي فرزندتان براي 
او موقعیت هاي موفقیت آمیز فراهم کنید، تا به احساس 
خودارزشمندي نایل شود و در نتیجه به اعتماد به نفس 

دست یابد.
• سعي کنید با فرزندتان دربارۀ رغبت ها و عالیق او 

صحبت  کنید.
• سعي کنید با فرزندتان دربارۀ نگراني هاي او دربارۀ 

مدرسه، کالس، درس و دوستانش صحبت کنید.

علت شناسی کاهش اعتماد به نفس

 دكتر احمد به پژوه ؛
دكتری روان شناسی )كودكان استثنایی( 
و دانشیار دانشكده روانشناسی و علوم 

تربیتی دانشگاه تهران
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• سعي کنید گاهي اوقات با فرزند خود به ورزش 
بپردازید و در بازي هاي او مشارکت کنید.

• سعي کنید همواره با فرزندتان صادق باشید و به 
او اعتماد کنید.

• سعي کنید از فرزندتان انتظارهاي مناسب، منطقي 
و واقعي داشته باشید و انتظارهاي خود را با سن و 

توان او هماهنگ کنید.
• سعي کنید همواره به فرزندتان امید بدهید و به او 
صبر کردن، استقامت و پایداري در مقابل سختي ها 

را یاد بدهید.
• سعي کنید زماني که کودک کاري را درست 
انجام مي دهد و رفتار مطلوبي از او ظاهر مي شود، 

او را تشویق کنید.
• سعي کنید رفتارهاي خودجوش فرزندتان را بسیار 

تشویق کنید.
• سعي کنید محیط امن خانوادگي فراهم کنید و به 

نیازهاي رواني او توجه کنید.
• سعي کنید به فرزندتان کمک کنید تا احساسات 

خود را ابراز کند.
• سعي کنید روش هاِي درسِت ابراز وجود و جلب 
فرزندتان  به  را  مطلوب  رفتارهاي  طریق  از  توجه 

آموزش دهید.
• سعي کنید از ابراز محبت و حمایت بیش از حد 
به فرزندتان خودداري کنید، زیرا این وضعیت به 
و  محرومیت  با  مقابله  در  ناتواني  و  خودخواهي 

وابستگي او منتهي مي شود.
و  اضطراب زا  عوامل  شناسایي  با  کنید  سعي   •
ناامن کننده و از بین بردن آنها )پیش از تولد، هنگام 
تولد، پس از تولد(، فضایي امن و مناسب فراهم 

کنید.
• سعي کنید در خانه و خانواده، محیط شادي به 

وجود آورید و از ستیزه هاي خانوادگي بپرهیزید .
• سعي کنید زماني که الزم است کودک را براي 
این کار را مخفیانه  تنها بگذارید،  مدت کوتاهي 
انجام ندهید و او را فریب ندهید. بلکه او را آماده 

کنید و به او اطمینان دهید که باز مي گردید.
• سعي کنید در درون فرزندتان احساس گناه به 
وجود نیاورید و کاري نکنید که کودک خود را 
مسوول خستگي، پیري و مشکالت خانواده تصور 

کند.
• سعي کنید فعاالنه به حرف هاي فرزندتان گوش 

کنید و با آنها به گفت وشنود و بازي بپردازید.
• سعي کنید فرزندتان را براي دنیاي واقعي آماده 

کنید و آموزش دهید )آموختن براي زیستن(.
• سعي کنید به سوال هاي فرزندتان با دقت گوش 
کنید و پاسخ مناسب و ساده دهید. گاهي هم شما از 

او دربارۀ چرایي امور سوال کنید.
هست،  که  همان طور  را  فرزندتان  کنید  سعي   •
بپذیرید و او را با دیگر کودکان مقایسه نکنید، بلکه 
او را با خودش مقایسه کنید و همواره تفاوت هاي 

فردي را در نظر داشته باشید.
• سعي کنید اهمیت تالش و سخت کوشي و اراده 
را براي فرزندتان توضیح دهید و منافع و پیامدهاي 
و  داستان ها  از  )استفاده  کنید  بیان  را  آن  مطلوب 

مثال ها(.
• سعي کنید به فرزندتان در امور خانه و مدرسه 

مسوولیت بدهید و مشارکت او را جلب کنید.
• سعي کنید دوستان فرزندتان را بشناسید و با آنان 

ارتباط صمیمانه برقرار کنید. 
• سعي کنید به فرزندتان روش هاي اعتراض کردن، 
نه گفتن، گرفتن حق، جرأت ورزي و از خود دفاع 

کردن را بیاموزید.
• سعي کنید به فرزندتان توصیه کنید خودش باشد 
و استقالل خود را حفظ کند و کورکورانه از کسي 

پیروي نکند.
• سعي کنید به فرزندتان یاد بدهید به آنچه که دارد 
فکر کند، نه به آنچه که ندارد و قدر نعمت هایش را 

بداند و شاکر باشد )مثبت  نگري(.
• سعي کنید با فرزندتان در فعالیت هاي مشترک و 
اوقات فراغت شرکت کنید )مانند، خرید کردن، 
تعمیر  تعمیر ماشین،  پارک رفتن، ورزش کردن، 
فوتبال،  بازي  تلویزیون،  تماشاي  خانه،  وسایل 
شرکت در مهماني ها و فعالیت هاي مذهبي و جلسه 

قرآن(.
• سعي کنید فرزندتان را غیر مشروط و بدون قید و 
شرط دوست بدارید )من وجود تو را دوست دارم(.

• سعي کنید هر از گاهي به فرزندتان بگویید که 
او را دوست دارید و به وجود او افتخار مي کنید. 
باید به فرزندتان بفهمانید که وجود فرزند براي پدر 
و مادر ارزشمند است، نه آنکه اظهار پشیماني کنید.

• سعي کنید هر از گاهي فرزندتان را در آغوش 
بگیرید و او را ببوسید و نشان دهید که او را دوست 
دارید و به طور مستقیم یا غیر مستقیم براي موفقیت 
است:  فرموده  گرامي  رسول  کنید.  دعا  فرزندتان 
فرزندان خود را بسیار ببوسید، زیرا براي هر بوسیدن 
شما حسنه اي وجود دارد. )بحاراالنوار، ج 23، ص 

.)113
• به فرزندتان کمک کنید تا یک کار را شروع کند 

و با موفقیت به پایان برساند.
• به فرزندتان کمک کنید تا وقت خود را تنظیم 

کند و برنامه ریزي داشته باشد.
• به فرزندتان کمک کنید تا خود را باور کند و 

خود را قبول داشته باشد.
• به فرزندتان کمک کنید تا علل موفقیت هایش را 

بررسي کند و مورد ارزیابي قرار دهد.
• به فرزندتان کمک کنید تا علل شکست ها و عدم 

موفقیت هایش را بررسي و ارزیابي کند.
• به فرزندتان کمک کنید تا خود، مساله را حل 

کند، نه آنکه شما مسأله را براي او حل کنید.
و  لیاقت ها  به  تا  کنید  کمک  فرزندتان  به   •

توانایي هایش فکر کند نه ناتواني هایش.
تا روش هاي درست  کنید  فرزندتان کمک  به   •
اندیشیدن را یاد بگیرد )این کار خوب است، چرا؟ 

این رفتار نادرست است، چرا؟(.
امور  با  برخورد  در  کنید  کمک  فرزندتان  به   •
روحیه  )تقویت  نماید  مطرح  سوال  و  کند  فکر 

پرسشگري(.
• به فرزندتان کمک کنید تا با اجراي تمرین هاي 
را  خود  حرکتي  مهارت هاي  و  رفتارها  حرکتي، 

تقویت کند.
• به فرزندتان کمک کنید تا کارهاي خود را بدون 

شتاب زدگي انجام دهد.

• به فرزندتان کمک کنید تا پاسخ گوي رفتار و 
اعمال خود باشد و مسوولیت کارهایش را بپذیرد. 
به  را  فرزندتان  رفتارهاي  و  اعمال  شما مسوولیت  
را  دیگران  که  بگیرد  یاد  باید  او  و  نگیرید  عهده 
مسوول اعمال خود نداند )تقصیر را به گردن دیگران 

انداختن(.
     توصیه هاي کلي: نبایدها

ما به عنوان پدر و مادر:
• نباید میان فرزندان تبعیض قایل شویم.

• نباید خود را خطاناپذیر و از هر نوع عیبي مبرا 
ببینیم.

فرزندانمان  دربارۀ  کردن  قضاوت  در  نباید   •
شتاب زده رفتار کنیم.

• نباید دربارۀ فرزندانمان پیش داوري کنیم.
• نباید فرزندانمان را بیش از اندازه نصیحت کنیم.

را  سوال ها  همة  پاسخ  که  کنیم  وانمود  نباید   •
مي دانیم.

• نباید براي تعلیم و تربیت فرزندانمان از روش هاي 
یکسان و مشابه استفاده کنیم.

مسخره  و  توهین  سرزنش،  را  فرزندانمان  نباید   •
کنیم.

• نباید از فرزندانمان انتظارهاي یکسان و نابجا داشته 
باشیم.

• نباید فرزندانمان را با یکدیگر مقایسه کنیم.
• نباید فرزندانمان را در میدان هاي رقابت ناسالم 

قرار دهیم.
• نباید درون فرزندانمان را ناامن و آشفته کنیم.

• نباید فرزندان خود را لعنت و نفرین کنیم.
• نباید با فرزندان سر به سر بگذاریم، گیر بدهیم و 

سر مسایل جزیي یکي به دو کنیم.
     سخن پایاني

• در این بخش شایسته است به نامة 31 حضرت 
امام علي )ع( به حضرت امام حسن )ع( اشاره شود:

   »... ترا پاره اي از وجودم یافتم، بلکه تو تمام وجود 
من  به  گویا  کند،  اصابت  تو  به  چیزي  اگر  مني، 
اصابت کرده است و اگر مرگ تو را دریابد، گویا 
مرا دریافته است« نکتة ظریف این است که در این 
نامه امام حسن 35 سال داشته است. نحوۀ بیان این 
عبارات دل نشین، نشانة رأفت فوق العاده یک پدر 
نسبت به فرزندش است. این سخنان بیانگر این است 
که فرزندم، تو براي من بسیار ارزشمندي. مسلماً هر 
فرزندي براي والدین خود ارزشمند است و هر پدر 
موجود  عزیزترین  من،  فرزند  مي گوید  مادري  و 
است. امّا نکتة مهم و شایان توجه این است که ما به 
عنوان پدر و مادر باید در رفتارمان نشان بدهیم، وقت 
بگذاریم، مطالعه کنیم، به مدرسه فرزندمان سرکشي 
کنیم به عالیق او توجه کنیم، نیازهاي جسماني و 
رواني او را مرتفع کنیم، اعتماد او را به خودمان جلب 

کنیم و از خودمان شروع کنیم.
که  کنیم  باور  بیایید  اینکه  دیگر  پایاني  سخن   •
»توانایي« در »دانایي« است و اگر فرزند خود را به 
خوبي بشناسیم و روان شناسي او را خوب بدانیم، 
به خوبي  تعلیم دهیم و  به درستي  او را  مي توانیم 

تربیت کنیم.
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نور  و  شد  متولد  فرزندم  انتظار  ماه   9 از  بعد 
از  ولی  شد.  روشن  زیبایش  تولد  با  دیدگانم 
همان روزهای اول زندگیش احساس می کردم 
به  اینکه  از  بعد  لرزشه.  زندگیم دچار  ثمره  پای 
هشت ماهگی رسید نمی تونست بشینه و هر چقد 
دستشو می گرفتم که بتونه بایسته نمی تونست و 
این مسئله هر روز مرا نگرانو نگرانتر می کرد تا 
این که به دکتر مغز و اعصاب مراجعه کردیم و 
پر فراز و نشیب زندگی  این روز بود که راه  از 
دلبندم آغازشد . و بعد از اینکه ام آر آی دادیم 
دکتر گفت که فرزندم دچار فلج مغزی و تأخیر 
حرکتی است اینجا بود که همه درهای زندگی 
چرا!   ! خدایا  گفتم  خود  با  و  شد  بسته  رویم  به 
چرا من ؟؟؟ یعنی فرزند نمیتونه راه بره؟ نمی تونه 

بشینه؟ نمی تونه بازی کنه؟ نمیتونه...
اول همش با خودم می گفتم خدایا یعنی من بد بودم 
که روزگار به من پشت  کرد؟ خدایا به کدامین گناه 
؟؟؟کدامین؟؟؟ تا این که این زمزمه ها قدری ارومم 
رحمتم  از  گفت:  ام،  خسته  گفتم:  بخدا  کرد. 
دلم چی  تو  نمیدونه  هیچکی  گفتم:  نشو.  ناامید 
می گذره، گفت: خدا بین انسان و قلبش حائله. 
گفتم: غیر تو کسی رو ندارم، گفت: ما از رگ 
اصاًل  انگار  ولی  گفتم:  نزدیکتریم.  تو  به  گردن 
منو فراموش کردی، گفت: منو یاد کن تا یادت 
تو  گفت:  کرد،  صبر  باید  کی  تا  گفتم:  باشم. 
خیلی  گفتم:  باشد.  نزدیک  شاید  دانی  می  چه 
توام  بنده ی  من  توخدایی و صبور!  خونسردی! 
و ظرف صبرم کوچیک... یه اشاره کنی تمومه، 
به  داری،  دوس  تو  که  چیزی  شاید  گفت: 

صالحت نباشه. 
باش  آرام  گف  می  بهم  درون  از  ندایی  یک 
بود  این  زاریم...  نمی  تنهات  کن  شروع  آرام... 
ثمره  داشتم  که  ای  دلهره  و  نگرانی  تمام  با  که 
این  تمام  در  فرزندم  کاردرمانی.  بردم  زندگیمو 
مراحل به خاطر اون درد جسمانی که داشت تمام 
جلسات را اشک می ریخت و من در کنار او با 
او اشک می ریختم ولی می گفتم باید فرزندم راه 

برود باید بشیند باید باید...
تا اینکه در سه سالگی می تونست بشینه و نشسته 
مواجه  دیگری  سد  با  بار  این  ولی  کنه  حرکت 
کار  کردن  دنبال  توان  مالی  مشکالت  و  شدیم 
روز  یه  که  این  تا  کرد  فرسا  طاقت  را  درمانی 
که از بیمارستان امام خمینی برمی گشتم به طور 
اتفاقی چشم به تابلویی افتاد: )انجمن حمایت از 
کودکان و نوجوانان توان یاب(. اینجا بود که بار 
دیگر دستان خدا را دیدم که همون لحظه مراجعه 
اینجا،  بیاری  فرزندتو  میتونی  بله  و گفتند  کردم 
اینجا  در  رایگان.   صد  در  صد  صورت  به  البته 
بود که فهمیدم هنوز هم افرادی هستند که طرف 
معامله خود را خدا قرار داده اند و با تمام توان در 

خدمت این کودکان هستند. که در بازگشت از 
اونجا با خودم این جمله را زمزمه می کردم که  
خدا در مکان های دو از انتظار به دست افرادی 
دور از انتظار و در مواقعی تصور ناپذیر معجزات 
مهربان  آن  برای  رساند...  می  انجام  به  را  خود 
و  همیشه  همیشه،  ندارد  وجود  غیرممکن  توانا، 

همیشه امیدی هست. 
کاردرمانی  هستی  ی  یگانه  به  توکل  با  دوباره 
از 6  بعد  امروز  اینکه  تا  را شروع کردم  فرزندم 
سال بهره مندی از خدمات صد در صد رایگان 
انجمن  گفتاردرمانی  و  فیزیوتراپی  کاردرمانی، 
روزو  اون  بره  راه  تونست  فرزندم  یاب،   توان 
هرگز فراموش نمیکنم از شادی اشک می ریختم 
و فقط سجده شکر به جا  می آوردم می گفتم 
اینکه میتونم روزی شاهد  به  ایمان داشتم  خدایا 
این صحنه زیبا که نشانه ای و داللتی بر آشکار 
باشم و حاال فرزندم  بود  تو  شدن قدرت الیزال 
مدرسه  به  تونه  می  که  رسیده  توانمندی  این  به 
عادی بره و هم ردیف دیگر بچه ها در کالس 
به  رسیدن  و  بشه  تحصیل  مشغول  دبستان  دوم 
و  حضور  و  وجود  لحظه  لحظه  ها  موفقیت  این 
یاری خدا را برایم یادآوری میکنه و خدا را شکر 

می گم که تونستم از این آزمونی که خدا برایم 
تدارک دیده محکم و استوار بیرون بیام و یا حتی 
به خاطر این نعمت شکرگزارش هستم. البته هیچ 
مجموعه  این  گذشتگی  خود  از  و  گاه صبوری 
شوق  های  اشک  دیدن  برای  و  خالصانه  که  را 
با صحنه راه رفتن فرزندشان مواجه  مادرانی که 
می شوند را در خلق این صحنه های خاطره انگیز 

از ذهنم فراموش نمی کنم.  
نمـــــــــی دانی چه لذتی دارد

نمـــــــــی دانی چه لذتی دارد که روی صندلی 
چرخدار بنشینی

و سراسر وجودت پر از دردهای جسمی و روحی 
باشد ولی تو

خدا را شـــــــکر بگویی
راه  عصا  با  که  دارد  لذتی  چه  دانی  نمـــــــی 

بروی و
میکنند در دلشان  از کنارت عبور  انسانهایی که 

آهی بکشند ولی تو
اُمیدوار باشی که آنها با دیدنت ، لحظه ای خدا 

را شکر بگویند
 

ســَـــَرت  چشمهای  دارد  لذتی  جه  دانی  نمی 
نبیند و دیگران باز آهی بکشند

ولی تو با چشم دلت ، قشنگی های دنیا را ببینی و 
آنها ندانند که تو هم می بینی 

نمی دانی چه لذتی دارد وقتی گوشهایت نشنوند 
و زبانت گنگ باشد و با زبان اشاره

کمی  انسانها  ای   : که  بفهمانی  دیگران  به 
شکرگزار نعمتهایی که دارید ، باشید   

صندلی  روی  که  دارد  لذتی  چه  دانی  نمی 
چرخدار بنشینی

و برای جابجایی ات ، خانواده و دیگران کمکت 
کنند

ولی تو در دلت اُمیدوار باشی که   
ای کاش این کمکها به عنوان نقطه ای روشن در 

نامه اعمالشان ثبت شود
و دعا کنی برای عاقبت به خیری شان   

نمی دانی چه لذتی دارد که از برخی لذت ها - 
مانند راه رفتن - محروم باشی

که  بیاندازد  یادت  به  محرومیت  این   ِ غم  ولی 
جسم - دیر یا زود - رفتنی ست

پس چرا غصه لذت های فانی را بخــــــــوری ؟
صندلی  روی  که  دارد  لذتی  چه  دانی  نمی 

چرخدار بنشینی و نگاهت به زندگی ؛
نگاهــــــــــــــــی متفاوت باشد

نمی دانی چه لذتی دارد که معلولیت باعث شده 
است

قدر نعمتهای الهی را بیشــــــــــــتر بدانی
که اگر تو به جای غیرمعلولین بودی

مطمئنا برای هر یک قدمی که برمیداشتی ، خدا 
را شکر میکردی

هر چند که انسان تا نعمتی را از دست ندهد قدر 
آن نعمت را نخواهد دانست

ولیکن خدا را شکر که به این نکته دست یافته ای 
که اگر سختی و محدودیت نبود

قدر عافیت را به این زیبایی درک نمیکردی
دیگران  که  دارد  لذتی  چه  نمیدانی  باالخره  و 

تصور کنند
با این حرفها و اُمیدواری ها ، فقط شـــــــــــعار 

میدهی
ولی تو لبخند بزنی و تنها دلخوشی ات این باشد 

که
یار و همراه واقعی و همیشگی ات فقط خداست

راضیه فراهانی

برای آن مهربان توانا غیرممکن وجود ندارد، همیشه و همیشه امیدی هست.
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برای  هم  ناتوانی ها  میدانید  من  از  بهتر  شما 
اجتماع  و  خانواده  برای  هم  و  ناتوان  شخص 
یکتا  خداوند  شکرانه  به  است  آور  رنج 
راهکارها و امکاناتی فراهم شده است که می توان 

از بروز ناتوانی ها جلوگیری کرد.
قبل از ورود به مبحث پیشگیری الزم است به 
دیدگاه  از  ها  ناتوانی  و  بیماریها  بندی  تقسیم 

ژنتیک آشنا شویم.
به  ناتوانیها را می توان  بیماریها و  به طور کلی 

سه گروه تقسیم نمود:
بیماری هایی  )ژنتیک(  ارثی  بیماریهای  الف: 
سرشتی  عوامل  از  ناشی  آن  بروز  که  است 
می باشد، ممکن است عوامل محیطی در بروز 
آن موثر باشد. ولی علت اصلی سرشت والدین 
است که می توانند موجب بیماری جنین  شود.

است  بیماریهایی  ژنتیک(  )غیر  ارثی  غیر  ب: 
عفونت،  مانند  محیطی  عوامل  از  ناشی  که 
شیمیایی  تصادف(  )ضربه،  فیزیکی  عوامل 
است  غذایی(  مواد  اعتیاد،  ها،  )مسمویت 

ممکن است عوامل ارثی )سرشتی( در بروز و 
شدت آن موثر باشد. ولی عامل اصلی مربوط 
رفع  در صدد  بایستی  است.  زندگی  محیط  به 

عوامل بیماری زا اقدام نمود.
است  بیماری هایی  عاملی  چند  بیماریهای  ج: 
در  سرشتی  و  محیطی  عوامل  مجموعه  که 
و   Aging پیری  مانند  است  موثر  آنها  بروز 
ایمیونولوژی. اخیراً عواملی  سرطانها و عوامل 
ژن   DNA ساختار  در  تغییر  بدون  که  را 
موجب بیماری و عوارض می شوند به عنوان 

Epigenetic )فوق ژنتیک( می نامند. 
ناتوان  و  بیمار  فرزند  تولد  از  پیشگیری  برای 

باید بدانیم این ناتوانیها چگونه پیش می آید.
الف: نوزاد در هنگام تولد سالم و سالمت می باشد 

ولی بعداً دچار ناتوانی هایی می شود.
اصطالح  به  و  نوزاد  با  همراه  ها  ناتوانی  ب: 

مادرزادی می باشد.
در هر دو صورت ممکن است این ناتوانی در 
اثر عوامل خارجی و محیطی یا اینکه سرشتی 
بررسی  نیازمند  حالت  دو  این  تفکیک  باشد 

دقیق وسیله پزشک متخصص است.
به ظاهر سالم و  نوزادی که  زیرا ممکن است 
سرشتی  نظر  از  می باشد  اشکال  و  عیب  بدون 
در  تدریج  به  که  باشد  ارثی  بیماری  دچار 
بلوغ و  نوزادی، دوران کودکی، زمان  دوران 
حتی بعد از سن بلوغ و گاهی در دهه چهارم و 

پنجم زندگی عالئم بیماری بروز نماید.
نوزاد  که  دوم  گروه  برای  حالت  همین 
وجود  است  مادرزادی  ناتوانی های  با  همراه 
نتیجه  ناهنجاریها  این  است  ممکن  دارد 
بیماریهای  بویژه  رحمی  داخل  عفونت 

)اوریون(،  کوشک  سرخجه،  مانند  ویروسی 
 CMV(( شایع  عوارض  یا  توکسوپالسموز 
Cytomegalovirus  یا مسمومیت آبستنی 
و  مسمویت  شیمیایی  مکانیکی،  عوامل  و 
دارویی و... باشد یا اینکه نتیجه عوامل سرشتی 
باشد که رشد و نمو برخی از اعضاء بدن مانند 
تنفسی،  گوارشی،  ادراری،  دستگاه  قلب، 

پوست و... را گرفتار کند.
به  رو  معموالً  )ژنتیک(  سرشتی  بیماریهای 
بهبود نیست و حالت پیشرونده دارد و به طور 
)خاندان(  خویشاوندان  و  خانواده  در  معمول 
در  شود.  می  مشاهده  نیز  دیگری  موارد  آنها 
عوامل  علت  به  )ناتوانیها(  بیماریها  صورتیکه 
تدریج  به  رفته  بهبود  به  رو  تدریج  به  محیطی 

فرد مبتال با محیط کنار می آید.
نیازمند  یکدیگر  از  آنها  تفکیک  حال  هر  به 
کار  و  است  آنها  خانواده  و  بیمار  بررسی 

پزشک متخصص ژنتیک است.
مشاوره  ناتوانیها  بروز  از  پیشگیری  راه  بهترین 

ژنتیک به موقع می باشد.
موارد لزوم )اندیکاسیونهای( مشاوره ژنتیک

باعث  که  دیگر  مواردی  و  زیر  موارد  در 
نگرانی شخص یا خانواده است مشاوره ژنتیک 

ضروری است.
1- ازدواج خویشاوندی؛

2- وجود یا احتمال بیماری ارثی شناخته شده 
در شخص یا خویشاوندان؛ 

3- ناهنجاری های مادرزادی؛
4- عقب افتادگی جسمی و ذهنی بدون علت 

مشخص؛
5- سن باالی مادر )35 سال به باال(؛ یا احتمال  

چگونه از بروز معلولیت ها 
               پیشگیری کنیم

     محمد حسن کریمی نژاد
استاد پاتولوژی و ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس انجمن نوروژنتیک ایران
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خطر ناهنجاریهای جنین در آزمایشهای غربالگری
6- آلودگی به عوامل تراتوژن.

یا در  یا مرگ جنین در زهدان  7- سقط مکرر 
)Perinatal( حوالی زایمان

ازدواج خویشاوند
منشاء ژنی مشترک  ازدواج خویشاوند چون  در 
دارند. خطر بروز بیماریهای ارثی بیش از ازدواج 
به  نسبت  5-3درصد  حدود  در  خویشاوند  غیر 
باشد  2- 1/5 درصد ازدواج غیر خویشاوند می 
این خطر بر حسب درجه خویشاوندی و اینکه در 
خانواده بیماری ارثی وجود دارد یا خیر متغیر و 

احتیاج به بررسی دقیق و محاسبه دارد.
در ضمن بایستی توجه داشت:

خویشاوندی از دیدگاه ژنتیک با آنچه در عرف 
و قانون مرسوم است متفاوت است.

از دیدگاه ژنتیک دو نفر که نصف )50درصد( 
مانند  باشند  مشابه  هم  با  آنها  ژنهای  مجموع 
که  برادران  و  خواهر  و  فرزند  به  نسبت  والدین 

والدین ) پدر و مادر( آنها یکی باشد خویشاوند 
)کلیه  ژنوم  چهارم  یک  در  چنانچه  اول،  درجه 
ژنها( مشابه باشند خویشاوند درجه 2 )مانند دایی، 
خاله، عمو و عمه( و به همین منوال درجه سه و 

چهارم و... محسوب می شوند.
لذا نسبت خویشاوندی از دیدگاه ژنتیک بر پایه 
در  نسبت  این  باشد  می  فرد  دو  ژنهای  درصد 
دوقلوهای یک تخمی که از یک تخم )زیگوت( 
تشابه  این  صد  در  هرچه  و  صد  در  صد  باشند 
کمتر باشد نسبت خویشاوندی دورتر خواهد بود.
  Genetic Counseling مشاوره ژنتیک پزشکی

در چه زمانی مفید تر است 
الف: پیش از ازدواج

آشنایی  آنکه  از  پیش  نامزدها  است  شایسته   
از  صرفنظر  که  برسد  حدی  به  عالقمندی  و 

و  سرخوردگی  ایجاد  طرفین  برای  ازدواج  این 
ناراحتی بنماید بایستی کم و بیش از سالمتی

در  اگر  و  شوند  مطلع  نظر  مورد  نامزد  خانواده   
خانواده ناتوانی یا بیماری وجود دارد که ناشناخته 
مانده یا اینکه احتمال بیماری سرشتی باشد بهتر 
یا  ژنتیک  بیماریهای  متخصص  پزشک  با  است 
شود  انجام  پزشکی  مشاوره  اعتماد  مورد  مشاور 
که نوع ناتوانی و نحوه توارث آن را معلوم کنند 
که پیش از ازدواج و آبستنی آمادگی مقابله با آن 

را فراهم نمایند.
ب: مشاوره بعد از ازدواج

چنانچه ازدواج انجام شده و زوجین شامل
یکی از موارد هفتگانه انجام مشاوره

می باشند در صدد داشتن فرزند می باشند
پیشگیری  و  مشاوره  انجام  برای  زمان  هم  باز   
پزشک  به  بارداری  از  قبل  بایستی  دارد  وجود 

به  نسبت  تا  مراجعه  ارثی  بیماریهای  متخصص 
تعیین نوع ناتوانی و علت ناتوانی فرد مبتال اقدام 
را  ناتوان  نوزاد  تولد  از  پیشگیری  راه  و  نمایند 

مشخص نمایند.
ج: خانم باردار می باشد دو حالت وجود

موردی  زوجین  از  هیچ یک  خانواده  در  دارد    
وجود  ارثی  به  مشکوک  بیماری  یا  ناتوانی  از 
و  زنان  متخصص  نظر  تحت  است  الزم  ندارد. 
و  خون  معمولی  مقدماتی  آزمایشات  مامایی 
ادرار، سونوگرافی و آزمایش هایی که اصطالحاً 
انجام  می گویند،  غربالگری  آزمایشهای  آنها  به 
خطر  احتمال  آزمایش ها  آن  چنانچه  گیرد 
داشتن فرزند ناتوان را مطرح کرد باید طبق نظر 
ژنتیک  متخصص  به  مامایی  متخصص  پزشک 
چنانچه  نمایند  مراجعه  مادرزادی  بیماریهای  و 
به  خاطر  آرامش  با  شد  تایید  جنین  سالمت 
نخواسته  خدای  چنانچه  و  دهند  ادامه  حاملگی 
بیماری جنین دقیقاً مشخص شد اگر قابل درمان 
درمان  قابل  اگر  و  بپردازند  آن  درمان  به  است 
نیست یا اینکه درمان آن مستلزم امکانات خاصی 
است که فعاًل در دسترس نمی باشد نسبت به ختم 
حاملگی که خوشبختانه از چندی قبل با کوشش 
آن  انجام  مامائی  ژنتیک،  متخصصین  تالش  و 
پایان  برای  و  است  قانونی  خاص  ضوابط  طبق 
اقدام  قانونی آن  از راه صحیح و  )ختم( آبستنی 

نمایند.
نکته بسیار مهم اینکه:

ممکن  )ژنتیک(  ارثی  بیماریهای  از  بسیاری  در 
است نوزاد در بدو تولد یا دوران کودکی حتی 
تا سن بعد از بلوغ ظاهراً سالم و اشکالی نداشته 
باشد ولی بعداً به تدریج عالئم بیماری بروز نماید 
اینگونه بیماریها از مواردی است که تشخیص و 
است.  متخصص  پزشک  کار  آن  علت  تعیین 
و  دارد  وجود  خانواده  در  مورد  چنین  چنانچه 
کودک ظاهراً سالم است باز هم باید به پزشک 
متخصص کودکان یا پزشک متخصصین ژنتیک 
و  کودک  بیماری  زمانیکه  تا  و  نمایند  مراجعه 
آبستنی  از  است  نشده  معلوم  آن  از  پیشگیری 

مجدد خودداری نمایند.

یا  شخص  نگرانی  باعث  که  مواردی      
ضروری  ژنتیک  مشاوره  است  خانواده 
است.
)ژنتیک(  ارثی  بیماریهای  از  بسیاری  در    
یا دوران  تولد  بدو  نوزاد در  ممکن است 
ظاهراً  بلوغ  از  بعد  سن  تا  حتی  کودکی 
به  بعداً  ولی  باشد  نداشته  اشکالی  و  سالم 
اینگونه  نماید  بروز  بیماری  عالئم  تدریج 
و  تشخیص  که  است  مواردی  از  بیماریها 
تعیین علت آن کار پزشک متخصص است.
 

یکدیگر  از  آنها  تفکیک  حال  هر  به    
آنها  خانواده  و  بیمار  بررسی  نیازمند 
ژنتیک  متخصص  پزشک  کار  و  است 
است.

ناتوانیها  بروز  از  پیشگیری  بهترین راه    
مشاوره ژنتیک به موقع می باشد.
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در  که  معلوالن  حقوق  از  حمایت  جامع  قانوع 
شورای  مجلس   1383 اردیبهشت  شانزدهم 
اسالمی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای 
نگهبان در مهلت مقرر در اصل 94 قانون اساسی 
توسط ریاست جمهور وقت جهت اجرا به وزارت 

بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ابالغ شد.
این قانون دارای 16 ماده و چندین تبصره می باشد 

که ذیالً به صورت کامل درج گردیده است.
با مطالعه این قانون به نظر می رسد که وظایف 
هر یک از دستگاه ها در مقابل معلوالن مشخص 
گردیده، اما با گذشت قریب ده سال از تصویب 
آن، بخش مهمی از قانون مذکور اجرایی نشده 
است و شاید بسیاری از موانع و مشکالت در این 
دلیل عدم کارشناسی، عدم تخصیص  به  مقوله 
ارگان  یا  سیستم  یک  نبود  مربوطه،  اعتبارات 

نظارتی اختصاصی و ... باشد.
به هر روی سازمان بهزیستی کشور با همکاری 
اساتید دانشگاه، کارشناسان، اعضای فراکسیون 
NGOها  برخی  و  معلوالن  حقوق  از  حمایت 
قانون  بازنگری  راستای  در  را  جدیدی  طرح 
مذکور آماده کرده و به وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی ارسال نموده است.
ماده یک- دولت موظف است زمینه های الزم را 
برای تأمین حقوق معلوالن، فراهم و حمایت های 

الزم را از آن ها به عمل آورد.
تبصره: منظور از معلول در این قانون به افرادی 
اطالق می گردد که به تشخیص کمسیون پزشکی 
ذهنی،  جسمی،  ضایعه  اثر  بر  بهزیستی  سازمان 
روانی یا تؤام، اختالل مستمر و قابل توجهی در 
سالمت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به 
طوری که موجب کاهش استقالل فرد در زمینه های 

اجتماعی و اقتصادی شود.
و  ها  سازمان  ها،  وزارتخانه  کلیه  دو-  ماده 
نهادهای  و  دولتی  های  شرکت  و  مؤسسات 
تولید و  انقالبی موظفند در طراحی،  و  عمومی 
احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و 
وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان 
معلوالن  برای  ها  آن  از  مندی  بهره  و  دسترسی 

همچون افراد عادی فراهم گردد.
تبصره یک- وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات 

و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی 
موظفند جهت دسترسی به بهره مندی معلوالن، 
ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، 
معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب 
بودجه های مصوب ساالنه خود مناسب سازی 

نمایند. 
تبصره دو- شهرداری ها موظفند از صدور پروانه 
احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان 
ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای 
نکرده  رعایت  را  معلوالن  به  مربوط  تخصصی 

باشند خودداری نمایند.
تبصره سه- سازمان بهزیستی کشور مجاز است 
برامر مناسب سازی ساختمان ها  و اماکن دولتی 
و عمومی دستگاه های مزبور در ماده فوق نظارت 
و گزارشات اقدامات آن ها را درخواست نمایند.

تبصره چهار- آئین نامه اجرایی ماده فوق ظرف 
سه ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، 
سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه 
وزیران  هیأت  تصویب  به  و  تهیه  کشور  ریزی 

خواهد رسید.
ماده سه- سازمان بهزیستی کشور موظف است 
در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه 

ساالنه اقدامات ذیل را به عمل آورد: 
حمایتی،  توانبخشی،  خدمات  تأمین  الف- 
با  معلوالن  نیاز  مورد  آموزی  حرفه  و  آموزشی 
مشارکت خانواده های معلوالن  و همکاری بخش 
غیردولتی)خصوصی، تعاونی، خیریه( و پرداخت 
یارانه )کمک هزینه( به مراکز غیردولتی و خانواده 

ها.
ب- گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و 
توانبخشی معلوالن واجد شرایط) معلوالن نیازمند، 
معلوالن بی سرپرست، معلوالن مجهول الهویه، 
معلوالن با هنجارهای رفتاری( با همکاری بخش 
غیردولتی و پرداخت تسهیالت اعتباری و یارانه 

)کمک هزینه( به آن ها.
توانبخشی  کمک  وسایل  تحویل  و  تأمین  ج- 

مورد نیاز افراد معلول
د- گسترش کارگاه های آموزشی، حمایتی و 
تولیدی معلوالن و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای 

به معلوالن جهت توانمندسازی آنان

تبصره- کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی 
معلوالن، موضوع ماده فوق از شمول قانون کار 

مصوب 1369/8/29 مستثنی خواهد بود.
از  استفاده  در  توانند  می  معلوالن  چهار-  ماده 
وسایل  و  فرهنگی  تفریحی،  ورزشی،  امکانات 
از  قطار(  هواپیما،  دولتی)مترو،  نقل  و  حمل 

تسهیالت نیم بهاء بهره مند گردند.
تبصره- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان 
بدنی و شهرداری ها، موظفند کتابخانه،  تربیت 
اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به 
نحوی احداث  و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی 

معلوالن فراهم گردد.
ماده پنج:افراد تحت سرپرستی معلوالن با معرفی 
بیمه  پوشش  تحت  کشور  بهزیستی  سازمان 
بیمه  خدمات درمانی و معلوالن، تحت پوشش 
خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

خود  که  اولیایی  فرزندان  از  یکی  شش-  ماده 
ناتوان و معلول بوده )هر دو یا یکی از آن ها معلول 
باشد( و یا حداقل دو نفر از فرزندان آن ها ناتوان و 
معلول باشد؛ از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف 

می گردد.
تبصره- همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را 
سرپرستی می نمایند، مادامی که سرپرستی همسر 
ناتوان و معلول خود را به عهده داشته باشند از 

انجام خدمت وظیفه عمومی، معاف می گردند.
ایجاد  ماده هفت- دولت موظف است جهت 

فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیالت
ذیل را فراهم نمایند. 

مجوزهای  از  اختصاص حداقل 3درصد  الف- 
استخدامی )رسمی، پیمانی، کارگری( دستگاه های 
دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، 
مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقالبی 
و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور 

استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط 
ب- تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان 
بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که 

افراد معلول را به کار می گیرند.
واحدهای  به  اعتباری  تسهیالت  پرداخت  ج- 
تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه های 
تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به 

قانون جامع حمایت از 
         حقوق معلوالن
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میزانی که در قوانین بودجه ساالنه مشخص می گردد
د- پرداخت تسهیالت اعتباری خوداشتغالی )وجوه 
قوانین  در  که  میزانی  به  معلول  افراد  به  شده(  اداره 

بودجه ساالنه مشخص می گردد
هـ - پرداخت تسهیالت اعتباری)وجوه اداره شده( 
جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال زا 
به شرکت ها و مؤسساتی که بیش از 60درصدسهام و 

سرمایه آن ها متعلق به افراد معلول است
و- اختصاص حداقل 60درصد از پست های سازمانی 
تلفنچی )اپراتور تلفن( دستگاه ها، شرکت های دولتی 
و نهادهای عمومی به افراد نابینا، کم بینا و معلوالن 

جسمی- حرکتی و ... 
ز- اختصاص حداقل 60درصداز پست های سازمانی 
ها،  دستگاه   ... و  نویسی  ماشین  و  دفتری  متصدی 
شرکت ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی- 

حرکتی 
تبصره یک- کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات 
و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی 
مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی ساالنه خود، 
افراد نابینا و ناشنوا و معلولین جسمی- حرکتی واجد 
شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری 

آزمون استخدامی به کار گیرند.
تبصره دو- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
موظف است 3درصد از مجوزهای استخدامی ساالنه 
وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شرکت ها 
و نهادهای عمومی و انقالبی را کسر و در اختیار سازمان 
بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون 
استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با 
همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام 
و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به 

دستگاه مربوطه معرفی نمایند.
تبصره سه- سازمان بهزیستی کشور مجاز است در 
قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت های 
و  ایجاد  را  بهزیستی  مددجویان  و  معلوالن  شغلی 

اساسنامه آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره چهار- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
موظف است آموزش های الزم فنی و حرفه ای را 
متناسب با بازار کار برای معلوالن به صورت رایگان 

و تلفیقی تأمین نمایند. 
سنین  در  شرایط  واجد  نیازمند  معلوالن   -8 ماده 
مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور 
تابعه  آموزشی  واحدهای  در  رایگان  آموزش  از 
وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات 
پزشکی و  بهداشت و درمان و آموزش  فناوری،  و 
دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسالمی 

بهره مند گردند.
توسط  ماده مشترکاً  این  اجرایی  نامه  تبصره- آئین 
سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و 
دانشگاه آزاد اسالمی ظرف دوماه پس از ابالغ این 

قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 9- وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن 
حداقل  موظفند  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  و 
10درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری 
و ارزان قیمت خود را به معلوالن نیازمند فاقد مسکن 
اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در 

اختیار آنان قرار دهند.
است  مکلف  کشور  بانکی  سیستم  یک-  تبصره 
تسهیالت اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید 
مسکن معلوالن را تأمین و به معلوالن یا تعاونی های 
معلوالن،  برای  ای که  مؤسسات خیریه  یا  و  ها  آن 

مسکن احداث نمایند پرداخت کند.
تبصره 2- سازمان ملی زمین و مسکن موظف است 
زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول 
فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد 
مذکور و یا تعاونی ها و مؤسسات خیریه ای که برای 

آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.
های صدور  هزینه  پرداخت  از  معلوالن  تبصره 3- 
عوارض  و  زمینی  سازی  آماده  ساختمانی،  پروانه 

نوسازی معاف می گردند.
تبصره4- سازمان بهزیستی کشور موظف است در 
قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه ساالنه 
و کمک های یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی 
نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلوالن 
و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آن ها 
را مطابقآئین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با 
سازمان  و  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  همکاری 
مدیریت و برنامه ریزی کشورتهیه و به تصویب هیأت 
وزیران می رسد به معلوالن و مددجویان واجد شرایط 

واگذار نماید.
پرداختی  )یارانه(  هزینه  کمک  میزان   -10 ماده 
سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی )روزانه 
و شبانه روزی( بابت نگهداری، خدمات توانبخشی و 
آموزشی و حرفه آموزی معلوالن همه ساله با در نظر 
گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم ساالنه مشترکاً 
توسط  سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی تهیه و قبل از خردادماه هر سال به تصویب 
هیأت وزیران کشور و وزارت بازرگانی خواهد رسید.

در  است  موظف  ایران  آمار  مرکز   -11 ماده 
نحوی  به  کشور  جمعیت  عمومی  های  سرشماری 
برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک 

نوع معلولیت آن ها مشخص گردد.
ماده 12- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های 
خود را در هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان 
های  توانمندی  با  مردم  آشنایی  و  کشور  بهزیستی 

معلولین اختصاص دهد.
است  موظف  کشور  بهزیستی  سازمان   -13 ماده 
با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومیت افراد 
معلول اقدام نماید. دادگاه ها موظفند در نصب یا عزل 
قیم افراد معلول صرفاً از طریق سازمان مذکور عمل و 

مبادرت به صدور حکم نمایند.
تبصره یک- سازمان بهزیستی کشور موظف است 
جهت دفاع از حقوق افراد معلول در محاکم قضائی 

وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی نماید.
تبصره دو- سازمان بهزیستی کشور مجاز است در 
حقوق  تضییع  از  جلوگیری  جهت  ضروری  موارد 
معلوالن بی سرپرست به نمایندگی از آن ها در دادگاه ها 

طرح دعوا و دادخواهی نماید.
تبصره سه- آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه 
ماه مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت 

دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد 
رسید.

ماده 14- مؤد یان مالیاتی می توانند از طریق سازمان 
بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز 
توانبخشی، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز 

افراد معلول اقدام نمایند.
گواهی هزینه مؤدیان مالیاتی در موارد فوق که به تأئید 
سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه 

قابل قبول مالیاتی آنان تلقی می گردد.
توسط  مشترکاً  ماده  این  اجرایی  نامه  آئین  تبصره: 
اقتصادی و  امور  بهزیستی کشور و وزارت  سازمان 
دارائی ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ قانونی تهیه و 

به تصویب هیدت وزیران خواهد رسید
ها  استان  بهزیستی  های  سازمان  رؤسای  ماده 15- 
مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
و گروه های کاری آن به عنوان عضو، شرکت نمایند.

و  معلوالن  اشتغال  به  کمک  منظور  به  تبصره: 
مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است 

در جلسات شورای عالی اشتغال، شرکت نمایند.
ماده 16- اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل 

منابع زیر تأمین می گردد.
1-از محل اعتباراتی که دستگاه ها و نهادها حسب 
وظایف قانونی در قوانین بودجه ساالنه منظور می نمایند.

2-از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای 
سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات 
مذکور خدمات الزم را به معلوالن ارائه می داده است

3-از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن 
یارانه ها در کشور 

4-از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها، 
میزان  که  عمومی  نهادهای  و  دولتی  های  شرکت 
ساالنه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و 

نهادها را هیأت وزیران مشخص می نماید.
تبصره یک- آئین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان 
بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه کشور تهیه 

و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
تبصره دو- آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که 
نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار الزم 
از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نگردد اجرا 

نخواهد شد.



16

آموزشی 6- نمایشگاه نقاشی پریسا مهدیزاده 10 تا 15 آذر 5- نمایشگاه نقاشی مصطفی خزایی 28 مهر تا 25 آبان ایدز به مناسبت روز جهانی کودک 17 الی 20 مهر 4- نمایشگاه نقاشی کودکان معلول جسمی – حرکتی  و ایتام 3- نمایشگاه نقاشی علی معانی 7 تا 12 مهر 2- نمایشگاه خط نقاشی علی تن 2 تا 11 تیرماه 1- نمایشگاه نقاشی علی بیگی پرست 19 الی 28 خرداد مجتمع  کارآموختگان  دستی  صنایع  نمایشگاه  نیکوکاری رعد الغدیر 18 تا 22 آذر  7- 

گالری آشیانه مهر در سال 1391نمایشگاه های برگزار شده در 

این دو انجمن به مناسبت فرارسیدن نوروز 92 و چهار شنبه آخر سال کودکان و 

نوجوانان تحت پوشش خود را به میهمانی آتش بازی دعوت کرد.

این مراسم روز 22 اسفند 91 ساعت 15 بعداز ظهر با قرائت قرآن کریم و پخش 

سرود ملی آغاز و با حضور گروه شاد فیتیله ادامه پیدا کرد.در این مراسم  حضور 

سه تن از بازیگران فیتیله آقایان مسلمی، فروتن وگلی در باشکوه تر برگزار 

شدن این مراسم حائز اهمیت بود.

در انتهای برنامه کلیه کودکان با اجرای مراسم آتش بازی و پریدن از روی آتش 

و دریافت هدایای سال نو که شامل پوشاک و اسباب بازی بود ،راهی منازل خود 
شدند.

میان  در  وگلی  زد  رقم  کودکان  این  برای  را  شگفت  روزی  دیگر  بار  انجمن 

گلستان خود کاشت به امید آنکه این گلها هر روز با حضور مردم شکوفاتر شود.

انجمن احیا و انجمن توان یاب پای کوبان به استقبال 

بهار رفتند.

ارسال نامه به وزارتخانه ها در خصوص خرید آثار هنری اهدایی هنرمندان کشورمان به نفع ایتام ایدز و برگزاری 

بنیاد  اسالمی، دادگستری،  ارشاد  وزارت  نفت،  وزارت  از جمله:  ها  وزارتخانه  از  برخی  با کارشناسان  نشست هایی 

مستضعفان و ... در خصوص خرید آثار هنری به نفع ایتام ایدز. 

ارسال نامه به مراکز دولتی و وزارتخانه ها و سازمان های مختلف، از جمله: وزات بهداشت و درمان، وزارت رفاه اجتماعی، سازمان هالل احمر، 
سازمان بهزیستی و ... به مناسبت هفته سالمت در خصوص ارجاع مددجویان نیازمند به خدمات توانبخشی و مددکاری اجتماعی به انجمن

اخبار انجمن
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گالری آشیانه مهر در سال 1391نمایشگاه های برگزار شده در 

توسط  گروهی  های  مشاوره  ارائه  منظور  به  سالمت  حامی  مادران  جلسات  تشکیل 
متخصصین تغذیه، روانشناسی و ... 

برگزاری کارگاه آموزشی و اطالع 
رسانی ایدز در انجمن ادبی فرزانگان 
و  مدیران  حضور  با  البرز  استان 

تعدادی از مادران حامی سالمت 

زنان  همایش  در  شرکت 

سالن  در  که  کارآفرین 

همایش های صدا و سیما 

برگزار شد و اطالع رسانی 

ایدز  پدیده  خصوص  در 

کارآفرین  زنان  برای 

کشورمان

برگزاری سفر به مشهد برای خانواده های مددجویان توان یاب و احیاء ارزش ها به همراه 
برخی از مدیران و مسئوالن انجمن
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استمرار خدمات توانبخشی کلینیک توان یاب 

گفتاردرمانی،  کاردرمانی،  های  زمینه  در 

درمان با بازی و هنر 

های  خانواده  اعزام 
یاب  توان  مددجویان 
سفر  به  ارزشها  احیاء  و 
و  اشرف  نجف  زیارتی 
با همراهی  کربال معلی 
و  مدیران  از  برخی 

مسئوالن انجمن

- تهیه و اهداء سبد ارزاق به مناسبت سال نو به مددجویان نیازمند انجمن با حمایت 
همه جانبه نیکوکاران

های  انجمن  مؤسس  بازدید 
از  توان یاب و احیاء ارزش ها 
مرکزی مشابه و بر الگوی احیاء 

ارزش ها و توان یاب در شیراز

 

ریاست  با  نشستی  برگزاری 

محترم بیمارستان 600 ارتش در 

حامی  مادران  ارجاع  خصوص 

سالمت انجمن جهت بهره مندی 

از خدمات دندانپزشکی آن مرکز 
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شرکت در همایش های روز جهانی ایدز 
و معلول: 

- انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

- دانشگاه الزهراء 

- بیمارستان الله  )برای پزشکان و کارشناسان 

مراکز بهداشتی به دعوت مرکز بهداشت غرب( 

- برگزاری همایش عمومی اطالع رسانی در 

رسانی  اطالع  هفته  مناسبت  به  ایدز  خصوص 

شامل  که  طرح  )این  الله    پارک  در  ایدز 

موضوع  با  نقاشی  ماراتن،  دو  قسمت:  چهار 

آسمان،  به  هایی  بادکنک  کردن  رها  ایدز، 

مشاوره در خصوص ایدزبود ، از سوی وزارت 

بهداشت پیشنهاد گردید و با همکاری: یونیسف 

اجرا  به  تهران  منطقه 6  ناحیه دو  و شهرداری 
درآمد(. 

انجمن احیاء ارزش ها با همکاری شهرداری منطقه 6 
ناحیه 1  تهران با برپایی غرفه سالمتی در پارک الله، 

پیام رسان سالمتی برای مخاطبین خود بود.
 انجمن احیاء ارزشها با هدف پیشگیری  از بیماری ایدز 
به ویژه در میان قشر جوان  با بر پایی غرفه ای با  شعار 
سالمتی برای همه در سال نو،  به دنبال وصول به آرمانهای 
خود برآمده است. در این غرفه عالوه بر پخش بروشور و 
آگاهی رسانی در زمینه بیماری اچ.آی.وی/ ایدز توسط  
مشاوره،  نیازمند  مخاطبین  به  مجرب،  و  متخصص  افراد 
این غرفه در  ارائه می دهد.  رایگان  مشاوره ی  خدمات 
تاریخ 18 فروردین آغاز و تا 24 فروردین ادامه پیدا کرد. 

انجمن احیاء این بار میزبان دانشجویان در 
محل اجتماعات انجمن بود  

دانشکده  دانشجویان  میزبان  اسفند  روز8  احیاء  انجمن 
علوم اجتماعی ، دانشگاه عالمه طباطبایی بود. این انجمن 
با هدف پیشگیری در بیماری اچ. ای.وی / ایدز و ارتقاء 
این  کننده  برپا  بیماران  اجتماعی  شرایط  از  آگاهی 
از قرائت قرآن خسرو  همایش بود. در این همایش پس 
منصوریان در خصوص نحوه ابتالء و راه های انتقال برای 
نمودند:  ایشان عنوان  به اختصار توضیح داد  دانشجویان 
خطر  در  جامعه  قشرهای  دیگر  از  بیش  جوان  »دختران 

ابتالء به این بیماری قرار دارند.(
صحنه  به  سالمت  حامی  مادران  سخنرانی  اتمام  از  پس 
این  گرفتن  آغوش  با  دانشجویان  زمان  این  در  و  آمده 
بیماران و اهداء گل به آنان شعار حمایت از بیماران مبتال 

به ایدز را سر دادند. 
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ممکن است این فکر که دیگران شرایط بهتری 
در  خوش شانس ترند،  و  خوشبخت تر  دارند؛ 
و  ندارند  شما  پیچیدگی  به  مشکالتی  زندگی 
ندارند! مدت ها  این که، اصاًل مشکلی  یا شاید 
ذهن تان را مشغول کرده باشد. این طرز تفکر، 
سبب می شود که خود را با دیگران مقایسه کنید؛ 
عملکردتان را زیر سوال ببرید و یا شاید بالعکس 
نظرات  پذیرای  و  کرده  تصور  حق  بر  را  خود 
اما واقعیت چیز دیگری است؛  نباشید.  دیگران 

اشکال در شیوه ی تفکر شماست.
است  ضروری  افکاری  چنین  مدیریت  برای   
کتابچه ای را مطالعه کنید! کدام کتابچه؟ ظاهراً 
به  دیگر  زاویه ای  از  بیایید  ندارید!  خبر  آن  از 
موضوع بپردازیم؛ هر کاالیی معموالً راهنمایی 
در جهت شناخت و استفاده بهتر از تمام امکانات 
به  اگر  که  دارد؛  خود  همراه  نظر  مورد  وسیله 
دنبال حداکثر کارایی وسیله مورد نظر باشیم، آن 
اندازه یک کاال  به  را مطالعه می کنیم؛ راستی، 
برای شناخت خود ارزش قائل می شوید؟ نقاط 
پیشرفت ها  را می شناسید؟  قوت و ضعف خود 
می کنید؟  تحلیل  چگونه  را  شکست هایتان  و 
برای حفظ ارتباطات صحیح و پایدار، مدیریت 
در  و  روزمره  تنش های  از  رهایی  هیجانات، 
نهایت رسیدن به آرامش چه اقداماتی را انجام 
می دهید؟ بهینه سازی ، موارد فوق تنها جزئی از 

این کتابچه راهنما است!

هر انسانی در عین حال که ویژگی های منحصر به 
فرد خود را دارد؛ باید در اجتماع مشارکت داشته 
باشد، احساس مفید بودن کند و با توجه به سن، 
فرهنگ و نقش هایی که بر عهده دارد؛ متناسب 
با شرایط، به بهترین شکل رفتار کند. این کتابچه 
برای هر فردی که چگونه زندگی کردن برایش 
است. حفظ  بودن ضروری  زنده  نه  باشد؛  مهم 
فردیت به معنی بی توجهی به جمع یا تابع مطلق 

اکثریت بودن نیست. مرغ همسایه غاز نیست!

نقشه  را  برازنده است که کتابچه  تفاسیر  این  با 
گنج  بنامیم! حاال نقشه گنج شما کجاست؟ 

تعبیر شما از گنج چیست؟ آیا می دانید بسیاری 
یا  و  انگشت  اثر  مانند  شما  توانمندی های  از 
دی ان ای)DNA( خاص خوِد شما است و هنوز 
نتوانسته اید آنها را کشف کنید؟ اگر کتابچه فرد 
برگزیده اید؛  خود  کتابچه  جای  به  را  دیگری 
خوردن،  را  گذشته  حسرت  نخورید!  تاسف 
زمان حال را تبدیل به گذشته می کند؛ آینده را 
هم که کسی ندیده پس  قضاوت نکنید و لحظه 

را دریابید؛گنج شما در انتظار شماست!

تجربه معلم سخت گیری است! اول امتحان 
می گیرد و سپس درس می دهد.

و  تلخ  تجربه های  دنبال  به  زندگی  درس های 
با  می شوند،  کسب  زندگی  طول  در  شیرین 
اولویت خاصی آموخته نمی شوند؛ پایانی ندارند 
هستند.  تکرار  و  یادگیری  قابل  سنی  هر  در  و 
پیچیدگی های روز افزون جامعه، دگرگونی های 
فن آوری،  و  دانش  پیشرفت  از  حاصل 
ماندن،  بومی  و  بین جهانی شدن  تصمیم گیری 
انسان دنیای امروز را با دغدغه های بسیاری روبه 
رو ساخته است. زندگی کردن و نه زنده بودن، 
نیازمند مهارت های خاصی است؛ مهارت هایی 
با  و  سالم  زندگی  افراد در جهت  راهنمای  که 

نشاط توام با صلح و کارآمدی باشند.
ممکن است این سوال مطرح شود که مهارت 
چیست و ماهر چه کسی است؟ مهارت، استفاده 
در  دانش  است.  دانش  از  موقع  به  و  درست 
به  دارد؛  گوناگونی  اشکال  مختلف  حیطه های 
طور مثال می توان دانش مربوط به تحصیالت، 
کار، ورزش و غیره را نام برد اما از همه مهم تر 
و  توانمندی ها  شخصیت،  از  آگاهی  دانش 
دانش  این  که  است  شخصی  ظرفیت های 
شمار  به  فردی  تعالی  جهت  در  پیش زمینه 
از  که  می شود  اطالق  کسی  به  ماهر  می رود. 
ظرفیت های خود در حیطه مربوطه آگاه باشد، 
نقاط ضعف  و  توانمندی ها  مدیریت  توانایی  و 
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   آیا می دانید بسیاری از توانمندی های 
 )DNA(شما مانند اثر انگشت و یا دی ان ای
خاص شما است و هنوز نتوانسته اید آنها 
را کشف کنید؟
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خود را داشته باشد. مهارت با دانش تفاوت دارد. 
همانطور که فرد با خواندن کتاب آموزش شنا، 
فقط علم به موضوع پیدا مي کند و شناکردن یاد 
نمي گیرد، دانستن مهارت های زندگی هم کافي 
نیست؛ بلکه با تمرین مستمر و به کارگیري صحیح 
مهارت ها در زندگي روزمره است که، مي توان 
به  مختلف  شرایط  در  و  مدیریت  را  خویشتن 

درستی رفتار کرد.
دنیا  به  فرد  با  همراه  زندگی  مهارت های 
تکنینک های  از  مجموعه ای  بلکه  نمی آیند! 
و  فردی  زندگی  کیفیت  که  هستند  اکتسابی 
اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهند. با توجه به 
اهمیت پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتباط 
زنجیره وار فرد، خانواده، جامعه و همچنین پدیده 
شکل گیری دهکده جهانی، آموزش مهارت های 
زندگی از سوی سازمان ملل متحد در سال 1993 
جهانی  سازمان  شد.  مطرح  عضو  کشورهای  به 
بهداشت )1994( مهارت های زندگی را مشتمل 
بر چند مهارت اصلی تقسیم بندی کرده است؛ که 

غالباً به صورت جفت طبقه بندی می شوند:
روابط  موثر-  ارتباط  همدلی،  خودآگاهی- 
تفکر  مسئله،  حل  تصمیم گیری-  بین فردی، 
خالق- تفکر انتقادی، مدیریت هیجانات- کنترل 

استرس.
به  صورتی  در  زندگی  مهارت های  آموزش 
پیشگیری  اهداف  تحقق  جامعه،  و  فرد  سالمت 
اجتماعی  رفاه  و  اجتماعی  آسیب های  از  اولیه 
افراد  به  مهارت ها  همه ی  که  می شوند  منجر 
از  خودآگاهی«   « راستا  این  در  شوند.  آموخته 
که  می رود  شمار  به  پایه  ای  مهارت های  جمله 
همچنین  و  مهارت ها  سایر  یادگیری  زمینه ساز 
زندگی بهتر برای افراد است. مهارت خودآگاهی 
شیشه  می کند؛  عمل  عینک  شیشه های  همانند 
و  است  فرد  همان  با  متناسب  کسی  هر  عینک 
هر عینکی مناسب هر فضایی نیست. هر فرد باید 
حتماً  کند.  استفاده  خود  مخصوص  عینک  از 

می پرسید: کدام عینک؟
تمرین عملی را انجام دهید، مکانی دور از هیاهو 
به  دهید؛  اختصاص  خود  به  دقیقه ای  چند  را 
جمالت زیر فکر کنید؛ جمالتی از این قبیل را 

چقدر به کار می برید؟
»هیچ غیر ممکنی برای من وجود ندارد؛ از امروز 
را جبران  همه چیز  بتوانم  باید  و  می کنم  شروع 

کنم«
خوانده ام؛  زیادی  مطالب  اندیشی  مثبت  »درباره 

ولی مشکالتم همچنان پابرجاست...«
چگونه  می کنید؟  ارزیابی  چگونه  را  گذشته 
ترسیم  آینده تان  اهداف  برای  دورنمایی 
می کنید؟«باید موفق  شوم« یا »من یک بازنده ام«؟

یادمان باشد:
با عوض کردن رنگ شیشه های عینکی که با آن 
گذشته را مرور و آینده را ترسیم می کنیم به رنگ 
سبز« خوش بینی و مثبت اندیشی مطلق« و یا رنگ 

بازنده بودن و تکرار شکست های  به  قرمز »باور 
داد؛  تغییر  را  آینده  و  »نمی توان گذشته  گذشته 
بلکه باید برآورد صحیحی از خود فعلی و خود 
شکست ها  و  مشکالت  کنیم.  پیدا  ایده آل مان 
و  ناامیدی  موجب  می توانند  که  اندازه  همان  به 
شکست شوند؛ می توانند در جهت توانمندی و 

غنای تجربیات، راهگشای آینده باشند.
بایستی  خودمان  بهتر  هرچه  شناخت  برای 
از  که  بگیریم  یاد  و  بشناسیم،  را  نیازهایمان 
بینش  در  کنیم.  تامین  را  آنها  سالم  مسیرهای 
اسالمی، انسان سراسر وجودش نیاز است و تنها 
وجود   .)15 آیه  فاطر،  است)سوره  نیاز  بی  خدا 
انسان مهم و حیاتی است  نیاز چنان در زندگی 
او  که فقدان آن باعث رکود و مرگ تدریجی 
خواهد شد. نیاز به عنوان فاصله بین وضع مطلوب 
نیازها،  تامین  مي شود.  تعریف  موجود  وضع  و 
و  واقعی(  )خود  فعلی  وضعیت  از  فرد  آگاهی 
را  آرمانی(  ایده آل ش)خود  و  مطلوب  وضعیت 
می طلبد. خود واقعی دربرگیرنده وضعیت گذشته 
و حال هر فرد است. موفقیت ها، شکست ها و کلیه 
تجارب فرد را در بر می گیرد و درونی ترین بخش 
خود  است  ممکن  فرد  است.  شخص  وجودی 
واقعی اش را از دیگران پنهان کند و تظاهر کند 
شخص دیگری است؛ چنین شخصی همواره در 
ترس شناخته شدن توسط دیگران به سر می برد. 
تصور این که ممکن است زمانی واقعیتش آشکار 
شود و موقعیتش را از دست دهد وی را آزرده 
فرد  که  است  ایده آلی   آرمانی،  خود  می سازد. 
را شبیه آن سازد. خودآرمانی،  دارد خود  سعی 
انگیزه برای رفع کمبودها و کاستی های موجود 
را فراهم می سازد و اهداف را تنظیم می کند. در 
ضعف  نقاط  و  توانمندی ها  فرد  حالت  بهترین 
خشنود  واقعی اش  خود  از  و  می پذیرد  را  خود 
احساس  با خودآرمانی اش  فاصله کمی  یا  است 
واسطه  به  را  آن  به  دستیابی  امکان  و  می کند 
فرد  که  زمانی  می داند.  ممکن  خود  بودن  توانا 
زیادی  فاصله  خودآرمانی  و  واقعی  خود  بین 
به  و  نمی پذیرد  را  واقعی اش  خود  کند؛  حس 
آرمان گونه اش  خود  در  آرزوهایش  جستجوی 
به  هیچ گاه  است  ممکن  که  خودی  می پردازد؛ 
آن دست نیابد. فردی که نسبت به خود آگاه 
مدت،  کوتاه  برنامه ریزی  می تواند  باشد؛ 
میان مدت و بلندمدت برای اهدافش در نظر 
عملکرد گذشته  به  منحصر  بگیرد. خودآگاهی 
و برنامه ریزی های آینده نیست؛ بلکه آگاهی از 
جز  می کنیم؛  تجربه  لحظه  هر  در  که  هیجاناتی 
الینفک خودآگاهی هر فرد به شمار می رود. هر 

فرد باید بداند که:
خشم با پرخاشگری متفاوت است؛

استرس با اضطراب مزمن متفاوت است؛
بی انگیزه بودن را نمی توان افسردگی نامید

ناکامی، احساس شکست، تجربه کردن خشم چه 
نسبت به خود و چه نسبت به دیگران جزوی از 

موارد  این  تفکیک  برای  است.  فرد  هر  وجود 
باید هیجانات را بشناسیم. فردی که از هیجانات 
خود آگاه باشد، می تواند آنها را مدیریت کند. 
می کند؛  کمک  فرد  به  هیجانی  خودآگاهی 
تجربه  را  هیجانی  چه  حاضر  حال  در  دریابد 
می کند؟ و این پیش شرط ضروری در روابط بین 

فردی موثر است.
خود آگاهی هیجانی آگاهی داشتن از احساسات 
مختلف  موقعیت های  در  شخصی  هیجانات  و 
لحظه  در  که  می دانند  بینش  این  با  افراد  است. 
چه هیجانی را تجربه می کنند و می دانند چگونه 
ممکن است؛ احساسات رفتارهای آنان را تحت 

تاثیر قرار دهد.
در ادامه به برخی از خطاهای رایج در شیوه تفکر 

می پردازیم. 
افرادی که دچار  نظر  به  یا هیچ:  1(.تفکر همه 
این تحریف می شوند، همه چیز باید عالی باشد، 
این گونه  بد است. در دنیاي  این صورت  در غیر 
افراد جایي براي اشتباهات یا معمولي بودن وجود 
ندارد؛ به محض این که اشتباهي مرتکب شوند، 
نتیجه می گیرند که بي فایده هستند. این گونه افراد 
نمي توانند اشتباهات دیگران را نادیده بگیرند و 
اغلب رفتار دیگران را خصمانه ارزیابی می کنند. 

به  محدود  شواهد  براساس  افراطي:  2(.تعمیم 
از  بیش  تعمیم  نتیجه گیري کلي  پرداختن است. 
اندازه یا کلي گویی، فرصت هاي مطلوب را براي 
فرد محدود مي سازد. کلماتی که معانی از جمله 
»همیشه«، »هرگز«، »هیچ کس«، »همه« را برای فرد 

تداعی می کنند.

رخ  من  براي  همیشه  غیرمنتظره  و  بد  »اتفاقات 
می دهد، تا نتوانم کارم را به درستی انجام دهم؛ 
اگر کاری را به درستی انجام دهم جای تعجب 

اول  است!  سخت گیری  معلم  تجربه   
امتحان می گیرد و سپس درس می دهد.

از  مجموعه ای  زندگی  مهارت های 
تکنینک های اکتسابی هستند؛ که کیفیت 
زندگی فردی و اجتماعی را تحت تاثیر 
قرار می دهند.

  خود آرمانی، ایده آلی  است که فرد 
سازد.  آن  شبیه  را  خود  دارد؛  سعی 
رفع  برای  تالش  انگیزه  خودآرمانی، 
را  موجود  کاستی های  و  کمبودها 
فراهم می سازد.

وضعیت  برگیرنده،  در  واقعی  خود    
گذشته و حال هر فرد است.

   از احساسات و هیجانات شخصی در 
موقعیت های مختلف است. افراد با این 
بینش می دانند که در لحظه چه هیجانی 
چگونه  می دانند  و  می کنند  تجربه  را 
ممکن است؛ احساسات، رفتارهای آنان 
را تحت تاثیر قرار دهد.
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دارد! من همیشه شکست مي خورم.«
شتاب زده:  نتیجه گیری  و  ذهن خواني   .)3
باشد؛  داشته  وجود  کافي  شواهد  آنکه  بدون 
فرض را بر این  گذاشتن که مي دانید دیگران چه 
این گونه  من  درباره ی  او  فکرمي کنند.«می دانم؛ 
فکر می کند که...«به پیش بینی آینده  پرداختن و بر 
این باور بودن که آنچه اتفاق افتاده است یا اتفاق 
خواهد افتاد؛ آنچنان غیرقابل تحمل خواهد بود 

که نمي توان آنراتحمل کرد.
آورد؛  نخواهم  دست  به  را  شغل  مثال«این 
وحشتناک است، به هیچ وجه قابل جبران نیست، 

حس می کنم دنیا به آخر رسیده است.«
که  است  سؤاالتی  مي شوداگر؟:  چه   .)4
به  پاسخي که  از  و هرگز  از خود می پرسد  فرد 
این  به  اغلب  نمی شود.  راضي  می دهد  خود 
عنوان  به  اگر...«  مي شود  هستندکه«چه  صورت 
مثال«اگرمضطرب شوم چه؟« یا«اگر نتوانم درست 

عمل کنم چه؟«
شدید  حالت  زدن  برچسب  زدن:  5(.برچسب 
تفکر همه یا هیج است. فرد به جای این که به خود 
استفاده  منفی  برچسب  از  کردم«  اشتباه  بگوید« 
می کند؛ مانند«شکست خورده«، »درمانده«، »نادان« 
و غیره. برچسب ها ذهنیت هایی بی فایده در مورد 
فرد است و در نهایت به خشم، اضطراب، ناکامی 
مثال«من  می شود.  منجر  پایین  نفس  به  اعتماد  و 
به  است.«  بي لیاقت  یا«او  نیستم«  دوست داشتني 
نامطلوب  رفتار  اصالح  برای  باشیم  داشته  خاطر 
تمرکز بر رفتار است و شخصیت فرد را نباید زیر 

سوال برد.
اتفاقات  دلیل  6(. شخصي سازي و سرزنش:به 
صورت  به  را  زیادي  تقصیر  ناخوش آیند، 
غیرصحیح به خود نسبت دادن؛ تمرکز و اشتغال 
این ها  از  بهتر  این مسئله که مي توانستم  با  ذهني 
عمل کنم به جاي توجه به این که هم اکنون چه 

کارهایي را مي توانم بهترانجام بدهم. 
را علت مسائل  یا شرایط  و  نیز سایرین  ای  عده 
ممکن  که  ندارند  توجه  و  کنند  می  تلقی  خود 
است خود نیز در شرایط فعلی سهمی داشته باشند. 
به طور مثال »علت مشکالت زندگی خانوادگی، 
ما این است که، همسرم منطقی نیست.« سرزنش 
به خاطر ایجاد رنجش اغلب موثر واقع نمی شود. 

7(.انکار و نامناسب جلوه دادن :همه مدارک یا 
شواهد علیه افکارمنفي  را ردکردن است .به طور 
مثال: تفکری بر این اساس که«دوست داشتني 
نیستم« هر مدرکي که نشان دهد افراد برای فرد 
ارزش و احترام قائل هستند را رد مي کند. درنتیجه 

افکار غیرمنطقی پذیرفته می شوند. 
به منظور فائق آمدن بر چنین تفکراتی، سواالتی از 

جمله موارد زیر را از خود بپرسید: 
این  داردکه  وجود  مدارکي  و  شواهد  چه   -

فکردرست باشد؟
اتفاقی که امکان  - بدترین وناراحت کننده ترین 

دارد رخ دهد چیست؟
- واقع بینانه ترین چیزي که می تواند اتفاق بیافتد 

چیست؟
- من در این مورد چه کاری می توانم انجام دهم؟

به 

مانند  تحقیر  و  سرزنش  با  همراه  برخورد  جای 
دوست مهربان با خود برخورد نمایید.

 به جای درست و حتمی دانستن یک فکر منفی، 
نشانه ها و شواهد واقعی آن فکر را بررسی نمایید.

کمتری  عاطفی  بار  که  کنید  استفاده  زبانی  از   
داشته باشد؛ به طور مثال به جای »باید داشته باشم« 

بهتر است داشته باشم.
وقتی صفتی را به خود یا شخص دیگری نسبت 
می دهید؛ از خود بپرسید« معنی حقیقی این صفت 
یا  کنم  شخصیت سازی  می خواهم  چیست؟« 

شخصیت سوزی؟ 
امتیازات و زیان هاي یک احساس، مانند عصباني 
قدر  هر  مانند  منفي  فکری  تاخیر،  از یک  شدن 
یادداشت های  در  را  است  بي فایده  کنم  تالش 
روزانه  بررسی کنید. این افکار چه تاثیرات مثبت 

و منفی بر عملکرد شما دارد؟
نهاد  آسیب پذیرترین  و  کوچک ترین  خانواده 
اجتماعی در برابر آسیب های اجتماعی است؛ به 
اکثر مشکالت، آسیب ها و همچنین  طوری که 
خانواده ها  در  ابتدا  موفقیت  زمینه های  اولین 
می یابد.  راه  جامعه  به  سپس  و  می گیرد  شکل 

آموزش  جلسات  در  خانواده ها  شرکت  لزوم 
که  است  ارکانی  جمله  از  زندگی  مهارت های 
شمار  به  سالم  جامعه  و  خانواده  بخش  نوید 
می رود. با توجه به این که بنیان شخصیت افراد 
قبل از 7 سالگی شکل می گیرد و سنین کودکی 
بهترین سن برای یادگیری پایدار به شمار می رود؛ 
بهتر است آموزش مهارت های زندگی، پیش از 
اولیه  پیشگیری  با  بتوانیم  تا  آغاز گردد؛  دبستان 
از بروز بسیاری از آسیب های فردی و اجتماعی 

جلوگیری کنیم. 
یادمان باشد:

ازعدم  سرشار  دنیای  در  بقا  و  فعالیت  برای 
باشیم،  توانمند  که  هم  قدر  هرچه  قطعیت، 
برنامه ریزی همه جانبه کرده باشیم به موفقیت 
و آرامش نخواهیم رسید؛ مگر اینکه به حضور 
قدرتی ورای قدرت بشریت که انگیزه بخش 
ایمان  است،  ناامیدی  یا  شکست  هر  از  پس 

داشته باشیم.
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حتماً شما هم متوجه شده اید که مرگ یک حیوان مورد عالقه کودک چقدر 
می تواند برای او دردناک باشد، حتی مرگ یک جوجه که چند بار به او غذا 
داده است، حاال تصور کنید این کودک فرد حامی خود و یا بزرگسالی که از 
وی حمایت می کند را از دست می دهد. به عبارتی دیگر این احساس ناراحتی 
و غمگینی در کودکان همان سوگ است. سوگ حالت اندوه و ناراحتی شدید 
درونی در واکنش به از دست دادن شخص، یا چیز خاصی است. هر کودکی به 
روش خاص خود با پدیده سوگ روبرو می شود. ما نباید از کودکان انتظار داشته 
باشیم به یک گونه و یا مثل ما سوگواری کنند. ممکن است بگویید این اتفاق 
خیلی زیاد رخ نمی دهد اما بد نیست بدانید 4 درصد از کودکان و نوجوانان قبل از 
سن 18 سالگی مرگ یکی از والدین را تجربه می کنند و اگر سایر اعضای خانواده 
و دوستان را هم اضافه کنیم، این تعداد بیشتر هم می شود. کودکانی که متاثر از 
بیماری ایدز هستند، بیش از دیگر کودکان در معرض تجربه مرگ و یا از دست 

دادن فرد عزیز و یا سالمتی قرار دارند. 
همانطور که بارها و بارها عنوان شده بیماری اچ.ای. وی/ ایدز یک بیماری است 
که در میان جوانان و یا درسنین باروری شیوع بیشتری دارد، کودکانی که با ایدز 
و یا از والدین مبتال به ایدز متولد می شوند هرروزه رو به فزونی دارند و عدم توجه 
و نادیده گرفتن شرایط روحی و روانی این کودکان می تواند باعث افسردگی و 
انزوا و ایجاد احساس نا ایمنی در زندگی کودکان شود. این کودکان با مطلع شدن 
از عدم سالمت خود ویا والدین و یا با روبرو شدن با مرگ پدر و یا مادر خود بر 
اثر ایدز ممکن است مراحل سوگ را تجربه کنند. کودکان در مقابل فقدان و یا 

از دست دادن چیزی واکنشهایی از خود نشان می دهند.
می توان رایج ترین واکنشها را بنا بر تحقیقات جان بالوی این چنین دسته بندی 

نمود؛ 
1.  ضربه و ناباوری: 

کودکان معموال« بصورت تکذیب کردن خبر، سعی در انکار واقعه دارند. گاهی 
والدین در این مرحله از گریه نکردن کودکان خود نگران می شوند اما این خود، 

نوعی واکنش سوگ است که در بزرگساالن هم دیده می شود.
2.  دلهره و اعتراض: 

در این مرحله گاهی تسلی دادن کودکان کار ساده ای نیست.
3. اضطراب: 

با مرگ یکی از نزدیکان ممکن است احساس ایمنی کودک در هم بریزد و سوال 
کند » اگر بابا مرده، پس مامان هم ممکن است بمیرد « کودکان معموال« از مرگ 
والدین بیش از مرگ خود احساس اضطراب و نگرانی دارند، ترس از مرگ خود 

معموال  در نوجوانی ظاهر می شود.
ترس و اضطراب می تواند بصورت واکنشهای چسبندگی به والدین خود را نشان 

دهد بطوریکه هنگام جدا شدن از والدین واکنشهای شدید نشان می دهند. 
اگر کودک یکی از نزدیکان را از دست بدهد و والد دیگر دچار عالئم مشابه ای 
شود مانند اینکه پدر مبتال به ایدز بوده و همیشه برای بیماری خود قرص مصرف 
می کرده است ، پس از مرگ پدر اگر مادر عالئم جسمانی مشابه پدر را نشان 
دهد و یا مادر هم مانند پدر قرص مصرف کند کودک نگران و مضطرب می شود 

، اضطراب اینکه ممکن است مادر هم مانند پدر از دنیا برود. 
4. خاطرات روشن: 

در وضعیت های بحرانی معموال« ثبت خاطرات با شدت بیشتری صورت می گیرد 
که از آن به ابر حافظه یا Super memory نام می برند این امر باعث می شود 

خاطرات یا تصاویر روشن در ذهن کودکان تکرار شود.
اگر کودکان شاهد مرگ پدر و یا مادر خود بر اثر بیماری ایدز بوده اند، بعدا این 
تصاویر به شکل خاطرات ناخوشایند باز می گردد و حتی تصورات ذهنی برای 
کودک مبتال به اچ.آی.وی/ ایدز ایجاد شود که »من هم به همین شکل خواهم 
مرد« این خاطرات می توانند از یادآوری های مستقیم یا غیر مستقیم یک واقعه 

آغاز گردد، گاهی بصورت کابوسهای تکراری خواب کودک را بهم می زند.
5.  مشکالت خواب: 

بصورت مشکل در بخواب رفتن یا از خواب پریدن است و اگر کلمة » خواب« 
برای توصیف مرگ بکار برده شود، یا به کودکی که پدر خود را از دست داده 
گفته شود » پدر تو به خواب رفته« کودکان ممکن است از خوابیدن بهراسند و یا 
وقتی والدین می خوابند دچار اضطراب شوند. الزم است  برای کودکان فرصتی 
ایجاد شود تا در مورد مرگ فرد عزیز و یا مبتال شدن خود و دیگر اعضای خانواده 
با دیگر افراد  صحبت کنند و مجالی فراهم شود تا در مورد این مسائل  حرف بزنند 

و عمیقا فکر کنند تا این مسائل را با توجه به درک خود بپذیرند.
6.غمگینی و دلتنگی : 

معموال« در کودکان مدت غمگینی کوتاه است و ممکن است به شکل های 
متفاوت ظاهر شود ممکن است گوشه گیر یا منزوی و یا ساکت شوند. غمگینی 
کودک هنگام دیدن خوشبختی دیگران شدیدتر احساس می شود. دلتنگی برای 
یا  به اشکال مختلفی ظاهر شود مثال« جستجوی فرد مرده  متوفی ممکن است 
اشتغال ذهنی یا خاطرات و یا همانند سازی با فرد از دست رفته گاهی ممکن است 

احساس حضور متوفی را بکند.
کودکان برای جستجوی متوفی گاهی از اتاقی به اتاق دیگر می روند، کودکان 
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علیرغم ناراحتی بزرگساالن مایل اند که بارها به عکسهایی متوفی نگاه کنند.  
آنها ممکن است خواستار شنیدن نامه ها یا ماجراهایی دربارۀ او باشند. ممکن 
است اشیایی از متوفی را با خود حمل کنند. برای کودکان، فرد متوفی یک 
قهرمان است و خواهان ابراز عالقه و یا حفظ کردن یاد و خاطره ی وی 
می باشد. بسیاری از کودکانی متاثر از بیماری ایدز در کشورمان پدرانی 
داشته که از طریق سرنگ آلوده و یا خالکوبی در زندانها مبتال شده اند، این 

کودکان پس از مرگ پدر،
خاطرات عزیز از دست رفته شان می باشند. گاهی کودک ویژگی های 

خواهان گرامیداشت متوفی را در خود منعکس می کند و نقش های او
را به عهده می گیرد .

 به عبارت دیگر با همانند سازی با متوفی سعی در نزدیک کردن خود به او 
را دارند. تالش برای همانند سازی در کودکان معموال« بصورت ناخودآگاه

بوقوع می پیوندد و کودک سعی دارد با اینکار بقیه افراد خانواده را تسلی 
دهد و گاهی با اینکار سعی می کند که مورد توجه قرار گیرد. 

اگر کودک به گونه ای رفتار کند که گویی متوفی بخشی از درون کودک 
را اشغال کرده باشد، بهتر است کودک به یک متخصص روانپزشک ارجاع 

داده شود. 
روشهای متفاوت کودکان برای نزدیک شدن به متوفی نشان دهنده درد رها 

کردن او بوده و آنها را در پذیرش گام به گام فقدان یاری میدهد.
کودک در سوگ ممکن است واکنشهای دیگر مانند؛ کم خوابی، کابوس 
بازمانده،  افراد  به  بی قراری، چسبندگی  ادراری،  شبانه، کم اشتهایی، شب 
بغل کردن، نوازش کردن آنها، تنها نخوابیدن، گوشه گیری، گریه کردن، 
و  توجه  کاهش  تحصیلی،  افت  طوالنی،  و  ممتد  سکوت  پرخاشگری، 
تمرکز، فراموشکاری، اشکال در تصمیم گیری، افکار خودتخریبی، احساس 
خشم، اندوه، گناه، درماندگی، ناتوانی، نومیدی، تنهایی، ترس و اضطراب، 
سرگیجه، احساس خستگی و کسالت، تنگی نفس، آه کشیدن زیاد، خشکی 
دهان، طپش قلب، احساس کرختی و سنگینی در بدن، ضعف عضالنی، 

احساس گرفتگی و خفگی در گلو، درد معده و... داشته باشد.
تقلید  مرده،  شخص  رویاهای  مانند،  عالئمی  است  ممکن  کودکان  این 
رفتارهای او، الگو قرار دادن و ایده آل کردن رفتار و شخصیت وی، بازگو 
کردن وقایع مرگ و مراسم و خاطرات او، احساس اینکه شخص مرده به 
طریقی با اوست، طرد کردن دوستان قدیمی و جستجوی دوستان جدیدی 
که شرایط مشابهی را تجربه کرده اند، تلفن زدن مکرر در ساعات مدرسه به 
منزل برای چک کردن سالمتی سایر افراد خانواده، مشکل توجه و تمرکز 
روی تکالیف درسی و امور منزل، گریه کردن ناگهانی وسط کالس درس، 
جستجوی اطالعات پزشکی در مورد شخص مرده، احساس نگرانی راجع به 
وضعیت سالمتی خویش و گاهی بی تفاوتی نسبت به آن و نیز نیازبه مراقبت 
و توجه از طرف دیگران هم از دیگر عالیمی است که در کودک سوگوار 

داشته باشند.

 اشتباهات رایجی درباره سوگ در  کودکان متاثر از بیماری ایدز  وجود 
دارد که به اختصار می توان بیان کرد؛

1.  بهتر است بچه ها در مراسم سوگواری شرکت نکنند.

2.  بهتر است جلوی کودک داغدیده راجع به مرگ و علت مرگ صحبت 

نکنیم.

3. باید از صحبت هایی که در بچه ها ایجاد گریه می کند اجتناب کنیم.

4.  بچه های خردسال آنقدر کوچک هستند که سوگ را نمی فهمند.

5.  اگر خدا می خواست، او را از ما نمی گرفت.

6.  تو هنوز بچه ای، بزرگ که بشوی همه چیز را فراموش می کنی.

7.  او به یک مسافرت طوالنی رفت.

8.  خدا او را از ما گرفت چون او خیلی خوب بود.

9.  او تو را از آسمان ها نگاه می کند، بنابراین بهتر است که بچه خوبی باشی.

10.  او به خواب رفت و دیگر بیدار نمی شود.

11.  تقصیر تو است که مادرت از دنیا رفت.

12.  سوگواری بزرگ ترها روی کودک سوگوار تاثیر نمی گذارد.

13.  گریه زیاد تو را دیوانه می کند، پس زیاد گریه نکن. 

14.  پدرت آدمی معتاد و خالف کار بود پس بهتر که از دنیا رفت.

 

متوفی  به  نزدیک شدن  برای  متفاوت کودکان  •روشهای 
نشان دهنده درد رها کردن او بوده و آنها را در پذیرش 
گام به گام فقدان یاری می دهد.

•همانطور که بارها و بارها عنوان شده بیماری اچ.ای. وی/ 
یا درسنین  بیماری است که در میان جوانان و  ایدز یک 
باروری شیوع بیشتری دارد، کودکانی که از والدین مبتال 
به ایدز با بیماری اچ.آی.وی/ایدز متولد می شوند هرروزه 
نادیده گرفتن شرایط  به فزونی دارند و عدم توجه و  رو 
روحی و روانی این کودکان می تواند باعث افسردگی و 
انزوا و ایجاد احساس نا ایمنی در زندگی کودکان شود.

سوگ  همان  کودکان  در  غمگینی  و  ناراحتی  •احساس 
است. 
سوگ حالت اندوه و ناراحتی شدید درونی در واکنش به 
از دست دادن شخص، یا چیز خاصی است.
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اچ آی وی و ایدز چیستند؟
ایجاد  بیماری  انسان ها  در  ریز  موجودات  برخی 
می کنند که به آنها میکروب می گویند. میکروب ها 
با چشم و حتی ذره بین دیده نمی شوند. ویروس ها 
از میکروب ها هستند که فقط می توانند  نوع  یک 
تولید مثل کنند.  در بدن موجودات دیگر رشد و 
مانند  انسان  بیماری های  برخی  عامل  ویروس ها 

سرماخوردگی، آبله مرغان و زگیل هستند.
موجب  گذشته  سال  سی  در  اچ آی وی  ویروس 
ویروس  این  است.  شده  زیادی  انسان های  مرگ 
انسان، دستگاه دفاعی آن را  بدن  به  از ورود  پس 
یک  نگهبانان  که  دشمنی  مانند  می کند،  تخریب 
دیگر  و  ببرد  بین  از  دیگری  از  پس  یکی  را  قلعه 
کسی نباشد که به سربازان بگوید دشمن چگونه و 

از کجا حمله کرده است.
وقتی که تعداد زیادی از نیروهای دفاعی بدن کشته 
شوند میکروب های دیگر هم به آسانی به بدن حمله 
در  و  می گویند  ایدز  مرحله  این  به  که  می کنند 
بنابراین  نهایت آن فرد اگر درمان نشود، می میرد. 
ایمنی بدن  دستگاه  که  است  ویروسی  اچ آی وی 
ایجاد  را  ایدز  نام  به  بیماری  و  می کند  تخریب  را 

می کند.
راه های سرایت اچ آی وی کدامند؟

اچ آی وی در مایعات بدن وجود دارد ولی فقط از 
سه راه منتقل می شود:

•ورود مقداری خون از فرد ناقل به فردی دیگر که 
شامل انتقال خون و فراورده های آن و نیز استفاده 

از سرنگ غیر استریل در تزریقات

•آمیزش جنسی بدون کاندوم بین زن و مرد یا بین 
دو مرد و حتی دو زن

زایمان  بارداری،  زمان  در  به جنین  مبتال  مادر  •از 
یا شیردهی

نباید نگران سرایت اچ آی وی از راه روبوسی، بغل 
و  حمام  مشترک،  ظرف  در  غذاخوردن  کردن، 
استخر مشترک یا دست زدن به ابزارهای عمومی 
مثل تلفن یا میله اتوبوس بود. نیش حشرات یا گاز 

گرفتن حیوانات نیز راه سرایت اچ آی وی نیست.
آیا افراد مبتال به اچ. آی .وی. می توانند به کار و 

زندگی معمول خود ادامه دهند؟
شده  گفته  راه های  از  فقط  اچ. آی .وی.  •چون 
دچار  افراد  با  کردن  زندگی  می کند،  سرایت 
کنار  در  کردن  کار  یا  خانه  یک  در  اچ. آی .وی 
آنها هیچ مشکلی ندارد. اگر بیماری دیگری نداشته 
هر  در  می توانند  اچ. آی. وی  به  مبتال  افراد  باشند، 
شغلی از جمله آرایشگری، آشپزی و قصابی بدون 
کار  مشتری ها،  به  بیماری شان  سرایت  از  نگرانی 

کنند.
تشخیص  چگونه  را  اچ. آی. وی.  به  ابتال 

می دهند؟
چون مدتی طول می کشد تا ویروس دستگاه دفاعی 
بدن را ضعیف کند، در این مدت فرد مبتال در ظاهر 
روی  از  وقت  هیچ  بنابراین  می رسد.  نظر  به  سالم 
اچ آی وی  به  مبتال  کسی  بگویید  نمی توانید  قیافه 

است یا نیست.
باید  ایدز  یا  اچ آی وی  به  ابتال  تشخیص  برای 
مشاوره  داد.  انجام  را  آن  آزمایش های مخصوص 

پیش از انجام آزمایش و بعد از آن با یک روانشناس 
عنوان  با  مراکزی  دلیل  همین  به  است.  الزم  ماهر 
کلینیک  )یا  رفتاری  بیماری های  مشاوره  مرکز 

مثلثی( در کشور ما راه اندازی شده است.
و  می شود  آشنا  آزمایش  نحوه  با  مشاوره  در  فرد 
بکند.  باید  چه  سالم تر  زندگی  برای  که  می فهمد 
برای آزمایش اچ. آی .وی خود فرد باید داوطلبانه 
اقدام  و رضایتش را به مشاور یا پزشک اعالم کند. 
می گردد  تلقی  محرمانه  آزمایش  نتیجه  همچنین 
فرد  وقتی  مشاور  می شود.  داده  او  به خود  فقط  و 
می فرستد،  آزمایشگاه  به  را  آزمایش   داوطلب 
معرفی بدون نام  و به صورت شماره کد خواهد بود 

تا اسم و مشخصات فرد فاش نشود.

وقتی میکروبی مانند اچ. آی .وی وارد بدن می شود، 
برخی سربازان دفاعی بدن شروع به تولید و پرتاب 
به  که  می کنند  آنها  سوی  به  مخصوص  تیرهایی 
این تیرها پادتن می گویند. آزمایش های مربوط به 
آنها که  از  نوع  اند که یک  نوع  اچ. آی. وی چند 
در  را  پادتن ها  این  می شود وجود  استفاده  معموال 

خون بررسی می کند.

   دکتر امید زمانی؛
 پژوهشگر، پزشک عمومی ، عضو هیات امنا و عضو شورای ایدز انجمن 

احیاء ارزشها

کردن،  بغل  روبوسی،  راه  از  اچ آی وی    
و  حمام  مشترک،  ظرف  در  غذاخوردن 
وسایل  به  زدن  دست  یا  مشترک  استخر 
منتقل  اتوبوس  میله  یا  تلفن  مثل  عمومی 
نمی شود. 

اچ . آی . وی./ایدز و 
راه های سرایت آن
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 چون از هنگام ورود ویروس به بدن تا هنگامی که 
پادتن کافی تولید شود چند هفته طول می کشد، 
گزارش  منفی  آزمایش  نتیجه  است  ممکن 
شود، در حالی که ممکن است آن فرد مبتال به 
اچ.آی. وی شده باشد و دوره ای قرار داشته باشد 
که به آن. دوره پنجره می گویند. در دوره پنجره 

فرد می تواند بیماری را به دیگران انتقال دهد.
برای تشخیص این بیماری در خون می توان به 
 )Elisa( مراکز بهداشت مراجعه و آزمایش الیزا
را درسه مرحله انجام داد. مرحله اول یک ماه ، 
مرحله دوم پس از 3 ماه و مرحله ی سوم شش 
ماه پس از آخرین رفتار پرخطر صورت می گیرد.
به  هست  اچ آی وی  آزمایش  از  دیگری  نوع 
ذرات  خود  وجود  که   )PCR(پی سی آر نام 
ویروس را بررسی می کند ولی گران تر است و 
همه جا امکان پذیر نیست. این آزمایش گاهی 
برای تشخیص در نوزادانی که مادرشان مبتال به 
ویروس اچ آی وی بوده است، استفاده می شود. 
معمول  آزمایش های  جزو  اچ آی وی  آزمایش 
پزشکی برای بررسی سالمت )چک آپ( نیست. 
بایستی که در برگه درخواست دقیقاً نام آزمایش 
انجام  را  آن  آزمایشگاه  تا  ذکر شود  اچ آی وی 

دهد. 
چرا آزمایش اچ آی وی اجباری نمی شود )برای 

ازدواج، ورود به کشور و...(؟ 
همان گونه که گفته شد انجام آزمایش تنها پس 
از مشاوره منطقی است. در کشور ما اچ آی وی در 
بین جمعیت عمومی خیلی کم است یعنی تقریبا 
از هر 500 تا هفتصد نفر یکی مبتالست. از طرفی 
با در نظر گرفتن دوره پنجره که در آن با وجود 
ویروس در بدن، نتیجه آزمایش منفی است، اجبار 
افراد در مکان یا زمانی خاص به انجام آزمایش 

معقول، به صرفه و کارآمد نیست.
سرایت جنسی  اچ آی وی چگونه است؟

چون ویروس در مایعات جنسی زن و مرد مبتال 
از  اچ. آی. وی  سرایت  دارد،  وجود  اچ. آی. وی 
راه آمیزش جنسی امکان دارد. حتی در یک بار 
تماس جنسی با فرد مبتال اچ .آی. وی هم امکان 
جنسی  آمیزش  تعداد  چه  هر  و  هست  سرایت 
به  مبتال  است  ممکن  بیشتر  باشد،  بیشتر  کسی 

اچ آی وی شود.
این ویروس در مایعات جنسی قبل از انزال و هم 
در مایع منی مردها وجود دارد؛ بنابراین حتی اگر 
مردی مبتال به اچ. آی. وی آمیزش جنسی بدون 
انزال با فردی داشته باشد، ممکن است او را مبتال 

به اچ آی وی کند. 
از نظر سرایت اچ آی وی آمیزش جنسی در مقعد 
بسیار خطرناکتر از آمیزش از راه واژن است و به 
همین دلیل مردانی هم که با مردان دیگر آمیزش 
جنسی می کنند در معرض خطر ابتال به اچ.آی.

بین  در  ویروس  دریافت  خطر  دارند.  قرار  وی 
مردان همجنس گرای مفعول بیشتر است.

تفاوتی  به اچ آی وی  ابتال  آیا زن و مرد در 
هست؟

زنان به دالیل مختلف بیش از مردها ممکن 
است به اچ. آی. وی. / ایدز مبتال شوند:

•در ارتباط جنسی از راه واژن زنان 4 برابر بیش تر 
هستند.  اچ آی وی  به  ابتال  خطر  در  مردان  از 
پخش  واژن  مخاط  وسیع  سطح  در  ویروس ها 

می شوند.
واژن حاوی  ترشحات  با  مقایسه  در  منی  •مایع 
مقادیر بیش تری ویروس است که آسیب پذیری 

زنان را در مقایسه با مردان بیش تر می کند.
طرفین  از  هریک  در  آمیزشی  •عفونت های 
می تواند خطر ابتال را تا 10 برابر افزایش دهد اما 
این مسأله در زنان مهم تر است چون عفونت در 
زنان اغلب عالیم چندانی ندارد یا دیر عالمت دار 

می شود.
•در بسیاری از فرهنگ ها زنان از نظر اجتماعی 
و اقتصادی وابسته به مردان هستند و نمی توانند به 
درخواست آمیزش مردشان »نه « بگویند یا به او 

اصرار کنند از کاندوم استفاده کند.
•ارتباط جنسی خشن یا به زور )مانند تجاوز که 
منجر به خراشیدگی شود( احتمال سرایت بیماری 

را افزایش می دهد.
روابط  است  ممکن  شوهر  جوامع   برخی  •در 
مانند  رفتارها  سایر  یا  پرخطر  و  متعدد  جنسی 
تزریق مواد را داشته باشد، اما زن تنها در ارتباط 
با شوهر باقی می ماند. بنابراین در عین این که در 
از طریق شوهر  ندارد  پرخطری  رفتار  ظاهر زن 

دچار بیماری می شود.
•زنان ممکن است به لحاظ فرهنگی نتوانند بحث 
استفاده از کاندوم را مطرح کنند؛ چون تلویحاً 
معنی آن خیانت شوهر یا خودشان تلقی می شود.

•زن ممکن است برای تهیه خرج زندگی تن به 
آمیزش جنسی غیرقانونی بدهد.

خود  سالمت  مراقب  بیش تر  باید  زنها  بنابراین 
باشند.

برخی بیماری ها از راه آمیزش جنسی از فردی به 
فرد دیگر سرایت می کنند. این ها را بیماری های 
سوزاک،  می گویند.  مقاربتی(  )یا  آمیزشی 
از  ایدز  و  تبخال  )سیفیلیس(،  کوفت  آتشک، 

جمله این بیماری ها هستند.
برخی رفتارهای جنسی از نظر واگیری بیماری های 

آمیزشی پرخطر حساب می شوند از جمله:
و   )واژینالی  کاندوم  بدون  جنسی  •آمیزش 

مقعدی(
•آمیزش جنسی مرد با مرد

•آمیزش در زمان قاعدگی )خونروی زنانه(
•آمیزش جنسی به زور 

•اشتراک بازیچه های جنسی
•آمیزش دهانی بدون کاندوم

بیماری های آمیزشی  از سرایت  پیشگیری  برای 
در  کنیم.  رعایت  را  نکات  برخی  است،  الزم 
خواهیم  سالم تری  آمیزش  کار  این  با  حقیقت 

داشت.
اصول آمیزش سالم تر عبارتند از:

پرهیز از آمیزش پیش از سن 18 سالگی

آمیزش فقط با یک نفر و نه بیشتر در هر دوره 
از زندگی

رابطه  هر  در  کاندوم  از  استفاده  با  آمیزش 
جنسی

  نیش حشرات یا گاز گرفتن حیوانات نیز 
راه سرایت اچ آی وی نیست.

  زندگی کردن با افراد مبتال به اچ آی وی 
در یک خانه یا کار کردن در کنار آنها هیچ 
مشکلی ندارد.
  در ارتباط جنسی زنان 4 برابر بیش تر از 
مردان در خطر ابتال به اچ آی وی هستند. 
    هیچ وقت از روی قیافه نمی توانید بگویید 
کسی مبتال به اچ آی وی است یا نیست.

با وجود ویروس  پنجره     در دورة 
اچ. آی. وی. در بدن، نتیجة آزمایش منفی 
.است.
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مهم اینه که بتونی؛ خوب باشی، امید باشی، حتی واسه یه نفر.
خودمون  به  بد،  یا  خوب  عملی  هر  نتیجه  دنیاست،  قانون  این 

برمی گرده و تاریخ همیشه تکرار می شه.
منتظر بودم نوبتم بشه، چشمم به دختر جوونی افتاد که، به دیوار تکیه داده 
بود؛ به نظرم باردار اومد، اما چرا نمی نشست؟ صندلی خالی که اونجا بود؟ 
به سمتش رفتم و به صندلی خالی اشاره کردم و گفتم: خوب نیست که با 
چه  بشینم؟  چی  »واسه  گفت  کنه؛  نگام  اینکه  بدون  وایسی.  وضعیتت  این 
فرقی داره؟« گفتم: خوب واسه سالمتی خودت و بچت.« گفت:می خوام که 
هیچ کدوممون، نباشیم. تکلیفم با خودم معلوم نیست، همه می خوان دلداریم 
بِدن، مگه می شه؛ که مادر اچ آی وی داشته باشه؛ اما، بچه سالم به دنیا بیاد؟ 
اگه شانس منه، همه چی برعکس می شه. گلویش از بغضی که فروخورده 
بود؛  متورم شده بود؛ دستم رو روی شونه هاش گذاشتم؛ انگار دلتنگ گرمی 
دستی بود؛ که بار سنگین ابرهای بهاری نهفته در وجودش را رها کند، ولی 

گریه براش الزم بود؛ نیاز داشت که تخلیه بشه کنارش نشستم و گفتم:
»می تونی زندگی عادی داشته باشی، ازدواج کنی و بچه سالم داشته باشی، 
اما چند تا شرط داره، باید داروهات رو به موقع مصرف کنی، خودت پذیرفته 
باشی، و از همه مهم تر خودت رو دوس داشته باشی. با ایدز هم می شه زندگی 

کرد. منم مثل توام اچ ای وی مثبتم. منم اولش مثل تو بودم. 
بذار برات یه قصه واقعی بگم؛ می خوام بدونی من کی بودم و کی شدم و 
برات  پیش  سال   10 از  می خوام  می زنم.  حرف  اطمینان  این  با  االن  چطور 
بگم، یه مهمونی خونوادگی بود که، زن عموم گفت«تو مثل دخترمی، عقد 
بابای  و  عمو  حرف  رو  نمی خوای  که  تو  بستن.  آسمونا  تو  رو  پسرم  و  تو 
خدا بیامرزت حرف بزنی؟ پسرم، ازدواج کنه خوب می شه، می ره سرکار و 

سربه راه می شه. نگران هیچی نباش؛ تا کار پیدا کنه، من خرجیتون رو می دم. 
به فکر خودت نیستی به فکر خواهرات باش تا تو ازدواج نکنی اونا، نمی تونن 
خوندی!  هم  زیاد  کافیه،  خوندی؛  درس  راهنمایی  دوم  تا  کنن،  ازدواج 

آخرش که باید بچه داری کنی؛. من صالح تو رو می خوام.«
15 ساله بودم، و نادر18ساله قرارمان این بود که با هم باشیم و در کنار هم، 
نه در مقابل هم، اما وقتی فقط جسمت بزرگ شده باشه، اما روح و روانت 
بالغ نشده باشه و مسئولیت پذیری رو نشناخته باشی؛ ازدواج نمی تونه معجزه 

کنه...
اصالح  رو  مردش  می تونه  باشه  زن  زن،  مردم...«اگه  حرف های  هم  باز  و   
کنه! حتما خونه براش جذابیت نداره که شبا دیر میاد خونه، حتماً زنای دیگه 
بشه؛ همه چی  پدر  معلومه دلش بچه می خواد،  نداری،  تو  چیزایی دارن که 
درس می شه«. و این شده که سارا به دنیا آمد؛ اما زندگی بهتر که نشد، بدتر 
این که  به  بزنیم چه برسه  با هم حرف  یاد نگرفته بودیم  شد. من و همسرم 
تغییر دادن  به فکر جیب خودشونن،  بریم! وقتی فکر کنی« مشاورا  مشاوره 

شرایط توهمی بیش نیست.
 ازدواج منم منم نیست، قبول تفاوت ها و ما شدنه و گرنه مثل دو خط موازی 
محکوم به شکسته... حیف که حاال اینو فهمیدم! قهر و آشتی های هفتگی ما 
حرمت ها رو شکست و وقتی دخترمون 3 ساله بود از هم جدا شدیم. باز هم 
نیش و کنایه های به ظاهر دلسوزانه«خوبه که پدرت زنده نیست این روز ببینه، 
ما توی خونواده، طالق نداشتیم، تکلیف خودت معلوم نیست؛ بچه رو هم 
می خوای نگه داری؟ از قدیم گفتن دختر با لباس سفید میره....« همون هایی 
که به خاطر حرف مردم در موردشون، تن به ازدواج داده بودم؛ مطلقه بودن 
رو پتکی کرده بودن که روز به روز خردتر و خردترم  کرد. اما در اصل اونا 

یا  معروف  پولدار،  که  نیست  مهم 
جذاب نباشی
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نگار. م 

ازدواج  فکر  به  دیگه  نبود.  که  می بود  عاقل  باید  شنونده  بودن  بی تقصیر 
مشکالت  دیدن  با  می کردم  فکر  اومد؛  خواستگاریم  به  اشکان  تا  نبودم؛ 
از حرف های دیگران  بار خبری  این  بره.  اعتیاد پدرش محاله سمت مواد 
نبود! خودم نتیجه گیری کردم » اگه می خواست با دود و دم زندگی کنه، 
گفت«  پرسیدم  اعتیادش  مورد  در  وقتی  یادمه  نمی داد«.  خانواده  تشکیل 
اوناش  از  ما  آ؛  نکنی  بد  فکر  میزارن؛  دورهمی  هفتگی  پدرم  و  عموهام 
از  زندگی  مشکالت  که  می خوایم  کنیم؛  بازی  آبرومون  با  که  نیستیم 

پادرمون نیاره. کارمون سرجاشه، خونواده و دوستامون هم بجاشه.
اعتیاد  به  کارت  وقت  هیچ  می کنی،  مصرف  چی  و  چقدر  بدونی  اگه   
می گن؛  دوستام  اما  می کنم  مصرف  شیشه  تفریحی  فقط  من  نمی کشه؛ 

راحت می تونی بعد از چند روز ترکش کنی.«
رو  دخترم  و  می کرد؛  کار  پدرش  با  می کرد،  عالقه  ابراز  من  به  اشکان   
پذیرفته بود، دیگه از زندگی چی می خواستم؟ از همون اول ازدواجمون 
فهمیده بودم؛ دمدمی مزاجه، یه روز پر انرژی و مرد رویاهایم بود و روز 
بعد دنبال بهانه ای بود؛ که خشمش را با شکستن وسایل خونه یا کتک زدن 
من خالی کنه و من ساده لوحانه این ها رو از فشار زندگی و کار می دونستم. 
وقتی بدبین می شد و به من تهمت می زد، کودکانه خود را گول می زدم، 
»َمرده دیگه غیرت داره« بی خوابی هایش را با بودن در کنار همان دوستانی 
باورم  می کنی.  ترک  را  شیشه  روزه  چند  می گفتند؛  که  می کرد  درمان 
اما اشکان تزریقی شده بود... آن روز سیاه را به خاطر دارم که  نمی شد؛ 
است  محلی  تنها  می کردم  فکر  که  خانه ای  ریختن؛  خانمان  به  طلبکارها 
که هنوز حرمت دارد! دخترم لکنت زبان گرفته بود، شب ادراری داشت؛ 
نمی خواستم بیش از این عذاب کشیدِن خاموشش را ببینم. حضانتش را به 
پدرش سپردم. روی بازگشت به خانه را نداشتم. مونس شب و روزم شده 
زیباتر  برام  را  غفلت  اعصابی که خواب  وارنگ  و  رنگ  قرص های  بود؛ 

می کرد. و روزی خواستم این آرامش را همیشگی کنم... 
»خدای من اینجا بهشته؟ این آدم های سفید پوش فرشته اند؟ چرا نگاه هاشون 

مهربون نیست؟ دارن با کی حرف می زنن؟
» چی فکر کرده؟ ایدز داره حامله شده! به خودش رحم نکرده می خواسته 
شدی؟  حامله  چرا  کنی؛  خودکشی  می خواستی  کنه،  نابود  هم  رو  بچه 

همهمه یکباره از بین رفت؛ 
تعهد پزشکی یادتون رفته، کادر درمانی که اینجور رفتار کنه چه انتظاری 

باید از عامه مردم داشته باشیم؟
 صدا به او نزدیک و نزدیک تر شد و گفت » نمی خوام نصیحتت کنم، االن 

وقتش نیست، فقط باید استراحت کنی، آرام بخش برات تزریق می کنم، 
» می تونی بچه سالم داشته باشی، می تونی مثل آدم های عادی زندگی کنی 

ولی شرط داره، اگه می خوای شرطشو بگم، باید خوب استراحت کنی«. 
با خودم گفتم چه وحشتناک، طفلک چقدر بیچاره است؛ با این که حامله 
بوده خودکشی کرده؟ اون زن کجاست؟ حالم بهتر بشه؛ حتما دلداریش 

می دم! اما کسی جز من که توی این اتاق نیست! حتما اینم یه کابوس مثل 
بقیه کابوس هامه! یعنی من ایدز دارم؟ مجازات کدوم گناهمه؟ اولین بار 
نبود؛ که از ته دل زار می زدم؛ اما، اولین بار بود که گریه، آرومم 
نمی کرد؛ شمارش روزها رو گم کرده بودم. یک روز صبح دوباره اون 
صدای آشنا اومد« امروز مرخص میشی، قرار بود یک چیزایی بهت بگم، 
یکسری داروها هست که باید تحت نظر پزشک مصرف کنی و حتماً هم 
باید سزارین بشی بعد از تولد هم نباید به بچه ات شیر بدی، آدرس جایی که 
باید داروهات رو بگیری، نوشتم. برای گرفتن داروهام به بیمارستان رفتم، 
گوشه ای در انتظار نوبتم کز کرده بودم؛ که گرمای دستی روی شونه هام 

حس کردم » تازه اومدی؟ چند ماهه بارداری؟«
فصل نوی زندگی من از آشنایی با شیرین شروع شد، طعم شیرین زندگی 
را دوباره به یاد آوردم او عضو انجمنی بود که امیدها را احیا می کرد، و 
آینده سازی را یاد می داد. یاد گرفتم که مسئولم، و خدا منو برای مسئولیت 
برای  هم  و  باشم  مفید  خودم  برای  هم  می تونم  کرده؛  انتخاب  بزرگی 
جامعه ام. سخت بود؛ اما، همسرم رو بخشیدم، گفتم اگه بخواد ترک کنه 

منم پا به پا همراهش می یام.
یاد گرفتم که نفرت و عصبانیت گذشته رو که عوض نمی کنه، فقط 
سیستم  اچ آی وی  ویروس  می شه.  ضعیف  خودم  بدن  ایمنی  سیستم 
باعث مرگ کسی  اچ آی وی  و گرنه  رو ضعیف می کنه  بدن  ایمنی 

نمیشه؛ ما باید روح و جسممون رو قوی کنیم.
بغض  نگاه خیره و صدای  با  اومد.  دنیا  به  پسرم سالم  راستی، شکر خدا   
اومده؟  دنیا  به  ببخشی؟ پسرت سالم  تونستی همسرت رو  آلودش گفت« 
ایمنی بدن چطور قوی  می شه؟ گفتم« یکی  بغلش کنی؟ سیستم  می تونی 
یکی بپرس، در مورد حرفام فکر کن؛ منتظر تماست هستم، گفت« یعنی 

االن جواب نمی دی؟ 
گفتم«قرارمون چهارشنبه ها ساعت 9 انجمن احیاء ارزش ها است، چیزایی 
که بهت گفتم؛ حرف یک روز دو روز نیست، من االن 5 ساله که عضو 
انجمن احیاء ارزش ها شدم، چهارشنبه بیا، به کالس معرفی می شی؛ کم کم 
واسه  زندگیت رو  قصه  می تونی  هم  تو  راستی  می گیری.  یاد  رو  اینا  همه 
از  تا  چند  راه  تو  پاشو،  کردم.  کارو  همین  منم  بنویسی؛  انجمن  نشریه 

سواالت رو جواب می دم عزیزم.
تنهایی اش گاهی تنها به اندازه فاصله دستی است؛ اگر پیش برویم،از کجا 

معلوم روزی قرعه به نام ما نباشد؟ 
و

خدایی هست که همیشه در همین نزدیکی است و هیچکـــــــــــــــــــس 
تنها نیست.
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مقدمه
قرآن کریم در بیان حقوق اجتماعی یتیم شیوه های مختلفی دارد.

 و از آنجا که دوران شیرخوارگی و طفولیت، خصوصاً از بدو تولد تا هفت سالگی که پایه های شخصیت هر کودکی در آن سن شکل می گیرد. 
از نظر پرورشی و دوست داشتن و دوست داشته شدن، اهمیت واالیی دارد بر عهده اجتماع است که با برخوردی انسانی آنان را پذیرا باشد تا تلخی 

یتیمی را برای همیشه با خود حمل نکند. 
شاید بتوان گفت که رمز و راز نهفته در خلقت، تولد و طی دوران یتیمی رسول گرامی ما – محمد )ص( یتیم – خاتم انبیا از پدیده های بدیع زندگی 
آن بزرگوار بوده و این دوران بر شخص رسول اکرم )ص( گذشته است. چنان که می دانیم آن حضرت، در زمان کودکی، پدر را از دست داد و 
جدش عبدالمطلب  به رعایت و تربیت وی گماشته شد. این نمونه ، درس خوبی است برای سرپرستی ایتام، برای دیگر افراد جامعه تا با حفظ کرامت 
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انسانهایی  تربیت  در جهت  ارزنده  قدمی  کودکان،  این  و حضانت  ایتام 
شایسته برای جامعه برداشته شود.

تاریخچه :
در  راهپیمایی  یک  که  شد  پایه ریزی  هنگامی  ایدز  یتیمان  جهانی  روز   
بسیج  این  انجام شد. در جریان  نیویورک در سال 2002  در  استریت  وال 
از  بیش  داده شد که  ترتیب  ایمنی جهانی  نمادین  حمایت یابی یک شبکه 
و  یتیم  از کودکان  تا  نام کردند  ثبت  آن  در  دنیا  در سراسر  نفر  میلیون   2
 FXB آسیب پذیر حمایت کنند.  طراح و مجری این طرح، موسس انجمن
خانم آلبنیا می باشد. تاکنون 20 کشور و 800 شهردار و نماینده قانونی از 
کشورهای مختلف به این عضویت این شبکه درآمده اند. انجمن توان یاب 

از  طریق  مکاتبه با انجمن FXB سعی در عضویت این شبکه دارد.
خلبان  وی  است.  شده  تشکیل  بگوند  خاویر  فرانسوا  نام  از   FXB انجمن 
هلیکوپتر ویژه عملیات نجات بود و خلبانی عشق و کار اوبود. وی زندگی 
خود را در سن 24 سالگی در جریان یک ماموریت در کشور مالی از دست 
داد. در سال 1989، مادرش ؛ آلبنیا بواس رووری، خانواده و دوستانش دور 

هم جمع شدند و انجمن FXB را بنیاد نهادند. 
خانه FXB در واشنگتن آمریکا

اولین خانه انجمن  برای کودکانی که ایدز دارند در شهر واشنگتن تشکیل 
تا  اداره می گردد  معمولی)شبه خانواده(  با ساختار خانواده  این خانه  شد. 

کودکان نیازهای عاطفی خود را رفع کنند .
برگزاری برنامه آموزش بین المللی در دانشگاه نیوجرسی

این برنامه توسط انجمن برای مراقبان بهداشتی سراسر جهان برگزار شد تا 
طی آن دانش  و درمان های جدید و قابل دسترس ایدز مورد مباحثه قرار 

گیرد.

انتشار  گزارش "ایدز در دنیا" 
اتحادیه سیاست های جهانی ایدز، گزارش اولین پژوهش مستقل همه گیری 
ایدز در جهان را منتشر کرد. این گزارس شامل پیدایش  اولین مورد ایدز 
در سال 1980، واکنش جهانی نسبت به ایدز و مسائل بحرانی مانند آسیب ها 

می گردد.
7 می- روز جهانی یتیمان ایدز

حدود 250 شهردار و کدخدا به تالش جهانی پیوستند تا توجهات و حمایت ها 
از 100 میلیون یتیم حاصل از ایدز در سال 2010 را جلب کنند.  پیشنهاد روز 7 
می به عنوان روز جهانی "یتیمان ایدز" توسط انجمن FXB که مدافع اصلی 

حقوق یتیمان ایدز می باشد، پیشنهاد گردید.
جنبه  به  تنها  معلولیت   که  است  معتقد  ارزشها  احیا  انجمن  آن،  بر  افزون 
اخیر،   بلکه معلولیت اجتماعی هم در دهه های  جسمی محدود نمی گردد 
است.  نموده  مشکل  دچار  را  جامعه  اجتماعی  و  فردی  ساختار  و  نظم 
 ... گروههایی مانند معتادین، خانواده های بی سرپرست حاصل از ایدز و 
از  حمایت  طرح  یاب  توان  و  ارزش ها  احیاء  انجمن  فوق،  تفکر  براساس 
کودکان یتیم حاصل از ایدز را از تاریخ 10 آذر سال 1386 به فعالیت خود 

افزود.
اردیبهشت ماه  به عنوان یک ارگان غیردولتی، در  انجمن احیاء ارزش ها 
سال 86 برای نخستین بار در ایران برگزار کننده مراسم روز جهانی یتیم ایدز 
بود. این مؤسسه همه ساله به مناسبت بزرگداشت این روز گرانقدرجهانی، با 
هدف ارج نهادن و حفظ کرامت ایتام، همایشی برگزار می کند. امسال هم 
به رسم سالهای گذشته این برنامه در محل اجتماعات انجمن اجرا خواهد 
شد، به امید آنکه کشورمان در سالهای آتی برگزارکننده هر چه باشکوه تر 

این مراسم با طرح ها و ایده های بزرگ تری باشد. 
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هرگز نباید امیدمان را 
از دست بدهیم

با   که  میکنند  سوال  من  از  مردم  اغلب 
ALS چگونه سر می کند.

می کنم  سعی  نیست،  زیاد  من  پاسخ 
زندگی  یک  دارد  امکان  که  جایی  تا 
طبیعی داشته باشم و در مورد بیماری ام 
فکر نکنم و در مورد چیزهایی که باعث 
نتوانم  را  می شوند کارهای مردم عادی 

انجام دهم فکر نکنم.
وقتی فهمیدم بیماری نورون حرکتی دارم، شوک 
من  کودکی  زمان  در  کردم.  تحمل  را  بزرگی 
در بازی های با توپ خوب نبودم و دست خطم 
همین  به  شد.  می  آموزگارانم  نا امیدی  باعث 
اهمیت  فیزیکی  فعالیت های  و  به ورزش  خاطر 
نمی دادم. تنها در رقابتهای قایقرانی داخل کالج 

شرکت می کردم. 
در سومین سالی که در آکسفورد بودم احساس 
بدون  بار  دو  و  شده  زمخت  حرکاتم  می کردم 
بعد که  سال  تا  ولی  زمین خوردم.  واضح  علت 
به کمبریج رفتم و پدرم متوجه قضیه شد اهمیتی 
ندادم. پدرم مرا پیش پزشک خانواده برد. وی مرا 
به یک متخصص ارجاع داد و مدت کوتاهی بعد 
از بیست و یکمین سال تولدم برای انجام تستهای 
تشخیصی به بیمارستان رفتم. در دو هفته ای که 
در بیمارستان بودم تستهای زیادی روی من انجام 
برداشتند،  نمونه  بازویم  عضالت  از  آنها  شد. 
به  حاجب  ماده  و  کردند  متصل  الکترود  من  به 
درون ستون فقراتم تزریق کردند و جریان آن را 
اینها  از همه  بعد  با اشعه ایکس مشاهده کردند. 
چیزی  دارم  بیماریی  چه  اینکه  درباره  پزشکان 
یک  و  ندارم   M.S گفتند  فقط  نگفتند،  من  به 
که  حالی  در  پزشکان  هستم.  "آتیپیک"  کیس 
بیماریم  روی  زیادی  تاثیر  ویتامین  دانستند  می 

ندارد به من ویتامین تجویز کردند. 
تصوری که من داشتم این بود که مبتال به یک 
چند  طی  در  که  هستم  عالج  قابل  غیر  بیماری 
سال مرا از پای در خواهد آورد. در آن زمان دید 
خوبی به بیماریم نداشتم. در زمان بستری پسری 
به علت  بود  بستری شده  که در تخت روبرویم 
بر من  نمی دانستم که چه  "لوکمی" فوت کرد، 
پیشرفت  سرعتی  چه  با  بیماری  و  رفت  خواهد 
کمبریج  به  گفتند  من  به  پزشکان  کرد.  خواهد 
و  عام  نسبیت  مورد  در  تحقیقاتم  به  و  برگردم 

کیهان شناسی ادامه دهم. 
پیشرفت  کارهایم  در  کمبریج  به  بازگشت  در 
اینکه در آن زمان  به علت  خوبی نداشتم. شاید 
علت  به  هم  شاید  نبود،  خوب  ریاضیاتم  زمینه 
بود  نخواهم  زنده  آنقدر  کردم  می  فکر  اینکه 
در  رویاهایم  بگیرم.  را  خود   PHD بتوانم  که 
آن زمان آشفته بودند.تصوری که از خود داشتم 
تصور یک محکوم به اعدام بود. بعد از اینکه از 
ناگهان حس کردم که  بیمارستان مرخص شدم 
چه  شود  انداخته  تعویق  به  مرگم  مجازات  اگر 
توانم  می  که  دارد  وجود  ای  ارزنده  کارهایی 
انجام دهم. رویای دیگری که داشتم این بود که 
فداکاری  دیگران  برای  خود،  باقیمانده  عمر  در 
این کارها مرگ یک چیز  انجام  از  بعد  و  کنم 
خوب خواهد بود. با شگفتی دریافتم که من از 
زندگی بیش از زمانی که پی به بیماریم نبرده بودم 

لذت می برم. 
با  و  کردم  پیشرفت  تحقیقاتم  در  زمان  آن  از 
بیماریم آشنا  تشخیص  زمان  از  قبل  دختری که 
را  زندگیم  نامزدی  این  شدم.  نامزد  بودم  شده 
تغییر داد و میلی برای زندگی به من داد ولی به 
معنی این بود که باید کاری اختیار کنم تا قادر 
بورس  کسب  به  موفق  سپس  باشم.  ازدواج  به 
ازدواج  نامزدم  با  بعد  ماه  تحقیقاتی شدم و چند 
کردم. خوش شانس بودم که در فیزیک تئوریک 
تحصیل می کردم چون تنها جایی بود که بیماریم 
یک معلولیت محسوب نمی شد. در همان زمانی 
که بیماریم پیشرفت می کرد، بر شهرت من در 
فیزیک افزوده می شد. این موضوع باعث می شد 
موقعیتهایی برای من ایجاد شود که کارم منحصر 
به سخنرانی و تدریس  به تحقیق شود و مجبور 

نشوم. 
پیشرفت کرد،  استفان  بیماری  بعدی  در سالهای 
طوری که مجبور به استفاده از ویلچر شد. در این 
پیدا کردن  برای  را  فراوانی  دردسر  ها وی  سال 
برای همسر و سه فرزندش  مناسب  یک مسکن 

متحمل شد. 
خودش  که  بود  قادر  هاوکینگ   1974 سال  تا 
غذا بخورد و به بستر برود و یا از آن خارج شود. 
برای  پرستار  از  استفاده  به  مجبور  زمان  این  از 
انجام امورات شخصی خود شد. در سال 1985 
هاوکینگ دچار پنومونی شد و بعد از بستری در 

بیمارستان عمل تراکئوستومی برای وی انجام شد 
و پس از آن مجبور به استفاده از پرستار 24 ساعته 

گردید. 
قادر  هاوکینگ  تراکئوستومی،  عمل  از  پیش  تا 
برای  فقط  بود هرچند سخنانش  به سخن گفتن 
نزدیکانش مفهوم بود و در سخنرانیها مجبور به 
استفاده از فردی برای تکرار حرفهایش بود. ولی 
از زمان عمل هاوکینگ قدرت ادای سخنانش را 
از دست داد و تنها راه ارتباطش با مردم اشاره ابرو 

بود. 
در این زمان بود که یک متخصص نرم افزار با 
نوشتن یک برنامه به نام Equalizer به کمکم 
الفبای  حروف  انتخاب  امکان  برنامه  این  آمد. 
روی صفحه نمایش را با حرکت انگشت، ابرو و 

یا حرکت چشم می داد. 
یک  به  را  آن  نویسم،  می  را  متنم  وقتی 
نوشتارم  تا  کنم  می  منتقل  گفتار  ترکیب کننده 
تبدیل به صدا شود. اول از یک کامپیوتر دسک 
تاپ بدین منظور استفاده می کردم. بعدا دانشگاه 
کمبریج برای من یک کامپیوتر پرتابل تهیه کرد. 
دقیقه  در  کلمه   15 روش  این  با  توانم  می  من 
بنویسم. همچنین با استفاده از این سیستم می توانم 
 speech کتاب و مقاالت علمی بنویسم. از برنامه
لحن  چون  هستم  راضی  بسیار   synthesizer
سخنانم را هم تشخیص می دهد و باعث ارتباط 
بهترم با مخاطبین می شود. تنها اشکال این برنامه 
این است که به من لهجه آمریکایی می دهد، البته 
روی  کار  حال  در  سازنده  شرکت  متخصصان 

لهجه انگلیسی این برنامه هستند. 
درگیر  خود  بزرگسالی  دوران  تمام  تقریبا  در 
بیماری نورون حرکتی بوده ام. هنوز این بیماری 
نتوانسته است مرا از داشتن یک خانواده و یک 
فرزندانم و همه   ، از همسرم  بازدارد.  موفق  کار 
اند،  کرده  کمک  من  به  که  تشکیالتی  و  افراد 
سپاسگزارم. من خوش شانس بوده ام که بیماریم 
خیلی آهسته تر از معمول پیشرفت داشته است. 
از  را  امیدمان  نباید  هرگز  که  داد  نشان  بیماریم 

دست بدهیم. 

                                            منبع: "پیک توانا، "
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خوش  به حاِل غنچه های نیمه باز

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک،
شاخه های شسته، باران خورده پاک، 

آسماِن آبی و ابر سپید،
برگ های سبز بید، 

عطر نرگس، رفص باد،
نغمة شوق پرستوهای شاد

خلوِت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می  رسد اینک بهار
خوش به حاِل روزگار

خوش به حاِل چشمه ها و دشت ها
خوش به حاِل دانه ها و سبزه ها

خوش به حاِل غنچه های نیمه باز
خوش به حاِل دختر میخک که می خندد به ناز

فریدون مشیری؛
از مجموعة »ابر و کوچه«

چراغ  با   
در  ترانه 
باغ  کوچه 

خاطره

خوش به حاِل جام لبریز از شراب
خوش به حاِل آفتاب

ای دِل من گرچه در این روزگار
جامة رنگین نمی پوشی به کام

بادۀ رنگین نمی بینی به  جام
نُقل و سبزه در میان سفره نیست

جامت از آن می که می باید تُهی ست
ای دریغ از تو اگر چون ُگل نرقصی با نسیم

ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای  دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

گر نکوبی شیشة غم را به سنگ
هفت رنگش می شود هفتاد رنگ
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فریدون مشیری؛
از مجموعة »ابر و کوچه«

تا  مانده  دیگر  گام  چند  فقط 

دوباه شکفتن نوروز و دمیدن 

بر  بهاری  نرم  آفتاب  لطافت 

ر . . .
بام های شه

مرضیه پور تسوجی

فقط چند گام دیگر مانده تا دوباه شکفتن نوروز و دمیدن لطافت آفتاب نرم بهاری بر بام های شهر . . .

تا دوباره جوشیدن آب در چشمه های زالل . . .

و تا سرآغاز دوباره برگ های سبز بر شاخه های جوان درختان تازه برخاسته از  خواب زمستانی . . . 

همه چشم انتظار بهار نشسته اند؛

ولی ما منتظر بهار بزرگ تری هستیم.

ما منتظریم، زمستاِن دستهای بی حر کت امیرحسین بهار شود ، و شکوفه های سالمتی بر بدن های بیمار مونا و علیرضا بروید . . . 

ما چشم به راه بهاری هستیم که دستها و پاهای ساناز جوانه بزند . . .

آری بهار در چشم های کودکی است که می خندد  و ما کوچه های دلمان را به انتظار آن بهار آب و جارو کرده ایم . . .
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درمان کودک مبتال به ایدز برای اولین بار درامریکا 
محققان امریکایی می گویند موفق شده اند کودکی را که از زمان تولد مبتال به اچ آی وی-ایدز بوده است، درمان کنند.

آنها می گویند از داروهای استاندارد استفاده کرده و دوره درمان را بالفاصله بعد از تولد وی آغاز کرده اند. داروهای این دختر 
که اکنون دو سال و نیم سن دارد، متوقف شده است و او تا کنون عالئمی از عفونت را نشان نداده است.

با این حال گفته می شود باید آزمایش های بیشتری انجام گیرد تا مشخص شود اینگونه درمان در کودکان دیگر نیز نتیجه بخش است. اما این نتیجه 
می تواند آغازی برای درمان اچ آی وی-ایدز در کودکان باشد.

 34
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اخبار خارج از سازمان

تصویر یک عضو انجمن فرانسوي مبارزه با ایدز 
که در روز جهاني ایدز روبان قرمز را به مجسمه 
نصب  پاریس  شهر  )جمهوري(  رپوبلیک  میدان 

می کند

دویچه وله -تاریخ :1391/12/15 . کد خبر: 52900

از  را  بیماری  عالئم  آینده  در  کودک  اگر 
گزارش  مورد  دومین  ندهد،  نشان  خود 
در  اچ آی وی-ایدز  درمان  از  شده 

دنیا خواهد بود.
ویروس شناس  پرسوآد،  دبورا  دکتر 
بالتیمور  در  هاپکینز  جان  دانشگاه  در 
یک  در  را  خود  یافته های  آمریکا، 
کنفرانس در زمینه بیماری های عفونی 
»این  گفت:  وی  است.  کرده  اعالم 
نشان می دهد که اچ آی وی-ایدز در 

نوزادان می تواند قابل درمان باشد.«
از تولد این  مدت کوتاهی پیش  تنها 
به  مادرش  ابتالء  از  پزشکان  دختر، 
اچ آی وی-ایدز مطلع شدند. بنابراین 
از  پیش  درمان  برای  کافی  زمان 

بارداری نبود. اما تنها 30 ساعت بعد از تولد، پزشکان تجویز داروهای استاندارد درمان را آغاز کردند. 
در سال 2007 میالدی، تیموثی دی براون، نخستین فردی شناخته شد که از اچ آی وی-ایدز درمان شده است.

پزشکان برای درمان وی از داروهای پیچیده تری نسبت به مورد اخیر استفاده کردند.
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بارداری نبود. اما تنها 30 ساعت بعد از تولد، پزشکان تجویز داروهای استاندارد درمان را آغاز کردند. 
در سال 2007 میالدی، تیموثی دی براون، نخستین فردی شناخته شد که از اچ آی وی-ایدز درمان شده است.

پزشکان برای درمان وی از داروهای پیچیده تری نسبت به مورد اخیر استفاده کردند.

گچساران - خبرگزاری مهر: عدم اجرای قانون 
مناسب  عدم  ویژه  به  معلوالن  از  حمایت  جامع 
سازی محیط شهری برای این قشر در گچساران، 
زیادی  مشکالت  با  را  شهر  این  معلولین  جامعه 

مواجه کرده است.
سازمان  آمار  طبق  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
جهانی بهداشت بیش از600میلیون نفر از ساکنان 
جهان به علل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی 

دچار ناتوانی و معلولیت هستند.
براساس آمارهای بین المللی بیش از 12 درصد 
از جمعیت ایران را معلوالن تشکیل می دهند و 
و  کهگیلویه  مسئوالن  گفته  طبق  درحالی  این 
معلولیت در  نرخ  باالترین  استان  این  بویراحمد، 

کشور را دارد.
از آنجا که معلول به کسی گفته می شود که بر اثر 
به  صورت مستمر دچار  یا ذهنی،  نقص جسمی 
اختالل قابل توجهی در سالمت و کارایی عمومی 
باشد، ایجاد شرایط ویژه برای رفاه حال آنان در 

محیط زندگی ضروری است.
این ضرورت بود که باعث تدوین قانون حمایت 
دارای  کشورهای  جزء  ایران  و  شد  معلوالن  از 
قانون مدون حقوق معلوالن است اما با این حال 
برخی از این قوانین هنوز روی کاغذ مانده و به 
در  خصوص  به  رضایتبخش  و  کامل  صورت 
استانهای کوچکتر اجرا نمی شوند که باید به طور 

جدی مورد توجه و اجرا قرار گیرد.
سه  اختصاص  شهری،  محیط  سازی  مناسب 
درصد از مجوزهای استخدامی از قبیل رسمی و 
پیمانی و کارگری به معلوالن، استفاده از امکانات 
دولتی  نقل  و  وسایل حمل  و  فرهنگی  ورزشی، 
به صورت نیم بها، پرداختن به موضوع معلوالن 
اختصاص  ملی،  رسانه  در  آنها  توانمندیهای  و 
به  قیمت  ارزان  استیجاری  مسکن  10درصد 
معلوالن و ... از جمله مواردی است که در قانون 

جامع حمایت از معلوالن پیش بینی شده است.
محیط شهری گچساران  سازی  مناسب  عدم 

برای معلوالن
براساس ماده دو قانون جامع حمایت از معلوالن، 
تمام وزاتخانه ها، سازمانها و موسسات وشرکتهای 
در  موظفند  وانقالبی  عمومی  نهادهای  و  دولتی 
واماکن  ساختمانها  احداث  و  تولید  طراحی، 
عمومی ومعابر و وسائل خدماتی به نحوی عمل 
کنند که امکان دسترسی و بهرمندی از آنها برای 

معلوالن همچون افراد عادی فراهم شود.
معلول در شهرستان گچساران  افراد  این حال  با 
ایاب و ذهاب  از قبیل  با مشکالت بسیار زیادی 

برخی  و  شهری  فضای  مناسب سازی  عدم  و 
تجهیزات  نبودن  روز  به  و  اداری  محیط های 

توانبخشی مواجه هستند.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان گچساران گفت: 
یکی از مشکالت معلوالن در گچساران نبود پل 
عابر پیاده در خیابان های اصلی و پر رفت و آمد 

این شهر است.
مهران کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار 
داشت: در اکثر مواقع عبور از این خیابان ها نه تنها 
برای معلوالن بلکه برای افراد معمولی هم خطر 

آفرین است.
ترافیکی  بار  و  موانع  وجود  داشت:  بیان  وی 
نبود  و  گچساران  گذر  زیر  احداث  از  حاصل 
و  مدارس  و  ادارات  در  محیطی  مناسب  شرایط 
معلوالن،  راحت  استفاده  برای  بیمارستانها  حتی 
شرایط زندگی اجتماعی این افراد را دچار مشکل 

کرده است.
معلوالن  ازمشکالت  دیگر  یکی  کشاورز 
ویلچرنشین در شهرستان گچساران را نبود وسائل 
ویلچر  جابجایی  برای  متناسب  عمومی  نقلیه 
وجود  ضرورت  افزود  و  کرد  عنوان  معلوالن 
اینگونه امکانات جزء نیازهای ضروری این قشر 

است.
وی بیان داشت: نبود سالن های ورزشی مناسب و 
مشکل مسکن معلوالن از دیگر دغدغه های افراد 

معلول در گچساران است.
وی با بیان اینکه تسهیالت مسکن مهر هم نتوانسته 
سازد،  برطرف  را  معلول  افراد  از  برخی  مشکل 
اظهار داشت: اقساط تسهیالت مسکن مهر برای 
افراد معلولی که شغلی مناسبی و توان پرداخت 
به معضل بزرگی  نیز  اقساط تسهیالت را ندارند 

تبدیل شده است.

مشکل سه درصد اشتغال معلوالن در نهادهای 
دولتی پیگیری می شود

شناخت  و  بررسی  گفت:  گچساران  فرماندار 
جز  معلوالن  مشکالت  از  آگاهی  و  فرهنگی 

نیازهای امروز جامعه است.
سه  سهم  موضوع  اینکه  بیان  با  شفیعی  محمد 
در  دولتی  ادارات  در  معلوالن  اشتغال  درصد 
پیگیری  قابل  اجرایی  های  دستگاه  نیاز  صورت 
است، افزود: موضوع اشتغال معلوالن را با گرفتن 

وکیلی مجرب پیگیری خواهیم کرد.
پرداخت  در  را  معلوالن  توانایی  عدم  شفیعی 
اقساط مسکن مهر را از عمده مشکالت معلوالن 
باید  مسکن  بنیاد  حمایت  با  کرد:  وبیان  دانست 

مشکل مسکن  معلوالن برطرف شود. 
وی  معلولیت را یک یادگاری از طرف خداوند 
مراجعه  احترام  و  تکریم  افزود:  و  کرد  عنوان 
راس  در  بایستی  می  ادارات  به  معلول  کنندگان 
قرار  گچساران  شهرستان  ادارت  مسئوالن  امور 

بگیرد.
رغم  به  گچساران  خیز  نفت  شهرستان  معلولین 
همه این کمبودها، امیدوارانه برای حل مشکالت 
خود تالش می کنند و موانع روح بلند آنها را اسیر 

خود نمی کند.
در  مسئوالن  سنگین  وظیفه  از  این  حال  این  با 
فراهم سازی زمینه رفاه آنان نمی کاهد. چرا که 
تالش در این راه، باعث حضور و فعالیت بیشتر 
این افراد در عرصه های مختلف جامعه، مشارکت 
آنها در تصمیم گیری ها و جلوگیری از یاس و 

سرخوردگی ها می شود. کد خبر: 1793985

درد مضاعف معلوالن ازعدم مناسب سازی فضای شهری
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حامی  مادران  که    1391 خردادماه  در  چهارشنبه  روزهای  از  یکی  در 
آموزش  و  سازی  ظرفیت  های  کالس  در  ها  هفته  دیگر  مانند  سالمت 
مهارت های زندگی شرکت کرده بودند، یکی از مادران حامی سالمت 
)زنان سرپرست خانواده مبتال به بیماری اچ.ای.وی/ایدز(، تقاضای اعزام 
به کربال را در کالس، به مدیریت مطرح نمود. مدیریت انجمن پس از آن 
امکان طرح و بررسی ابعاد مختلف آن را پذیرا گشت. این امر به شدت 
موجب مسرت و شادی مددجویان شد. به دنبال این موضوع مسئوالن و 
الزم   اقدامات  ها،  ارزش  احیاء  و  یاب  توان  خیریه  های  انجمن  مدیران 
از  پس  دادند.  انجام  زیارتی  سفر  این  به  مددجویان  اعزام  در جهت  را  
جناب  والمسلمین  االسالم  حجت  با  سفر،  این  شرایط  واجدین  تعیین 
ای صورت گرفت   مکاتبه  زیارت  و  رئیس سازمان حج  آقای موسوی، 
تا  امکانات  اداری این سفر را فراهم آورد. در ادامه تعداد 38 زائر برای 
این سفراز میان کلیه مددجویان ) مادران حامی سالمت و مادران کودک 
توان یاب( به همراه تعدادی از مدیران انجمن انتخاب شدند . انجمن احیاء 
و توان یاب پس از انتخاب زائرین دو جلسه برای کلیه زائرین به منظور 
هماهنگی الزم با کاروان در این سفر و پیشگیری از حوادث غیر مترقبه 

برگزار کرد.
یاب  توان  و  احیاء  های  انجمن  پوشش  تحت  مددجویان  بهمن   19 روز 

تحت مدیریت دفتر حج و زیارتی میقات نور عازم کشورعراق شدند. 
ساعت 9:45 روز پنج شنبه 19 بهمن سال 1391 کاروان از مقابل مسجد 
امیرالمومنین )ع( در نزدیکی انجمن به سمت عراق حرکت کرد. در طی 
نیایش  قرائت دعا و  مسیر مراسم های مختلف مذهبی و نوحه سرایی و 
توسط مداحان اهل بیت برگزار شد که سختی و دوری راه را برای زائران 
همدان،  شهرهای  از  مسیر  در  کاروان  گردانید.  سهل  )ع(  حسین  امام 
کرمانشاه، ایالم و ... گذشته و از مسیر مرز مهران از کشور خارج شد. در 

روز جمعه 20 بهمن ساعت 13:00 اتوبوس به نجف اشرف رسید و زائران 
در هتل فاطمیون مستقر شدند. پس از ادای نماز، استراحت و صرف نهار 
در ساعت 16:00 همه زائران در صحن حرم امیرالمومنین )ع( گرد آمدند 
و پس از قرائت اذن دخول همه وارد حرم مولی الموحدین علی ابن ابی طالب 
)ع( شدند و به راز و نیاز با خدا و زیارت پرداختند. تا ظهر روز شنبه از حرم مطهر 

حضرت علی )ع( زیارت کردند.
 عصر روز شنبه نماینده شرکت شمسا برای مالقات زائران این سفر، به 
هتل مراجعه و خیرمقدم و خوش آمدگویی را به مادران حامی سالمت 
و مادران کودکان توان یاب  اعالم کرد. کاروان در همان روز  ساعت 
14:00 به سمت مسجد کوفه حرکت کرد و اعمال و فرایض آن مکان را 
انجام دادند . روز یکشنبه  22 بهمن ساعت 8:00 صبح کاروان به سمت 
هتل  به سمت  عبادت  و  نیاز  و  راز  از  پس  و  کرد  سهله حرکت  مسجد 
به زیارت  انجمن  رهسپار شدند. عصر همان روز ساعت 16:00 کاروان 

اهل قبور در وادی السالم پرداختند.
مرقد  زیارت  قصد  به  کاروان  9:00صبح  ساعت   بهمن   23 روزدوشنبه   
کربال  سمت  به  )ع(  عباس  ابوالفضل  حضرت  و  حسین)ع(  امام  مطهر 
حرکت کرد. در مسیر حرکت به سوی کربالی معلی ، مقبره ابراهیم و 
محمد طفالن حضرت مسلم بن عقیل را زیارت کردند و پس از زیارت 
ادامه  معلی  کربالی  سمت  به  خود  حرکت  به  کاروان  مسلم،  طفالن 
زائران در هتل  به کربالی معلی رسید و  داد. همان روز  ساعت 12:30 
به سوی  بلداالمین در کربال معلی ساکن شدند و ساعت 16:00 همگی 
حرم امام حسین )ع( و حضرت ابوالفضل عباس )ع( حرکت کردند و پس 
از قرائت اذن دخول، وارد حرم شدند و هرکس به زبان خود و با کوله 
باری از درخواست و تمنا، به راز و نیاز با خدای خود پرداخت و به ادای 
به کرات،  زائران  نماز و دعا مشغول شدند. روزهای دوشنبه و سه شنبه 

های  انجمن  مددجویان  زیارتی  سفر  گزارش 
توان یاب و احیاء ارزش ها به کشور عراق
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مرقد مطهر امام حسین )ع( و حضرت عباس )ع( را زیارت کردند. 
بعد از ظهر روز سه شنبه ساعت 15:00 کاروان ابتدا از شط فرات  دیدن کرد 
و سپس به سمت خیمه گاه و  تل زینبیه حرکت کرد. این محل تپه اي مشرف 
بر میدان جنگ بوده و روایت شده که حضرت زینب)س( براي دیدن اوضاع 
جنگ و وضعیت برادر گرانقدرشان بر باالي این تپه می رفتند، به همین علت 
به نام تل زینبیه مشهور شده است. تل زینبیه در 25 متري جنوب غربي حرم 

امام حسین)ع( قرار گرفته بود. 
زائران از باب تبرک زیارتنامه حضرت زینب)س( و دو رکعت نماز زیارت 
بانوي  آن  مصائب  یاد  به  و  خواندند  محل  این  در  را  زینب)س(  حضرت 

بزرگوار در این محل نوحه سر دادند. 
بعدازظهر روز چهارشنبه زائران چمدان های خود را بسته و تحویل اتوبوس 
دادند و غروب آن روز جهت وداع با امام حسین )ع( و حضرت عباس )س( 
به مرقد این دو بزرگوار رفتند و با به جای آوردن نماز و دعای توسل و زیارت 
عاشورا و راز و نیاز با خدا با این عزیزان خداحافظی کرده  و آرزوی دیدار 

مجدد نمودند. 
روز پنج شنبه ساعت 8:00 صبح کاروان به سمت کاظمین حرکت کرد و در 
اقامت  الزهراء  فاطمه  زائران در هتل  به شهر کاظمین رسید و  ساعت 12:00 
کردند. کاظمین از دیگر شهرهاي زیارتي و مهم عراق است که در مجاورت 
آن  هاي طالیي  مناره  داشت.  قرار  دجله،  رودخانه  بغداد، سمت غرب  شهر 
امام  و  جعفر  بن  موسی  امام  مطهر  حرم  که  بود  نمایان  بغداد  شهر  داخل  از 
امام  دو  این  مطهر  مرقد  زائران  است.  واقع شده  این شهر  در  )ع(  محمدتقی 
بزرگ شیعه را زیارت کردند. روز جمعه ساعت 6:00 پس از ادای نماز صبح 
در حرم مطهر این دو امام، کاروان به سمت کشور ایران حرکت کرد. زائران 

کردند  صحبت  سفر  این  یادماندنی  به  و  شیرین  خاطرات  از  مسیر  طول  در 
یکدیگر  با  پیش  از  بیش  مادران  زدند.  رقم  برای خود  را  ساعات خوشی  و 
صمیمی و دوست شدند و تمایل خود را از شرکت در کارهای گروهی داخل 
انجمن را اعالم کردند. روز شنبه ساعت 4:30 اتوبوس به تهران رسید و در 
مقابل در انجمن زائران با استقبال گرم خانواده های خود  مواجه شدند. برخی 
از خانواده های زائرین که در مسیر راه برگشت)مانند؛ ایالم، کنگاور، همدان 
به پیشواز  نیمه شب مستقبلین به همراه گوسفند قربانی  و...( قرار داشتند، در 

زائرین عزیز خود آمده بودند.
دستاوردهای سفر:

1-تعالی روح بلند توحید و تمرکز و توجه به رهنمود های ائمه معصومین
2-تعامل، همکاری  و تعاون بیشتر و مؤثرترمیان مددجویان

3-دوستی و مودت بیشتر مادران حامی سالمت با مادران صاحب فرزند معلول 
و آشنایی بیشتر دو گروه با هم به ویژه افزایش اطالعات و دانش هر گروه با 

مسائل و موضوعات گروه متقابل 
به ویژه مادران  4-کاهش وابستگی ها و نگرانی های مادران از کودکانشان 
صاحب فرزند معلول )فرصتی پیش آمد تا برای مدت 10 روز کودکان دور از 

مادر و وابستگی به مادر زندگی را تجربه نمایند.(
5-تخلیه روانی و پاالیش روحی 

6-افزایش آرامش و اطمینان قلبی زائرین  پس از زیارت از اماکن متبرکه 
7-ایجاد فرصتی برای خودشناسی زائرین و کسب اعتماد به نفس 

8-ارتقای مهارت های ارتباطی و دیگر مهارتهای زندگی برای مددجویانی با 
تحصیالت پایین و کاربردی کردن این مهارتها   
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چگونگی شکل گیری مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان )مشهد(
مقدمه

در این نوشتار از موسسه ای سخن می رود که 
ای  اندیشه  قالب  در   1377 سال  در  آن  وجود 
شورانگیز در ذهن تنی چند از انسانهای پاک نهاد 
و نیک کردار پا گرفت و درحالی که هیچ گونه 
امکانات و اعتباراتی برای تحقق این اندیشه در 
میان نبود، ایشان با توکل بر عنایات خداوندی و 
به امید یاری نیکوکاران گرامی، کمر همت بستند 
و برای دستیابی به مقصود، پا در عرصه ی عمل 

نهادند.
بدین سان به یمن نیت خیر و درسایه ی جهدو ایثار، 
کنون  تا  هنگام  آن  از  که  نهاده شد  بنیان  کانونی 
نیک  عاشقان  ی  کریمانه  حمایتهای  برکت  به 
اندیش، بالیده و گسترش یافت و امروز با عنوان 
مشهد،  یابان  توان  نیکوکاری  آموزشی  مجتمع 
همچون گذرگاهی سبز و سرزنده به روی توان 
یابان )معلولین جسمی و حرکتی( گشوده است 
و  گیری  گوشه  تاریک  و  سرد  تنگناهای  از  تا 
روزمرگی به درآیند و در پهنه های گرم و روشن 
خویشتن یابی و اعتماد به نفس احساس شیرین 

مفید بودن را در جان پاک خویش تجربه کنند.
مجتمع توان یابان در طی سالیان حیاتش توانسته 
است بدون بهره گیری از اعتبارات دولتی برای 
صدها معلول جسمی و حرکتی راه گشا باشد و 
آنان را به عنوان توان یاب به سوی عرصه های نشاط و 
پویایی رهنمون گردد و این همه به همت خیرین 
گرانقدری بوده است که با کرامتهای عاشقانه و 
این  کارآمدی  و  پایداری  مخلصانه،  حمایتهای 

مجتمع را تضمین کرده اند.
»چنان بود و در آینده چنین باد«

تاریخچه :
شهر  خیرین  از  چند  تنی   1377 سال  اوایل  در 
مشهد از جمله آقایان حاج کاظم حاجی طرخانی 
و مهندس جواد فهمیده وجدانی در منزل آقای 
نورمندی پور با آقای خسرو منصوریان مدیرعامل 
موسسه رعد تهران که به مشهده آمده بود، جلسه ای 
برگزار و در مورد ضرورت ایجاد موسسه ای مشابه 
تبادل نظر  رعد تهران در شهر مشهد، گفتگو و 
شد آنان به آقای ابراهیم هدایی ماموریت دادند 
که به تهران رفته و از نزدیک در جریان عملکرد 
مجتمع رعد قرار گیرد و درباره چند و چون کار، 
کسب اطالع کند . اقای ابراهیم هدایی در تهران 
اطالعات مورد نیاز را به دست آورده و دلگرم از 
همکاری های مدیریت رعد به مشهد بازگشت 
و گزارشی از آنچه دریافته بود به یاران نیکوکار 
توسط  راستا  همین  در  داشت.  عرضه  خویش 
یکی از خیرین خانه ای بزرگ برای راه اندازی 
جهت  شغلی  مهارتهای  آموزش  و  آموزشگاه 
از آن  و پس  اهدا شد  یابان  توان  پایدار  اشتغال 
آقای منصوریان با کوله باری از تجربه و آگاهی 

و یک دنیا شوق، انگیزه و کاردانی به یاری توان 
یابان آمد تا موسسه ای هم تراز رعد، در زادگاه 
خود و در جوار بقعه منور حضرت ثامن الحجج 
ماه  شهریور  در  سرانجام  کند.  اندازی  راه  )ع( 
پر صفای  فضای  در  افتتاحیه  مراسم  سال 1377 

ساختمان پالک 1199 برگزار گردید.
حاصل  یکسال  از  پس  منصوریان  خسرو  آقای 
کار را به موسسان سپرده و خود عازم تهران شد، 
وی در مراسم خداحافظی یکی از کسانی که در 
مجدانه  صورت  به  موسسه  گیری  شکل  جریان 
همکاری و تالش کرده بود را به عنوان جانشین 
خویش معرفی کرد و ایشان آقای  ابراهیم هدایی 
برای  نیکوکار  یاران  سوی  از  آغاز  که  بودند  

پیگیری این آرمان انسانی مامور شده بودند.
بنیانگذاران این مجتمع مصمم بودند که فعالیت 
با  تعامل  در  و  گیرند  پی  نو  ادبیاتی  با  را  خود 
به  داشتند،  جسمی  آسیب  چه  اگر  کارآموزان، 
شئون  و  کرامت  واجد  و  کامل  انسانی  ی  مثابه 
واال برخورد نمایند. از این رو از همان ابتدا برای 
زدودن عنوان معلول کوشیدند تا این واژه را در 
فرهنگ لغات خود کمرنگ نموده و جایگزین 

آن یعنی توان یاب را »نمود« بخشند.
تامین منابع موسسه :

به  گذشته  سالیان  طی  در  یابان  توان  مجتمع 
آموزشی  خدمات  ارائه  همانا  که  خود  آرمان 
توان یابان )معلولین جسمی و  به  توان بخشی  و 
حرکتی( به صورت صددرصد رایگان می باشد، 
اجرایی  مدیریت  و  است  بوده  پایبند  و  متعهد 
به  عنایت  با  و  فوق  آرمان  به  توجه  با  مجتمع 
ضرورت توسعه و تقویت موسسه، رویکردهایی 
را برای ساماندهی به نظام مالی مجموعه در نظر 
گرفت و در طول سالها آن را موفقیت اجرا کرد 
که در این راستا می توان به چهار محور زیر به 

عنوان شاخصه های اصلی اشاره کرد:
در  جویی  صرفه  رعایت  و  اسراف  از  پرهیز   .1

هزینه ها
2. جذب و پذیرش اعضاء افتخاری، که با صدور 
کارتهای ویژه خیرین به صورت مستمر و ماهیانه 

وجوهی را پرداخت کنند.
3. اطالع رسانی شفاف و صادقانه برای برقراری 
ارتباطات مستقیم با افراد و نهادها به منظور اعتماد 
ایجاد زمینه ی اعطای کمکهای مالی،  سازی و 
اهدای کاالهای ارزنده، ادای نذورات و ارائه ی 
خدمات تخصصی رایگان و برنامه ریزی به منظور 

ایجاد واحدهای فرهنگی و هنری 
ایجاد  منظور  به  ریزی  برنامه  و  سازی  زمینه   .4

واحدهای درآمدزا برای موسسه
طرحهای توسعه:

فضا و ساختمان:
1. ساخت مجتمع آموزشی:

این مجتمع دارای فضای آموزشی بالغ بر 2800 
متر مربع می باشد و با در نظر گرفتن کلیه موارد و 
استانداردهای مد نظر جهت معلولین ساخته شده 
است، به عنوان مثال کارآموزان بدون استفاده از 
آسانسور از طریق رمپ می توانند از کالسهایی 
استفاده  نیز  باشد  می  مجتمع  سوم  طبقه  در  که 

نمایند.
2. ساختمان شماره 2 : 

بنای  به مساحت 500 متر مربع و زیر  بنا  این   .3
600 متر مربع توسط بانوی بزرگواری به مجتمع 
اهدا گردید که با توجه به بافت تجاری منطقه به 
عنوان بازارچه خود اشتغالی مجتمع توان یابان در 
نظر گرفته شد و برخی کالسهای مجتمع در آن 

ساختمان برگزار می گردد.

فعالیتهای مجتمع:
* آموزش دروس  دبیرستانی تا پیش دانشگاهی )راه 
دور( دارای مجوز از وزارت آموزش و پرورش )با 
اعطای مدرک دیپلم( * آموزش توان بخشانه ی 
رشته های گوناگون فنّی حرفه ای تا دست یابی به 
اشتغال * تشکیل دوره های آموزشی کارآفرینی 
منجر به آموختن شیوه های کسب درآمد و کار 
اشتغال * مراقبت  بهتر * واگذاری غرفه جهت 
های ضروری ویژه از قبیل: مشاوره، مددکاری، 
 * فیزیوتراپی  و  دندانپزشکی  پزشکی،  امور 
کتابخانه * آموزش رشته های مختلف هنرهای 
سازی،  شمع  معّرق،  نّقاشی،  قبیل  از  دستی 
عروسک بافی، خیاطی، نقاشی روی پارچه، قالی 
و گلیم بافی، چرم دوزی ... همراه با کارگاه هاِی 
خوداشتغالی و فروشگاه هاِی زنجیره ای صنایع 
دستی در دست ایجاد * آموزش قرآن و آداب 
زندگی * آموزش رشته های مختلف ورزشی از 
بوچیا،   دارت،  تیرکمان،  میز،  روی  تنیس  قبیل: 
ی  برنامه  فوق  فّعالیت  َو   ... میدانی  و  دو  یوگا، 
فرهنگی،زیارتی، تفریحی * تغذیه ی صبحگاهی 
جهت تأمین حّداقّل ِ نیازهای جسمی * خدمات 
تأمین  مسکن،  مشکالت  رفع  قبیل:  از  رفاهی 
جهیزیّه، تقدیم ارزاق در مناسبت ها * برگزاری 
مناسبت هاِی گوناگون *  به  مراسم و جشن ها 
انواع گردش ها و بازدیدهاِی مُفّرح و آموزشی 
* ایّاب و ذهاِب روزانه ی رایگان توسط وسائط 

نقلیّه ِی مناسب سازی شده ...






