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هر  تکنولوژی،  فزاینده  رشد  پی  در 
روی  فرا  بیشتری  مجهوالت  روزه 
می شوند.  خارج  ابهام  هاله  از  انسان ها 
به  تحوالت،  این  آیا  راستی  به  اما 
کرامت انسانی و برخورداری نوع بشر 
از احترام الزم و حقوق مساوی بدون 
در نظر گرفتن شرایط ظاهری و توان 

فیزیکی، نمود عینی بخشیده است؟

این حیطه،  با  مرتبط  مباحث  مهمترین  از  یکی 
موضوع » معلولیت جسمانی و معلولیت اجتماعی« 
است. دو انجمن توانیاب و احیاء ارزشها از جمله 
فعال ترین سازمان های غیردولتی، غیرانتفاعی و 
نیاز  و  حساسیت  که  می روند  شمار  به  مردمی 
روز افزون توجه به این مهم را در نظر دارند و 
قصد آن دارند که فعالیت در عرصه فراهم سازی 
فرصت های برابر و یکسان را به دور از هر گونه 
تفکیک هویت، اعم از جنسیتی، دینی، و ملی، 
برای کودکان توانیاب و کودکان یتیم ایدز و 
خانواده  سرپرست  سالمت)زنان  حامی  مادران 
اثر  بر  را  همسرانشان  که  ایدز  بیماری  به  مبتال 
بیماری ایدز از دست داده اند( را تحقق بخشد. 
لزوم  یاب،  توان  و  ارزش ها  احیاء  انجمن های 
مداخله بهنگام در توانبخشی جسمانی و حمایت 

از کودکانی که نه تنها رنج یتیمی را بر دوش 
دارند بلکه به اشتباه از حقوق مسلم خود به دلیل 
ناآگاهی سایرین نسبت به بیماری ایدز محروم 
شده اند را به عنوان واجب عینی در نظر دارد و 
فرهنگ  در  مراکز مختلف سعی  در  با حضور 
سازی و زودن باورهای غلط دارد. حضور یکی 
از مادران حامی سالمت به همراه دو فرزندش، 
در برنامه ی پر بیننده »ماه عسل« در ماه مبارک 
گسترده  بازتاب  که  امسال،  تابستان  رمضان 
کشوری و برون کشوری به همراه داشت؛ برگ 
در  پروردگار  لطف  به  که  بود  دیگری  زرین 
جهت اطالع رسانی و انگ زدایی از بیماران مبتال 

بر کارنامه انجمن احیائ ارزش ها افزوده شد.
طنین حاصل از این خدمات با توکل، یاری و 
همیاری  و  پرودگارمتعال   از  جویی  استعانت 
پیچیده  نیز  ایران  سراسر  در  داوطلب  عزیزان 
انجمن  الگوی  پایه  بر  است. تاسیس موسساتی 
کرج،  همچون  شهرهایی  در  ارزشها  احیاء 
نمودهایی  است  از جمله  تبریز  مشهد، شیراز، 
که عزم  ما را بیش از پیش در طی طریق مسیر 
خودمان  به  بلکه  خلق  به  نه  رسانی  خدمت 
استوارتر می سازد. زیرا که ما همواره باور داریم 
بزرگ ترین حقیقت جهان پیرامون تغییر است؛ 
تغییر شب و روز، تغییر فصل ها، تغییر سلول های 
بدن در هر لحظه و...  انسان ها نیز از این قاعده 

مستثنی نیستند؛ بایستی پیوسته در حرکت باشند 
و چنانچه در مسیر تعالی قرار نگیرند محکوم به 
فنا و از بین رفتن هستند. در این مسیر تعالی با 
توجه به اینکه کارخیر با فطرت انسان سازگار 
کمک  تاریخ،  طول  در  و  همواره  و  است 
ارزش  یک  عنوان  به  خیر  کارهای  و  کردن 
تلقی شده است .اطالع رسانی، حمایت و کار 
سازمان دهی شده در جهت پیشگیری و مداخله 
در بحران و آسیب های اجتماعی را می توان از 
باورهای  زدودن  و  تغییر  بارز  نمودهای  جمله 
اقشار  از  حمایت  به  تنها  نه  که  برشمرد  غلط 
صورت  آسیب  معرض  در  و  دیده  آسیب 

می پذیرد بلکه ما را متوجه این می سازد که
 »معلولیت مشکل فرد نیست« 

بلکه مسئله ای است اجتماعی که همه در برابر 
آن مسئولیم. 

در این مجال فرصت را غنیمت شمرده و بنده 
انجمن  دو  از  نمایندگی  به  و  نوبه خود،  به  نیز 
احیاء ارزش ها و توانیاب از کلیه کسانی که ما 
را در غنی نمودن مطالب نشریه و همچنین ادامه 
و  تشکر  می نمایند کمال  یاري  و  راه، حمایت 

قدردانی را دارم.

بیایید؛ باران باشیم و بباریم و نپرسیم که کاسه های خالی از آن کیست؟ 
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» کـــــــودک آزاری «

خسرو منصوریان؛ مؤسس و عضو هیئت امناء انجمن احیاء ارزشها

    امرزوه ثابت شده است که سرمایه 
تربیت،  و  تعلیم  راه  در  گذاری 
آموزش و پرورش و رفاه اطفال یک 
جامعه از سرمایه گذاری در هر رشته 
دیگری سودمندتر و نتیجه بخش تر 
است.                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                  

)بخشی از اعالمیه حقوق کودک(

بزرگترین  و  مهمترین  را  تولد  بتوان  شاید 
حیاتش  طول  در  فرد  هر  زندگی  حادثه 
های  ارزش  و  کریم  قران  در  دانست. 
اسالمی نیز خلقت انسان با باالترین تکریم 
خالق هستی همراه است، همچنانکه ارزش 
وجودی یک انسان برابر  با ارزشمندی همه 

انسان ها در نظام هستی تلقی شده است. 
ترین  بااهمیت  فرد  هر  کودکی  دوران 
مرحله زندگی او بوده و می تواند پایه گذار 
او  زندگی  خاطرات  ترین  تلخ  یا  زیباترین 
باشد. زیرا بیشترین بخش شخصیت هر فرد 

در دوران کودکی اش شکل می گیرد. 
روی  پیش  های  چالش  مهمترین  از  یکی 
خدمات  تاکنون  که:  است  این  ما  جامعه 
به  سالم کودکان  تکامل  و  به رشد  مربوط 
فرابخشی  و  سیستمی  نگرش  فقدان  علت 
عمدتاً  کشور،  کالن  ریزیهای  برنامه  در 
مجزا،  غیرهماهنگ،  پراکنده،  صورت  به 
بخشی و بدون توجه کافی به ضرورت های 
است  بدیهی  است.  پذیرفته  صورت  ملی 
درچنین شرایطی کودکان آسیب دیده در 
بزرگسالی مشکالت فردی- اجتماعی خود 
ترتیب  بدین  و  کرده  منتقل  فرزندان  به  را 
تــداوم  مشکالت  نسلی  بین  انتقال  چرخه 
توسعه اجتماعی جامعه را  نهایتاً  یابد و  می 
گوناگون  کند.مطالعات  می  اختالل  دچار 
در  گذاری  سرمایه  که  است  داده  نشان 
برنامه های تکامل طبیعی کودکان منجر به 
کاهش بار بیمــاری های مزمن و معلولیــت 
ها و کاهش هزینه های سیســتم های قضائی 

نوع  این  همچنین  شود،  می  جامعه  در  فرزندان 
سرمایه گذاری با تبدیل کودکان به بزرگساالن 
در  مهمی  نقش  توانند  می  مولدی که  و  سالم 
بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه خود 
ایفا کنند، موجب جبران چند برابری هزینه ها 

در طول زمان می شود.

نوجوانان  و  کودکان  از  حمایت  چرا 
... چرا حمایت و یاری آسیب دیدگان 

اجتماعی؟
زیرا کودک آزاری و غفلت از جمله شایع ترین 
اجتماعی جامعه  مسائل روانی-  ترین  پیچیده  و 
امروزی است و   درحال حاضر به عنوان بزرگترین 
مشکل سالمتی و بهداشتی جهان کنونی به آن توجه 

می شود.   
 طبق آمار سازمان جهانی بهداشت در سال 1999 
چهل میلیون کودک صفر تا چهار ساله درسراسر 
جهان در معرض انواع کودک آزاری ها قرار 
 )Child Abuse(اند. کودک آزاری گرفته 
انواع  مورد  کودک  آن  در  که  است  رفتاری 
سوء  و  توجهی  بی  جنسی،  جسمی،  آزارهای 
استفاده عاطفی قرار می گیرد. کودک آزاری 
از  یکی  عنوان  به  و  است  اجتماعی  آسیب 
اولویت های مسائل اجتماعی و بهداشتی درمانی 
است.  مطرح  جهان  مختلف  کشورهای  در 
پیشرفته  کشورهای  در  حتی  مختلف  آمارهای 
بیشتر تخمینی است و موارد واقعی همیشه بیشتر 
از آمارهای رسمی است؛ زیرا کودک آزاری از 
هر نوع آن )جسمی، جنسی، بی توجهی و غفلت، 

عاطفی( در جوامع مختلف مذموم است و در بسیاری 
از کشورها جرم تلقی شده و برای مرتکب آن عواقب 
قانونی وجود دارد. امروزه از کودکان به دلیل وضعیت 
و موقعیت آسیب پذیری که به لحاظ جسمی، روانی و 
اجتماعی از ان برخوردارند، به عنوان»افراد بالقوه آسیب 
پذیر« یا » افراد دارای پیش زمینه بزه دیدگی« یا »بزه 

دیدگان بالقوه« نام می برند.

بدرفتاری با کودک یکی از وجوه خشونت اجتماعی 
است که آرام به درون جامعه می خزد و ردپای آن 
بدرفتاری  حدود  است  آشکار  ها  جنایت  همه  در 
پدری  و محبت  ازتوجه  از محروم ساختن کودک 
آزارهای  تا  سرپناه  لباس،  )خانواده(،غذا،  مادری  و 
جسمی و جنسی که آشکارا به صدمه دیدن و گاهی 

مرگ منجر می شود، گسترده است. 
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جوامع  و  سنتی  جوامع  در  اگرچه     
بسته، طرح مسائلی از این دست را تابو 
را  آن  می شمارند و گفت و گو درباره 
گسترش بی اخالقی در جامعه می پندارند 
لیکن تجربه های جهانی نشان می دهند 
آگاه سازی در بسیاری  که گفت وگو و 
از کشورها تأثیر شگرف و بازدارنده ای 

در پی داشته است.

سوء استفاده جنسی از کودکان: 
جنسی  استفاده  سوء  ما  بحث  مورد  موضوع 
آن  تعریف  که  است   )Sexual Abuse(
از کودک  بهره کشی جنسی  از  عبارت است 
برای ارضای فرد بزرگسال، مهمترین مسئله در 
سوء استفاده جنسی بهره گیری از عوامل زور 

و اجبار است. 
الگوهای سوء استفاده جنسی به قرار زیر است: 
- داخل خانواده: که بین اعضای درجه اول 
خانواده )Incest( انجام می گیرد که شایع ترین 

آن بین پدر –  دختر است.
آشنا  افراد  را  عمل  این  که  خانواده:  -خارج 
مرتـکب   )... و  خانوادگی  دوست  )همسایه، 

می شوند.
-آیینی:که در فرقه هایی مانند شیطان پرستان، 
اعتقادی  زمینه  پیش  با  جنسی  استفاده  سوء 
خاص و طبق مراسم آیینی صورت می پذیرد. 
-مؤسسه ای: که در مدارس، مهدکودک ها، 

انجــام  بزرگســـال  افراد  توسـط  ها  اردوگاه 
می شود. 

کودکان  به  حمله  شامل  خیابانی،  باالخره  -و 
افرادغریبه  توسط  اغفال  یا  عمومی  اماکن  در 
و  تماسی  انواع  به  جنسی  استفاده  سوء  است. 
تماسی  انواع  در  شود   می  تقسیم  غیرتماسی 
از   استفاده  کردن،  دستمالی  مانند  مواردی 
شی ء برای دخول و رابطه جنسی کامل مطرح 
نمــایی  شامل عورت  غیرتمـاسی  انواع  است. 
)Exhibitionism( پورنوگرافی، استفاده از 
انواع  از  بردن  لذت  و  کننده  تحریک  الفاظ 

واکنش های کودک می باشد.  
افراد باسابقه ی آزار جنسی، فعالیت جنسی را 
بی ارزش می دانند. با این حال بیشتر از دیگران 
وارد روابط جنسی شده، حاملگی های ناخواسته 
های  بیماری  نوجـوانی،  سنین  در  تصادفی  و 
جــنسی و بعضاً روابط جنـسی چندگانه دارند 
قربانی  پیش  از  بیشتر  و  دوباره  ترتیب  بدین  و 

آزار جنسی می گردند.
طرح  بسته،  جوامع  و  سنتی  جوامع  در  اگرچه 
و  شمارند  می  تابو  را  دست  این  از  مسائلی 
گفت و گو درباره آن را گسترش بی اخالقی 
در جامعه می پندارند لیکن تجربه های جهانی 

سازی  آگاه  و  دهند که گفت وگو  می  نشان 
و  شــگرف  تأثیر  کشــورها  از  بسیاری  در 

بازدارنده ای در پی داشته است.
جنـسی  آزار  مرتکـب  مردان  اغـلب  اگــرچه 
می شوند، اما در  حال حاضر آمار زنان مجرم 
در   )1997  ,Leslie( است  افزایش  به  رو  نیز 
مواردی که سوء استفاده جنسی از کودک در 
خانواده رخ داده است، به دلیل تالش مرتکب 
این  معموالً  ماند  می  پوشیده  اتفاق  این  اغلب 
خانواده ها به لحاظ ساختاری آشفته و دارای 
 Dysfunctional( نادرست  عملکرد 
Family( هستند. بیشتر این خانواده ها متعلق 
به طبقه پائین اقتصادی اجتماعی هستند و عوامل 
خانگی،  های  خشونت  وجود  مثل  خانوادگی 
مشکالت  والدین،  فیزیکی  حضور  عدم 
ناپدری،  وجود  مادر،  و  پدر  بین  ارتباطی 
نامادری و اعتیاد در آن ها به چشم می خورد. 
کودکان در تمامی طیف سنی حتی از دوران 
استفاده  سوء  مورد  است  ممکن  شیرخوارگی 

قرار گیرند و این مسئله که کودکان خاصی در 
سنین مشخص در معرض سوء استفاده جنسی 
هستند فقط یک افسانه است و تمامی کودکان 

می توانند در معرض خطر باشند.  
اثرات دیررس و یا زودرس این اعمال نابهنجار 
بر روان و جسم کودک غیرقابل انکار می باشد. 
کودکی که مورد این رفتارهای اکثراً وحشیانه 
قرار می گیرد، بسته به سن و مرحله رشد روانی 
و جسمی که در آن قرار دارد صدمات جبران 
ناپذیری را متحمل می گردد که بعدها اصالح 
و جبران آن ها یا به بهایی بسیار سنگین ممکن 
خواهد  جبران  غیرقابل  اصوالً  یا  و  گردد  می 

بر  سویی  از  سخت  و  سنگین  تاوان  این  بود. 
دوش اجتماع و از سوی دیگر بر گردن روان 

و جان آن کودک معصوم استوار می باشد. 
یا  و  بهداشتی  های  مراقبت  نظر  از  قدم  اولین 
خاص  بهداشتی  های  مراقبت  بگوییم  بهتر 
گونه  این  از  کودک  کردن  آگاه  کودکان 
وی  داشتن  نگه  دور  تاحدامکان  و  خطرات 
این آگاه سازی  زمان شروع  باشد.  می  ازآنها 
به نظر کلیه بزرگانی که صاحب نظرمی باشند، 
از همان زمانی شروع می شود که کنجکاوی 
حین  و  گیرد  می  شکل  کودک  در  جنسی 
به  شروع  رفتن،  دستشویی  آداب  فراگیری 
سؤاالتی در زمینه تفاوت های جنسی دختر و 
پسرو اعضای تناسلی آن ها از مادر می نماید. 
مناسبی  پاسخ  ضمن  که  است  زمان  همین  در 
درنظر  با  کودک  های  پرسش  به   مادر  که 
به  باید  نماید  می  ارائه  وی  سنی  رشد  گرفتن 
زشتی  و  نموده  اشاره  اعضاء  این  خصوصیت 
لمس آن ها را توسط دیگران مورد تأکید قرار 
سالـگی   3/5 تا   3 معادل  تقریباً  این سن  دهد. 
می باشد. اصوالً باید در همین جا اشاره نمائیم 
که آموزش های جنسی از همین زمان الزامی 
می باشد در حـالی که متأسفانه بسیاری از پدر 
و مادرها آمــوزش جنــسی را با وقاحـــت و 
اشتباه  قبیحه  مسایل  توضیح  و  پرده گویی  بی 

می نمایند و نقطه خطر همین جا است. 
اگر این مسائل در ذهن کودک ناشناخته باقی 
بماند پس از رسیدن به سن مدرسه توضیح این 
گونه مسایل را از دوستان و همکالسی ها جویا 
افراطی و اغراق آمیز  با توصیفاتی  می شود و 
و اعجاب انگیز آنان روبرو می شود که بدون 
کودک  یک  پرداز  خیال  ذهن  نظر  از  شک 
و غریب  و شما عجیب  ما  نظر  در  ای  مدرسه 
که  است  آن  نتیجه  بلکه  کرد  نخواهد  جلوه 
جنسی  توضیحی  انحراف  یک  جا  همین  در 
صورت گرفته و کودک مشتاق می شود که به 
بیابد که نتیجه  بعضی منابع دیگر نیز دسترسی 
آن رد و بدل شدن مجالت و تصویرهای مبتذل 
از  ویدیویی  نوارهای  برخی  شاید  و  کثیف  و 
باشد  بزرگتر  کودکان  بین  جنسی  روابط  نوع 
که عاقبت آن آشکار است در حالی که یک 
پدر یا مادر آگاه می تواند با توضیحاتی ساده 

ولی در عین حال خالی از دروغ کودک را از 
این اعجاب و حیرت و سرگردانی بیرون آورد. 
چه بهتر است که ما هم مثل بسیاری کشورهای 
برای  شکل  با  و  راهنمایی  های  کتابچه  دیگر 
نیز  و  نماییم  تهیه  زمینه  این  در  مادرها  و  پدر 
در برنامه های صدا وسیما در درجه اول برای 

مادرها  و  پدر  برای  بعد  درجه  در  و  کودکان 
برنامه های راهنمای ساده و مفیدی بگنجانیم 
جواب  چگونه  سرگردانی  این  از  ایشان  تا 
یابند.  رهایی  پرسش کودکان خود  به  دادن 
راه  بهترین  که:  معتقدند  دانشمندان 
وجود  جنسی  آزارهای  از  پیشگیری 
سخنان  به  که  است  آگاه  بزرگترهای 
فشار  عالیم  و  کنند  می  گوش  کودک 
در  را  او  و  کرده  درک  وی  در  را  روانی 

سازند. نمی  رها  تنها  پرخطر  های  موقعیت 
به  هم  ما  که  است  رسیده  فرا  آن  زمان 
گوشزد  را  موضوع  این  خود  کودکان 
عمو،  حتی  فردی  هیچ  بگوییم  و  نماییم 
غیره  و  مدرسه  فراش  معلم،  برادر،  دایی، 
و  سینه  باسن،  یا  کفل  به  زدن  دست  حق 
را  دختری  یا  پسر  هیچ  جنسی  اعضاء 
و  گردد  می  تلقی  مزاحم  وگرنه  ندارد 
با  را  موضوع  باید  بالفاصله  کرد  چنین  اگر 
جایی  در  اگر  و  کرد  مطرح  بزرگتر  یک 
نبود  دسترس  در  مطمئنی  بزرگتر  که  بودیم 
سایر  یا  پلیس  زدن  فریاد  با  باید  بالفاصله 

نمائیم.  از موضوع آگاه  را  افراد 
به  یا  گفتن  نه  که  بیاموزیم  کودکان  به  باید 
خود  نزد  را  اسرار  بعضی  یا  و  گفتن  کسی 

موارد الزم است. بسیاری  در  نداشتن  نگه 
یا  و  کودکان  به  باید  را  مسائل  این  البته   
طوری  مادرها  و  پدر  به  بعد  درجه  در 
زننده و سوء ظن  اثر ضربه  آموزش دهیم که 
را  کودکان  اطمینان  و  نداشته  برانگیز  
بنحو  خانــواده  و  اجتماع  صالح  افراد  از 
سوی  از  نسازیم،  دار  خدشه  بیمــارگونه 
سطح  در  اصول  برخی  رعایت  دیگر 
جنسی  آزار  از  پیشگیری  در  کاماًل  خانواده 
الزامی به نظر می رسد، حفظ ستر  اساسی و 
در  حیا  داشتن  و  بودن  پوشیده  و  عورت 
که  طور  همان  خانواده،  در  معقول  حدی 
مؤثر  ادیپ  عــقده  آمیز  موفقیـت  حل  در 
نیز  محارم  با  زنا  از  پیشگیری  در  باشد  می 

است.  مؤثر  کاماًل 
این  بزرگـتر  خواهـــران  یا  مــادر  اگر 
نزدیک  برادران  مقابل  در  را  پوشیدگی 
از  نمایند  رعایت  خانواده  بلوغ  سن  به 
زیاد  درجاتی  به  ها  آن  شدن  برانگیخته 
اعتیاد  از  پیشگیری  شد.  خواهد  جلوگیری 
به  خانواده  پدر  مورد  در  ان  درمان  یا  و 
و  الکل  به  اعتیاد  نوع  از  اگر  خصوص 

بـاشـــد. الکلـــــی  مـشـــروبات 

نقشی  جنسی  و  بدنی  آزار  از  پیشگیری  در   
حیاتی خواهد داشت. ارتباط تنگاتنگ مادر 
جهت  پسران  با  پدر  و  دختران  با  خانواده 
بیان تمایالت جنسی طبیعی در سـن  شرح و 
ها  خواسته  این  صحـیح  هدایت  و  بـلوغ 
نقشی  نیز  اخالقی  و  اجتماعی  موازین  برپایه 

داشت. خواهد  بینانه  واقع  و  کلیدی 
نقش  به  اشاره  باید  اینجا  در  متأسفانه   
که  ای  وسیله  بنماییم.  ماهواره  ویرانگر 
صرف  که  آن  جای  به  هایش  برنامه  اکثر 
و  تربیتی  مفید  های  پروژه  دادن  نشان 
مبتـذل  های  فیــلم  صــرف  شود  آموزشی 
که  شود  می  ئی  کاباره  های  نمایش  یا  و 
و  جنسی  تمایالت  افزایش  جز  به  ای  نتیجه 
شهواتی نامتناسب با اجتماع ما در دختر و پسر 

داشت.  نخواهد  نوجوان 
امانتی  کودک  مذهبی  های  دیدگاه  برطبق 

درست  داری  امانت  باید  ما  و  است  خداوندی 
باشیم و ازعهده این وظیفه به خوبی برآئیم. ولی 
اگر کسی بگوید این کودک مال من است و این 

که چطور با او رفتار می کنم به هیچ کس مربوط 
نیست این دیدگاهی خودخواهانه و غیرمنطقی 
است که متأســفانه شامل اکثــریت افراد اجتـماع 
ما می گردد که نتیجه این طرز تفکر چیزی جز 
افزایش میزان آزارهای جسمی و بدنی نخواهد 

داشت.
و  تنبیه  تربیت  و  تعلیم  رابطه  در  اگر  اصوالً   
مجازات جسمانی جایی داشته باشد باید شامل 

قوانین تشکیل انضباط در کودک باشد یعنی: 
1-میزان تنبیه متناسب با عمل خطا باشد. 

صورت  خطا  عمل  به  نزدیکتر  هرچه  2-تنبیه 
گیرد.

3-شدت تنبیه از درجه تولید اضطراب خفیف 
تولید  نه  باشد  برخوردار  تا متوسط در کودک 

اضطراب شدید.
متأسفانه روزی نیست که اکثریت روانپزشکان 
در مرکز روانپزشکی شاهد داغ ها و آزارهای 
جسمانی و روانی این مصیبت اجتماعی نباشند. 
داغ با آتش سیگار و آب جوش شایعترین زخم هایی 
می  مواجـــه  آن  با  کــودکــان  در  که  اسـت 
شویم باید بگویم خوشبختانه یا متأسفانه اکثر پدر 
و مادرها خیلی به سهـولت به ارتـکاب این اعمال 
اعتراف می نمایند. شاید این نکته از همــان جا 
سرچشــمه می گیرد که پدر و مادرها، کودک 

را مایملک خود تصور می نمایند. 
آن ها خیلی زود و راحت می گویند: کتکش 
زدم که آدم بشود و یا یک قرص و چند قاشق 
نکند،  اذیت  را  ما  که  بخوابد  که  دادم  شربت 
اما در موارد بسیار حیاتی که ضربه عمدی پدر 
و مادرها باعث شکستن و دررفتن دست و پای 

کودک شده باشد به انکار متوسل می شوند. 
به ویژه  NGOها  نظر می رسد که مدیران  به 
آن ها که در عرصه اجتماعی فعال هستند، باید 
خیلی صریح تر و طی مصــاحبه های صدا و سیما 
و یا روزنامه ها و مجالت به مردم عزیزمان حق 
فرزندان را بر پدر و مادرها گوشزد نمایند تا از 
این مصایب جلوگیری شود.همچنین آموزگاران 
عزیز ما نیز باید دریابند که دیگر زمان کتک زدن 
کودکان با خط کش و یا توهین و تحقیر آشکار 
آن ها در حضور جمع سپری شده است و رعایت 
این موازین هیچ گونه منافاتی با رعایت احترام 
بسیار  ندارد.اینجانب  شاگرد  توسط  آموزگار 
منطقی می دانم که با تشکیل کالس های آموزشی 
برای مادرها و پدرها به آنان خصوصیات پدر و 

مادر خوب را گوشزد نماییم.
 تشکیل چنین کالس هایی از سطوح ابتدایی و 
یا حداقل از سطح دبیرستان به ویژه در مدارس 
به  سن  همان  از  افراد  تا  گردد  برقرار  دخترانه 
نقاط ضعف خویش آگاه شده و به طور دقیق 
و صحیح معیارهای مراقبت های بهداشتی اولیه 
کودکان  جنسی  و  در حیطه آزارهای جسمی 

کنند. سازی  شفاف  را  کشورمان 

    رعایت برخی اصول در سطح خانواده 
کاماًل در پیشگیری از آزار جنسی اساسی 
ستر  حفظ  رسد،  می  نظر  به  الزامی  و 
عورت و پوشیده بودن و داشتن حیا در 
حدی معقول در خانواده، همان طور که 
در حل موفقیت آمیز عقده ادیپ مؤثر 
می باشد در پیشگیری از زنا با محارم نیز 

کاماًل مؤثر است.

      چه بهتر است که ما هم مثل بسیاری 
راهنمایی  های  کتابچه  دیگر  کشورهای 
این  در  و  مادرها  و  پدر  برای  شکل  با  و 
زمینه تهیه نماییم و نیز در برنامه های صدا 
و سیما در درجه اول برای کودکان و در 
درجه بعد برای پدر و مادرها برنامه های 
راهنمای ساده و مفیدی بگنجانیم تا ایشان 
از این سرگردانی چگونه جواب دادن به 

پرسش کودکان خود رهایی یابند.
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دکتر شیرین احمدنیا     
مدیر گروه جامعه شناسی پزشکی و سالمت انجمن جامعه شناسی ایران

در ســـال هـــای اخیــر در مجمــوعــه ی تالش هایی 
که برای مقابله با گسترش اچ آی وی/ایدز صورت 
های  تفاوت  مسئله  به  پیش  از  بیش  گیرد  می 
جنسیتی توجه شده است چرا که این شناخت 
به تدریج حاصل شده است که زنان و مردان 
به نسبت های متفاوتی در معرض ابتالی ایدز 
مثال،  عنوان  به  شوند،  می  مبتال  و  دارند  قرار 
گذشته از این که از لحاظ شرایط بیولوژیک 
تفاوت های دستگاه تناسلی زنان و مردان، زنان 
پذیرِی  آسیب  و  ابتالپذیری  وضعیت  در  را 
اقتصادی  پایگاه  است،   داده  قرار  باالتری 
مردان،  با  مقایسه  در  زنان  تر  نازل  اجتماعی 
شان  زندگی  مردان  به   که  هایی  وابستگی  و 

پیدا می کنند، نیز منجر به فـرودســـتی بیــشتر 
ایشــان و  فرصـــت های  محدودترشان برای

معرض  را  آنها  که  شود  می  شرایطی  کنترل 
خطر ابتال  قرار می دهد.

شــرکای  به  زنان  اقتصــادی  وابســتگی 
زندگی شان باعث آسیب پذیری بیشتر ایشان 
می شود چرا که از قدرت تصمیم گیری برای 
ابتال  ی  مخاطره  مقابل  در  خود  از  محافظت 
این  نیستند.  برخوردار  اچ آی وی  به ویروس 
به برقراری   نابرابری  در روابط جنسیتی منجر 
و  مردان  میان  در  متفاوتی  رفتاری  هنجارهای 
زنان می شود، به این ترتیب که در جایی که 
از  زنان انتظار می رود پای بند به شرایط تک 
همسری باشند و وفادار به همسران خود باشند، 
در  ممانعتی  با  جامعه  سوی  از  شان  شوهران 

خصوص وارد شدن شان  به روابطی خارج از 
چارچوب زناشویی  روبرو نیستند.

 به عالوه،  در برخی از فرهنگ ها  مقاومتی 
زنان  و  دارد،  وجود  کاندوم  از  استفاده  برای 
کردن  تشویق  یا  وادار   برای  الزم   قدرت  از 
با   مقابله  در  کاندوم  کاربرد  به  شان  همسران 
از  محافظت  منظور  به  وی   آی  اچ  ویروس 

خودشان برخوردار نیستند.  
علی رغم این که در بسیاری از نقاط جهان، به 
باب  در  امیدواری  تر  پیشرفته  ویژه در جوامع 
ایدز به وجود  تثبیت و کنترل  روند گسترش 
مناطق  برخی  در  حال،   این  با  است،  آمده 
این  گسترش  های  نسبت  نظیرآفریقا،  جهان 
بیماری در میان زنان و مردان بسیار نابرابر رشد 

کرده است. 
 در جنوب آفریقا،  زنان رقمی در حدود 58 تا 

62 درصد ابتال را به خود اختصاص داده اند و 
نگاهی به آمارهای جدید نشان می دهد که در 
برخــی مناطق جنــوب افریقا  بیش از یک نفر 
از  هر سه زن، در محدوده ی سنین 25 تا 34 

سالگی،  اکنون با ویروس اچ آی وی به حیات 
خود ادامه می دهد.

زنان نیز مانند مردان در معرض مشکل استیگما 
ابتالی شان  به دلیل  یا برچسب  و انگ منفی 
به این بیمـاری قرار دارند هر چند مشـاهدات 

نشان میدهد که حتی در این زمینه نیز ، زنان 

با مردان، از  به نسبت های باالتری در مقایسه 
انگ  و برچسب منفی مرتبط با شیوه های ابتال
معـنا  این  به  برند  می  رنج  ویروس  این  به 
که جامعه مدارای بیشتری نسبت به مردان مبتال 
که  است  این  بر  تصور  که  چرا  دارد  می  روا 
زنانی که مبــتال شده اند از دایــره ی نجــابت  
خارج شده اند یا زنانی بی مسئولیت و بی بند  و بار 

از  ناشی  عذاب  و  فشار  این  بنابر  و  اند  بوده 
مبتالیان  علیه  زنی  برچسب  و  غلط  باورهای 
به این ویروس، برای زنان به شکلی مضاعف 
تجربه می شود. به نظر می رسد مبارزه با انگ 

و برچســب های ناخوشـایند مرتبـط با  ایدز 
کمابیـــش به همــان اندازه ی دستیـابی به

با  مقابله  برای  موثر  درمانی  های  مراقبت   
بیماری اهمیت و ضرورت دارد. با توجه به این 
که مبارزه با نگرش های منفی و تغییر نگرش   
ایدز و ریشه کن کردن  به   مبتالیان  به  نسبت 
مردم کار  میان  در  ها  زنی  برچسب  این گونه 
آسانی نیست،  الزم است که به دنبال اقداماتی 
برای بهبود شرایط و کیفیت زندگی مبتالیان به 

این ویروس باشیم. 
حکایت  شده  انجام  های  پژوهش  های   یافته 
از این داشته که برخی از اقدامات مداخالتی 
ارائه ی خدمات  گسترده،  رسانی  اطالع  نظیر 
و   مقابله،  های  مهارت  آموزش  ای،  مشاوره 
تماس مستقیم با افرادی که با این ویروس زندگـی 
می کنند در این زمینه موثر واقع شده اند. از سوی 
دیگر می توان، به مداخالت مفید  دیگری نیز 
اشاره کرد  نظیر این که افراد مبتال به ویروس 
انسانی  حقوق  خصوص  در  را   وی  آی  اچ 
شیوه  با  را  آنها  و   داد،  آموزش  شان  بنیادین 
طریق  از  حقوق،  این  احقاق  و  پیگیری  ی 

فرایندهای قانونی و حقوقی آشنا کرد.
بر  نه فقط  ایدز،   اپیدمی  این است که  واقعیت 
سالمت جسمانی بلکه همچنین بر سالمت و رفاه 

اجتماعی –روانی جـوامع تاثیر سـوء باقی
می گذارد. در بسیاری از موارد  افراد اچ آی وی 
ایدز  منفی  انگ  و  تبعیض  قربانیان  به  مثبت،  
تبدیل می شوند و عالوه بر این که ناچارند با 
مشکالت و چالش های مبارزه با خود بیماری 
از  طرد  اضـافی   بار  کنند،  نرم  پنجه  و  دست 
سوی افراد خانـواده یا دوسـتان را نیز متحــمل 
محل  شان،  های  خانه  از  گـاه  و  شوند  می 
رانده  شـان  دوستـی  های  حلقـه  یا  کارشان،  
خشــونت  انواع  قربانی  حـتـی  و  شـوند،  می 

می شوند. 
نیروهای  بسیج  ضرورت  موارد  گونه  این  در 
اجتماعی و راه اندازی انجمن های حمایت از 
گسترش  جهت  در  اجتماعی  دیدگان  آسیب 
حمایت های اجتماعی نسبت به مبتالیان به این 

بیماری بیش از پیش ضرورت می یابد.  

تفاوت های جنسیتی در 
ابتال به اچ آی وی/ایدز ومقابله با انگ زنی مبتالیان

    وابستگی اقتصادی زنان به شرکای 
زندگی شان باعث آسیب پذیری بیشتر 
قدرت  از  که  چرا  شود  می  ایشان 
تصمیم گیری برای محافظت از خود 
در مقابل مخاطره ی ابتال به ویروس 

اچ آی وی برخوردار نیستند.

  در برخی از فرهنگ ها  مقاومتی 
برای استفاده از کاندوم وجود دارد، 
برای وادار   از قدرت الزم   و زنان 
به  شان  همسران  کردن  تشویق  یا 
کاربرد کاندوم در مقابله با  ویروس 
اچ. آی. وی  به منظور محافظت از 

خودشان برخوردار نیستند.

   واقعیت این است که اپیدمی ایدز،  
بلکه  جسمانی  سالمت  بر  فقط  نه 
اجتماعی   همچنین بر سالمت و رفاه 
بـاقی  ســوء  تاثـیر  جوامـع  روانــی 

می گذارد.
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پژوهشگران در بخش دیگري از تحقیق نشان داده اند 
مطالعه  مورد  دندانپزشکان  از  تنها 10درصد  که 
دندانپزشکي  ساده  معالجات  انجام  که  اند  گفته 
در  و  شود  نمي  ایدز  ویـروس  انتــقال  موجب 
از معالجات ساده  عوض 90 درصد دیگر حتي 

نیز به عنوان عامل انتقال ویروس 
نام برده اند. 

میان  در  ایدز  اطالعات  آمارگیري  اولین 
از  بیش  دهدکه  مي  نشان  ایراني  دندانپزشکان 
هاي  مورد روش  در  پرسش شوندگان  از  نیمي 
درباره  یا  نداشته  کافي  اطالعات  ضدعفوني، 

چگونگي انجام ضدعفوني تردید داشته اند. 
دندانپزشکان مورد مصاحبه در این تحقیق،به طور 
میانگین36 سال سن داشته و در زمان آمارگیري 
دست کم در حدود 9 سال به عنوان دندانپزشک 
حرفه اي در مراکز دولتي و خصوصي مشغول به 
کار بوده اند. با این همه تنها هشت درصد آنها از 
اطالعات کافي درباره ایدز برخوردار بوده اند. 

 

پژوهشگراني که نتایج این تحقیق جدید را منتشر 
دندانپزشکان  برخالف  گویند:  مي  اند  کرده 
جوان در بریتانیا و آمریکاي شمالي که به دلیل 
به  اطمینان  با  ایدز،  بیماري  درباره  بیشتر  دانش 
دندانپزشکان  پردازند،  مي  مبتال  بیماران  درمان 

از  کم،  اطالعات  دلیل  به  ایران،  در  جوانتر 
درمان بیماران مبتال به ایدز پرهیز مي کنند. آنها 
اند که نقص عمده  نتیجه گیري کرده  همچنین 
برنامه هاي آموزشي درباره ایدز در 18 دانشکده 
مشـکالت  ایجاد  بر  عالوه  ایران،  دندانپزشکي 
کاري  پنهان  به  بیمــاران،  براي  بیشــتر  دنداني 
بیشتر  گسترش  نتیجه  در  و  ایدز  به  مبتالیان 

بیماري در میان افراد جامعه منجر خواهد شد.
علت دیگر که سبب محرومیت مبتالیان به ایدز 
است،  شده  دندانپزشکی  خدمات  دریافت  از 
مراجعین  تعداد  کاهش  از  دندانپزشکان  ترس 
این  دندانی  درمان  از  پس  درمانی  مراکز  به 
مبتال  از  ترس  معمول  طور  به  است.  بیماران 
دالیل  مهم ترین  از  یکی  ایدز،  بیماری  به  شدن 
دندانپزشکی  مطب های  به  افراد  مراجعه  کاهش 
هم  ایران  در  است.  بوده  گذشته  سال های  در 
خیلی از کسانی که باید به دندان پزشک مراجعه 
کنند، به دلیل ترس از انتقال عفونت، از مراجعه 

به دندان پزشک اکراه دارند. بنابراین با این سطح 
از آگاهی، طبیعی است که اگر دندا ن پزشکی 
در مطب خود اقدام به درمان این بیماران کند با 

اقبال عمومی کمتر مراجعین مواجه شود.
با شتاب افزایش آمار مبتالیان به ویروس اچ. آی. وی 
در دنیا و به خصوص در ایـران، نیاز به درمان های 
با  است.  یافته  افرایش  نیز  ایشان  پزشکی  دندان 
مورد  در  مختلف  طرق  به  که  ننگ  داغ  وجود 
از حقوق  از جمله محرومیت  ایدز وجود دارد، 
اجتماعی، عدم پذیرش از سوی جامعه، تبعیض 
افراد مبتال به اچ آی وی، حال این  و دوری از 
سؤال مطرح است که آیا جامعه دندان پزشکی 
درمان  قبال  در  که  است  شایسته  و  تواند  می 

دندانی این افراد بی تفاوت باشد؟
خدمــات  ارائـه  برای  است  مشخــص  آنـچه 

دندانپزشکی به این بیماران و به جبران گذشته، 
آموزش  در  باید  پزشکی  دندان  های  دانشکده 
بیش از پیش دانشجویان و پذیرش همزمان این 
بیماران پیش قدم باشند تا افراد فارغ التحصیل با 
مسؤولیت  احساس  و  نفس  به  اعتماد  و  آگاهی 

بیشتر اقدام به درمان این بیماران کنند. 
مخاطب دیگر این بحث،خود ما دندان پزشکان 
دوره  در  حداقل  که  پزشکانی  دندان  هستیم. 
تحصیل و بعد از آن مکرر به آن ها تأکید شده 
حفظ  برای  را   عفونت  کنترل  اصول  که  است 
سالمتی خود و بیماران شان تا آنجا رعایت کنند 
که گویی هر فردی را که اقدام به درمـان وی می کنند 
مبتال به ویروس اچ آی وی است. عالئم ایدز در 

مراحل پیـشرفته آلودگی ظاهـرمی شود 
و مبتالیان به اچ آی وی، گاهی تا 14 سال پس 
از ابتالء هیچگونه عالئم ظاهری ندارند. بنابراین 
مراجعه  مطب  به  که  را  کسانی  همه  است  الزم 
می کنند آلوده فرض کنیم و تمهیدات مربوط 
را  وسایل  نمودن  استریل  و  فردی  حفاظت  به 
عام  ضوابط  رعایت  کنیم.عدم  رعایت  کاماًل 
بهداشتی و به جای آن طرد مراجعین ابرازکننده 
در  و  مبتالیان  پنهانکاري  سبب  تنها  بیماری، 
نتیجه گسترش بیشتر بیماري در میان افراد جامعه 
به  با مردم و مراجعین  خواهد شد.و سخن آخر 
وزارت  مسؤوالن  است.  پزشکی  دندان  مراکز 
مورد  هیچ  امروز  تا  اند  کرده  اعالم  بهداشت 
ویروس  به  نفر  یک  ابتالي  از  اي  شده  اثبات 
ایدز در اثر انجام درمان هاي دندان پزشکي در 
ایران گزارش نشده است.ویروس ایدز، ویروسی 
ویروس  این  است.  بسیار حساس  ولی  ترسناک 
ضعیف، در محیط خشک و در مقابل آفتاب در 
عرض چند ساعت از بین می رود.رعایت اصول 
می تواند  دندانپزشکی  مطب های  در  بهداشتی 
از  برای همیشه  را  بیماران  و  خیال دندانپزشکان 
آن آسوده کند. بنابراین غلو کردن درباره خطر 
علمی  مبنای  دندانپزشکی  طریق  از  ایدز  انتقال 
دندانپزشکی،  و  ایدز  رابطه  ندارد.بزرگ کردن 
عالوه بر ایجاد نگرانی در بیماران دهان و دندان، 
موجب گمراه شدن و سرپوش نهادن بر راه های 

اصلی انتقال بیماری می شود.

هنگام  که  ایدز  به  مبتال  بیماران  از  بسیاری 
مراجعه به مراکز درمانی دندانپزشکی، صادقانه 
بیماری خود را ابراز می نمایند، با واکنش سرد و 
امتناع دندان پزشکان از پذیرش و درمان مواجه 
می شوند. این پدیده تکراری و ملموس، موجب 
به  و  افراد،  این  درمان  از  محرومیت  و  رنجش 
شده  بعدی  مراجعات  در  بیماری  کتمان  ناچار 

است.
جدا از تبعات روانی و درمانی بوجود آمده، در 
یابی ترس  به ریشه  این مختصر سعی می شود 
ایدزپرداخته  به  مبتالیان  از درمان  دندانپزشکان 
اولین  براي  پزشکي  گزارش جدید  یک  شود. 
بار نشان می دهد که مبتالیان به ایدز در ایران 
در اثر ترس و عدم اطالع کافي دندانپزشکان، از 

مراقبت هاي دندانپزشکي محروم هستند.
فراگیر  و   عفوني  هاي  بیماري  کنترل  نشریه 
نتایج  خود   2007 ژانویه  شماره  در  بیمارستاني 
ایران  دندانپزشکان  اطالعات  آمارگیري  اولین 

مطالعه  این  است.  کرده  منتشر  را  ایدز  درباره 
نشان مي دهد به رغم دستورالعمل هاي مرتبط 
با نحوه پیشگیری از انتقال ویروس اچ آی وی، 
همچنان بسیاري از دندانپزشکان ایران از مداواي

کنند. مي  خودداري  ایدز  به  مبتال  بیماران 
مشترک  مطالعه  حاصل  که  گزارش  این  در 
بهداشتي  مؤسسه  دو  و  ایراني  پژوهشگران 
که  دندانپزشکاني  اطالعات  است،  بریتانیایي 
از 18 دانشگاه علوم پزشکي مختلف در ایران 

فارس  استان  در  اکنون  و  شده  التحصیل  فارغ 
آماري  جامعه  عنوان  به  هستند  کار  به  مشغول 
این تحقیق مورد استناد قرار گرفته است. نتایج 
فقدان  ی  دهنده  نشان  وضوح  به  تحقیق  این 
میان  ایدز در  بیماري  پایه اي درباره  اطالعات 
پزشکي  دندان  دانشکده هاي  التحصیالن  فارغ 
ایران است. به عنوان مثال در این گزارش آمده 
است: 79 درصد از دندان پزشکان بوسیدن را به 
عنوان یکي از راه هاي انتقال ویروس ایدز نام 
برده اند، در حالي که 60 درصد از آنها انتقال 
اند. قدر  به جنین را رد کرده  از مادر  ویروس 
مسلم، ویروس ایدز با بوسه منتقل نمي شود، اما 
احتمال انتقال آن از مادر به جنین وجود دارد. 
عالوه بر این 80 درصد از دندانپزشکاني که در 
این طرح مورد پرسش قرار گرفته اند، باز هم 
طریق  از  ایدز  ویروس  انتقال  امکان  اشتباه،  به 
بوده  بیمار  استفاده  لیواني که مورد  از  نوشیدن 

را تأیید کرده اند.

دکتر سارا توسلی 
متخصص دندانپزشکی کودکان

آسیـب شناسی ترس دندانپزشکان از درمان مبتالیان به ایدز

براي  پزشکي  جدید  گزارش  یک   0
به  مبتالیان  که  دهد  می  نشان  بار  اولین 
ایدز در ایران در اثر ترس و عدم اطالع 
هاي  مراقبت  از  دندانپزشکان،  کافي 

دندانپزشکي محروم هستند

        الزم است همه کسانی را که به مطب مراجعه 
تمهیدات  و  کنیم  فرض  آلوده  کنند  می 
مربوط به حفاظت فردی و استریل نمودن 
وسایل را کاماًل رعایت کنیم.عدم رعایت 
آنطرد  جای  به  و  بهداشتی  عام  ضوابط 
سبب  تنها  بیماری،  ابرازکننده  مراجعین 
گسترش  نتیجه  در  و  مبتالیان  پنهانکاري 
بیشتر بیماري در میان افراد جامعه خواهد 

شد.

شدن  مبتال  از  ترس  معمول  طور  به       
دالیل  مهم ترین  از  یکی  ایدز،  بیماری  به 
مطب های  به  افراد  مراجعه  کاهش 
بوده  گذشته  سال های  در  دندانپزشکی 

است.

      با وجود داغ ننگ که به طرق مختلف 
جمله  از  دارد،  وجود  ایدز  مورد  در 
عدم  اجتماعی،  حقوق  از  محرومیت 
پذیرش از سوی جامعه، تبعیض و دوری از 
افراد مبتال به اچ آی وی، حال این سؤال 
دندانـپزشکی  جامعه  آیا  که  است  مطرح 
قبال  در  که  است  شایسته  و  تواند  می 
درمان دندانی این افراد بی تفاوت باشد؟
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به  ایمنی  دستگاه  گوئـی  پاسخ  در  تغذیه 
اچ.  ویروس  دارد.  مهمی  نقش  ها  عفونت 
آلوده  را  ایمنی  دستگاه  های  سلول  وی.  آی. 
و گرفتار می نماید. در شش هفته اول عالئمی 
سپس  و  شود  می  ظاهر  سرماخوردگی  شبیه 
که  شود  می  عالمت  بدون  مرحله  وارد  بیمار 
میانگین این دوره 10 سال است سپس ویروس 
زیادی  آسیب  ایمنی  دستگاه  به  وی  اچ .آی. 
وارد می کند و بیمار به مرحله ای می رسد که 
نامـیده  ایدز  یا  اکتسـابی  ایمنی  نقـص  سندرم 
کاهش  باعث  وی  ای  اچ  ویروس   . شود  می 
تعداد لنفوسیت های CD4 و در نتیجه مستعد 
تغذیه  گردد.  می  ها  عفونت  انواع  به  شدن 
خوب و زندگی سالم دو راهکار مهم برای به 
دست آوردن و باال نگه داشتن سطح سالمت و 
کیفیت زندگی است. هنگامی که افراد تغذیه 
مناسب ندارند موانع دفاعی بدن رو به ضعف و 

نابودی می رود. 
علل سوء تغذیه در افراد مبتال به اچ آی 

وی / ایدز:
1-افزایش نیاز به انرژی به دلیل وجود عفونت 

در بدن 
علـت  به  روزانه  رژیم  دریافت  2-کاهش 

یا  دهان  زخم  و  )آفت  اشتهایی  بی 
افسردگی( 

3-سوء جذب به ویژه به دلیل اسهال 
بهترین راه برای اطمینان از دریافت تمام مواد 
مغذی این است که هر روز از 4 گروه اصلی 
گروه  چهار  این  کنید  استفاده  غذایی  مواد 

عبارتند از: 
1-گروه شیر و لبنیات 

2-گروه گوشت و جایگزین های آن 
3-گروه غالت و نان 

4-گروه میوه و سبزیجات 
سیستم  تقویت  در  مؤثری  نقش  نیز  ویتامین ها 

دفاعی بدن دارند. مهمترین آن ها؛ 
کدو،  سبز،  فلفل  اسفناج،  در  که  آ:  ویتامین 
هویج، زردآلو و انبه وجود دارد. دریافت مکمل 
این ویتامین در مادر باردار میزان انتقال ویروس 
اچ. آی. وی. از مادر به جنین را کاهش می دهد.

ویتامین ث: در دستگاه دفاعی و تولید بافت 
پروتئینی و عصبی بدن نقش مهمی دارد و در 
لیمو،  فروت،  گریپ  پرتقال،  مثل  مرکباتی 
کمبود  می شود  یافت  وفور  به  فرنگی  گوجه 
درد  لثه،  خونریزی  بدن،  کوفتگی  باعث  آن 

مفاصل و تأخیر در بهبود زخم ها نقش دارد.
و  اشتهاآور  ترکیب  عنوان  به  ب:  ویتامین 
برنج  و  نان  در  و  شود  می  شناخته  زا  انرژی 
یافت  مخمرجو  اسفناج،  لبنیات،  دار،  سبوس 
می شود. کمبود آن باعث زخم گوشه لب ها، 
اشک ریزش، خشکی چشم و احساس وجود 

شن در چشم می شود. 
به رشد  به همراه کلسیم و فسفر  ویتامین د: 
منبع  کند  می  ها کمک  استخوان  استحکام  و 
اصلی دریافت آن زرده تخم مرغ و نور آفتاب 
 20 تا   10 مدت  به  هفته  در  بار   3 تا   2 است. 
این  به  را  انسان  نیاز  نور آفتاب   دقیقه در زیر 
ویتامین تأمین می کند. کمبود آن باعث نرمی 
استخوان، درد پاها و پوکی استخوان می شود.

ویتامین ای: در سالمت پوست، مو و ناخن 
نقش مهمی دارد. مانند ویتامین ث خاصیت سم 
گندم،  جوانه  ذرت،  روغن  در  و  دارد  زدایی 
زیتون،  گردو،  کنجد،  زمینی،  بادام 

آفتابگردان وجود دارد.  تخم 
از زخم معده مؤثر  ویتامین کا: در جلوگیری 
است که در جعفری، شوید، گشنیز و کلم وجود 

دارد.
سلنیوم: برای فعالیت درست دستگاه ایمنی الزم 
است در غذاهایی دریایی، جگر، گوشت و جود 
میزان سلنیوم  به اچ آی وی  مبتالیان  دارد و در 

کمتر از حد طبیعی است.

به  مبتال  افراد  برای  مناسب  کارهای  راه 
اچ آی وی /  ایدز:

داشته  اختیار  در  سالم  غذای  گرسنگی  هنگام 
یا  با گذاشتن سیب  توانید  را می  این کار  باشید 

انواع آجیل در کیفتان شروع کنید. 
پیچ، هویج، کدو، سیب  بروکلی، کلم  اسفناج، 
انار در پیشگیری  زمینی، توت فرنگی، تمشک، 

از انواع سرطان ها مؤثرند.
استفاده  جو  و  گندم  مانند:  دار  سبوس  غالت 
کنید. محصوالت کم چرب را انتخاب و با مقدار 

کمی چربی پخت و پز کنید.
افرادی که عادت به ورزش کردن ندارند پیشنهاد 
می شود به آرامی شروع کنند و گام به گام مدت 

زمان ورزش کردن را افزایش دهند.
برای درمان بی اشتهایی: 

1-در هر وعده غذایی مقدار اندکی غذا مصرف 
نمائید. 

2-سعی کنید در روز 6 وعده غذایی داشته باشید.
3-غذاهای مورد عالقه خود را بخورید.

 برای پیشگیری از تهوع و استفراغ که در 
اثر داروها یا عفونت رخ می دهد:

1-در هر وعده مقدار اندکی غذا مصرف نمائید.
2-فواصل بین وعده های غذایی 2 تا 3 ساعت

4-غذاهای خشک مانند بیسکویت بخورید.
5-از مصرف غذاهای سرخ کردنی و چرب باشد.

3-از مصرف غذاهای شیرین بپرهیزید.
.6-حداقل دو ساعت پس از غذا دراز نکشید.

7-از زنجبیل همراه با غذا استفاده نمائید. 

برای کاهش عوارض منفی اسهال: 
1-روزانه 8 لیتر یا بیشتر آب بنوشید.

2-مصرف برنج ساده، تخم مرغ آب پز، ماست 
توصیه می شود.

3-هرگز وعده غذایی را حذف نکنید.
4-از خام خواری میوه ها و سبزیجات در زمان 

ابتالء به اسهال بپرهیزید.
5-مصرف نوشیدنی های گازدار و نوشیدنی 

های حاوی قند را کاهش دهید.
6-آرام غذا بخورید .

7-از به دقت شسته شدن یا پوست کندن میوه ها 
و سبزی های خام مطمئن شوید.

شدت  به  ها  رستوران  در  ساالد  مصرف  8-از 
خودداری کنید.

9-هنگام اسهال از موز، برنج، سیب، نان تست، 
نان سوخاری استفاده کنید.

برای پیشگیری از خشک شدن دهان: 
1-نوشیدنی هائی مانند آب سیب استفاده نمائید.

2-شکالت، ترشی استفاده نمائید.
بیسکویت  مانند  خشک  غذاهای  مصرف  3-از 

پرهیز نمائید.
های  وعده  در  را  ماست  خورش،  4-سوپ، 

غذایی خود بگنجانید.
سیاه، کلم، عسل،  ترب  مانند: سیر،  5-غذاهایی 
زنجبیل، هویج، پرتقال، لیموشیرین، جوانه گندم 

را در برنامه غذایی خود بگنجانید.
آب  لیوان  )یک  معجون  روز  هر  توانید  6-می 
روغن  قاشق  دو  ترش،  لیمو  عدد  یک  هویج،  
زیتون مخلوط شده( جهت تقویت سیستم ایمنی 

بدن، استفاده نمائید.

آرزو چراغی
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت امناء انجمن احیاء ارزش ها

یدزتغذیه کاربردی برای
ه ا

ال ب
مبت

ان 
مار

 بی

دریافت  از  اطمینان  برای  راه  بهترین     
تمام مواد مغذی این است که هر روز از 
4 گروه اصلی مواد غذایی  شیر و لبنیات ، 
گروه گوشت و جایگزین های آن ، غالت 

و نان ،میوه و سبزیجات استفاده کنید .

    تغذیه خوب و زندگی سالم دو راهکار 
نگه  باال  و  آوردن  دست  به  برای  مهم 
زندگی  کیفیت  و  سالمت  سطح  داشتن 

است.
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ایدز  و  اچ .آی. وی.  با  مرتبط  تبعیض  و  »انگ 
بیشتر،  ابتالی  از  پیشگیری  موانع  بزرگترین 
فراهم کردن مراقبت کافی، حمایت و کاهش آالم 

ناشی از همه گیری هستند« )یو.ان ایدز 2002(
انگ و تبعیض مرتبط با اچ آی وی و ایدز تقریبا به 
همان قدمت خود همه گیری هستند. اکنون همه 
از سه مرحله  تبعیض یکی  و  انگ  می دانند که 
گسترش  مرحله  اولین  است.  ایدز  همه گیری 
مرحله  است.  جامعه  یک  در  همه گیری  آرام 
است  مثبتی  اچ آی وی  افراد  تعداد  افزایش  دوم 
که سالمتشان رو به وخامت می رود و دچار ایدز 
می شوند. اما این سومین مرحله از همه گیری، یعنی 
گسترش انگ و تبعیض، انکار جمعی و سرزنش 
است که  آسیب زننده ترین مرحله برای سالمت 
دشوارکردن  با  تبعیض  و  انگ  است.  جامعه 
اچ آی وی  با  مرتبط  مسائل  درباره  باز  گفتگوی 
برنامه های  اجرای  برای تدوین و  مانعی  ایدز،  و 

پیشگیرانه مؤثر خواهد شد.
تعریف انگ و تبعیض:

تمام جوامع  در  مختلف  به شکل های  که  انگ 
وجود دارد و سازه ای اجتماعی است که در مناطق 
مختلف دنیا به طور متفاوتی درک میشود. برای 
آن چه در غرب »انگ« خوانده می شود کلمات 
و عبارت های متنوعی در جاهای دیگر دنیا به کار 
می رود. یکی از ساده ترین تعاریف این است که 
برای  بدنام کننده ای است  یا  ناپسند  انگ صفت 

یک فرد یا گروه که موجب کاهش ارزش آنان 
در چشم مردم می شود. انگ ممکن است ناشی 
از خصوصیتی جسمی باشد مانند عالئم بارز یک 
بیماری، یا ناشی از نگرشی منفی به یک رفتار یا 
گروه باشد مانند همجنس گرایان یا تن فروشان. 
انگ زدن گاهی به عنوان فرایندی پویا از بی اعتبار 
با  مرتبط  اغلب  که  شده است  توصیف  کردن 
مسائل کنترل اجتماعی و قدرت در یک جامعه 
است. ایجاد انگ مرتبط با اچ آی وی و ایدز در 
نگرش های  و  افکار  براساس  اغلب  یک جامعه 
منفی قبلی موجود در جامعه و تشدید کننده آن 
به اچ آی وی و  افراد مبتال  است. اغلب معتقدند 
ایدز مستحق بیماری هستند چون کارهایی انجام 
مانند  می داند  ناپسند  را  آنها  جامعه  که  داده اند 

هم جنس گرایی یا بی بند و باری.
با دانستن تعریف می توان مصادیق جداگانه انگ 
احساس شده  انگ  کنیم:  تقسیم  دسته  دو  به  را 
نشانگر  احساس شده  انگ  تجربه شده.  انگ  و 
دیگران  برخورد  از  انگخورده  مردم  انتظارهای 
توان  می  را  احساس شده  انگ  است.  ایشان  با 
انگ زدن به خود یا ترس از انگ توصیف کرد 
و فرایندی روانی و درونی برای فرد انگ خورده 
است و اغلب منجر می شود خصوصیت انگزای 
خود را پنهان کنند تا خود را از تبعات دردناک 
و  اچ آی وی  زمینه  در  نگه دارند.  دور  تبعیض 
ایدز انگ احساس شده ممکن است یک فرد در 

بازدارد چون  آزمایش  دادن  از  را  معرض خطر 
نتیجه  اساس  بر  احتمالی  تبعیض  از  می خواهد 

آزمایش مثبت دوری کند.
انگ تجربه شده عبارتی است که  توصیف می کند 
چگونه یک فرد انگ خورده اعمال تبعیض آمیز را 
تجربه می کند و این اعمال را از دید او به تصویر 
آن  بیانگر  تجربه شده  انگ  مثال  برای  می کشد. 
افشای  برابر  در  انگ خورده  فرد  یک  که  است 
از  یا  اجازه اش،  بدون  خود  اچ آی وی  وضعیت 
دست دادن شغل یا مسکن وقتی مردم وضعیت 
اورا بفهمند یا این که حق ازدواج به او ندهند، چه 

احساسی دارد و چه واکنشی نشان می دهد.
یا  منفی  نگرش  شکل  به  اغلب  که  را  تبعیض 
رفتارها و اعمال مشخص تظاهر می یابد، این گونه 
می توان تعریف کرد: تمایزی علیه یک فرد که 
یا  به یک گروه  تعلقش  به دلیل  باعث می شود 
گمان به آن با او ناجوانمردانه و غیرعادالنه برخورد 
شود. اقدامات تبعیض آمیز ممکن است به شکل 
قوانین رسمی باشند که حقوق و آزادی های برخی 
افراد یا جمعیت ها را محدود می کند مانند قوانینی 
که افراد اچ آی وی مثبت را از دریافت خدمات 
تبعیض آمیز  اقدامات  می کند.  محروم  پزشکی 
ممکن است اعمالی غیررسمی باشند که اعضای 
افراد  تبعید  یا  طرد  مانند  می دهند  انجام  جامعه 

اچ آی وی مثبت از محله.

دکتر امید زمانی 
پزشک عمومی و عضو شورای ایدز و هیئت امناء انجمن احیاء ارزشها 

مروری بر انگ و تبعیض مرتبط با اچ آی وی و ایدز
چرخه ای  در  تبعیض  و  انگ  که  بدانیم  است  مهم 

معیوب می افتند. انگ موجب ترغیب پیش داوری یا

نگرش های تبعیض آمیز میشود. این نگرش ها اغلب به 
شکل رفتارهای تبعیض آمیز در می آیند که توجه را به 
انگ جلب کرده و آن را تقویت می کند. بدین ترتیب 

انگ و تبعیض یکدیگر را تقویت و تشدید می کنند.
مصادیق انگ و تبعیض مرتبط با اچ آی وی و ایدز در 
سراسر دنیا ثبت شده است. افرادی که با اچ آی وی 
زندگی می کنند سوژه شایعات و بدگویی ها بوده اند، 
ازدواج  از حق  شده اند،  دیگران جدا  از  مدرسه  در 
محروم شده اند، خانواده و جامعه آنها را طرد کرده 
است و گاهی به دلیل اچ آی وی مثبت بودن کشته 
شده اند. مطالعات نشان می دهد افرادی که با اچ آی وی 
زندگی می کنند اغلب پیام های انگ زننده را درونی 
می کنند و دچار ناامیدی از آینده و اندوه می شوند. 
افسردگی شدید  از  مثبت  اچ آی وی  افراد  از  برخی 
رنج می برند که آنها را به دوری از تعامل اجتماعی 
متأسفانه  می کند.  جدا  اجتماع  بقیه  از  و  می کشاند 
بسیاری افراد اچ آی وی مثبت وقتی هم در جستجوی 
کمک به خدمت دهنگان سالمت که انتظار می رود 
یاور ایشان باشند، رجوع می کنند باز هم با  تبعیض 
مواجه می شوند. موارد انگ و تبعیض گزارش شده 
در زمینه اچ آی وی و ایدز در مراکز خدمات سالمت 
در سراسر جهان رو به افزایش داشته است. مثالهایی 
در این زمینه عبارتند از: تأخیر یا پرهیز از ارائه درمان، 
دریافت درمان نامناسب، زود ترخیص کردن، امتناع از 
پذیرش، آزمایش شدن بدون رضایت، رعایت نشدن 
رازپوشی، با نامهای بد خوانده شدن و سوژه رفتارهای 

تمسخرآمیز و پست کننده بودن.
علل انگ و تبعیض مرتبط با اچ آی وی و ایدز

عوامل مختلفی در ایجاد انگ و تبعیض مرتبط با یک 
خصوصیت، صفت یا بیماری خاصی در یک جامعه 
تبعیض  و  انگ  درباره  گفتگو  هنگام  دارند.  نقش 
مرتبط با اچ آی وی در مراکز خدمات سالمت، مهم 
عوامل  دارند:  وجود  عوامل  دسته  دو  بدانیم  است 

اجتماعی و عوامل مختص مراکز خدمات سالمت. 
یکی از عوامل مهم اجتماعی سهیم در ایجاد انگ 

و تبعیض مرتبط با اچ آی وی و ایدز، فقدان عمومی 
مطالعات  است.  اچ آی وی  سرایت  باره  در  دانش 
ناپذیری  امکان  از  آگاه  افراد  که  است  داده  نشان 
سرایت اچ آی وی از طریق تماس معمولی کمتر از 
افراد ناآگاه ممکن است علیه افراد اچ آی وی مثبت 
پیش داوری کنند. همچنین چون ایدز یک بیماری 
العالج و فرساینده است به شدت مرتبط با مرگ و 
احتضار است. این ارتباط با مرگ در کنار دانش کم 
درباره اچ آی وی و ایدز موجب افزایش انگ پیرامون 

اچ آی وی و ایدز می شود.
یکی از دالیل دشواری غلبه بر انگ و تبعیض مرتبط 
از  پیش داوری های  با  پیوند آن  ایدز  و  اچ آی وی  با 
اولین  پیرامون  درازمدت  انگ  است.  موجود  قبل 
جمعیت هایی که دچار همه گیری شدند، مانند مردان 
هم جنس گرا، تن فروشان و معتادان تزریقی در انگ 

عمومی مرتبط با اچ آی وی سهم دارد.
 اچ آی وی و ایدز در بخش های مختلف جهان با عنوان 
بدکاره«  زنان  »بیماری  یا  همجنس گرایان«  »طاعون 
نامیده شده است. در کنار این رابطه با جمعیت های 
با  پدید آمد که عفونت  باوری  انگ خورده  قبل  از 
اچ آی وی را فقــط تنبـیهی برای رفتار »غیراخــالقی« یا 

اعضای  با اچ آی وی زندگی می کنند  افرادی که  از 
»ناپسند« قبلی ایشان می دانست. متأسفانه چون بسیاری 
گروه هایی هستند که از قبل انگ خورده اند و از جامعه 
به حاشیه رانده شده اند )مانند فقرا، هم جنس گرایان و 
تن فروشان(، ایشان با انگ مرکب و چندگانه روبرو 
انگ  این  قوی  اثرات  کردن  برطرف  بود.  خواهند 
تقویت  و  جدید  پیش داوری های   ایجاد  در  مرکب 

پیش داوری های قدیمی در جامعه بسیار دشوار است.
عالوه بر عوامل اجتماعی عمومی سهیم در ایجاد انگ 
و تبعیض مرتبط با اچ آی وی و ایدز، مجموعه دیگری 
از عوامل مختص مراکز خدمات سالمت وجود دارد. 
شاید مهم ترین این عوامل ترس بسیاری از کارکنان 

خدمات سالمت از ابتال در هنگام کار است. 
هرچند خطر کمی از مواجهه شغلی برای کارکنان 
ترس های  اغلب  دارد،  وجود  سالمت  خدمات 
شغلی  مواجهه  درباره  سالمت  خدمات  کارکنان 
ترس  که  است  داده  نشان  مطالعات  است.  نامعقول 
را  سالمت  خدمات  کارکنان  در  سرایت  بی اساس 
برطرف کرد.  با آموزش و اطالعات دقیق  می توان 
به عالوه بسیاری از کارکنان خدمات سالمت همان 
پیش داوری هایی را دارند که که در کل جامعه وجود 

دارد و بنابراین از این که سالمت خود را در راه درمان 
افرادی به خطر بیاندازند که بابت رفتار »غیراخالقی« و 
»خطرناک« خود مبتال شده اند.در کنار تمام ترسی که 
کارکنان خدمات سالمت از ابتال دارند، ایشان دغدغه 

دارند که انگ اچ آی وی مثبت بودن بخورند.
دو دلیل دیگر انگ و تبعیض مرتبط با اچ آی وی و 
ایدز در مراکز  خدمات سالمت بیشتر مربوط به نظام 

سالمت است.
 کارکنانی که با فقدان منابع مانند دارو برای درمان، 
روبرو  کارکنان  کمبود  یا  آزمایشگاهی،  کیت های 
افراد  درمان  کنند  احساس  است  ممکن  هستند 

اچ آی وی مثبت به زحمتش نمی ارزد.
و  وقت  کنند  فکر  است  ممکن  کارکنان سالمت   
انرژی ایشان بهتر است صرف کمک به مراجعانی 
شود که از بیماری های درمان شدنی رنج می برند که 
از ایدز آسان تر مدیریت می شوند. چنین نگرش هایی 
هرچند غیرعمدی می تواند افراد اچ آی وی مثبت را از 
دریافت درمان و مراقبتی که الزم دارند محروم کند. 
تبعیض آمیز  سیاست های  سالمت  نظام های  برخی 
دارند که توانایی افراد اچ آی وی مثبت در دسترسی به 
خدمات بهداشتی و درمانی را محدود می کنند و آنها 
را از اقداماتی مانند درمان با  داروی های ضد ویروسی 
محروم کند که می تواند به طور چشمگیری زندگی 

آنان را بهتر و طوالنی کند.

 علل انگ و تبعیض

• عمومی

1. ناآگاهی
2. ترس از مرگ

یا  رفتار  با  بیماری  این  شدن  تداعی   .3
روش زندگی معین و خاصی

گروه هایی  علیه  پیشداوری  وجود   .4
یا  و  جنسیت  نژاد،  بعلت  اکنون  هم  که 
تمایالت جنسی شان مورد اَنگ و تبعیض 

قرار دارند؛
5. غیر اخالقی دانستن رفتارهای افراد مبتال
و  مغرض  گزارش های  درج   .6

غیرمسئوالنه در مطبوعات درباره ایدز
7. سالم و مبرا دانستن خود؛

8. فقدان یا کمبود تأمین اجتماعی:
کردن  محروم  و  دانستن  محروم   .9

دیگران از حقوق اجتماعی

• خاص نظام بهداشتی
10. ترس از ابتال در محیط کار

11. فقدان منابع مانند دارو برای درمان، 
کیت های آزمایشگاهی، یا کمبود کارکنان

تبعیض  و  انگ  که  بدانیم  است  مهم        
انگ  می افتند.  معیوب  چرخه ای  در 
نگرش های  یا  پیش داوری  ترغیب  موجب 

تبعیض آمیز میشود. 

 
در  سهیم  اجتماعی  مهم  عوامل  از  یکی     
با اچ آی وی و  ایجاد انگ و تبعیض مرتبط 
ایدز، فقدان عمومی دانش در باره سرایت 

اچ آی وی است.

 
     یکی از دالیل دشواری غلبه بر انگ و 
تبعیض مرتبط با اچ آی وی و ایدز پیوند 
موجود  قبل  از  پیش داوری های  با  آن 

است.
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تعاون و همکاری همواره بخشی از فرهنگ غنی ایران اسالمی بوده است. بر خالف آنچه که برخی از مستشرقین غربی 
در مورد فردگرا بودن فرهنگ بومی ما روایت کرده و ایرانیان را مردمی به دور از کار و همـت جمـعی معـرفی 
کرده اند، ما صاحب میراثی ارزشمند از آداب و رسوم همکاری محور هستیم. و تا کنون به پشتوانه همین تعاون و 

تالش جمعی، گوهر وطن را از تنگنای نامالیمات تاریخی به سالمت عبور داده ایم.
عصر حاضر نیز از خطیر ترین و تحدید آمیز ترین برهه های تاریخی برای جامعه و به خصوص نسل جوان مان است 
و بر ماست تا با تکیه بر ارزش های بلند فرهنگی مان بر این نامالیمات بتازیم و دست در دست یکدیگر در راه حفظ  

و پیشرفت سرزمین مان بکوشیم.
یکی از مهم ترین خطراتی که در عصر حاضر جامعه ما به خصوص نسل جوان مان را تحدید می کند، بیماری رو به 

گسترش HIV\AIDS است. . . .
هرچند نسل جوان جامعه بیشتر در معرض ابتالی به این بیماری هستند اما همه افراد جامعه از هر نسل و گروه سنی، و 

از هر قشر و گروه اجتماعی، از گسترش و شیوع آن آسیب خواهند دید. 
همه ما مورد تحدید هستیم؛ پس همه ما مسئولیم. مسئولیت بزرگ ما این است که همگام با یکدیگر و در قالب یک 
بسیج ملی در راستای گسترش آگاهی از این بیماری بکوشیم و راه های پیشگیری از آن را بیاموزیم و به دیگران نیز 
آموزش دهیم. و این گام بلند برداشته نمی شود، مگر با همت و تالش جمعی و همکاری و تعاون مستمر همه افراد 

آگاه جامعه. 
روز گرامیداشت تعاون را فرصتی مغتنم می شمریم تا از هم وطنان مان دعوت کنیم به جمع کسانی بپیوندند که در 

راستای حفظ سالمت خود و دیگران از HIV\AIDS می کوشند.
باشد که با روحیه تعاون محور ایرانی بتوانیم بر این اپیدمی قرن چیره شویم.

روز تعاون، روز احیای ارزش های مبتنی بر هم بستگی و مشارکت، اتحاد، اصول اخالقی، صداقت و مسئولیت پذیری 
اجتماعی است. این روز را به تمام کسانی که به نوعی در احیای تعـاون و امور مـشارکتی شرکـت دارند تبریـک 

می گوئیم .

13 شهریور ماه روز تعاون:
»تعاَونُوا َعَلی الِبرِّ َو التَّْقوی«

عزاداری  عزیز  روزهای  این  میانه  در 
مستمند  دست  )ع(،  علی  امیرالمؤمنین 
گشاییم  می  آسمان  کرانه  بی  به  را  خویش 
که  رنجوری  مردان  و  زنان  خدای  از  و 
بود؛  علی  عدالت  ترازوی  به  امیدشان  چشم 
به  چشم  که  پناهی  بی  کودکان  خدای  از 
بیاید؛ نان  قرص  با  او  تا  دوختند  می  در 

ازخدای  روزگاران؛  همه  یتیمان  خدای  از 
علی می خواهیم:

های  انجمن  سر  از  را  حمایتش  چتر  که   
و  برنچیند  ها  ارزش  احیاء  و  یاب  توان 
با  ورزی  عشق  در  گذشته  همچون  را  ما 
حاصل  یتیم  کودکان  و  توانیاب  کودکان 
ارادت  و  عشق  و  فرماید   یاری  ایدز  از 
دهد؛   قرار  ما  روزی  را  متقیان  موالی  به 

که ردیا شد از آن صحرا که صحرا شد از آن ردیا  

زحسرت چشم رنگس همچنان یعقوب ش بینا   

وصی سید بطحا، هب حکمش جمله ما فیها   

پیغمبر، ولی ازید داان
کالم نیک    

هب اصحابش شب معراج سر لیله االسرا   

هزاران مسجدی اندر ردون مسجد اقصا   

هب هر محراب صد منبر، هب هر منبر علی پیدا   

که دیشب با علی بودیم، جمله جمع رد یکجا   

هب غیر از خود ندیدم هیچ کس، رد زند آن موال   

نشسته بودم اندر خدمتش رد گوهش ای تنها   

که ای مسند نشین بازگاه قرب او ادان   

ولیکن از همه بگذشت، با ما بود رد باال  

هب گردون اربش از رحمت ربآمد از دل ردیا 

زبان بگشود سوسن چون بشیر از مژده یوسف  

علی عالی اعال، ولی والی واال  

قوام جسم را جوهر، زمانی روح را رهبر  

پیغمبر  
حیدیثی خاطرم آمد که می فرمود 

هب طاق آسمان چهارمین، دیدم من از رحمت  

هب هر مسجد هزاران طاق، هر طاق محرابی  

پیغمبر چو بشنیدند اصحاب این سخن گفتند  
هب 

پیغمبر:  
تبسم کرد سلمان، این سخن گفتا هب 

پیغمبر  
ابارذ گفت با سلمان هب روح پاک 

که انگه جبرئیل از، سالم آورد رباحمد  

اگرچه رب همه ظاهر شدم رب صورتی، اما  

دریای رحمت

شاعر:ابوعلی سینا
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سید احسان عمرانی
مدیر نگارخانه آشیانه مهر

سخن گفتن از چیستی هنر و جایگاه و نقش آن 
در جامعه معاصر بسیار دشوار است زیرا  امروزه 
تعریف هنر و اثر هنری هر روز دستخوش تغییراتی 
با  نوظهور  هنری  آثار  در  را  نمونه آن  می شود 
متریال های غیرمنتظره می توان دید. این کیفیت 
پرسشی را به ذهن متبادر می کند که اثر هنری 
چیست؟ و چه کسی هنرمند است؟ آیا هنرمند 
را می توان بعنوان حسگرهای اجتماعی موثر بر 
تحوالت اجتماعی شناخت، یا او را ناظری دانست 
که درون فضا و تعاریف بسیار شخصی خود به 

تولید یک اثر می پردازد؟
اگر این گمان درست باشد که هنر از الیه های 
هنرمند  پس  کند،  می  پیدا  جریان  روح  لطیف 
عواطف انسانی را خوب می تواند تشخیص دهد 
و تولید اثر هنری یعنی تجسم عواطف با رنگ و 

لعاب. 
ابزاری  است  موثر  روح  بر  هنر  که  نسبت  این 
از  ابزاری که فراتر  قدرتمند را تصویر می کند 
یک ابزار  رفته و در جایگاه یک رسانه عمل می 
از  بسیاری  توجه  مورد  ویژه  این خاصیت  کند. 
اندیشه ها جهت نشر عقاید و مطالبات چه مثبت 
یا منفی قرار گرفته است و نمونه های متعددی از 
تاثیر گزاری هنر بر یک جریان و جامعه را می توان در 
تاریخ هنر یافت، ، جایگاهی که نسبت به استقبال 
هنر  از  نخبگان آن جامعه  طبقه  و  عموم جامعه 
ممکن است متغییر و گاهی نیز متناقض باشد.در 
دوران معاصـر به خوبی می تـوانیم ردپای هنر را 

در عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... 
را دید.

حال این که ما چگونه بتوانیم از آن در راستای 
اهداف انسانی استفاده کنیم صورت مسئله است. 
شاید اولین مورد استفاده از هنر به خود هنرمند 
مربوط شود. او کسی است که می تواند به طور 
مستقیم مسائل و نیاز های قشر آسیب دیده یک 
کند.  لحاظ  هنری  اثر  یک  خلق  در  را  جامعه 
مشکالتی که شاید به طور جدی در معرض توجه 
دولت مردان یا  توانمندان قرار نگرفته و هنرمند 
می تواند انگیزشی را برای تالش موثر در بهبود و 

برطرف کردن این مشکالت ایجاد کند.
مورد دوم استفاده از نام و شهرت هنرمند است. این 
نکته مورد توجه نهاد های حقوق بشری همچون 
بوده  متحد(  ملل  کودکان  )صندوق  یونیسف 
است.فعالیت های یونیسف عمدتاً در جهت ارائه 
کمک های الزم و حمایت از کودکان کشورهای 
در حال توسعه است. این سازمان با انتخاب سفرای 
حسن نیت خود از میان هنرمندان تالش می کند تا 
منابع و توجه جهانی را به سوی خود جلب کنند. 
بیش از 50 سال است که افراد مشهور با یونیسف 
همکاری می کنند و تا کنون تالشهای زیادی در 
زمینه های مختلف از جمله جهت تغییر سیاست های 
دولت ها به نفع کودکان، اطالع رسانی در میان 
آوری  و جمع  مسائل کودکان  به  نسبت  عموم 

کمک برای برنامه های یونیسف انجام داده اند.
 از موارد دیگر فروش آثار هنری به نفع نیازمندان 

است. در این مورد هنرمندان برجسته آثار خود را  
به نهاد های خیریه اهدا می کنند تا در رویداد های 
مختلف همچون برگزاری نمایشگاه های هنری 
و دعوت از خیرین و هنردوستان برای خرید این 
امور  نفع  به  هنری  آثار  حراج  برگزاری  و  آثار 
خیریه است که در کشور ما در سال های اخیر 
است.  گرفته  قرار  خیریه  های  نهاد  توجه  مورد 
امروزه فروش آثار هنری در اینترنت نیز از روش هایی 

است که در دنیا انجام می پذیرد.
روز  هر  ما  اجتماعی  تحوالت  حاضر  حال  در 
شتاب بیشتری می گیرد و به همان نسبت معظالت 
آن؛ خوشبختانه حضور و جایگاه هنرمندان در 
فعالیت های انسان دوستانه روند رو به رشدی دارد 
که قابل قیاس با سالیان گذشته نیست اما نسبت به 
اصالت فرهنگی ما و نیاز های موجود هنوز جای 
با حضور خود جوش  این جز  کار زیادی دارد 
هنرمند در عرصه برآورده نمی شود. همیشه نباید 
منتظر دریافت دعوتنامه به کار خیر بود یادمان نرود 
توانند  نمی  نیازهای حیاتی وجود دارند که  که 
باشند و برای استمرار زندگی  منتظر ماه و سال 
مورد  این  شوند.  برآورده  روز  در  باید  نیازمند 
فراموش نشود که اعتبار و جایگاه هنرمند از دل 
همان جامعه بر آمده و انجام نقش هنرمند در بهبود 
وضعیت ادای ِدینـی است که هنـرمند می تواند 

نسبت به جامعه اش انجام دهد.

هنر و خیریه
اخبار انجمن

          مراسم افطاری: 

کودکان تحت پوشش انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها 27 تیر 

سال 1392 در نهمین روز ماه مبارک رمضان بر سرخوان پرنعمت الهی 

به همراه مادرانشان و تعدادی از مردم نیکوکار، اعضای هیأت مدیره و 

امناء و داوطلبین انجمن بر سر خوان گسترده ای گردهم آمدند. برنامه 

اجرای  کودکان،  توسط  سرود  و  قران  قرائت  جمله:  از  متنوعی  های 

تواشیح توسط گروه شمس و موسیقی زنده توسط گروه حنانه، سخنرانی 

مذهبی و پنل مادران توان یاب و احیاء ارزش ها اجرا شد.  حضور گرم 

و صمیمانه مجری برنامه شبکه های تلویزیونی جناب آقای جعفریان به 

برنامه صفای بیشتری بخشیدد. وی با تفأل در اشعار حافظ اشاره ای به 

تعاون و همکاری و امور خیر داشت. در انتهای برنامه یکی از کودکان 

توان یاب متن مناجاتی را قرائت کرد و سپس حضار برای شفای تمام 

دعا  ایدز  ایتام  و  حرکتی  جسمی-  معلول  کودکان  ویژه  به  بیماران، 

کردند. بدین ترتیب لحظات به یادماندنی را برای خود و کودکان رقم 

زدند و با حضور خود برای کودکان یتیم ایدز از    »دل های خود«، 

پلی ساختند»پلی« از تنگنای انگ ورنج تا »فراخنای«»امنیت« و 
»مهر«.  

کننده  برگزار  اولین  ها  ارزش  احیاء  انجمن 
گرامیداشت روز یتیم ایدز در ایران

انجمن احیاء ارزش ها در راستای اطالع  رسانی در زمینه بیماری ایدز و با تاکید 
بر این که کودکان و زنان از آسیب پذیرترین اقشار اجتماع در برابر بیماری 
ایدز هستند؛ مورخ 17 اردیبهشت برگزار کننده مراسم روز جهانی یتیم ایدز 
بود . میزگرد تخصصی اطالع  رسانی، با حضور متخصصان پزشک، مددکاران 
اجتماعی و مادران حامی سالمت )زنان سرپرست خانوار مبتال به بیماری ایدز به 
همراه فرزندانشان( به اجرا در آمد.  دکتر زمانی پزشک حاضر در مراسم، اینگونه 
بیان کردند:» بیماری ایدز یک بیماری کشنده فوری نیست بلکه پیش رونده 
و قابل پیشگیری است، و فرد مبتال در صورت اتخاذ سبک زندگی سالم و 
برخورداری از مراقبت های الزم پزشکی می تواند همانند سایرین ازدواج کند، 
فرزند سالم داشته باشد و کیفیت زندگی بهتر و طول عمر بیشتری را تجربه کند.

در ادامه خسرو منصوریان بنیان گذار و موسس انجمن احیاء ارزش ها از اجتماعی 
بودن این بیماری یاد کردند و تعهد و پایبندی به ارزش های انسانی و اخالقیات را 

از جمله راه های تاثیرگذار در جهت پیشگیری از این بیماری یاد کردند. 
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                  کلینیک توانبخشی انجمن توان یاب:
کلینیک توانیاب همچون سالیان گذشته، درسال 92 نیزبا سه هدف بنیادین پیشگیری ثانویه،توانبخشی و برابری فرصت ها، با ارائه خدمات توانبخشی از 
جمله: کاردرمانی، گفتاردرمانی، درمان با بازی و هنر به کودکان معلول جسمی- حرکتی غیرذهنی از بدو تولد تا 16 سالگی و نیز ارائه مشاوره های فردی 
و گروهی تغذیه، روانشناسی و مددکاری اجتماعی به والدین این کودکان به فعالیت خود ادامه داده است. تا با فرآیندی هدفدار کودکان دارای معلولیت 

را قادر نماید در بهترین شرایط، حداکثر توانایی خود را بازیابند و از گسترش اختالل پس از وقوع پیشگیری نماید. 

      مراسم نیمه شعبان 

درشب نیمه شعبان که قرص ماه به تمامی می درخشد، دست 

افشان و پای کوبان دست دردست یتیمان و پای در 

رکاب توانبخشی پاهای کودکان کم توان، طرحی نو 

درانداختیم. مراسم مولودی به مناسبت میالد دوازدهمین ستاره 

تابناک آسمان امامت و والیت و به منظور حفظ ارزش های 

دینی و مذهبی و ایجاد شرایطی مناسب جهت ارتقاء باورهای 

مذهبی مددجویان و نیکوکاران، با حضور جمعی از کودکان 

و نوجوانان معلول، ایتام ایدز به همراه والدینشان، اعضای هیأت 

انجمن  اجتماعات  درسالن  ونیکوکاران،  امناء،خیرین  مدیره، 

برگزارشد.این مراسم شامل: اجرای موسیقی، مداحی، سخنرانی 

مذهبی وتجمع کودکان معلول و یتیم دورتا دور کیکی که به 

همین مناسبت تهیه شده بود گرد آمدند و پس از برش به همراه  

میوه، آب میوه، شیرینی و شام که توسط یکی از خیرین انجمن 

تأمین هزینه شده بود از میهمانان پذیرایی شد. این جشن نیز به 

عنوان خاطره ای خوش، همچون دیگر مراسم انجمن در دفتر 

خاطرات مددجویان و میهمانان ثبت شد.   

کارگاه آموزشی مشاوره حول موضوع 
آسیب های اجتماعی در انجمن احیاء 

ارزش ها
احیاء  انجمن  تلفنی  ارتقاء سطح آگاهی و مهارت مشاوران خطوط  ارزش ها جهت  احیاء  انجمن 
حول  مشاوره  موضوع  با  کارگاهی  شهرها،  دیگر  در  فعال  غیردولتی  مؤسسات  دیگر  و  ها  ارزش 
موضوع آسیب های اجتماعی برگزار کرد. این کارگاه به مدت 4 روز از تاریخ 10 الی 13 تیرماه با 
مدیریت آقای دکتر زمانی برپاشد. این کارگاه به صورت تخصصی به مباحثی همچون مشاوره در 

زمینه های اعتیاد، ازدواج، ایدز، بحران و...  پرداخت. 

کارگاه خیاطی :
درانجمن احیاء ارزش ها و توان یاب بر این باوریم 
بایستی  مددجویان،  به  دادن  ماهی  جای  به  که: 
ماهیگیری را به آن ها آموخت. براساس این باور، 
پس از فراهم سازی امکانات فیزیکی و فضاسازی 
محل و تهیه تجهیزات کارگاه خیاطی، به کمک 
مربیان خیاطی که به طور داوطلبانه اعالم آمادگی 
مادران صاحب  به  جهت آموزش رایگان خیاطی 
فرزند معلول و یتیم حاصل از ایدزداشتند، کارگاه 
خیاطی با حضور 8 مادر از خرداد ماه 92 راه اندازی 

شد که همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
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دکتر محمد کمالی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

سه  از  اجتماعی  تامین  و  رفاه  جامع  نظام  قانون 
حوزه مهم بیمه ای، حمایتی و توانبخشی، امدادی 
تشکیل شده است. هر چند قانونگذار دو حوزه 
مهم حمایتی و توانبخشی را در کنار هم قرار داده 
است، لیکن تاکید نموده است که در برنامه ریزی 
و اجرا می باید در این دو بخش نیز جهت گیری 
بیمه ای حفظ شود که باتوجه به جمعیت قابل 
مالحظه تحت پوشش حائز اهمیت است. تشکیل 
ایران در مهرماه 1391 در  بیمه سالمت  سازمان 
نظام  ارزیابی است. ساماندهی  قابل  همین مسیر 
توانبخشی در کشور بدون در نظر گرفتن جمعیت 
افراد دارای ناتوانی و معلولین امکان پذیر نخواهد 
های  ویژگی  نظر  از  جمعیت  این  شناخت  بود. 
خاص  نیازمندهای  معلولیت،  تنوع  جمعیتی، 
حقوقی،  آموزشی،  درمانی،  بهداشتی،  از  اعم 
اجتماعی فرهنگی و اقتصادی، زیر بنای تدوین 
برنامه استراتژیک توانبخشی خواهد بود. همچنین 
تربیت نیروهای متخصص، بسترسازی فرهنگی، 
متناسب سازی محـیطی و تبیین جایـگاه حقـوقی 
شهروندان معــلول و ... از جمـله نکـات مهـمی 
اسـت که می تواند موجب ساماندهی مطلوب در 

کشور گردد.
تامین  و  رفاه  جامع  نظام  ساختار  قانون   4 ماده 
توانبخشی  و  حمایتی  حوزه  اهداف  اجتماعی 
برای  نیز  بندها  بیان می کند. هر چند تمامی  را 
تحقق اهداف منظور شده در قانون بسیار حیاتی و 
ضروری است لیکن در بندهای »هـ« »ی«، »ک« و 

»ل« به طور مشخص، رسیدگی به وضعیت معیشتی 
با اولویت افرادی که به دالیل جسمی و روانی قادر 
به کار نیستند، ذکر شده است. لزوم تامین خدمات 
پیشگیرانه از بروز و تشدید معلولیت ها و پوشش 
برای  امکانات  نمودن  فراهم  آنها،  توانبخشی 
بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی 
معلوالن و در انتها آماده سازی محیط اجتماعی و 
فضای فیزیکی متناسب با ویژگی ها و توانائی های 

معلوالن، نام برده شده است. 
آنچه در این میان اهمیت دارد، پذیرش اهداف 
ذکر شده در ماده 4 قانون در سازمانهای تابعه  نظام 
جامع تامین اجتماعی به منظور تحقق آنهاست. 
در  شده  ذکر  های  هدف  با  اهداف  این  تلفیق 
برنامه چهارم  قانون  و  ساله  انداز 20  سند چشم 
استراتژیک  برنامه  تدوین  نیز  و  توسعه  پنجم  و 
را  فوق  اهداف  خوبی  به  توانست  می  سازمان 
محقق سازد. تصویب قانون جامع حقوق معلوالن 
در اردیبهشت 1383، از جمله قوانینی است که 
جامع  نظام  ساختار  قانون  اجرای  امتداد  در  باید 
رفاه و تامین اجتماعی در نظر گرفته شود. قانون 
دستآوردها  مهمترین  از  یکی  توان  می  را  اخیر 
برای معلوالن دانست. بدیهی است فعالیت های 
اجرائی گوناگونی جهت رسیدن به این اهداف 
باید تدوین و به اجرا در می آمد. موارد مطرح 
شده در این قانون به خوبی در چارچوب قانون 
ساختار قابل اجراست. هر چند آنچه تا کنون در 
قالب آئین نامه های اجرایی قانون انجام شده است 

از نظر اجرایی شدن با واقعیت ها فاصله دارد. هنوز 
با شناسائی کامل افراد دارای ناتوانی یا معلولیت 
فاصله بسیار وجود دارد. از سوی دیگر از مجموعه 
افراد شناسائی شده نیز آنان که به خدمات مورد 
نیاز دسترسی یافته اند، بسیار اندک هستند. این 
حجم اندک هم از لحاظ تعداد نفرات دریافت 
کننده و هم از لحاظ نوع ومیزان خدمات مورد 

نیاز می باشد. 
مشکالت مطرح شده در سالهای اخیر برای اجرای 
قانون جامع حقوق معلوالن و نیز قانون کنوانسیون 
به   1387 سال  در  که  معلوالن  حقوق  جهانی 
تصویب مجلس رسید، ضرورت بازنگری قانون 
جامع را مشخص ساخت. در دولت گذشته قرار 
بر این بود در سال گذشته این الیحه به مجلس 
ارسال شود که هنوز از آن خبری نیست. به نظر 
می رسدازاولین اولویت های دولت جدید باید 
تصویب این الیحه و فرستادن آن به مجلس باشد. 
قانون  اجرایی شدن  از مشکالت  امید که  بدین 
قبلی به شکل قابل توجهی کاسته شود و معلوالن 
در عمل شاهد بهبود وضعیت خود از جنبه های 

مختلف باشند.
اقدامی  اینجانب  زعم  به  توانبخشی  خدمات 
آن  بندی  سطح  قابلیت  که  است  تخصصی 
گیرندگان  خدمات،  نوع  محور  سه  حول 

خدمات و سطح خدمات وجود دارد.

ضرورتهای پیش روی دولت جدید برای توانبخشی

جامعه  بر  مبتنی  توانبخشی  خدمات  ارائه  تجربه 
در ایران به خوبی نشان داده است که این امکان 
وجود دارد. همچنین ارائه انواع خدمات توانبخشی 
ارائه  قابل  افراد  مختلف  های  ناتوانی  به  باتوجه 
های  سیـاست  چنــانچه  دیگـر  سـوی  از  اسـت. 
جامعه  بر  مبتنی  توانبخشی  برنامه  حول  اجرائی 
ذکر  زدایی  تمرکز  اعمال  امکان  شوند،  تدوین 
به خوبی وجود خواهد  نیز  قانون جامع  شده در 
داشت. در این میان استفاده از اعضای خانواده ها 
و داوطلبان برای ارائه خدمات توانبخشی به خوبی 

قابل حصول خواهد بود.
با حوزه سالمت  زمینه، هماهنگی الزم  این  در   
در وزارت بهداشت برای ادغام توانبخشی مبتنی 
اولیه  بهداشتی  مراقبتهای  نظام  درون  جامعه  بر 

ضروری است. 
کشور  در  توانبخشی  حوزه  مشکالت  جمله  از 
دارای  افراد  از  جمعیتی  اطالعات  پایگاه  فقدان 
آمارهای  میان  این  در  است.  معلولیت  و  ناتوانی 
دالیل  به  ایران  آمار  مرکز  سوی  از  شده  ارائه 
مختلف قابلیت استناد قطعی ندارند. فقدان یک 
بانک اطالعاتی جامع، مانع از آن بوده است که 
کارگشا  میان  این  در  بتوانند  نیز  ثبتی  آمارهای 
باشند. به نظر می رسد تاکیدی که در قانون در بند 
»ز« از ماده 9 و بند »م« از ماده 16 بر ایجاد پایگاه 
اطالعاتی نظام جامع تامین اجتماعی شده است، 
باید برای حوزه توانبخشی به عنوان فرصتی مغتنم 
برای تکمیل بانک اطالعاتی افراد دارای ناتوانی به 
خوبی مورد استفاده قرار می گرفت. دراین مورد 
الزم است با هماهنگی مرکز آمار ایران و استفاده 
از آخرین طبقه بندی جهانی ناتوانی و معلولیت 

را  ارزشمندی  پایگاه  چنین  تحقق  زمینه   )ICF(
فراهم نمود. در این زمینه ایجاد یک برنامه مکانیزه 
برای ثبت اطالعات فردی و مبنا قرارگرفتن آن 
کشور  سطح  در  مختلف  خدمات  ارائه  ی  برا 
ارائه  و  دریافت  در  همپوشانی  از  که  طوری  به 

خدمات پیشگیری کند، در اولویت قرار دارد.
سال  در  آن  دنبال  به  و  سال 1385   سر شماری 
افراد  تعداد  قبلی  سرشماری  دو  برخالف   1390
باالتر و بیش  بسیار  ناتوانی و معلولیت را  دارای 
از یک میلیون نفر ذکر کرده است. این در حالی 
این  تخمین  به  علمی  صورت  به  اگر  که  است 
جمعیت اقدام کنیم باید رقمی بیش از  4000000 
میلیون نفر را در نظر بگیریم.  اگر این رقم را با 
در  سالمند  افراد  نفری   5200000 از  بیش  آمار 
مبـتال  فراوان  جمعـیت  نیز  و  ها  سرشماری  این 
نظر  در  معتادان  و  مزمن  روانی  های  بیماری  به 
خدمات  کنندگان  درخواست  حجم  بگیریم، 
سالهای  در  ای  مالحظه  قابل  طرز  به  توانبخشی 
آتی افزایش خواهد یافت. این شرایط  لزوم در 
نظر گرفتن سیاست ها و استراتژی های کالن در 

این حوزه را موردتاکید قرار می دهد.
در  مهم  موضوعات  از  برخی  عناوین  پایان  در 

حوزه توانبخشی بر شمرده می شود:
ناتوانی یا  افراد داری  بانک اطالعات  -  تدوین 
معلولیت و سالمندان با استفاده از نتایج سرشماری 
سال 1390 و انجام مطالعه ملی میزان شیوع ناتوانی 

در کشور
-  تشکیل شورای ملی معلوالن کشور

- تالش برای تصویب الیحه بازنگری قانون جامع 
حمایت از حقوق معلوالن 

قانون کنوانسیون جامع حقوق  نمودن  اجرائی   -
افراد دارای معلولیت 

- تامین بیمه سالمت و خدمات توانبخشی برای 
همه افراد دارای معلولیت در کشور

- مناسب سازی اماکن و فضاها و معابر شهری و 
روستایی و منازل معلولین 

-  تامین 100 درصدی وسایل کمکی توانبخشی 
مورد نیاز 

ساکن  معلوالن  همه  قراردادن  پوشش  تحت   -
روستاها با استفاده از رویکرد خدمات توانبخشی 

مبتنی بر جامعه 
- تامین اشتغال 70 درصدی برای معلوالن آماده 

به کار در کشور
ای  حرفه  و  آموزشی  روزانه  مراکز  گسترش   -

توانبخشی در بخش غیر دولتی
های  پژوهش  و  تحقیقات  از  جدی  حمایت   -
مراکز  و  دانشگاهها  در  توانبخشی  با  مرتبط 

تحقیقاتی
توانمندی  خصوص  در  عمومی  سازی  آگاه   -
های افراد دارای ناتوانی و معلولیت و تغییر نگرش 

منفی نسبت به آنان
توان  نگهدرای کودکان کم  میزان  از  - کاستن 
ذهنی بستری در مراکز نگهداری سالیانه به میزان 

15 تا 20 درصد
روانی  توانبخشی  و  درمان  ساماندهی  تداوم   -

اجتماعی بیماران روانی مزمن 
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داشته ایم جواب قانع کننده ای نشنیده ایم.
فرزند  محترم:  آقای   / خانم  سرکار  مشاور:  پاسخ 
شما پسر است یا دختر؟ چند سال دارد؟ از چه سنی 
قرار گرفته است )شما  توجه شما  او مورد  بیماری 

متوجه شده اید(؟
فرزند   :  )Consultant(خواه مشورت  پرسش 
من دختر، و از 2-1 هفته بعد از تولد متوجه بیماری 

دخترمان شدیم. 
پاسخ مشاور: پس بایستی این بیماری مادرزاد باشد. 
یعنی از زمان زندگی داخل رحم مادر این حالت پیش 

آمده باشد و مادر زادی است.
بیماری مادرزادی دو حالت دارد:

 حالت اول: ممکن است نطفه بندی )تکوین( جنین 
اشکاالتی نداشته باشد ولی در زندگی داخل زهدان 
به علت عفونت، مسمومیت، یا ضربه و عوامل دیگر 

این ناتوانی پیش آمده باشد.
 چنانچه عامل ایجاد بیماری فرزند مبتال برطرف شده 
باشد. در این حالت معموالخطری برای فرزند آینده 

وجود ندارد.
حالت دوم: بیماری ارثی باشد یعنی نطفه مادر یا پدر 
یا هردو حامل ژن معیوب باشند که به فرزند انتقال 
یافته است. و در این حالت بر حسب نوع بیماری چند 

درصدی خطر بروز در فرزند آینده وجود دارد.
چگـونه   :  )Consultant(خواه مشورت  پرسـش 
یعنی  کنیم؟  مشخص  را  حالت  دو  این  توانیم  می 
به  ندارد و مربوط  مطمئن شویم که منشاء ژنتیکی 

عوامل محیطی است.
پاسخ مشاور: ممکن است با پرسش از شما بتوانیم 

پاسخ احتمالی بدهیم ولی پاسخ درست بستگی به 
انجام مطالعه دقیق فرزند و خانواده شما و انجام یک 
از هر  قبل  بایستی  سری آزمایشات ضروری است. 
اقدامی اگر فرزند شما زنده است از او شروع کرد زیرا 
او فعالً کلید رمز پنهانی است که از طریق او می توان 

بدان راز )علت بیماری( پی برد.
به وسیله پزشک  بایستی فرزند شما دقیقاً  ابتدا  در 
کامل  بررسی  دیگر  جای  یا  مرکز  این  متخصص 
شود  انجام  ضروری  آزمایشات  و  الزم  معاینات 
چنانچه تشخیص بیماری فرزند شما مشخص شود 
را  مطالعه  کار  و  ساختار  پایه  این  بر  میتوان  آنگاه 
طراحی نمود و بر آن پایه به تدریج پیشروی نمود. 
البته این مرحله کمی مشکل، وقت گیر و هر قدر 
هم سعی شود کم هزینه باشد ولی هزینه بر و گاهی 
هم ممکن است هزینه آن برای یک درآمد معمولی 

سنگین باشد.
پرسش مشورت خواه)Consultant( : آیا ممکن 

است مرا بیشتر راهنمایی فرمایید؟
پاسخ مشاور: بلی، اگر در بررسی های الزم مطمئن 
خارجی  عوامل  اثر  در  شما  فرزند  بیماری  شویم 
است با حذف علت ایجاد بیماری فرزندتان دیگر 
نیست. ولی  برای فرزند بعدی شما مطرح  خطری 
شما  فرزند  بیماری  که  برسیم  نتیجه  بدین  چنانچه 
ارثی است بر حسب نوع وراثت خطر ابتال فرزندی 

بین 50 – 5 درصد مطرح می باشد.
این  : چرا   )Consultant(پرسش مشورت خواه
خطر برای فرزند بعدی اینقدر متفاوت است؟پاسخ 
علت  زیرا  کردید!  اشاره  جالبی  نکته  به  مشاور: 

متفاوت  خیلی  هم  مادرزادی  ارثی  بیماریهای 
است. اگر بیماری فرزند شما ناشی از ناهنجاریهای 
کروموزومی باشد یا ناشی از جهش های نامساعد 
باشد و این جهش به صورت صفت بارز )غالب( 
بین  یا نهفته )مغلوب( باشـد خطر بروز در فرزنـد 

50 – 25 درصد متغییر است.
عاملی  چندین  گروه  از  شما  فرزند  بیماری  اگر 
محیطی(  عوامل  و  ژن  )چند   Multi factorial
بیماریهای  عنوان  به  ژنتیک  فرهنگ  در  که  باشد 
چند عاملی دسته بندی می شوند باز بر حسب نوع 
بیماری تفاوت زیاد خواهد داشت به هر حال برای 
اطمینان کامل و راهنمایی درست الزم است. فرزند 
شما دقیقاً مورد بررسی بالینی )معاینه دقیق کودک( 

و در صورت لزوم آزمایشات الزم انجام شود.
با  موارد  برخی  در  رسیدیم  نتیجه  بدین  نهایت  در 
ای  نتیجه  به  است  ممکن  صحیح  پاسخ  و  پرسش 
و  کننده  قانع  حدی  تا  خانواده  برای  که  برسیم 
راهنما باشد، ولی چنانچه از این راه به نتیجه قابل 
تحت  مبتال  کودک  است  الزم  نرسیدیم  اعتماد 
نیاز آزمایشهای  بالینی و در صورت  بررسی دقیق 
و گاهی  بیوشیمی، سیتوژنتیک  رادیولوژی،  الزم: 
از  خواهی  نظر  ژنتیک  سیتومولکوالر  آزمایش 
متخصصین مختلف قرار گیرد تا بتوان به تشخیص 
از  پیشگیری  برای  دقیق  ریزی  برنامه  و  مبتال  فرد 
داد.  انجام  خانواده  و  والدین  در  بیـماری  تکرار 
بر  هزینـه  و  وقتـگیر  این حـالت  در  است  بدیهـی 

می باشد. محمد حسن کریمی نژاد
استاد پاتولوژی و ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس انجمن نوروژنتیک ایران

بخش دوم
خصوصیات  از  مختصری  پیش  شماره  در 
بیماریهای ارثی و نحوه توارث آنها بیان شد. اگر 
عالقمندان و خانواده های درگیر به دقت مطالعه 
باشند برای آنها سئواالتی پیش می آید.  نموده 
در این مقاله سعی می شود پاسخ سواالتی را که 
درگیر  های  خانواده  یا  شما  برای  است  ممکن 
پیش آید و همچنین به تلفن یا نوشته شما پاسخ 
داده شود. این گونه گفتگوها بهترین راهی است 
که می توان بین گروه مشورت خواهان و گروه 
برقرار نمود و  ارتباط  مشاورین ژنتیک پزشکی 
به نتیجه مطلوب رسید. تعیین تعداد مبتالیان به 
بیماری، ترسیم دودمانه، تعیین و تشخیص بیماری 
براساس  بتواند  باشد که  و نحوه توارث آن می 
در  آن  علت  بیماری،  صحیح  تشخیص  به  آن 
صورتیکه ارثی باشد نحوه انتقال و خطر بروز را 

برای والدین و سایر افراد خانواده مشخص نماید.
وظیفه مشاور کسب اطالعات کافی از خانواده 

باشند.  دسترس  در  صورتیکه  در  مبتال  فرد  و 
تعیین بیماران در نسل های پیاپی، ترسیم دودمانه، 
رسیدن به تشخیص صحیح و قطعی و یافتن نحوه 
توارث بیمار و خطر بروز آن در والدین و سایر 
افراد خانواده است سپس بایستی توضیح کافی و 
قابل فهم برای خانواده و شخص بیمار بیان نماید، 
بطوریکه اشراف و درک کافی در مورد بیماری و 
روند آن؛ خطر بروز آن در فرزندان آینده و سایر 
نموده  دریافت  پیشگیری  و  درمان  فامیل،  افراد 
تمام  به  توجه  با  بتواند  خواه  مشورت  باشندکه 
جوانب تصمیم صحیح و نهایی را که بر عهده 
کسب  مشاور  وظیفه  دهد  انجام  است  خانواده 
اطالع کافی و توضیح قابل فهم برای خانواده و 

شخص بیمار می باشد. 
نمونه هایی از سئـواالت و پاسـخ آنرا که معمـوالً 
مطرح می شـــود با هم مـــرور می کنیــم. شما 
می توانید هر سوال و مشاوره ای را که برای شما و 

یا فرزندتان مطرح است بیان کنید سعی می کنیم 
در فرصت مناسب پاسخگو باشیم. در این گفتگو 
کودکی را در نظر میگیریم که بعد از تولد عالئم و 
اشکاالتی دارد که جلب نظر والدین نموده است.

پرسش مشورت خواه)Consultant( : خانم/
بیماری  از  است  مدتی  من  فرزند  دکتر،  آقای 

مرموزی رنج می برد تاکنون مراجعات بسیاری 

چگونه از بروز معلولیت ها پیشگیری کنیم
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هدف  یک  مادران،  و  پدران  آموزش  در 
عمده تعقیب مي شود و آن هم، »سالم سازي 

خانواده ها« است.
از جنبه هاي  مسائل نوجوانان و جوانان یک جامعه 
گوناگون داراي اهمیت است. امّا مساله برقراري رابطه 
میان والدین و آنان از اهمیت بیشتري برخوردار است. 
دوران  به  دوران کودکي  از  حال گذر  در  نوجوان 
جوانان،  و  نوجوانان  و  است  بزرگسالي  و  جوانی 
سرمایه  هاي واقعي جامعه محسوب مي شوند. بنابراین 
اساس هرگونه برنامه ریزي و رفتار با نوجوان، شناخت 

واقعي نوجوان است.
و  ارزیابي  به  دوره  این  در  نوجوان  دیگر  سوي  از 
بازنگري روابطش با والدین مي پردازد. ممکن است 
نتیجة ارزیابي نوجوان از والدین که زمانی »قهرمان« 
نامطلوب  و  منفي  اکنون  مي شده اند،  محسوب  او 
باشد. نوجوان گاهي والدین خود را با دیگران مقایسه 
مي  کند و در نتیجه به برخي از ضعف ها و کاستي ها 
ناامني  سبب  است  ممکن  این وضعیت  می برد.  پی 
به  نتیجه نوجوان  و ناخوشنودی نوجوان شود و در 
والدینش پرخاش کند و عقاید و سبک زندگي آنها 
را رد کند. در این شرایط نوجوانان نیز نیاز به آموزش 
والدین  با  رابطه  برقراري  شیوة  که  بدانند  تا  دارند 
چگونه است. همچنین نوجوانان باید آگاهي هاي الزم 
خانوادگي،  ویژگي هاي  واقعیت ها،  پذیرش  دربارة 
فرهنگي و دیگر شرایط اقتصادي، اجتماعي و سیاسی 
را کسب کنند. در هر حال باید به فرزندتان یادآور 
شوید که بهترین و امین ترین کساني که می توانند به 

او کمک کنند و مشاور او باشند، پدر و مادر هستند.
و  تعلیم  فرایند  در  قدم  مهم ترین  نگارنده،  نظر  به 
تربیـت، آشنا کردن پدران و مادران به اصول تعلیم 
و تربیت و روش هاي برقراري رابطة انساني با فرزندان 
طور  به  دبیرستان،  و  راهنمایی  دوره های  در  است. 

معمول با فرزنداني روبرو هستیم که دورة نوجواني را 
طي مي کنند. از این رو، آشنایي دقیق با روان شناسي 
مهم ترین  است.  حیاتي  ضرورت  یک  نوجواني 
نکته اي که پدران و مادران در دورة نوجواني باید به 
آن توجه کنند، این است که با نوجوان نباید مانند یک 
کودک رفتار کرد، زیرا نوجوان نه کودک است و نه 
بزرگسال. هنگامي که فرزند ما دورة کودکي را طي 
مي کند و به دورة نوجواني قدم مي گذارد، در واقع 

وارد یک دورة بحراني مي شود.
نام  به  تشریفاتي  فرهنگ ها،  و  تمدن ها  برخي  در 
»آیین گذر« وجود دارد که چند ساعت یا چند روز 
به طول مي کشد و مشخص مي شود که کودک به 
حد بلوغ رسیده و وارد دورة بزرگسالي شده است. 
امّا در حال حاضر با پیچیده شدن زندگي، مرز بین 
کودکي و بزرگسالي نامشخص است. فراهم کردن 
ازدواج،  اجازة  رانندگي،  اجازة  مانند  فرصت هایي 
دادن راي و انجام خرید و فروش، نشانة به رسمیت 
شناختن حقوق بزرگساالن براي نوجوانان است، ولي 
هیچ یک از این حقوق به درستي تضمین نمي کند 
که نوجوان آمادگي هاي الزم را کسب کرده است 

)کلمز و همکاران، 1373(.
هجده  تا  )دوازده  نوجواني  دورة  معمول،  طور  به 
سالگي( را به دو مرحله تقسیم مي کنند. مرحلة اول 
یا آغاز نوجواني، از دوازده تا پانزده سالگي و مرحلة 
دوم یا پایان نوجواني، از پانزده تا هجده سالگي است. 
بدین ترتیب دورة آموزشي راهنمایي تحصیلي مقارن 
با مرحلة اول نوجواني و دورة دبیرستان با مرحلة دوم 
نوجواني همزمان است. شاید دورة نوجواني، آخرین 
مرحلة رشد فرزندان باشد که والدین باید فعاالنه آنان 
را یاري کنند تا مسیر زندگي خویش را بیابند و خود 

را بشناسند.
دورة جواني  به  پا  نوجوان  دوره،  این  از  پس  زیرا   

مي گذارد و به تدریج وارد دنیاي مستقلي مي شود. در 
این شرایط هم جوان و هم والدین باید آمادگي هاي 
الزم را کسب کنند تا جوان بتواند به استقالل، خود 

رهبري و خود اتکایي نایل شود.
در فرایند تعلیم و تربیت و رشد، یکي از اثربخش ترین 
حفظ  و  نوجوان  با  انساني  رابطة  برقراري  روش ها، 
ارزشمندي  خود  احساس  و  نفس  عزت  تأمین  و 
نوجوان است. بنابراین اگر نوجوان را باور مي کنید 
و مي پذیرید که داشتن یک رابطة خوب و انساني، 
مقدماتي ترین و ضروري ترین مرحلة کار با نوجوان 
است، رعایت اصولي که در این مقاله به اختصار از 
نظر شما خواهد گذشت، کمک مي کند تا بتوانید 

میان خود و فرزندتان رابطة مطلوب را برقرار کنید. 
یا  و  قاعده  چون  مي تواند  اصول  این  از  یک  هر 
»سرنخي« شما را هدایت کند و به اندیشیدن و ارزیابي 

دربارة رابطة خود با فرزند نوجوانتان دعوت نماید.

دکتر احمد به پژوه 
استاد روان شناسی دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران  

مقدمه
نهاد  اصلي ترین  و  مهم ترین  خانواده،  بي شک 
و  آموزشگاه  نخستین  و  است  جامعه  تربیتي 
پرورشگاه فرد محسوب مي شود. از این رو، بیان 
هرگونه سخني دربارة تربیت کودک، نوجوان و 
جوان، بدون توجه به نقش حیاتي خانواده، سخني 
نادرست و ناتمام قلمداد مي گردد. یک خانوادة 
اعضاي  میان  که  است  خانواده اي  پویا،  و  سالم 
رابطه اي  فرزندان،  و  والدین  میان  ویژه  به  آن 
انساني و سالم حاکم است. مادران و پدران توانا 
کساني هستند که از دانایي ها و مهارت هاي الزم 
برخوردارند. بخشي از دانستني هاي ضروري براي 
والدین، دانش هاي مربوط به برقراري رابطة انساني 

با فرزندان است.
صنعتي شدن و شهرنشیني، ساختار خانواده را دچار 
تحول کرده و نیازها و انتظارهاي جدیدي آفریده 
و  ارتباط  فقر  انسان ها،  مشکل  بزرگترین  است. 
ناهماهنگي میان والدین و فرزندان و همچنین میان 

فرزندان و والدین است. امروزه دیگر، خانواده به 
تنهایي ناقل میراث فرهنگي نیست، بلکه جامعه از 
طریق مدرسه، رسانه ها و اینترنت این نقش را به 

طور ظریف، عمیق و همه جانبه ایفا مي کند.
آیا والدین به آموزش نیاز دارند؟

مجید  قرآن  در  صراحت  به  متعال  خداوند 
کساني  با  مي دانند  که  کساني  »آیا  مي فرماید: 
که نمي دانند برابر هستند؟« )سورة الزمر، آیة 9(. 
بدیهي است که دانایان با نادانان برابر نیستند. هیچ 
پدر و یا مادري خود به خود نمي تواند پدر و یا 
مادر موفقي بشود و نوجوان خود را آن طور که 
هست، بشناسد و او را درک کند و با او رابطة 
دانایي هاي  اینکه  مگر  نماید،  برقرار  درست 
ضروري را کسب کند )توانایي، در دانایي است(. 
به نظر می رسد یکی از علل مهم شکست پدران 
عدم  فرزندانشان،  تربیـت  و  تعلیم  در  مادران  و 

شناخت کودکان و نوجوانان است.
والدیني که داراي فرزند نوجوان هستند )سنین 

گوناگونی  مسائل  با  سال(،  هجده  تا  دوازده 
روبرو مي شوند. بخش عمده اي از این مسائل، 
از عدم برقراري رابطة انساني با نوجوان ناشي 
از گسترة  مرحلة خاصي  در  نوجوان  مي شود. 
رشد به سر مي برد و باید با شناخت و آگاهي 
نشان  متعدد  پژوهش هاي  کرد.  برخورد  او  با 
داده است که هر قدر والدین داناتر و آگاه تر 
باشند، با مشکالت کمتري روبرو مي شوند. از 
سوي دیگر خانواده هایي که نسبت به نقش ها، 
آگاهي  بیشتر  خود  مسوولیت هاي  و  وظایف 
دارند، بهتر مي توانند با فرزندانشان رابطه برقرار 
کنند و آنان را در این دورة حساس و پر انرژي 

به طریق مطلوب هدایت نمایند.
جانبة  همه  شکوفایي  رشد  و  سالمت  به  اگر 
به  باید  مي کنید،  فکر  جامعه  یک  شهروندان 
به  اگر  بیندیشید.همچنین  خانواده ها  سالمت 
سالمت جامعه فکر مي کنید باید به سالم سازي 
 ، و ر ین  ا ز  ا  . یشید بیند ه ها  د ا نو خا

ضرورت آموزش والدین و پنج اصل برقراری رابطه انسانی با نوجوان
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در مقابل، اگر نوجواني در کنار پد و مادر احساس 
الگو قرار دادن والدین  ناامني و اضطراب کند، در 
زیرا  تعارض مي شود.  و  تردید  و  خود دچار شک 
را  فرزندشان  که  هستند  کساني  والدین،  این گونه 
سرزنش، تنبیه و تحقیر مي کنند. در چنین شرایطي 
مي شود  رواني  کشاکش  و  تعارض  دچار  نوجوان 
که آیا پدر را الگو قرار دهد، یا نه؟ آیا مادر را الگو 
قرار دهد، یا نه؟ در نتیجه، هستة اضطراب در درون 
نوجوان شکل مي گیرد و موجب عدم تعادل حیاتی 
روانی او می شود و بعدها به صورت ناهنجاري هاي 
رفتاري بروز مي کند. نکتة قابل تأکید این است که 
کسي مي تواند به عنوان الگوي شایسته براي نوجوان 
انتخاب شود که با نوجوان صادق باشد و بتواند اعتماد 
او را به سوي خود جلب کند. از این رو، کساني که 
در خانواده، مدرسه و جامعه به عنوان الگوي محبوب 
کودکان و نوجوانان محسوب مي شوند، باید سعي 
کنند در عمل و رفتار با آنان رابطة انساني برقرار کنند، 
نه در حرف و گفتار!! زیرا در مکتب مقدس اسالم، 
بر تعلیم و تربیت عملي بسیار تأکید شده است )رطب 

خورده، منع رطب ِکی تواند کرد؟!(.

اصل ایجاد امنیت رواني
خانواده مهم ترین کانون تأمین کنندة نیازهاي جسماني 
و رواني فرد است و تمام تالش پدران و مادران مسئول 
و آگاه باید بر این اصل مبتني باشد که فضاي خانه و 
خانواده سرشار از امنیت، محبت و آرامش باشد. هر 
یک از اعضاي خانوادة شما به ویژه فرزندانتان باید در 
خانه احساس امنیت کنند و کانون خانواده را بهترین 
و امن ترین پناهگاه بدانند. اگر نوجواني اشتباهي کرد 
و یا کار نادرستي انجام داد، هیچ گاه نباید به او گفت: 
»دوستت ندارم!«، »تو دیگر پسر یا دختر من نیستي!«، 
»من دیگر مادر یا پدر تو نیستم!« و یا به طرق گوناگون 
او را سرزنش و تحقیر کرد. این گونه برخوردها و بیان 
این قبیل جمله ها، هیچ کمکي به حل مساله و اصالح 
رفتار او نمي کند، بلکه موجب سرخوردگي، مختل 
شدن امنیت رواني نوجوان مي شود و سالمت رواني 
او را به خطر مي اندازد. در مقابل، باید علل نادرستي 
برایش  را در فضایي محرمانه و صمیمانه  رفتار  آن 

توضیح دهید و بگویید: »چرا این رفتار درست نیست؟ 
دالیل آن کدام است؟« در هر حال توصیه مي شود 
بین خود و فرزند نوجوانتان رابطه اي ایجاد کنید که او 
بتواند آزادانه احساسات، دغدغه ها و نگراني هاي خود 
را بدون احساس ترس و یا طرد شدن با شما در میان 
گذارد. در بررسي علل ناهنجاري هاي عاطفي مالحظه 
مي شود که »عدم امنیت رواني« و یا احساس »ناامني 
رواني« مهم ترین علت بروز ناهنجاري هاي رفتاري و 

عاطفي به شمار مي رود.

ناهنجاري هاي  اکثر  که  است  ذکر  شایان 
رفتاري، عاطفي و اجتماعي »معلول« هستند. 
سراغ  به  باید  آنها  اصالح  یا  درمان  براي 
شیوة  در  را  »علت ها«  و  رفت  »علت ها« 
والدین  ارتباط  نحوة  و  خانوادگي  تربیت 
با فرزندان جستجو کرد. به طور معمول تحقیر 
داشتن  کردن،  مقایسه  کردن،  سرزنش  کردن، 
انتظارهای نابجا، دعواهاي خانوادگي و تنبیه کردن 
یا آشفتگي عاطفي  ناامني دروني  نوجوان، موجب 
رواني  حیاتِي  تعادِل  این وضعیت  مي شود.  نوجوان 
نوجوان را مختل مي سازد و او براي دستیابي مجدد 
به »تعادِل حیاتِي رواني« به رفتارهایي از قبیل لجبازي، 
ناخن  دروغ گویي،  ادراري،  شب  پرخاشگري، 
جویدن، اعتیاد و نظایر آن متوسل مي شود. این بیت 
زیبا از حافظ به نیکي مي تواند این وضعیت را تجسم 

ببخشد:
  در اندرون من خـسته دل نـدانم کیـست
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

اصل برخورد مثبت و مثبت فکر کردن
هنگامي که با نوجوان روبرو مي شوید، سعي کنید با 
او برخورد مثبت داشته باشید، از کلمه ها و عبارت هاي 
تشویق آمیز استفاده کنید و به دنبال کشف نکات مثبت 
این  ایراد گرفتن. منظور  نه عیب جویي و  باشید،  او 
است که رفتارهاي مطلوب فرزندتان را تحسین کنید 
و توانایي هاي او را مدنظر داشته باشید و در مقابل از 
سرزنش کردن و خجالت دادن او پرهیز کنید. هنگام 
رفتاري، همواره  مسأله  یا  با یک مشکل  رویارویي 
این نکته را در نظر داشته باشید که »مسأله در یک 
طرف و شیوة برخورد با مسأله در طرف دیگر 
قرار دارد«. مفهوم این جمله این است که با یک 
مسالة واحد مي توان به روش های گوناگون برخورد 
کرد و راه حل هاي متفاوتي عرضه نمود. بدیهي است 
هر شیوة برخورد، پیامدهاي متفاوتي به دنبال خواهد 
داشت. یک پدر و یک مادر توانا و دانا کسي است 
که هنگام بروز یک مسأله، شکیبایي خود را حفظ 
کند و با متانت برخورد نماید و عاقالنه به دنبال علت 
شناسی و راه حل برود. چه بسا یک برخورد درست 
و مثبت با مسأله مورد نظر در یک فضاي صمیمانه و 
محرمانه )مانند طرح یک سوال، علت شناسي وقوع 
تقاضاي  و  خواستن  توضیح  نامطلوب،  رفتار  یک 
اطالعات( به روشن و حل شدن مسأله منجر مي شود.

اجازه دهید دیدار شما با نوجوان، خوشایند باشد و 
یک خاطرة مثبت ایجاد کند. سعي کنید برخورد شما 
با فرزندتان »آرامش بخش« باشد، نه »اضطراب آفرین«! 
نکتة شایان توجه این است که در بدترین انسان ها، آن 
قدر خوبي وجود دارد و در بهترین انسان ها، آن قدر 
بدي هست که از چشم من و شما پنهان مي مانند و یا 
پنهان مانده اند. بنابراین شایسته نیست در جست وجوي 
خطاها و نقاط ضعف فرزندتان باشید، بلکه موفقیت ها، 
ببینید، بزرگ نمایی  نقاط مثبت و توانایي هاي او را 

کنید و یادآور شوید.

اصل برقراري ارتباط کالمي و عاطفي
اعضاي  میان  که  است  داده  نشان  متعدد  تحقیقات 
خانواده هر قدر ارتباط کالمي و عاطفي بیشتر باشد، 
و  بانشاط تر  سالم تر،  خانواده،  آن  اعضاي  روابط 
محکم تر است. بنابراین توصیه مي شود در هر فرصتي 
که پیش آید، با فرزندتان صحبت کنید و با او در یک 
فضاي محبت آمیز، محرمانه و صمیمانه ارتباط کالمي 
و عاطفي برقرار کنید. براي این منظور پیشنهاد مي شود 
به طور منظم، هر شب پیش از خواب، در کنار بستر او 
دقایقي بنشینید )یک شب پدر و یک شب مادر( و در 
خلوت، آرام، آرام با او حرف بزنید و از او بخواهید 
که با شما راز و نیاز کند، دربارة مدرسه و درس و 
روزانه اش،  فعالیت هاي  دربارة  دوستانش،  و  مشق 
دربارة نگراني ها، خواست ها و عالقه هایش، دربارة 
احساساتش نسبت به اعضاي خانواده و نظایر آن با شما 
حرف بزند و درد دل کند. در این موقعیت، فعاالنه به 
حرف هاي نوجوان گوش کنید و واکنش هاي مناسب 

نشان دهید. 
در ابتداي صحبت به نوجوان آزادي کامل بدهید تا 
از هر جا که دلش مي خواهد صحبتش را شروع کند. 
الزم نیست هر چه را که فرزند شما مي گوید تفسیر 
کنید یا حرف هاي او را تصحیح نمایید، بلکه او را 
تشویق کنید که حرف بزند و در صورت لزوم با او 

هم احساسي، هم دردي وهم فکری کنید.
که  بخواهید  نوجوان  از  موقعیت  این  در  همچنین 
ارزیابي  و  بررسي  مورد  را  خود  روزانة  رفتارهاي 
قرار دهد. ابتدا رفتارهاي مطلوب و درست و سپس 
رفتارهاي نامطلوب و نادرسِت او را با هم بررسي کنید. 
در ضمِن صحبت، از او دربارة علل بروز رفتارهایش 
و دالیل درستي یا نادرستي آنها سوال کنید تا به این 
ترتیب، نوجوان به علل بروز رفتارهایش پي ببرد و در 

نتیجه در او رشد فکري و خودآگاهي ایجاد شود.
نوجوان خود  فرزند  با  روز  در طول  اوقات،  گاهي 
خلوت کنید و چند ساعت را با او بگذرانید )براي 
مثال، هنگام رانندگی، دیدن یک فیلم سینمایي، در 
پارک قدم زدن، خرید رفتن، ورزش کردن و مشاهدة 

یک مسابقة ورزشي(.
 این وضعیت، فرصت خوبي است که فرزندتان با 
شما درد دل کند و احتماالً دربارة مسائل خصوصي 
و یا مسائل جنسي به طور مستقیم یا غیر مستقیم از شما 

سوال کند. 

اصل آماده سازي نوجوان براي زندگي 
در دنیاي واقعي

 یکي از مهم ترین هدف هاي غایی تعلیم و تربیت 
در تمام سطوح، چه رسمي و چه غیررسمي، در 
خانه، مدرسه و جامعه باید آماده سازي فرد براي 
این منظور  براي  باشد.  زندگي در دنیاي واقعي 
باید فرزند نوجوانتان را با واقعیت هاي تاریخي، 
و  کنید  آشنا  خانوادگي  و  اقتصادي  اجتماعي، 
براي زیستن در  را  او  بدهید که  او  به  آموزشي 
این دنیا آماده کند. »آموختن براي زیستن« 
باید هدف همة پدران، مادران، معلمان و 
مربیان باشد. گاهي اوقات، نوجواني تقاضایي 
از پدر و مادر مي کند و بدون دلیل با مخالفت 
روبرو مي شود. براي مثال، نوجواني دوچرخه و یا 
کامپیوتر مي خواهد و پدر و مادر پاسخ مي دهند: 
»صالح نیست!« و یا »نمي توانیم!«. نوجوان دلیل 
چرا  نیست؟  صالح  چرا  مي پرسد  و  مي خواهد 
نمي توانید؟ در این شرایط باید صمیمانه و مستدل 
با او صحبت کرده و درآمد واقعي و هزینه هاي 
واقعي خانواده را براي او تشریح کنید و توضیح 

دهید تا او متقاعد شود. 
از سوي دیگر نوجوان باید استقامت و صبر 
کردن را بیاموزد و در زندگي خانوادگي با 
برنامه ریزي، بودجه بندي و اولویت ها آشنا شود. 
از این رو، نباید انتظار داشته باشد که هر چه تقاضا 
کرد یا خواست، بي درنگ در اختیار او قرار گیرد. 
را  موانع  بگیرد،  یاد  را  باید صبر کردن  نوجوان 
بشناسد، با نامالیمات و مشکالت دست و پنجه 
نرم کند و یاد بگیرد که چگونه با وضع موجود 

کنار بیاید )پیل، 1389(.
براي اینکه نوجوان با واقعیت هاي تلخ و شیرین 
زندگي به تدریج آشنا شود، باید در دنیاي واقعي 
شود.  تربیت  و  ببیند  آموزش  طبیعي  شرایط  و 
باره، جملة معروفي است که مي گوید:  این  در 
پرورش  گلخانه  در  که  »گل هایي 
این  منظور  مي شوند«  َپرَپر  زود  مي یابند، 
است که تعلیم و تربیت باید در دنیاي واقعي و 
طبیعي صورت گیرد، نه در یک محیط محصور، 
در  را  فرزندتان  که  زماني  غیرواقعي.  و  قرنطینه 
میزان  مي کنید،  تربیت  گلخانه اي  محیط  یک 
واقعیت هاي  از  و  مي رود  باال  او  آسیب پذیري 
جامعه دور مي شود. پدر و مادر اجازه ندارند به 
نوجوان غرور بیجا بدهند و او را در دنیاي خیالي 
او را  ناکرده  یا خداي  تربیت کنند و  و رویایي 
فریب دهند و اغفال کنند. براي مثال، در مواردي 
مانند شغل پدر، میزان درآمد خانواده، وضعیت 
تولد )مساله فرزندخواندگی(، فوت پدر و مادر 
و نظایر آن قبل از اینکه فرزندتان حقیقت را از 
زبان شخص دیگري بشنود و کاخ باورهایش فرو 
با زمینه سازي و  ریزد، شما خودتان سعي کنید 
ایجاد آمادگي هاي الزم، به تدریج، به زبان ساده، 
مختصر، محرمانه و صمیمانه واقعیت ها و حقایق 
تا  میان گذارید،  در  او  با  را  زندگي خانوادگي 

بدین ترتیب اعتماد و اطمینان نوجوان حفظ شود. 
در صورت لزوم مي توانید با یک فرد متخصص 

مانند روان شناس و یا مشاور به مشورت بپردازید.
اصل الگوپذیري و همانندسازي

بي شک الگوپذیري و همانندسازي از مهم ترین 

و اثربخش ترین روش هاي یادگیري و اجتماعي 
شدن کودک و نوجوان به شمار مي رود. نوجوان 
ستاره هاي  بزرگترها،  با  همانندسازي  طریق  از 
ورزشي،  علمي،  درخشان  چهره هاي  و  هنري 
تاریخي و مذهبي یاد مي گیرد که چگونه رفتار 
کند. اگر در دین مبین اسالم توصیه مي شود که 
مسلمانان سیرة ائّمة معصومین صلوات اهلل علیهم 
اجمعین را مطالعه کنند و بدان عمل نمایند؛ منظور 
این است که شیوة رفتار آنها را در زندگِي عملي، 
الگو و سرمشق قرار دهند. از این رو، کودک و 
نوجوان نخست مادر و سپس پدر خود را سرمشق 
و  کودک  جنسیت  حسب  بر  و  مي دهند  قرار 
تأثیرگذاری پدر و مادر متفاوت است.  او،  سن 
بدیهي است به طور کلي دختر با مادر و پسر با 
پدر همانندسازي مي کند. بنابراین فقدان حضور 
پدر در فرایند رشد پسرها )یتیمی عاطفی(، آثار 
اجتماعي  سازگاري  و  شخصیت  بر  نامطلوبي 

پسران نوجوان بر جا مي گذارد.
شایان ذکر است که یکي از علل ناهنجاري هاي 
نادرست  الگوبرداري  بزهکاري،  و  اجتماعي 
است. نوجوان در این دوره بیش از حد تحت 
تأثیر دوستان و همساالن قرار می گیرد. چنانچه 
طریق  از  ویژه  )به  جامعه  و  مدرسه  خانه، 
او قرار  نادرست در اختیار  الگوهاي  رسانه ها( 
طریق  به  نوجوان  الگوبرداري  فرایند  دهند، 
نامطلوبي صورت خواهد گرفت. گاهي اوقات 
برادر بزرگتر و یا خواهر بزرگتر در خانواده و 
مدرسه  در  جسور  و  موفق  همکالسي  یک  یا 
مي تواند براي نوجوان به عنوان یک قهرمان و 

الگو قلمداد شود.
که  مي شود  توصیه  گرامي  والدین  شما  به 

سعي کنید در قدم اول با رفتار و اعماِل خود، 
از  باشید.  فرزندتان  براي  شایسته اي  الگوهاي 
زبان فرزندان می شنویم که می گویند: ای پدر، 
اعمال شماست،  ناظر  دیده ام  مادر؛  ای 
دوم  قدم  در  می نگرم.  شما  رفتار  به  من 

الگوهاي  با  را  خود  نوجوان  فرزند  کنید  سعي 
نویسندگان،  موفق،  معلمان  مانند  دیگر  شایستة 
دانشمندان و هنرمندان آشنا کنید و دربارة زندگي 
و خصلت هاي مردان و زنان بزرگ با آنها صحبت 
کنید. از این رو، اگر من و شما به عنوان مادر، 
پدر و یا »معلم- مربي« توانستیم با مجهز شدن به 
دانش هاي الزم و تزکیة نفس، با نوجوانان درست 

رفتار کنیم، آنها هم درست رفتار مي کنند. 
زیرا فرزندان ما در درجة اول محصول خانواده 

هستند و به قول مولوي:

   این جهان کوه است و فعِل ما ندا 

   سـوي مـا آیـد نــداهـا را صـدا

الگوهاي  با  خویش  رشد  گسترة  در  نوجوان 
همسان سازي  یا  همانندسازي  خود،  پیرامون 
تا  مي کند  کمک  او  به  فرایند  این  مي کند. 
و  نماید  سازگاري  خود  پیرامون  محیط  با 
هنجارها، قواعد و ارزش هاي حاکم بر خانواده 
در  نوجوان  و  کودک  گیرد.  فرا  را  جامعه  و 
عنوان  به  را  خود  مادر  و  پدر  رشد،  فرایند 
و  مي دهد  قرار  الگو  و  تحسین  مورد  قهرمان 
آنها  از  را  گوناگون  رفتارهاي  مي کند  تالش 
تقلید نماید. در این فرایند، چنانچه رابطة پدر 
و مادر با یکدیگر و رابطة پدر و مادر با فرزند 
)مثلث مقدس(، یک رابطة سالم، امن و پذیرا 
و  پدر  از  فرزند  تأثیرپذیري  بي شک  باشد، 
دیگر  بیان  به  بود.  خواهد  بیشتر  و  بیشتر  مادر 
نوجواني، پدر و مادر خود را الگو قرار مي دهد 
او احساس  بدارد و در کنار  را دوست  او  که 

آرامش کند. 
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غیردولتی در زمینه زنان، کودکان و نوجوانان، علوم 
وفن آوری، بهداشت محیط زیست، فعالیت داشته 
اند. دفترمراکزغیردولتی و انجمن های توانبخشی

معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشوردر آمار 
ارائه شده درنیمه اول سال 1381، تعداد 247 مرکز 
غیردولتی به نام های انجمن، جامعه، مؤسسه خیریه که 
از افراد دارای معلولیت یا برای افراد دارای معلولیت 
تشکیل شده اند را نام برده است. سازمان بهزیستی 
کنندگان  مشارکت  تعداد   1379 سال  در   1381
)6مرکز(  تهران  شمال  دولتی  توانبخشی  درمرکز 
8352 نفر بوده است. تقــویت  سازمان های غیردولتی 
و  نیاز  رفع  در  معلولیت  دچار  افراد  کننده  حمایت 
ارائه خدمات همه جانبه توانبخشی در کاهش فاصله 
کمیت دریافت کنندگان خدمات و جمعیت مخاطب 
بسیار اهمیت دارد. بررسی انجام شده در شهر تهران 
در مورد 405 سازمان غیردولتی نشان می دهد که 
تنها 6/4 درصد این تشکل ها از سال 1320 تا 1357 
تشکیل شده است. آمار سازمان های غیردولتی افراد 
دارای معلولیت نشان داد بیش از نیمی از آن ها در 

دهه اخیر ایجاد شــدند. رشــد این سازمان ها نشان 
می دهد که سازمان های غیردولتی می توانند بخشی 
از امور جامعه و بار دولت را به دوش بکشند و قادرند 
نمایند. فرآیند  زمنیه های مشارکت مردم را فراهم 
توانبخشی به دنبال مشارکت افراد دارای معلولیت در 
امور گوناگون جامعه و تساوی فرصت هاست.  رشد 
سازمان های غیردولتی، واگذاری امور مردم به عهده 
خودشان از ســوی دولت ها و تأکــید توانبخــشی 
بین المللی به اهمیت و رشد سازمان های غیردولتی 
افراد دچار معلولیت برای دستیابی به تساوی فرصت ها 
مشارکت  عصر  در  کردن  زندگی  سو،  یک  از 
انگیزه های قوی و بسیار مردم برای انجام کار نیکو 
هدف  آورد.  می  وجود  به  را  پژوهش  پرسش 
»شیوه  است:  پرسش  این  به  پاسخگویی  پژوهش، 
مناسب مشارکت مردم با سازمان های غیردولتی افراد 

دچار معلولیت چیست؟« 
یافته ها با توجه به نوع پژوهش کیفی، یافته ها، بیان 
غیردولتی،  های  سازمان  کلی  محور  هفت  کننده 
معلولیت، جامعه، رسانه های گروهی،  افراد دارای 
خانواده، دولت و نهادهای آموزشی هستند. آگاهی 
و بینش مردم نسبت به پدیده معلولیت، افراد دارای 
معلویت، سازمان های غیردولتی و شیوه مشارکت 
مردم نیاز به ارتقاء و تغییر دارد. مردم معلولیت ها را 
ندارند  اطالع  توانبخشی  از  شناسند،  نمی  به خوبی 
نمی دانند در صورتی که جامعه بتواند شرایط الزم 
را برای مشارکت فرد دارای معلولیت فراهم نماید  
او هم می تواند مانند سایر افراد در امور گوناگون 
جامعه مشارکت نماید. مردم معلــولیت را پـدیده ی فردی 
می پندارند و شیوه مشارکت را دادن خوراک و پوشاک می دانند، 

مردم با احساس، انگیزه های مختلف، اعتقاد مذهبی، 
عالقه مندی بسیار برای انجام کار خیر و نیکو و با 
اعتقاد به سازمان های غیردولتی روی می آورند. در 
به آن ها آموزش داده شود مشارکت  صورتی که 
مقطعی و متکی بر احساس به مشارکت پایدار تبدیل 
خواهد شد . حفظ و تقویت این اعتماد، با شفافیت 
عملکرد سازمان های غیردولتی ممکن خواهد شد. 
با  مصاحبه  از کدها، حاصل  تعدادی  به  مثال  برای 
همکاران پژوهش اشاره می شود.»مفهوم توانبخشی 
پرسیم  مردم می  از  وقتی  ندارد«  ما جا  فرهنگ  در 
چگونه می خواهید کمک کنید »مردم بیشتر دوست 
دارند گرســنه را سیــر کنند« »مــردم قبل از این که 
از تشکل ها شناخت داشـته باشـند احسـاس می کنند 
باید برای ارضاء خودشان یک کار نیک انجام دهند.« 
» افرادی که به نوعی با مسئله معلولیت روبرو هستند 
با  »مــردم  مـی کنـند«  مـراجعه  ما  به  برای کـمک 
انگیزه های قوی مذهبی، نوعدوستی به تشکل مراجعه 
می کنند و بر اثر بی اطالعی از عملکرد، اقدام مقطعی 

می شود و استمرار پیدا نمی کند.« 

دکتر حبیب آقا بخشی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مقدمه: 
   تمایل به مشارکت یک نیروی اساسی است که 

در تمام مراحل تکامل انسان مؤثر بوده است.
مفهوم مشارکت پس از دهه ی 1950 با شکست 
های  یخ  شد.  پررنگ  ای  توسعه  های  برنامه 
 1970 سال  در  مشارکت  مقابل  در  مقاومت 
شکست. شاید بتوان گفت نخستین پرچمداران 
اند.  بوده  غیردولتی  های  سازمان  مشارکت، 
ایفای  از  تبــلوری  غیردولــتی  های  سازمان 
نقش مــشارکــت مــردمی در جـامعه هســتند. 
سازمـان های غیـردولتـی به دلـیل ماهیـت مردمی 
خود می توانند، از ظرفیت و گنجینه بی پایان 
های  هدف  به  رسیدن  برای  مردم  توانایی 
توسعه ای خود بهره گیرند. کارشناسان جهانی 
در اجالس آلما- آتا بر استعدادهای سرشار افراد 
و  کردند  تأکید  جوامع  توسعه  برای  منطقه  هر 
مشارکت همه جانبه افراد  و گروه های اجتماعی، 
ازمشارکت درتفکر، تصمیم گیری تا برنامه ریزی، 
اجرا در نهایت ارزشیابی برنامه و سهیم شدن در 
منافع برای رسیدن به توسعه را ضروری دانستند. 

مشارکت مردم عامل اساسی ظریف و پیچیده ای 
است که چنانچه مفهوم واقعی آن درک نشود 
از محتوا و مضمون اصلی خود تهی می گردد. 
جهانی  سال  را   1980 سال  متحد،  ملل  سازمان 
افراد دچار معلولیت نامگذاری کرد و پس ازآن 
درتوصیه نامه های هر دهه تـقویت و حمــایت از 
سازمان های غیردولتی در راستای حمایت از افراد 
دچار معلولیت را در دستورکاردولت های عضو 
قرار داد. بیانیه اجالس عالی بین دولتی ژاپن، دهه 
2012- 2002 را با پیام »جامعه ای بدون مانع مبنی 
بر احقاق حقوق افراد دارای معلولیت« آغاز نمود. 
در این بیانیه هم سازمان های غیردولتی و خودیار 

افراد دچار معلولیت مورد دقت و توجه قرار دارند. 
در ایران مشارکت مردم با سازمان های غیردولتی، 
برای انجام کار نیکو و خیر با انگیزه های بسیار 
و قوی که از دین، فرهنگ و ادبیات سرچشمه 
از  پس  است.  داشته  وجود  دیرپای  از  گرفته 
نیازها  رفع  برای  که  غیردولتی  مراکز  مشروطه 
خودشـان  وسـیله  به  مــردم  مشــکـل  حــل  و 

بـوجود می آمد، گسترش یافت.  
نتیجه برگزاری کارگاه مشورتی بوشهر در مورد 
 1376 اسفند  در  ایران  غیردولتی  سازمان های 
روشن می کند، اطالعات دقیقی در زمینه وضعیت 
از آن  ندارد. پس  سازمان های غیردولتی وجود 
و  جمعیت  جهانی  شورای  متحد،  ملل  سازمان 
دیگران، پژوهشی درمورد سازمان های غیردولتی 
ایران انجام دادند، نتایج پژوهش نشان داد دو نوع 
سازمان غیردولتی سنتی و نوین در ایران وجود 
دارند. سنتی ها، فعالیت خیریه ای دارند و نوین در 
زمینه توسعه کار می کند و به طور کلی 10322 
سازمان غیردولتی که شامل خیریه، صندوق قرض 
الحسنه و تعاونی است، وجود دارد. سازمان های 

مشارکت مردم با مراکز غیردولتی دچار معلولیت

    
های  سازمان  کلی  محور  هفت      
جامعه،  معلولیت،  دارای  افراد  غیردولتی، 
و  دولت  خانواده،  گروهی،  های  رسانه 
نهادهای آموزشی هستند. آگاهی و بینش 
افراد  معلولیت،  پدیده  به  نسبت  مردم 
غیردولتی  های  سازمان  معلویت،  دارای 
مشارکت  شیوه  و  معلولیت  دارای  افراد 
رفتار  تغییر  مرحله  تا  ارتقاء  به  نیاز  مردم 

دارد.

 
           شاید بتوان گفت نخستین پرچمداران 
غیردولـتی  هـای  سازمان  مشـارکت، 
بوده اند. سازمان های غیردولتی تبلوری 
از ایفای نقش مشارکت مردمی در جامعه 

هستند.

 
    سازمان های غیردولتی به دلیل ماهیت 
مردمی خود می توانند، از ظرفیت و گنجینه 
به  رسیدن  برای  مردم  توانایی  پایان  بی 
گیرند.  بهره  ای خود  توسعه  های  هدف 

)اعرابی، 1380(
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ایستادن و کنترل حرکات بدني به ویژه دست ها از او 
سلب شد . با مراجعه به پزشکان مختـلف ودریافت 
پاسخ هاي نومید کننده خانواده از پا ننشست و در نهایت 
با ویزیت وي توسط مرحوم پروفسور ابراهیم سمیعي در 
بیمارستان جم تهران ،تحت معالجه و درمان ایشان قرار 
گرفت و در ابتدا با مراجعات ماهانه و سپس هر شش ماه 
یکبار از اهواز به تهران معالجات داروئي و فیزیوتراپي 

وي و در کنار آنها گفتار درماني پیگیري شد .
* مهرداد چطور وارد مدرسه شد و ادامه تحصیل داد؟ 

- طبیعی است که با توجه به شرایط خاص مهرداد امکان 
ثبت نام در مدرسه عادی و اشتغال براي او فراهم نبود . 
در سال 1359 مهرداد به همراه خانواده به تهران کوچ و 

شرایط زندگي او تغییر آغاز کرد .
 در این سالها با توجه به تغییرات و بهبود هاي نسبي 
حاصل شده در شرایط جسماني ، معالجات فیزیوتراپي 
و گفتار درماني وي در مراکز متعددي از جمله مراکز 
وابسته به دانشگاه تهران با سرعت بیشتري پیگیري شد و 
همزمان از سال 1360 با ثبت نام در مدرسه ویژه کودکان 

استثنائي آغاز به تحصیل نمود .
دچار  مدرسه  طرف  از  تحصیل  دوران  در  *مهرداد 

مشکل نشد؟
-  اراده مصمم مهرداد و خانواده در پیگیري وغلبه بر 
موانع و مشکالت و نهراسیدن از حضور در اجتماع از 
مهمترین عوامل پیشرفت وي بود ، به طوري که پس از 
اتمام تحصیالت دوران ابتدائي در مدت پنج سال و پس 
ازگذشت اندک زماني ازثبت نام درمدرسه راهنمائي 
عادي ، مسئولین مدرسه از پذیرش وي امتناع واولیاي 
او را به ثبت نام در مدرسه استثنائي توصیه نمودند، که 
این ممانعت مسووالن مدرسه در روحیه مهرداد بسیار 
تاثیرگذار بود از این رو خانواده با اعتقاد راسخ به این 
که مهرداد باید به طورعادي در اجتماع حضور و تعامل 
ادامه  به  اصرار  آید  فائق  بر مشکالت  و  باشد  داشته 
تحصیل وي در مدارس عادي داشتند که در نهایت این 
امر با پیگیري هاي زیاد و همدلي و همراهي مسووالن 
وقت آموزش و پرورش محقق شد و مهرداد علي رغم 
شـرایط جسمی اش از جمله داشتن مشکل درتکلم و 
نوشتن ، با اتکا به اراده و پشتکار خود در سال 1372موفق 
به اخذ دیپلم در رشته علوم تجربي از دبیرستان شهید 

مصطفي خمیني تهران شد . 
*نحوه ادامه تحصیل مهرداد در دانشگاه چطور بود؟

رعد  نیکوکاري  موسسه  با  مهرداد  آشنایي  سابقه   -
وبرخـورداري  موسـسه  این  خـدمات  از  اسـتفاده  و 
ازمحبت ها و راهنمائیهاي مسئولین محترم آن ، به سال 
حسابداري  آموزش  کالسهاي  در  حضور  و   1374
آن موسسه برمي گردد که پس از آن با حضور در 
کالسهاي آموزش کامپیوترو طراحي و نقاشي ،که 
بسیار مورد عالقه اوست ،وسرانجام تحصیل در رشته 
گرافیک تاکنون تداوم دارد . سابقه آشنایي مهرداد با 
موسسه نیکوکاري رعد و استفاده از خدمات این موسسه 
وبرخورداري ازمحبت ها و راهنمائیهاي مسئولین محترم 
آن ، به سال 1374 و حضور در کالسهاي آموزش 
حسابداري آن موسسه برمي گردد که پس از آن با 
و  کامپیوترو طراحي  آموزش  در کالسهاي  حضور 
نقاشي ،که بسیار مورد عالقه اوست ،وسرانجام تحصیل 

در رشته گرافیک تاکنون تداوم دارد .  اگرچه مهرداد 
نقاشي را بطورجدي از حدود ده سال قبل آغاز کرده 
بود ، اما استعداد نقاشي از دوران کودکي در او وجود 
با  او  داشت به طوري که مربي کالس سوم دبستان 
مشاهده و دقت در نقاشي هایش سعي در ترغیب او به 
ثبت نام در کالسهاي تخصصي نقاشي و ادامه مسیردر 
این رشته نمود اما مهرداد برخالف استقبال و اصرار 
خانواده از این موضوع ، از بیم صدمه به خواندن درس 
و شاید سختي کار در شرایط جسمي آن زمان تمایل 
به پرداختن به نقاشي به صورت جدي نشان نداد و این 
گرایش پس ازشرکت در کالسهاي آموزش نقاشي 
موسسه رعد نمایان  و روز به روز قوي تر شد بویژه عنایت 
، راهنمایي ها و حمایت هاي جناب آقاي منصوریان 
)مدیرعامل وقت موسسه نیکوکاري رعد( که هنوز 
هم ادامه دارد  و درکنارآن امکان حضور در نمایشگاه 
هاي برگزار شده و ارایه کارهایش در نمایشگاه انگیزه 

و اشتیاق او را به ادامه کار دراین رشته دو چندان کرده و 
هم اکنون مهرداد در رشته گرافیک مشغول به تحصیل 

است.
*آیا تا به حال نمایشگاه نقاشی شرکت کرده است؟

- مهرداد در نمایشگاه های موزه دکتر سندوزی، گالری 
ابن سینا، موزه امام علی )ع( ، مجتمع نیکوکاری افضلی، 
گالری آشیانه مهر،  کانون پرورشی فکری کودکان و 
نوجوانان در خیابان حجاب، در چندین گالری که از 
طرف موسسه رعد برپا شده بود نیز شرکت کرده  که از 
طریق فروش تابلو نیز مقداری کسب درآمد کرده است.

* مهرداد در اغلب نقاشی های از رنگ های روشن و 
زنده و شاد و طبیعت استفاده کرده روحیه مهرداد با توجه 

به شرایط جسمی اش چطور است؟ 
- مهرداد ابتدا سیاه قلم کار می کرد اما بعد از این که 
رنــگ روغــن را شـروع کرد ما به ایـن نـکته جالــب 
پی بردیم که مهرداد در اغلب نقاشی هایش از  رنگهاي 
شاد استفاده کرده است که بیانگر نگاه و نگرش او به 
زندگي و توجه به زیبایي هاي آن و شاد زیستن است او 

افکارش را به تصویر می کشد.
*مهرداد خیلی خوشرو و شاد است اما تا به حال پیش 
آمده که به خاطر مشکالتی که در جامعه برای او ایجاد 

کردند ناامید شود و یا در مواقعی گریه کند؟

- اولین بار که مهرداد به شدت ناراحت شد زمانی بود 
که با ادامه تحصیل در مدرسه معمولی موافقت نشد یادم 
می آید که آن روز از شدت ناراحتی گریه کرد و لی 
سخترین مرحله زندگی در شرایطی بود که به دلیل 
مشکالت جسمی نمی توانست در دانشگاه آزاد ایرانشهر 
در رشته کشاورزی ادامه تحصیل بدهد و دانشگاه آزاد با 
انتقالی او موافقت نکرد . متاسفانه مهرداد تا چندین سال 
از شرکت در کنکور امتناع می کرد تا این که با اصرار 
خانواده دوباره تالش کرد و سال 89 در رشته گرافیک 

دانشگاه علمی کاربردی رعد ادامه تحصیل داد.
* واکنش مهرداد وقتی برخی از افراد در جامعه برخورد 

نامناسبی دارند چیست؟ 
اما  بشوم  ناراحت  - ممکنه من که خواهرش هستم 

مهرداد به من می گوید ناراحت نباش آنها نمی دانند.
* انتظار مهرداد و شما به عنوان خانواده او به عنوان یک 

شهروند چیست؟ 
به خواسته  بنا  او  با شرایط مشابه  افرادی  - مهرداد و 
خودشان این طوری نشدند بنابراین خانواده ها و افراد 
جامعه باید به آنان کمک کنند تا بتوانند جایگاه اصلی 
خود را در جامعه پیدا کنند و مانند سایر شهروندان از 
امکانات مشابه و حتی بیشتر برخودار شوند. متاسفانه 
امکانات خاصی برای این نوع افراد فراهم نشده و برخی 
امکانات موجود نیز بسیار محدود است . آنچه که مسلم 
است مهرداد و افرادی که شرایطی مشابه او دارند شاید 
به لحاظ جسمی نیاز به یک همراه برای انجام برخی از 
کارها داشته باشند اما تفاوت چندانی با مردم معمولی 
ندارند و می توانند به لحاظ فکری به هم نوعان کمک 
کنند. چه بسا بسیاری از دوستان مهرداد توانایی های 
زیادی دارند اما متاسفانه جامعه آنان را طرد می کند که 

همه آن ها از این قضیه بسیار دلگیر و گله مند هستند.
آنچه که در این مصاحبه خواندیم شرایط فردی بود که 
تمام مدت از سوی خانواده حمایت شده و خود او نیز 
شرایط خاص خود را پذیرفته و تالش کرده که زندگی 
بهــتری را بـرای خود فراهـم کند که با این اوصـاف 
مي توان دنیاي رواني فرد آسیب دیده مغزي را شناخت. 
گاهی توانایي ها و ناتوانایي هاي آنان براي افراد جامعه 
حتي خانواده اش شناخته شده نیست. زیرا برنامه هاي 
رواني ، استقالل نسبي را براي او به ارمغان آورده که 
این نسبیت به وضوح بر همگان واضح نیست. نکته قابل 
توجهي که باید افراد جامعه آن را مد نظر قرار دهند آن 
است که معلولیت جسمي حرکتي به کمک برنامه هاي 

درماني قابل بهبود است.
اما از آنجایي که این بیماري یک نوع بیماري مغزي 
است در روند درمان فشار قابل توجهـي به مغز وارد 
مي آورد ، از این رو امداد رواني فرد آسیب دیده مغزي 
از اهمیت باالیي برخوردار است و داشتن آرامش و 
انگیزه در درمان این بیماري بسیار موثر است. آرامش 
به معلول آسیب دیده مغزي این امکان را مي دهد که 
بتواند فرماندهي مغـزي خـود را قدرتمـند سـاخته و 
آسان تر به اعضاي خود فرمان دهد. همچنین انگیزه و 
داشتن ذهنیتي زیبا از آینده اجتماعي خود به او کمک 
مي کند تا دشواري هاي درماني خــود را با تحــمل 

بیشـتري پشت سر گذارد.
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معلولیت ها مسائل مختلفی را به همراه دارند؛ تجربه 
نشان داده که افراد معلول با اراده و تالش می توانند 

زندگی موفقی داشته باشند.
افراد معـلول با هر میـزان معلولیـت می توانند در 
و  داشته  حضور  اجتماعی  مختلف  های  عرصه 
زندگی پویا و مفیدی داشته باشند. اگر فرزند شما 
معلول c.p است با کسب اطالعات مناسب و کافی، 
در زمان نیاز می توانید او را یاری کنید.فراموش 
نکنیم که فرد دارای معلولیت C.P برای باز توانی 
بیش از هر چیز به توجه برای تقویت مهارت های 

ارتباطی نیاز دارد.   
فارسی  در  )که   palsy cerebral مخفف  c.p
فلج مغزی ترجمه شده( معلولیتی است که به دلیل 
آسیب رسیدن به مغز، قبل از تولد یا حین تولد یا 
زمان کمی بعد از تولد رخ می دهد. مشخصات اولیه

c.p اختالل در کنترل ماهیچه ای و حرکت است. 
این معلولیت پیشرونده نیست ولی در طول زمان 
دستخوش تغییراتی   می شود. توجه به تاریخچه 
اغلب  است.  مهم  آن  در  جنین  و  مادر  سالمت 
تشخیصc.p بعد از تولد یا در زمان کودکی امکان 
پذیر است و نشانه های متعددی دارد که از آن جمله 
عبارتند از تشنج، اسپاسم، اختالالت شنوایی و بینایی، 

و در مواردی اختالالت یادگیری.
مشکالتي مانند محرومیت از تحصیل مطلوب، اشتغال 
و بهره گیري از امکانات عمومي شهر نیز سر فصل هاي 
مهمي در فهرست مشکالت این گروه است.آسیب 
دیده مغزي تمام کانالهاي ارتباطي اش با دیگران دچار 

اختالل است. گفتاري نامفهوم دارد و به علت مشکل 
حرکتي دست ، از نوشتن واضح و دقیق سخن خود 
نیز عاجز است. کودکان کوچه و خیابان با وحشت 
از او گریخته ، یا او را به تمسـخر  مي گیرند و افراد 
دیگر با ترحم به او مي نگرند و گاه هنگام راه رفتن 

در کف دستش پول مي گذارند.
فرهنگ ارتباط با این معلولیت در جامعه ما بسیار 
نادرست است. همانطور که گفتیم تشخیص غلط 
این بیماري و اشتباه گرفتن آن با کم تواني ذهني گاه 
ممکن است که آسیب دیده مغزي را یک عمر از 
تحصیل محروم و او را در خانه حبس کند. هر چند 
تحصیل این نوع افراد نیز در جوامع توسعه نیافته بسیار 
دشوار است.مدارس استثنایي به علت ناکافي بودن 
تجهیزات غالبا از رساندن این افراد به سطوح عالي 
عاجزند یا خود فرد به علت کمي امکانات ناچار به 
انصراف از تحصیل   مي شود. مدارس عادي نیز 
نمي توانند به این معلولین سرویس آموزشي مناسب 

بدهند.
این در حالي است که امروزه جوامع اروپایي سیاست 
عادي سازي را پیش گرفته و این امکان را فراهم 
آورده اند که معلولین جسمي حرکتي نیز در مدارس 
عادي تحصیل کنند. این امر باعث مي شود که این 
گونه افراد در روند تطبیق خویش با محیط و سایر 

دانش آموزان به پیشرفتهاي جسمي دست یابند.
 غیر از معلولیني که تنها یکي از اعضایشان دچار 
مشکل است افرادي نیز مانند آسیب دیدگان مغزي 
سلولهاي  نارسایي  علت  به  که  دارند  وجود   cp

و  اشکال  دچار  تمام حرکاتشان  مغز  در  حرکتي 
ناهنجاري است. متاسفانه ناهماهنگي شدید حرکتي 
آسیب دیدگان مغزي در بسیاري از موارد از سوي 
جامعه منجر به کم توان ذهني شناخته شدن ، مي شود  
باز گو کردن مشکالت این قشر از معلوالن توسط 
فردي که خود با این مشکل رو به روست نه تنها کار 
دشواري نیست بلکه فرصت خوبي براي نوشتن درد 
دلهاي خود است. دردهایي که ناشي از عدم آگاهي 
جامعه از چگونگي رفتار با معلول بخصوص معلول 

آسیب دیده مغزي است.
آشنایی با این گروه از معلوالن برای آحاد جامعه از

وظایف خطیری است که برگردن اصحاب رسانه 
است به همین منظور خبرنگار نشریه احیا با مهرداد 

معظمی نقاش جوان با آسیب مغزی)   cp گفت  و
گو کرد تا گوشه ای از فراز و نشیب های مهرداد 
و خانــواده اش در خصـوص برخورد جـامعه و 
چالـش های آنان و چگونگی رسیدن مهرداد به این 
مرحله را برای آن دسته از خانواده هایی که فرزندانی 
با این شرایط داشته بازگو کند که به دلیل مشکالت 
تکلمی خانم معظمی خواهر ایشان در این امر ما را 

یاری کردند.
*مهرداد چند ساله است و در چه سنی دچار این 

عارضه شد؟
- مهرداد معظمي در شهریور ماه سال 1350 در اهواز 
به دنیا آمد . وي که فرزند ششم و آخر خانواده بود 
در نه ماهگي به علت ابتالء به بیماري مننژیت دچار 
آسیب مغزي شد به طوري که قدرت تکلم ، توانائي

آنها نمی دانند
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شب سردی بود …. پیرزن بیرون میوه فروشی زل زده بود به مردمی که میوه میخریدن …شاگرد میوه فروش تند تند پاکت های میوه رو توی ماشـین 
مشـتری ها می ذاشت و انعام میگرفت … پیرزن باخودش فکر می کرد چی می شد اونم میتونست میوه بخره ببره خونه … رفت نزدیک تر … چشمش 
افتاد به جعبه چوبی بیرون مغازه که میوه های خراب و گندیده داخلش بود … با خودش گفت چه خوبه سالم ترهاشو ببره خونه … میتونست قسمت های 

خراب میوه ها رو جدا کنه وبقیه رو بده به بچه هاش … هم اسراف نمیشد هم بچه هاش شاد میشدن…
برق خوشحالی توی چشماش دوید ..دیگه سردش نبود !پیرزن رفت جلو نشسـت پای جعبه میوه …. تا دستـش رو برد داخل جعـبه شاگـرد میوه فروش 
گفت : دست نزن نِنه ! َوخه برو ُدنبال کارت ! پیرزن زود بلند شد …خجالت کشید ! چند تا از مشتریها نگاهش کردند ! صورتش رو قرص گرفت … 
دوباره سردش شد ! راهش رو کشید رفت … چند قدم دور شده بود که یه خانمی صداش زد : مادر جان …مادر جان ! پیرزن ایستاد … برگشت و به 
زن نگاه کـرد ! زن مانـتویی لبخـندی زد و بـهش گفــت اینارو برای شـما گرفـتم ! سه تا پالستــیک دستـش بود پر از میوه … موز و پرتـغال و انار …. 
پیرزن گـفت : دستِت َدرد نُِکنه نِنه….. مُـو مُستَحق نیستُم ! زن گفت : اما من مستحقم مادر من … مستحق داشتن شعور انسان بودن و به هم نوع توجه کردن 

ودوست داشتن همه انسانها و احترام به همه آنها بي هیچ توقعي
…اگه اینارو نگیری دلمو شکستی ! جون بچه هات بگیر ! زن منتظر جواب پیرزن نموند … میوه هارو داد دست پیرزن و سریع دور شد … پیرزن هنوز 
ایستاده بود و رفتن زن رو نگاه میکرد … قطره اشکی که تو چشمش جمع شده بود غلتید روی صورتش … دوباره گرمش شده بود … با صدای لرزانی 

گفت : پیر شی ننه …. پیر شی ! خیر بیبینی این شب چله مادر!

داستانک

دانشجویان کارورز ترم 8 رشته کاردرمانی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 1389-90 

احساس امنیت:
احساس امنیت: ارتباط جسمی مثبت بین کودک و 
یکی از والدینش، احساس عشق و عالقه و ارزش را 
در او تقویت می کند و این احساس به رشد عزت 

نفس و اعتماد به نفس در کودک می انجامد.
سالمتی و تندرستی کل بدن:

تحقیقات نشان می دهد، کودکانی که با محبت و 
مهربانی، لمس می شوند، کمتر از آنانی که تماس 
محبت آمیز با والدینشان   ندارند، گریه می کنند. 
در  لنفی  مایع  که  کند  می  کمک  طور  همـین 
سرتاسر بدن پخش شود و مواد مضر نیز از بدن دفع 
شود. ماساژ درد و نشانه های برخی از ناراحتی ها 
و بیماری های فرد را تسکین و تخفیف می دهد. 
افزایش می دهد. راحتی و  را  راحتی و آرامش 
آرامش را  افزایش می دهـد و به نـوزادی که دائم 

گریه می کـند، آرامـش می بخشد.
رشد جسمی: 

ماساژ خودآگاهی از جسم را افزایش می دهد و 
عضالت را محکم و مفاصل را ضعیف می کند، 
به این ترتیب برای کودک نارس منفعت بیشتری 
دارد. مهارت های اجتماعی :   با لمـس کودکـتان، 
چگونه برقراری ارتباط را بـه او آموزش می دهد.  
ماسـاژ به شــما کمـک می کند، ارتباط غیرکالمی 
باعث  موضوع  این  و  سازند  برقرار  کودکان  با 
افزایش ارتباط زودهنگام با کودک خواهد بود، 
در نتیجه کم کم عزت نفس و توان برقراری ارتباط 

اجتماعی در کودک پدید خواهد آمد.
آمادگی برای شروع ماساژ

استفاده از روغن: چرا باید از روغن استفاده کرد؟ 
روغن کمک خواهد کرد تا دست های شما به آرامی 
روی بدن کودک حرکت کند، همچنین به شما اجازه 

می دهد تا حرکت ماساژ را تدریجاً محکم تر کرده و 
مدت بیشتری، بدون این که وقفه ای ایجاد شود، او را 

ماساژ دهید.
این کار  و  را مرطوب می کند  پوست  روغن 
باعث جلوگیری یا به حداقل رساندن، خشکی 

پوست می شود.
هشدار: در موارد ذیل نباید کودک را ماساز داد: 

الف- زمانی که کودک تب دارد نباید او را ماساژ داد.
 ب- وقتی کودک دچار هر نوع بیماری سرطانی 

باشد.
آنچه برای ماساژ نیاز داریم: 

اتاق گرم: اتاق باید به اندازه کافی گرم باشد تا کودک 
احـساس آرامـش کند، 20درجـه سانـتی گراد دمـای 

ایــده آل اتاق است.
فضای آرام و ساکت: اگر به عنوان مثال صدای 
تلویزیون و رادیو مزاحمتان نباشد هر دوی شما 
از ماساژ لذت می برید. ماساژ چه وقت، کجا و 
کودک  ماساژ  دهید:  ماساژ  وقت  چه  چگونه؟ 
بعد  انجام شود،  تواند  از روز می  در هر زمانی 
از حمام یا وقتی اتاق گرم است، یا بین دو وعده 
شیر. حمام کردن به بدن آرامش می دهد و به 

منزله ی یک اشاره برای شروع کار ماساژ است.
ماساژ دادن را در چه جایی باید انجام داد؟ اتاق ساکت 
و گرمی که هر دو درآن احساس آرامش دارید را 
انتخاب کنید. کودک را روی حوله نرم بخوابانید، زیرا 

باعث آرامش در او می شود. 
مقدار فشار حرکات ماساژ چقدر باشد؟  

بستگی به بدن کودک دارد. برای نوزادان تازه متولد 
شده ماساژ باید آرام و پروانه ای باشد. همین طور که 
کودک در حال بزرگتر شدن است، حرکت ماساژ 
چرخشی و ماساژ با تمام کف دست و کمی محکم تر 
را می توانید استفاده کنید. اگر پوست قرمز شد، مقدار 

فشار را کم کنید. 

انتخاب وضعیت مناسب بدن:
اگر کودکتان را روی زمین ماساژ می دهید، این 

سه حالت را امتحان کنید. 
 زانو زدن: روی زمین بنشینید و زانو بزنید. برای 
راحتی بیشتر می توانید زانوهایتان را روی حوله 
اید،  کرده  پهن  وی  ماساژ  برای  که  کودک 
بگذارید و بالشتی را بین نشیمنگاه و پاهای خود 

قرار دهید.
بالش  روی  زانو  چهار  نشستن:  زانو  چهار 
بنشینید، کودک را روبه روی خود قرار دهید، 

به جلو خم شوید و ماساژ را انجام دهید. 
با پاهای باز و دور از هم: روی بالش بنشینید در 
باز  دو طرف کودک  در  را  پاهایتان  که  حالی 
کرده اید، سعی کنید وقتی برای ماساژ دادن به 

جلو خم می شوید، پشتتان را صاف نگه دارید. 
کودکانی که نیاز به مراقبت های ویژه دارند: 

کودکانی که دچار سندرم داون هستند: 
اگر کودکی منگول دارید، میزان سفتی ماهیچه او 
کم است، ماساژهای منظم در تمام بدن که توأم با 
کشش باشد، سفتی عضالت او را افزایش می دهد. 
در صورتی که میزان سفتی عضالت او زیاد باشد، 
ماساژ می تواند در ماهیچه هایش آرامش ایجاد کند. 
اگر او کاردرمـانی می شود، قبل از زمان کاردرمانی 
به او ماساژ فوری بدهید. گرم کردن ماهیچه ها، قبل از 
انجام کاردرمانی، باعث باال رفتن کیفیت و اثرگذاری 
کاردرمانی خواهد شد. کودک سندرم داون، از ماساژ 
لذت زیادی می برد، چرا که این کودکان،  کودکانی 
اجتماعی و با شخصیتی شاد و بسیار با عاطفـه اند  و  به 

تمـاس محبـت آمیز، به خوبی جواب می دهند.
کودکانی که دچار فلج مغزی هستند: 

ماساژ به کودکانی که دچار فلـج مغــزی اند، اجـازه 
می دهد، حرکاتی را تجربه کنند که نمی توانند به 

تنهایی آن ها را انجام دهند.

                                       منافع ماساژ برای کودکان
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به نام اوکه زیباست و زیبایی ها را دوست دارد

مقدمه :
به  البرز  استان  روزافروزن  و  رویه  بی  گسترش 
زندان  چند  وجود  و  بودن  پذیر  مهاجرت  دلیل 
بروز  برای  شـرایطی  شـهر  دراطـراف  بزرگ 
و  ،فحـشا  اجتمـاعی)اعتیاد  های  آسیـب  انواع 
...(و بیماری های رفتاری )هپاتیت و ایدز و ...( 
فراهم کرده است. از این رو  گروهی از خیرین 
دلسوز در صدد برآمدندتا انجمنی تاسیس کنند 
که بتواند نه تنها فضای آموزشی و اطالع رسانی 
گروهی  به  بلکه  کند  فراهم  شهروندان  برای  را 
از آسیب دیدگان این معضالت اجتماعی یاری 
برسانند؛ زیرا مبتالیان این  بیماری اگر از جامعه 
طرد شوند و حمایت های الزم را دریافت نکنند 
با رفتارهای پر خطر و تالفی جویانه خود زمینه 
گسترش این بیماری را فراهم می کنند. همیاران 
اطالع  و  آموزش  اهداف  با  البرز  پرور  سالمت 
 ، مشاوره  خدمات  ارایه  و  پیشگیری   ، رسانی 
و  دیده  آسیب  اقشار  به  اجتماعی  مددکاری 
حمایت از ایتام ایدز و مادرانشان شروع به فعالیت 

کرده است .
نحوه شروع فعالیت : 

این انجمن در ابتدا جلسات هفتگی را در منزل 
این  در  که  دادند  می  تشکیل  امنا  هیات  اعضا 
داده  انجام  هفته  طول  در  که  اقداماتی  جلسات 
شامل  اقدامات  .این  شد  می  ،گزارش  بودند 
پیگیری ثبت انجمن ،یافتن افرادی که در رسیدن 
مالقات   ، کنند  یاریمان  انجمن  این  اهداف  به 
حضوری و مکاتبه با سازمان ها و مسئوالن ذیربط 

و ... می شد و بعد از گذشت چند ماه با کمک 
انجمن احیا تهران و اعضای هیات امنا در تیر ماه 
های  فعالیت  تا  شد  اجاره  و  رهن  مکانی   1391

انجمن منسجم تر و کاربردی تر ادامه یابد .
به  را  خود  فعالیت  انجمن  این  موقع  همان  از  و 

صورت رسمی شروع کرده است .
منابع بودجه انجمن:

اعضای هیات امنا ی انجمن در ابتدا بخش اعظمی 
با  و  تامین می کردند  را  انجمن  بودجه  منابع  از 
جریان  در  که  محترمی  خیرین  یکسال  گذشت 
فعالیت های انجمن قرار گرفتند و  با اعتمادی که 
به این انجمن پیدا کردند به این مجموعه پیوستند 
و تا کنون منابع مالی توسط این عـطریزان تامین 
می شود ، همیاران سالمت پرور با حس مسئولیت 
و امانت داری تمامی این بودجه را با حساسیت 
که   هایی  حمایت  و  کمک  جهت  در  خاصی 
شامل اعطای کمک  های مالی ، اهدای کاالهای 
،کمک  جهیزیه  تهیه  و  وام  پرداخت   ، مصرفی 
هزینه تحصیلی ، درمان رایگان سایر بیماری ها 
و آموزش های رایگان برای فرزندان مدد جویان 

و غیره می باشد .
برنامه  های آتی: 

و  آمــــوزش  اهــداف  با  که  انجمـن  ایــن 
نهاد  از  حمایت  و  پیشگیری  و  رسانی  آگاهی 
... تاسیس شده است در حال حاضر  خانواده و 
استان  احمر  هالل  سازمان  با  ارتباط  برقراری  با 
البرز جهت آگاهی و آموزش مربیان و داوطلبان 
طیــف  آمــوزش  که  دارد  قصــد  سازمان  این 

در  را  هموطنان  و  شهروندان  از  ای  گسترده 
راستای کار خود قرار دهد . همچنین با برگزاری 
کالسهای آموزشی رایگان در مراکز تولید مانند 
کارگاه ها و کارخانجات و اداره ها سعی دارد 
گام بعدی خود را در جهت  ارتقا سطح آگاهی 
تحصیلی  سال  شروع  با  همچنین  بردارد،  افراد 
جدید مانند سال گذشته با برگزاری همایش های 
آموزشی در مدارس پسرانه و دخترانه و دانشگاه ها 
و ... این قشر از جامعه را نیز از آسیب های این 

بیماری ها ، آگاه کند. 
کالس های آموزشی و مشاوره گروهی که برای 
مادران حامی سالمت )مادران مدددجو ( و فرزندان 
آنها به صورت جداگانه در حال برگــزاری است 
با هــدف توانمــند ســازی مدد جویان از لحاظ 
زندگی  های  مهارت  کسب  و  روانی  و  روحی 
و  روحی  لحاظ  از  را  آنها  تنها  نه  امر  این  که 
روانی  پرورش می دهد ؛بلکه این مادران همانند 
بالفعل کمک بزرگی در جهت  داوطلبان مطلع 
کالس  برگزاری  بود.  خواهند  رسانی  اطالع 
است  بررسی  هنری که در حال  و  های ورزش 
نیز گامی در جهت سالمت این عزیزان و جامعه 
خواهد بود . این انجمن در صدد است تا با فراهم 
کردن فرصت های شغلی برای این مادران مدد 
جو  آنها را به صورت مستقل وارد جامعه کند 
دوستداران  شما  همیاری  و  یاری  با  که  باشد   ،
سالمت همگی ما همیاران سالمت پرور جامعه 

باشیم.




