






تاریخ 4

سخن  فرصت  دیگر  بار  که  شاکریم  را  متعال  خداوند 
فرموده  عنایت  ما  به  را  انسانی  خطیر  رسالت  باب  در 
نیکو سیرتانی است  با  این مجال  است. روی سخن در 
گام  بشردوستی  راه  در  و  ندارند  نان  و  نام  سودای  که 
تبلور  به  اشارتی است  می نهند؛ خوبانی که حضورشان 

ذات اقدس الهی در زمین خاکی... 
در گوشه کنار شهر، آدم هایی زندگی می کنند که در 
عین گمنامی، کارشان آنقدر هویداست که هرچه قدر 
از  خورشید  نور  مثل  کنی،  مخفی کاری  بخواهی  هم 
می سازد  را  زیبایی  تصویر  و  می شود  متجلی  ابر  پشت 
می کند؛عمل  جلب  خود  به  را  بیننده ای  هر  چشم  که 
نیک انسان های نیکوکار، همین گونه است. انجمن های 
»توانیاب و احیاء ارزش ها« مفتخر است اذعان دارد که 
شامخ  مقام  دوستداران  پاِک  همت  به  امسال  پاییز  در 
انسانی، فارغ از هرگونه زرق و برق دنیوی به سامان دهی 
بدون  که  داوطلبانی  است؛  پرداخته  داوطلبان  گروه 
هیچگونه چشمداشت به این مهم نائل شده اند که بودن 
در کنار کودکان توانیاب و ایتام حاصل از ایدز  فرصتی 
است برای بیداری و تعالی وجدان انسانی و بهره مندی 
از این فرصت ها تنها شامل پاک دالن می شود و ال غیر...

 کسانی که دغدغه انسان بودن دارند در راستای ایفای 
نقش انسانی و اجتماعی شان در جهت کمک به کاهش 
آسیب های اجتماعی با در اختیار نهادن وقت و تخصص 
خود، »انجمن های توانیاب و احیاء ارزش ها« را همیاری 
واقعیت  با  که  فردی  هر  باوریم؛  این  بر  ما  می کنند. 
اگر  اجتماعی آشنا می شود، حتی  معلولیت جسمانی و 
و  توانیاب  انجمن های  به مجموعه همکاران و حامیان 
پیام رسانی  نقش  در  می تواند  نپیوندد،  ها  ارزش  احیاء 

عمل کند که دیگر افراد جامعه را با ضرورت توانبخشی 
بهنگام و دوری از انگ و تبعیض ورزیدن به ایتام ایدز 
آشنا سازد و قدمی بزرگ در جهت حمایت از آنان و 

جلوگیری از گسترش رو به تزاید آن در خفا بردارد.
3دسامبر روز جهانی معلوالن مصادف با  12 آذر ماه 

خدمات  ارائه  با  ارزش ها  احیاء  و  توانیاب  انجمن های 
اجتماعی(   و  توانبخشی)جسمانی  رایگان  صد  در  صد 
روز  هر  بزرگداشت  ما  دغدغه  که  باوراست  این  بر 
نه صرفاً  ایدز است  از  ایتام حاصل  توانیاب و  کودکان 
نمادین ساختن یک روز یا یک هفته برای اطالع رسانی 
و همراهی با این عزیزان؛ در همین راستا انجمن توانیاب 
امسال  پاییز  برساند؛  استحضار  به  که  است   مفتخر 
مصادف گردید با گسترش دامنه خدمات رسانی کمی 
کاردرمانی  فضای  افزایش  با  توانیاب  انجمن  کیفی  و 
نگردیده  محقق  مهم  این  و  درمانی،  گفتار  همچنین  و 
است جز به لطف و یاری خداوند، عزیزان داوطلب و 
از  داشته اند؛  توجه  انسانی خود  نیاز  به  که  متخصصانی 
سوی دیگر انجمن احیاء ارزش ها با توجه به حساسیت 
ورود به فاز چهارِم،  گسترش بیماری اچ. ای.وی/ ایدز 
حضور در همایش های گوناگون را در صدر برنامه های 
خود قرار داده است به خصوص در کارخانجاتی که در 
خط تولید فعالیت دارند و ممکن است کمتر در جریان 
اطالع رسانی ها قرار بگیرند؛ منجمله سایپا دیزل، مگا 
موتور و پارس خودرو. همچنین انجمن احیاء ارزش ها 
مدعو و برگزار کننده همایش ایدز در سالن شهرداری 
ناحیه6، و بر پا کننده همایش بر پایه اطالع رسانی در 
مورد آسیب های اجتماعی با محوریت بیماری اچ.آ.وی 
و  مادران  با حضور  پایانه جنوب  پرسنل  در جمع  ایدز 

پدران حامی سالمت بود. مواردی که برشمرده شد؛ تنها 
بخشی از فعالیت هایی است که انجمن احیاء ارزش ها 
و توانیاب با برپایی آنها در پی هدف قرار دادن اولویت 
در اطالع رسانی، زدودن انگ های غلط درباره معلولیت 
جسمانی و اجتماعی بوده و هست؛ سنت احسان، تعاون 
و آیین جوانمردی را می توان یکی از مهمترین، شناخته 
شده ترین و گسترده ترین اشکال فعالیت های داوطلبانه 
و  استعداد، هوش  برشمرد.  زمین  ایران  در  رسان  یاری 
خصلت های بشردوستانه ایرانیان، زبانزِد همه ی جهانیان 
و  توفیق  که  ای  نتیجه  به  رسیدن  بدیهي ست  اما  است 
»راه یابي تخصصی« و  به همراه  آورد؛ مستلزِم  شادماني 
»همراهی« ست. چرا اکثر ما انسانهای امروزی اززندگی 
خود راضی نیستیم و مرتباً از همه چیز و همه کس گالیه 
منتظر  ما  دانیم.   می  مقصر  را  همه  و  داریم  و شکایت 
قهرمانی هستیم تا بیاید و همه مشکالت ما را به تنهایی 
حل کند و البته این خیالی خام بیش نیست. خداوند در 
کتاب آسمانی قرآن می فرماید: سرنوشت قومی عوض 
نمی شود مگر آنکه آن قوم فکر و در نتیجه رفتارشان 

را عوض کنند.
بیاییم؛ به جای لعن تاریکی شمعی برافروزیم.

خود  از  را  تغییر  باشیم،  معجزه  منتظر  اینکه  جای  به   -
آغاز کنیم.

- تو خود تغییری باش که می خواهی در دنیا مشاهده 
کنی.

تعالی   و  بهبود  جهت  در  که  شد  خواهیم  سپاسگزار 
نشریه حاضر همانند شماره های پیشین یاریگر ما باشید. 

در نظربازی ما، بی خبران حیرانند           ما چنینیم که نمودیم، دگر ایشان دانند 
عاقالن نقـطه پرگار وجـودند ولی           عشق داند که در این دایره سرگردانند
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5 تاریخ 

»Anomie»، سیر تحول هنجارهای اجتماعی
شواهد مربوط به سال های اولیه پس از انقالب 
بیانگر ارتقاء وجدان جمعی از طریق هنجارهای 
عینی است. زیرا در این دوره حس همبستگی 
و روح مشارکت عمومی و اعتماد جمعی به 
شدت در رویداد انقالب اسالمی افزایش یافته 
بود و تا پایان جنگ نیز ادامه داشت. اما پس از 
آن به تدریج کم و کمتر شد و در سال های 
چه  اگر  است؛  رسیده  پایینی  سطح  به  اخیر 
این افول اعتماد و مشارکت اجتماعی به طور 
مستقیم قابل اندازه گیری نیست اما  با تبیین و 
تشریح برخی از شاخص ها و آمارهای مربوط 
به بزهکاری و کجروی در جامعه می توان به 
فرایند فکری و رفتاری حاکم بر جامعه توجهی 
علمی و کارشناسی نمود تا تصویری روشن از 
واقعیت های موجود بدست آوریم. حال اگر 
تقویم را ورق زده و  به اندازه ی ربع قرن به 
عقب برگردیم و مسائل و حوادث آن را مرور 
کنیم می بینیم عواملی چون مهاجرت ها، تغییر 
سبک زندگی، عدم توازن واقعیات اجتماعی 
با هنجارهای نهادینه شده و سنتی، روند روبه 
رشد تقاضاها و خواهش های مادی و ... چرخه 
ی افول اخالق و هنجارهای اجتماعی ما را به 
حرکت درآورده است و پیامدهای این مسئله 
به صورت تعارض و نوعی نابسامانی فردی، 
در قالب تعارض شخصیت فردی و خودخواه 

انسان با شخصیت اجتماعی و دیگرخواه تجلی 
این که وجدان جمعی کارایی  یافته است و 
در  که  ای  گونه  به   ، داده  دست  از  را  خود 
بسیاری از موارد رفتار کجروانه اجتناب ناپذیر 

شده است.
برای این که بدانیم چه اتــفاقی افـــتاده است 
می توان مقادیر جرم را از طریق بررسی ساختار 

فرهنگی و اجتماعی جامعه بدست آورد. 

در قانون کیفری ما برای حدود 400 مورد از 
اقدامات و رفتارهای مردم حکم زندان تعیین 
به زنـــدان  شده است. مثال کوپن فـروش 
مـــی رود، کبــــوتربـاز بــــه زنـــدان 
زندانیان  متوسط  نتیجه  در  ؛   .... و  رود  می 
کشور در 30 سال گذشته از 138 نفر به ازای 
یک میلیون جمعیت در سال 1358 به 2100 
نفر در سال 1390 رسیده است. این رشد 15 
برابری در حالی است که جمعیت تنها دو برابر 

شده است.

منصفی  بان  زندان  و  کارشناس  هیچ  بر 
پوشیده نیست که زندان در موارد متعددی 
مدرسه ی جنایت آموزی، مرکز کارآموزی 
انواع جرائم، بوجود آورنده ی گروه های 
معیوبی  تعبیری حلقه ی  به  یا  بسته مجرمان 
است که فکر و ذکری ندارند جز اینکه پس 

باید  شوند.  جامعه  گردن  وبال  ترخیص  از 
را  جرم  نرخ  زندان  که  باشیم  داشته  توجه 
پایین نمی آورد. ما می توانیم تعداد زندان 
ها را افزایش دهیم اما کمیت جرائم را ثابت 

نگه داشته ایم و حتی بر آنها افزوده ایم.
دروغ  چرا  بپرسیم  خود  از  منصفانه  بیائیم 
گویی در جامعه ما تا این اندازه شایع است؟ 
چرا اعتماد عمومی تا به این حد خدشه دار 
شده است؟ چرا پستوهای تولید مواد مخدر 
صنعتی تا این حد رونق یافته اند؟ چرا دیگر 
کسی جرات ندارد معامله ای قرضی انجام 
دهد؟ چرا این همه نرده و حصار در خیابان 
 .... و  دولتی  و  عمومی  اماکن  حتی  و  ها 
ظاهر شده اند؟ چرا علی رغم وجود قانون 
آموزش اجباری و رایگان از دانش آموزان 
مختلف  عناوین  تحت  اضافی  های  هزینه 
تصادف  هزار   35 علت  شود؟  می  دریافت 

سیر تحول هنجارهای اجتماعی 

خسرو منصوریان؛
مؤسس و عضو هیئت امناء انجمن احیاء ارزشها

  گر چه افول اعتماد و مشارکت اجتماعی 
به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست 
شاخص  از  برخی  تشریح  و  تبیین  با  اما  
بزهـــکاری  به  مربوط  امارهای  و  ها 
به  توان  می  جــامعه  در  کجــروی  و 
جامعه  بر  حاکم  رفتاری  و  فکری  فرایند 
نمود. کارشناسی  و  علمی  توجهی 
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سالـــیانه واقعا چـــیست؟ چــرا تهیه ، توزیع 
و دسترسی به مواد مخدر و انواع دیگر مواد 
غیر قانونی به این سهــــولت انجام می گیرد؟ 
پرونــده  میلیـــون   7 گـــردش  دلیـــــــل 
نصب  رغم  علی  چرا  چیست؟  قضایی  ی 
تابلوهای رنگارنگ تکریم ارباب رجوع در 
مفید کاری  ، ساعت  ادرات و کارخانجات 
شیوع  دلیل  است؟  یافته  تنزل  حد  این  به  تا 
در  کننده  فلج  بورورکراسی  و  بازی  کاغذ 
و  تنبیه  رغم  علی  چرا  چیست؟  ما  ادارات 
تشویق های جورواجور و تمهیدات خشن و 
متنوع ، وضعیت حجاب و عفاف در جامعه 
ما این گونه است؟ چرا به جای برخوردهای 

صوری با معضالت و منکرات 

فکر اساسی نمی کنیم؟ چرا جریمه ها برای 
به جایی نمی  کاهش تخلفات رانندگی راه 
برند؟ چرا این همه تمایل به پخش ناهنجاری 
های رفتاری بوسیله ی موبایل در جامعه زیاد 

شده است؟ 
از  مهم  شاخص  بیست  به  نزدیک  ی  مطالعه 
بدهی  خورده،  برگشت  های  چک  جمله 

صندوق  و  ها  بانک  معوق  های 
پروند  تعداد  الحسنه،  قرض  های 
تجاوز  ها،  نزاع  دادگستری،  های 
ناموسی،  های  قتل  و  عنف  به 
خانه  آزاری،  همسر  خودکشی، 
و  شرارت  باندهای  فساد،  های 
هنجارها  تاثیر  دهد  می  نشان   ....
بر  اجتماعی  های  ارزش  و 
است  یافته  کاهش  جامعه  اعضای 
رفتار  بر  اخالقی  های  ارزش  و 
دیگر  جامعه،  افراد  از  هایی  بخش 
گفت  توان  می  آیا  نیستند.  کارگر 
با  جامعه  های  ارزش  و  هنجارها 
ستیزند؟  در  ما  اجتماعی  واقعیات 
اجتماعی  آنومی  از  حاصل  فشار  و 
و  اخالق  خو،  و  خلق  رفتارها، 

دستخوش  را  ما  جامعه  اجتماعی  امنیت  نهایتا 
است؟  نموده  بحران 

نشاط  سطح  بودن  پایین  گفت  توان  می  آیا 
افراد  از  برخی  که  است  شده  موجب  جامعه 
تربیت  بهای  گران  فرصت  جوانان  خصوصا 
انرژی  تخلیه  برای  را  سوگواری  ایام  دینی 
خصوصی  اماکن  و  تکایا  مساجد،  در  خود 
به سالن  را  هیئات عزاداری  برخی  و  بدل کرده 
صوت  ضبط  بلند  صدای  کنند.  می  تبدیل  مد 
ای  عده  نامناسب  های  لباس  ها،  ماشـین  برخی 
عزاداری  ایام  در  بارز  های  نمونه  جوانان  از 
تحقیقات  اساس  بر  است.  اخیر  سال  چند  در 
طور  به  وندالیستی  اعمال  جهان،  در  شده  انجام 
بدون  شود  می  انجام  جوانان  توسط  وسیعی 
اعمال  آنها  است.  جرم  عمل  این  بدانند  اینکه 

فکنــی  برون  یا  شــوخی  نوعـــی  را  خود 
می  تلقی  خود  ی  شده  سرکوب  های  انرژی 
اعمال  حین  در  اغلب  که  واقعیت  این  کنند. 
این  شود  نمی  دزدیده  چیزی  وندالیستی 
با  رفتارها  این  که  کند  می  تایید  را  واقعیت 
بزهکاری  و  گیرند  می  صورت  شیطنت  هدف 
دینی  های  ارزش  تخـریب  بلکه  باشند؛  نمی 
هیجان  و  و  تفریح  نوعی  جوانان  برای  ملی  و 

مبهم  به وضعیت  اعتراضی  واقع  در  گردیده که 
است.  اجتماعی  ساختار  در  آنها 

عاطفی،  روابط  شدن  رنگ  کم  رسد  می  بنظر 
های  ارزش  با  کهنه  های  سنت  تقابل  همدلی، 
در  روانی  های  عقده  و  ها  شکست  نوین، 
و  سرخوردگی  درماندگی،  احساس  تشدید 
وندالیسم  رو  این  از  است.  بوده  موثر  ناامیدی 
برخی  به  توزانه  العملی کینه  توان عکس  را می 
و  ناامیدی  احساس  و  نامالیمات  فشارها،  از 

دانست. سرخوردگی 
گیری  اندازه  شد  اشاره  قبال  که  طور  همان 
دشوار  و  پیچیده  بس  کاری  اجتماعی  آنومی 
تبیین   ، توصیف  با  توان  می  گاهی  اما   ، است 
فرایندهای  که  ها  شاخص  از  برخی  تشریح  و 
منعکس  آن  در  جامعه  رفتاری  و  فکری  عمیق 

روی  پیش  را  واقعیت  از  تصویری  اند،  شده 
قرار داد. .

 شاید هم بتوان گفت تاکید نامتوازن بر اهداف 
گرفتن  نظر  در  بدون  اجتماعی  های  ارزش  و 
پیش  تامین  و  اجتماعی  امکانات  و  شرایط 
هنجارهای  که  است  شده  موجب  آن  نیازهای 

شوند. ناکارآمد  اجتماعی 
در  وضعیتی  به  اجتماعی  )آنومی(  )نابسامانی 
جامعه اطالق می شود که در آن هنجارها نفوذ 
نوعی  و  دهند  می  دست  از  افراد  بر  را  خود 
این  در  یابد.(  می  رواج  شخصی  سامانی  بی 
چنین  مردم  هستند.  سردرگم  افراد  وضعیت 
احترامی  جامعه  اخالقی  اقتدار  برای  ای  جامعه 
و  بالتکلیفی  تشویش،  دچار  افراد  نیستند.  قائل 
انتظارات  شوند،  می  اخالقی  راهنمای  فقدان 
یافته  افزایش  افراد بی جهت و بی ضابطه  مادی 
نفع شخصی و سودجویی های  و فرصت طلبی، 

یابد.  می  گسترش  باندی  و  شخصی 
خودی  غیر  و  خودی  به  ملت  حالتی  چنین  در 
و  مــدیر  وزیر،  دولت،  شوند؛  می  تقسیم 
یافته،  تغییر  کارمندان  و  کارکنان  بسیاری 
شخصی  جدید،  تصمیمات  و  ها  سیاست 
ها  ســلیقه  بر  مبتـــنی  و 
سازمان  برخی  بود.  خواهند 
عمل  فراقانونی  مدیران  و  ها 
جهت  همین  به  کنند.  می 
شرایطی  چنین  در  که  است 
و  نظمی  بی  مستعد  که 
ی  چرخه  است،  انحراف 
توازن در جامعه موجب  عدم 
گسیختگی  لجام  و  گسستگی 

در جامعه می شود.

راه  برخی  و  پیشنهادات 
کارها

رو،  پیش  دهه  که  آنجا  از 
ارزیابی  و  کمک  زمان 
های کالن کشورمان  دیدگاه 
معنویت،  به  بازگشت  دهه  و  جهانی  جامعه  با 
الزم  بوده  عملی  و  فکری  همگرایی  و  عرفان 
و  خصوصی  بخش  دولت،  رکن  سه  است 
به  نسبت  متقابل  همکاری  یک  در  مدنی  جامعه 
اقدامات  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  توسعه 
نوینی  های  سیاست  و  باشند  داشته  هماهنگی 
های  ناهنجاری  و  انحرافات  کاهش  راستای  در 
الزم  راستا  همین  در  نمایند.  اتخاذ  اجتماعی 
هماهنگ  تالشی  در  شده  یاد  رکن  سه  است 
اجتماعی  مشارکت  و  سرمایه  ارتقای  درصدد 
و  برابر  های  فرصت  ایجـاد  به  توجـه  باشـند، 
کاهش  در  مهم  عناصر  از  نیز  اجتماعی  عدالت 

هستند. اجتماعی  آنومی  و  انحرافات 
افزایش  اجتماعی  سرمایه  ارتقاء  از  منظور 
مشارکت  و  تفاهم  متقابل،  عمل  حس  اعتماد، 

شاخص  بیست  به  نزدیک  ی  مطالعه      
مهم از جمله چک های برگشت خورده 
صندوق  و  ها  بانک  معوق  های  بدهی   ،
های  پروند  تعداد   ، الحسنه  قرض  های 
و  عنف  به  تجاوز  ها،  نزاع   ، دادگستری 
همسر   ، خودکشی  ناموسی،  های  قتل 
باندهای   ، فساد  های  خانه   ، آزاری 
تاثیر  دهد  می  نشان   .... و  شرارت 
بر  اجتماعی  های  ارزش  و  هنجارها 
و  است  یافته  کاهش  جامعه  اعضای 
ارزش های اخالقی بر رفتار بخش هایی 
نیستند. کارگر  دیگر  جامعه،  افراد  از 
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فعالیت  تسهیل  موجب  که  باشد  می  جامعه  در 
این مهم میسر  های فردی و اجتماعی خواهد شد. 
شهروندان،  تمام  مشارکت  راه  از  مگر  شود  نمی 

جامعه.  طبقات  و  ها  گروه 
ها  فوق در صورتی که دولت  مراتب  به  توجه  با   
بدیل  بی  نقش  به  مهم  این  به  رسیدن  جهت  در 
باشد  داشته  را  توجه الزم  نهاد  مردم  های  سازمان 
جذب  باالی  ظرفیت  داشتن  با  ها   NGO بالمعال 
به  کمک  در  توانند  می  اجتماعی  های  سرمایه 
های  آسیب  و  معضالت  حل  برای  دولتی  بخش 
فضای  چنین  در  نمایند.  ایفا  ویژه  نقش  اجتماعی 
متـقابل،  اعتـماد  و  نیـت  حـــسن  از  مشهون 
سیاست  اتخـــاذ  با  شد  خواهــند  موفـق  ها  دولت 
سوی  به  حرکت  ساالر،  مردم  و  همگرایانه  های 
ها   NGO زیرا  بخشند؛  سرعت  را  مدنی  جامعه 
ها  دولــت  که  آورند  می  بوجود  را  فرصت  این 
را  خود  های  تـــالش  و  ها  حرکت  بتـــوانند 
ای  منطــقه  المللی،  بین  های  سازمان  با  همراستــا 
با  را  خود  های  همکاری  و  داده  سازمان  ملی،  و 
جامعه جهانی ، به ویژه کشورهای هم طراز  ارتقا 

 . بخشند
وضعیت  با  تنگاتنگی  رابطه  که  شهروندان  نظارت 
می  نیز  دارد  جامعه  در  اجتماعی  سرمایه  و  اعتماد 
بسیار  اجتماعی  های  ناهنجاری  کاهش  در  تواند 
می  نشان  ملل  سازمان  مطالعات  شود.  واقع  موثر 
از  توسعه  حال  در  کشورهای  از  بسیاری  دهد 
جرم  آمار  اند  توانسته  رسمی  غیر  کنترل  طریق 

به شدت کاهش دهند. را  خود 
ایجاد  به  توان  می  راهــکارها  دیــگر  از 
اشاره  مساوی  شرایط  در  برابر  های  فرصــت 

کرد:
دسترسی  امکان  برابر  های  فرصت  از  منظور 
فراغت،  اوقات  بهداشت،  آموزش،  به  برابر 
از  فارغ  شهروندان  همه  برای   .... و  اشتغال 
برابر  صورت  به   .... و  مذهب  ملیت،  جنسیت، 
برابر در  ایجاد فرصت های  باشد.  در جامعه می 
احساس  است.  موثر  بسیار  نابرابری  احساس  رفع 
از  یکی  شد  ذکر  قبال  که  همانگونه  نابرابری 
در  معمول  غیر  های  راه  به  مهم گرایش  عـوامل 

باشد.  می  اهداف  به  رسیدن 
رفاه  و  عمومی  عدالت  متوازن  توسعه  به  توجه 
شهروندان  برای  را  آرامش  و  ثبات  اجتماعی، 
اجتماعی  عدالت  از  منظور  آورد.  می  ارمغان  به 
می  جامعه  در  ثروت  و  قدرت  منصفانه  توزیع 
به  کلی  طور  به  اجتماعی  رفاه  ارتقای  باشد. 
اقشـار  ویژه  به  مردم،  زندگی  کیفیت  بهبود 

کاهش  به  نهـایتا  و  کـرده  کمک  جامعه  پایین 
منجر  اجتماعی  هــای  آسـیـب  و  هـــا  ناهنجـاری 

می شود. 

جذب  باالی  ظرفیت  داشتن  با  ها   NGO    
به  کمک  در  توانند  می  اجتماعی  های  سرمایه 
بخش دولتی برای حل معضالت و آسیب های 
اجتماعی نقش ویژه ایفا نمایند. در چنین فضای 
مشهون از حسن نیت و اعتماد متقابل، دولت ها 
موفق خواهند شد با اتخاذ سیاستهای همگرایانه 
و مردم ساالر، حرکت به سوی جامعه مدنی را 
را  فرصت  این  ها   NGO زیرا  بخشند؛  سرعت 
بوجود می آورند که دولت ها بتوانند حرکت 
سازمان  با  همراستا  را  خود  های  تالش  و  ها 
سازمان  ملی،  و  ای  منطقه  المللی،  بین  های 
با جامعه جهانی  را  و همکاری های خود  داده 
بخشند.  ارتقا  طراز   هم  کشورهای  ویژه  به   ،
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دکتر امید زمانی 
 پزشک عمومی و عضو هیئت امناء انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی

انگ و تبعیض عالوه بر ایجاد موانع برای افراد 
اچ آی وی مثبت یا مشکوک به آن در دسترسی 
و بهره مندی از خدمات و روش های پیشگیری 
افراد  به  به صدمه روانی شدید  منجر  می تواند 
به  که  افرادی  است  داده  نشان  پژوهش  شود. 
دلیل وضعیت قطعی یا گمانی اچ آی وی مثبت 
می شوند،  واقع  تبعیض  مورد  و  خورده  انگ 
افسردگی  نفس،  عزت  دادن  دست  از  دچار 
هم چنین  تبعیض  و  انگ  می شوند.  نومیدی  و 
انزوای  به  منجر  می تواند  غیرمستقیم  طور  به 
اجتماعی افراد اچ آی وی مثبت یا مشکوک به 
آن شود. در واقع افراد اچ آی وی مثبت اغلب 
فرایندهای  از  حتی  هم  و  مردم  دیگر  از  هم 
گذاشته  کنار  ایدز  کنترلی  اقدامات  و  توسعه 
می شود  موجب  تبعیض  و  انگ  می شوند. 
معضل  نوعی  شکل  به  مثبت  اچ آی وی  افراد 

با  همه گیری.  برای  حلی  راه  نه  و  شوند  دیده 
در  مثبت  اچ آی وی  افراد  ندادن  مشارکت 
ما  ایدز،  کنترل  اقدامات  برنامه ریزی  فرایند 
پیشگیری  و  همه گیری  مدیریت  فرصت های 
افراد  ندادن  با مشارکت  از دست می دهیم.  را 
اچ آی وی مثبت در فرایند برنامه ریزی خدمات 
مراجعان  از  نظرات  ما فرصت دریافت  بالینی، 
کیفیت  افزایش  چگونگی  مورد  در  را  بالقوه 
با  تنها  می دهیم.  از دست  و جذابیت خدمات 
اطمینان از مشارکت افراد اچ آی وی مثبت در 
فرایند برنامه ریزی خدمات مربوط به اچ آی وی 
داد  افزایش  را  از خدمات  بهره مندی  می توان 
که در نهایت اثربخشی تالش های پیشگیرانه را 

بیشتر خواهد کرد.
1-احساس می کند که دیگران از او مي ترسند 
و از او کناره مي گیرند. اعتماد به نفس او را در 

روابط اجتماعي کم مي کند و به تدریج افسرده 
و گوشه گیر مي شوند. ترجیح مي دهد شرایطي 
ایجاد نشود که دیگران از آن ها کناره بگیرند. 
پس خود از دیگران کناره مي گیرد. حاال باید 
این  با  بیماري  از  ناشي  مشکالت  بر حل  عالوه 

مشکالت هم دست و پنجه نرم کند.

عوارض انگ و تبعیض در فرد مبتال  به
 اچ.آی.وی/ایدز

عواقب  و  شدن  طرد  از  ترس  دلیل  به 
وجود  فرد  بیماري،  به  ابتال  اجتماعي 
احتمال بیماري را در خود انکار مي کند 
و براي آزمایش داوطلبانه HIV که یکي 
از مهمترین پایه هاي پیشگیري از بیماري 
جامعه  در  آن  گسترش  از  جلوگیری  و 

است اقدام نمي کند.



9 تاریخ 

را عصباني  بیمار  جامعه  برخورد  نحوه  است  2-ممکن 
کند. این عصبانیت بسته به ساختار شخصیتي فرد خود 
را نشان خواهد داد و ممکن است به شکل هاي مختلف 
مثل آسیب به خود، پرخاشگري به دیگران یا احساس 
عدم تعهد به جامعه خود را بروز دهد. این خشم حتی 
می تواند به شکل پنهان کردن بیماری از شریک جنسی 

خود تظاهر نماید.
3- به دلیل ترس از عواقب آگاهي دیگران از مشکالت 
خود سعي مي کند بیماری خود را مخفي کند. این به 
خفا رفتن بیماري همه جامعه را در معرض آسیب قرار 
خواهد داد. کم شدن رفتارهای کاهش آسیب یکی از 
عوارض انگ و تبعیض است که شواهد علمی برای آن 
وجود دارد.  پنهان کردن وضعیت ابتال از همسر )و سایر 
رفتارهای  ادامه  مهم  از مصادیق  یکی  شرکای جنسی( 
جنسی محافظت نشده است که دیگران را در معرض 

خطر ابتال قرار می دهد.
4- به دلیل ترس از طرد شدن و عواقب اجتماعي ابتال 
به بیماري، فرد وجود احتمال بیماري را در خود انکار 
از  HIV که یکي  مي کند و براي آزمایش داوطلبانه 
مهمترین پایه هاي پیشگیري از بیماري و جلوگیری از 

گسترش آن در جامعه است اقدام نمي کند.
5- یکي از اثرات زیانبار انگ این است که افراد مبتال 
یا افراد در معرض ابتال براي دریافت خدمات بهداشتي 
پس  دارد،  انگ  بیماري  وقتي  کنند.  نمي  مراجعه 
حضور در مرکز درماني هم انگ است، تشکیل پرونده 
راحتي  به  بیمار  این  بنابر  است.  انگ  هم  ایدز  درماني 
انگ  نمي کند. در حقیقت   اول مراجعه  و در مراحل 
دریافت حق خود،  به عوض  بیمار  باعث مي شود که 
و  بهداشتي  دریافت خدمات  از  برخورداري  همان  که 
درماني متناسب است، هر راه دیگري را انتخاب کند. 
این بخشی از محرومیت و به حاشیه راندن  این بیماران 

است.
درمان  مشکالت  از  یکي  همیشه  درمان  از  تبعیت   -6
مختلف  هاي  بیماري  در  جالبي  طرز  به  است.  بیماران 
)از بیماري هاي روانپزشکي مثل اسکیزوفرنیا گرفته تا 
بیماري هاي جسمي مثل پرفشاری خون( در هر زمان 
کامل  درماني  همکاري  بیماران  درصد   50 تنها حدود 
کنند  نمي  مصرف  را  خود  داروهاي  یا  بقیه  و  دارند 
براي   HIV عفونت  در  کنند.  مي  مصرف  نامنظم  یا 
تبعیت  عفونت  گسترش  سرکوبي  حداکثر  به  دستیابي 
است  الزم  یعني  دارد،  زیادي  بسیار  اهمیت  درمان  از 
شناخت  این  بنابر  و  یابد  ادامه  مستمر  شکل  به  درمان 
اثر مي گذارند و  از درمان  تبعیت  بر  تمام عواملي که 
مرتفع نمودن آن ها در حد امکان اهمیت ویژه اي دارد. 
کاهش  به  منجر  انگ  است.  انگ  عوامل  این  از  یکي 
پذیرش درماني مي شود. دلیل کاهش پذیرش این است 
که مصرف دارو به معني پذیرش نقش بیماري است که 
انگ بر علیه آن است. انگ مانع پذیرش نقش بیماران 

و بنابراین پیروي آنان از درمان مي شود.

و  اچ آی وی  با  مرتبط  تبعیض  و  انگ  عواقب 
ایدز در مراکز  خدمات سالمت

دو نوع عواقب ممکن است بر اثر انگ و تبعیض مرتبط 
با اچ آی وی و ایدز در مراکز  خدمات سالمت رخ دهد: 

بوده اند و  تبعیض  برای آنان که هدف انگ و  عواقب 
مهم  تبعیض.  و  انگ  بالقوه  هدف های  برای  عواقب 
مرتبط  تبعیض  و  انگ  از  که  افرادی  همه  بدانیم  است 
به  مبتال  لزوما  می شوند  آزرده  ایدز  و  اچ آی وی  با 
اچ آی وی یا ایدز نیستند. در حقیقت ممکن است کسی 
قرار  تبعیض  و  انگ  هدف 
گمان  فقط  دیگران  که  گیرد 
اچ آی وی  به  مبتال  او  می کنند 
به  او  ایدز است، شاید چون  یا 
تصور  یا  می آید  ناخوش  نظر 
می شود رفتارهای پرخطر دارد. 
همان گونه که گفته شد، با یقین 
یا گمان به این که یک مراجع 
مبتال به اچ آی وی یا ایدز است، 
امتناع  دلیل  به  است  ممکن 
او  سالمت  خدمت،  ارائه  از 
افراد  عالوه  به  ببیند.  آسیب 
مشکوک  یا  مثبت  اچ آی وی 
به آن می دانند که ممکن است 
با  سالمت  خدمات  مرکز  در 
انگ و تبعیض روبرو شوند، از 
خدمت  دریافت  برای  مراجعه 
بنابراین  و  می کنند  نظر  صرف 
خدمت  از  بهره مندی  میزان 
کاهش می یابد. در ضمن چون 
با  مرتبط  تبعیض  و  انگ  اثر 
بسیار سخت  ایدز  و  اچ آی وی 
برخی  است،  ناخوشایند  و 
افرادی که با اچ آی وی زندگی 
به شدت  می کنند ممکن است 
پرهیز  خود  وضعیت  افشای  از 
که  افرادی  مثال  برای  کنند. 
می کنند  زندگی  اچ آی وی  با 
ممکن است از مصرف کاندوم 
آن  ترس  از  کنند  خودداری 
عفونت  آنها  کند  گمان  شان  جنسی  شریک  مبادا  که 
دارند. بدین ترتیب انگ و تبعیض در واقع به گسترش 
پیشگیرانه  اقدامات  اثربخشی  کاهش  و  همه گیری 

کمک می کند. 
با  مرتبط  تبعیض  و  انگ  عواقب  که  بدانیم  است  مهم 
زندگی  اچ آی وی  با  که  افرادی  از  ایدز  و  اچ آی وی 
می کنند فراتر خواهد رفت. در حقیقت جمعیت دیگری 
که از انگ و تبعیض آسیب می بیند افرادی هستند که 
و  نیستند  مطلع  و  مطمئن  خود  اچ آی وی  وضعیت  از 
بالقوه هدف انگ و تبعیض هستند. تهدید انگ خوردن 
قوی  قدر  آن  است  ممکن  شدن  واقع  تبعیض  مورد  و 
باشد که افرادی که می دانند در معرض خطر اچ آی وی 
هستند برای آزمایش اقدام نکنند چون ترجیح می دهند 
از  عامدانه  افرادی که  مبتال هستند. چنین  به آن  ندانند 
می کنند،  دوری  انگ خوردن  ترس  از  دادن  آزمایش 
مجبورند با این ترس زندگی کنند که اچ آی وی مثبت 
و در آستانه ورود به مرحله ایدز هستند. به عالوه چنین 
ســرایت  موجـــب  نادانســته  است  ممکن  افرادی 
اچ آی وی به دیگران بشوند. این مثال دیگری است از 
آن که چگونه انگ و تبعیض منجر به تشدید همه گیری 

می شود.
اچ آی وی  با  مرتبط  تبعیض  و  انگ  که  است  مشخص 
با اچ آی وی زندگی می کنند،  افرادی که  ایدز برای  و 
کل  برای  و  هستند  مبتال  می شود  تصور  که  افرادی 
منظور کنترل  به  به طور عام آسیب زننده است.  جامعه 
اثربخش همه گیری و عرضه بهترین خدمات به افرادی 
که با اچ آی وی زندگی می کنند باید تمام تالش خود 
را برای کاهش انگ و تبعیض موجود به خصوص در 
که  هنگامی  فقط  دهیم.  انجام  سالمت  خدمات  مراکز 
انگ و تبعیض در جامعه کاهش یابد، خدمات درمانی 

و پیشگیری به حداکثر سطح کارایی ممکن می رسند. 

نیازهای کارکنان خدمات سالمت
کارکنان مراکز برای به جا آوردن درست حقوق فوق 
به  و  سالمت  نظام  طرف  از  باید  که  دارند  نیازهایی 
پزشکی  و آموزش  بهداشت، درمان  خصوص وزارت 

تأمین شوند:
مدیرت و نظارت تسهیلگرانه: کارکنان سالمت بهتر کار 
می کنند اگر در یک محیط حمایت کننده و با مدیریت 
انگیزه  کارکنان  به  که  باشند  تسهیلگرانه  نظارتی  و 
می دهد و ایشان را توانمند می کند تا بهتر وظایف خود 

را انجام دهند و نیازهای مراجعان را برآورند.
اطالعات، آموزش و پیشرفت: برای آن که یک مرکز 
پیوسته  باید  کارکنان  کند  عرضه  کیفیت  با  خدماتی 
اطالعات، مهار تها و نگرش های الزم برای ارائه بهترین 

خدمات ممکن را بدست آورند و پرورش بدهند.
منابع، تجهیزات و زیرساخت: برای ارائه خدمات خوب 
تجهیزات  اعتماد،  قابل  و  کافی  منابع  نیازمند  کارکنان 

سالم و زیرساخت مناسب و کافی هستند.
احساس  باید  سالمت  کاکنان  اثربخشی  برای  ایمنی: 
باید  پروتکل هایی  باشند.  داشته  کار  محل  در  ایمنی 
از جراحت در محل  را  تا کارکنان  باشد  داشته  وجود 
از جراحت و  پیشگیری  کار محافظت کند و آموزش 

منابع کافی باید تأمین شوند.
در نهایت نتیجه می گیریم که برای رفع انگ و تبعیض 
خدمات  نظام  در  هم  باید  ایدز  و  اچ آی وی  با  مرتبط 
آموزش  هم  و  دهد  رخ  تحول  اجتماعی  و  بهداشتی 
زمینه  دو  هر  در  و  بیافتد  اتفاق  اطالع رسانی عمومی  و 
نقش  می توانند  نهاد  مردم  سازمان های  می رسد  نظر  به 

مهمی ایفا کنند.

   مطالعه ی نزدیک 
شاخص  بیست  به 
مهــــم از جمـــله 
هــای  چــــک 
برگـــشت خورده، 
های  بــــــدهی 
و  ها  بانک  معوق 
های  صـــندوق 
 ، الحسنه  قرض 
های  پروند  تعداد 
 ، دادگستـــری 
تجاوز  هـــا،  نزاع 
و  عـــــنف  به 
ناموسی،  های  قتل 
همسر   ، خودکشی 
های  خانه  آزاری، 
فــساد،بانــدهای 
 .... و  شـــرارت 
میدهد  نشـــان 
هنجــارها  تاثیــر 
های  ارزش  و 
بر  اجتــــماعی 
اعـــــضای جامعه 
کاهش یافته است و 
ارزش های اخالقی 
بر رفتار بخش هایی 
جامعه،  افراد  از 
دیگر کارگر نیستند.



تاریخ 10

فاطمه صالحی
کارشناس ارشد تربیتی

جوانان هر جامعه ای سرمایه های اجتماعی آن 
پویایی،  که  جوانان  شوند،  می  محسوب  جامعه 
... دارا  مشارکت، سالمت و دانش، تخصص و 
را  خودشکوفایی  توانایی  بالقوه  جامعه  باشند، 
بیان شد سالمت  همان طور که  داشت.  خواهد 
جوانان مانند سالمت جسمی، روانی، اجتماغعی 
قــشر  این  میان  در  مهم  فاکتـــورهای  از  یکـی 

می شود.
جوانان که از فقدان سالمت جسمانی و یا روانی 
و یا اجتماعی )مانند: انگ و تبعیض و ... ( رنج 
بروز  و  خودشکوفایی  مستعد  کمتر  برند  می 
تنها  نه  این شرایط   . باشند  می  استعداهای خود 
می تواند ضربه ی محکمی و بر پیکره ی جامعه 
بزند بلکه شاهد انزوا و مطرودیت های   اجتماعی 
این جوانان از جامعه خواهیم بود. امروزه بیش از 
نیمی از افرادی که به تازگی مبتال به اچ آی وی / 

ایدز می شوند در سنین 15 تا 24 سال قرار دارند. 
بیـماران  کرد،  عنوان  توان  می  دیگر  عبارتی  به 
اچ آی وی / ایدز در میان جوانان شیوع بیشتری 
نسبت به دیگر گروه ها دارد. بیمار اچ.آی .وی/

ایدز از جمله بیماری هایی است که فرد نه تنها 
ممکن است از سالمت جسمانی رنج ببرد، بلکه 
یا  و  اضطراب   ، افسردگی  دچار  است  ممکن 
آنجایی  از  و  روانی شوند  فشارهای  دیگر  حتی 
بیماری محصول و میوه ی آسیب های  این  که 
اجتماعی است، در صورتی ابتال جوانان با مسائل 

انگ  همچون  ای  عدیده  اجتماعی  مشکالت  و 
در  مشــــکالتی  جامعه،  سوی  از  تبعیـــض  و 
تحصیل  سکونت،  محل  ؛اشتغال،  های  زمیـنه 
مســئولیت  مسئله  این  شد.  خواهند  روبرو  و... 
نهادهای  و  غیردولتی  و  دولتی  های  سـازمان 
پرورش  و  آموزش  ها،  خانواده  مانند  اجتماعی 
و ... را افزایش می دهد. نکته حائز اهمیت این 
می باشد که جوانان بیش از بزرگساالن آموزش 
را پذیرا   تمایل به کاربردی کردن آموزش های 
کمـــتر  خــطر  با  رفتـارهایی  داشتن  مانند  الزم 

می باشند. 
 / وی  آی  اچ  بیماری  پیشگیری  و  کنترل  برای 
ایدز در میان قشر جوان می توان از روش های 

ذیل استفاده کرد: 
است  ممکن  جوامع  در  مسائل  از  بسیاری   -1
برای  که  زمانی  تا  کند،  ظهور  تابو  صورت  به 

ایدز را درمیان جوانان کاهش دهیم

  جوانان که از فقدان سالمت جسمانی 
و یا روانی و یا اجتماعی )مانند: انگ و 
تبعیض و ... ( رنج می برند کمتر مستعد 
خود  استعداهای  بروز  و  خودشکوفایی 

می باشند.
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بیان  برای  های  ممنوعیت  اجتماعی  تابوهای 
مخاطرات  است  ممکن  باشند  داشته  وجود 
ازتابوهای  یکی  نمایند  وارد  جامعه  بر  زیادی 
وجود  جوامع  در  است  ممکن  که  اجتماعی 
است.  ایدز   / وی  ای  اچ  بیماری  باشد،  داشته 
در  سکوت   شکستن  اساسی  اقدامات  از  یکی 
خصوص این بیماری است می بایـست مجــالی 
فراهم  ها  دانشگاه  و  مدارس  ها،  خـانواده  در 

تا جوانان در خصوص  شود 
ایدز   / وی  آی  اچ  بیماری 
های  راه  و  بدانند  بیشتر 
محافظت از خود را آموزش 
بیماری  کاری  پنهان  ببینند. 
علت  به  ایدز   / وی  آی  اچ 
میان  در  ویژه  به  شرم  و  حیا 

قشر جوان به َمثَل آتش زیرخاکستر می ماند و 
 ، کاری  پنهان  بر  تأکید  و  استمرار  صورت  در 
میان گروه شاهد خواهیم  ایدز را در  آتشفشان 

بود. 
2- یکی دیگر از روش های کنترل و پیشگیری، 
به روز  ارائه اطالعات صحیح، بدون تعصب و 
می باشد.  جوانان  به  بیماری  این  خصوص  در 
جوانان می بایست در خصوص راه های انتقال 
در  خود  از  محافظت  چگونگی  و  بیماری  این 
آموزش  برای  بدانند.  بیشتر  بیماری  این  مقابل 
و  بروشورها  ها،  کتاب  از  توان   می  جوانان 
کارگاه   برگزاری  یا  و  اسالید  و  فیلم  نمایش 

های آموزشی با موضوع ایدز بهره برد.
به  نیاز  کافی  اطالعات  و  صحیح  دانش   -3
ها  آن  بتوانند  تا  باشد  می  الزم  مهارت  داشتن 
بایــست  می  جــوانان  کـنند.  کاربردی  را 
مسئله،  حل  همچون  هایی  مهــارت  با 
گیری  تصمیم  نقدگرانه،  اندیشه  خودآگاهی، 
تا  ببینند  آموزش  را   ... و  صحیح  ارتباط  و 
بتوانند در صورت قرارگرفتن در موقعیت های 
ناسالم از خود محافظت کنند و بتوانند زندگی 
شاداب تری داشته  باشند کسب مــــهارت های 
انتقـال  مادر  و  پدر  توسط  تواند  زنــدگی می 
گردد  می  پیشنهاد  جا  این  در  که  شود،  داده 
بررسی،  و  مطالعه  معلمان  و  پدران  و  مادران 
تا  فراگیرند  را  فرزندان  به  صحیح  آموزش 

بتوانند دختران و پسران ماهر تربیت نمایند.

ترسند  می  آن  از  بزرگساالن  از  بسیاری   -4
جنسی  موضوعات  درباه  اطالعات  دادن  که 
به  خود  از  محافظت  چگونگی  آموزش  و 
فعال شدن  موجب  سال،  و  نوجوانان کم سن 
های  بررسی  طی  شود.  جنسی  نظر  از  ها  آن 
ماالوی  هائیتی،  کامبوج،  در  آمده  عمل  به 
افراد  از  درصد   40 کم  دست  زیمبابوه،  و 
بزرگسال احساس می کردند که نباید استفاده 
سال   14 تا   12 کودکان  به  را  کاندوم  از 
برنامه   50 از  بیش  بررسی  ولی  داد.  آموزش 
جهان  سراسر  در  جنسی  موضوعات  آموزش 

نشان داد جوانانی که اطالعات صحیح در مورد 
و  دارند  اختیار  در  باروری  و  جنسی  بهداشت 
آغـاز  را  خود  جنـــسی  روابــط  که  هنگامی 
در  را  خود  که  دارد  بیشتر  احتمال  کنند،  می 
مقابل بارداری ناخواسته و ابتالء به عفونت های 
قابل انتقال از طریق تماس جنسی و از آن جمله 
عفونت HIV، حفاظت نمایند. آموزش مناسب 
گر  تحلیل  اندیشه  دهنده  پرورش  کیفیت،  با  و 
بهداشتی  صحیح  عادات  و 
بهتر  که  افراد جوانی  است. 
به  باشند،  دیده  آموزش 
اعتماد  دانش،  زیاد  احتمال 
های  مهارت  و  نفس  به 
محافظت  برای  را  اجتماعی 
ویروس  مقابل  در  خود  از 

کسب می کنند
در  انرژی،  پر  و  پرشور  خالق،  جوانان   -5
مقابل  در  مراقبت  و  پیشگیری  های  زمینه  کلیه 
می  شمار  به  عظیم  ای  سرمایه   HIV عفونت 
اجــرای  و  طرح  در  آنان  مشارکت  روند. 
برنامه ها بسیارارزشمند و بی نظیر است وضامن 
معناداربودن تالش ها برای پیشگیری و مراقبت 
و  ارتباطی   های  کانال  بودن  مؤثر  و  جوانان 
هماهنگ بودن پیام های انتقال یافته با نیازهای 

روزمره جوانان است.

به  که  هایی  تالش  در  جوانان  کردن  وارد 
را  ها  آن  گیرد،  می  صورت  پیشگیری  منظور 
HIV دانش آموخته می سازد  درباره ویروس 
بخشد.  افتخار می  و  آنان حس مسؤولیت  به  و 
جوانان با کسب مهارت های مناسب، می توانند 
پیام اورانی بسیار مؤثر باشند. آن ها با شبکه های 
همساالن خود در تماس هستند و با زبان همان 
گروه هایی صحبت می کنند که سعی دارند به 

آن ها کمک کنند. 
پیشگیری  امر  در  جوانان  مشارکت  های  روش 
گوناگون هستند. آنان در مدارس، باشگاه های 

پیشگیری از عفونت HIV و بیماری ایدز برپا 
کرده اند، مراکز آشناسازی جوانان را در جوامع 
خود اداره می کنند و برای ایجاد، اجرا و کنترل 
با دولت ها و سازمان های غیردولتی  ها  برنامه 
هایی  آن  ها،  طرح  مؤثرترین  دارند.  همکاری 
و  باشند  داتشه  تداوم  زمان  گذر  با  که  هستند 
در جوانان احساس مبارزه طلبی و تعهد و حس 
مسؤولیت پذیری جاودانه ایجاد کنند. مشارکت 
و  نفس  به  اعتماد  آگاهی،  میزان  بر  حقیقی 
قادر  را  آنان  و  افزاید  می  جوانان  های  مهارت 
مداخالت  میزان  و  تعیین محل  در  تا  سازد  می 
و مسؤولیت خویش نقشی فزاینده ایفا کنند. هر 
چه جوانان بیشتر از طریق تجربه بیاموزند، بهتر 
قادر خواهند بود تقبل مسؤولیت کنند و مسایل 

مورد عالقه خود را به مرحله عمل درآورند. 

از  دیــگـــر  یــکی 
روش های کنترل و پیشگیری، 
بدون  صحیح،  اطالعات  ارائه 
خصوص  در  روز  به  و  تعصب 
این بیماری به جوانان می باشد.

جوانان خالق، پرشور و پر انرژی، 
در کلیه زمینه های پیشگیری و مراقبت 
در مقابل عفونت HIV سرمایه ای عظیم 
به شمار می روند. مشارکت آنان در طرح 
بی  و  بسیارارزشمند  ها  برنامه  اجرای  و 
نظیر است وضامن معناداربودن تالش ها 
برای پیشگیری و مراقبت جوانان و مؤثر 
بودن کانال های ارتباطی  و هماهنگ 
نیازهای  با  یافته  انتقال  های  پیام  بودن 

روزمره جوانان است.
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شايد آن روز كه سهراب نوشت :
تا شقايق هست زندگي بايد كرد؛

خبري از دل پر درد گل ياس نداشت؛
به نظرم بايد اينجوری نوشت، هر گلي هم باشي؛ چه شقايق، چه گل پيچك و ياس، زندگي اجباريست!!!

خواست  معلم  بود  اميد  انشامون  موضوع  روز  اون  بودم،  ابتدايی  پنجم  يادمه،  رو قشنگ  اين شعر 
انشامو واسه كالس بخونم و من انشامو با اين شعر شروع كرده بودم؛ بعد از كالس معلم صدام كرد و 
گفت: دريا، عزيزم می تونم كمکت كنم؟ ميخوای با پدر و مادرت حرف بزنم؟ اينجا بود كه بغضم شکست 
و گفتم: حتی خدا هم منو نخواسته انقدر بد بودم كه بابا و مامان رو كه به همه بچه ها داده از من 
گرفته حتی بچه های فاميل هم خيلی هاشون با من بازی نمی كنن... قيافه هاج و جواج معلم هنوز كامالً 
يادمه! يادمه بهش گفتم تو هم اگه بفهمی من  مريضم، بايد از اين مدرسه برم؛ بعد اين ميشه دومين 

مدرسه ای كه منو نخواسته!!
چه خوبه كه خاطرات بد فراموش نمی شه! شايد بپرسی چرا خوبه؟ االن می گم چون وقتی خودت دردی 
رو تجربه كرده باشی و دلت شکسته باشه ديگه دلت نمی خواد كسی درد دل تو رو تجربه كنه و ُخرد 

بشه... 
تو فاميل بهشون می گفتن«  يادمه  تا فرشته مهربون  بود دو  تا فرشته كنارم  يادم مياد دو  از وقتی 
عمه های بهتر از مادر« يادمه تا به يکيشون عادت می كردم بايد می رفتم خونه اون يکی، خب اونا هم، 

 خونه زندگی و بچه داشتن من كه بچشون نبودم...
يادمه بچه های فاميل دوس نداشتن با من بازی كنن؛ می گفتن آخه تو بايد هر ماه آمپول بزنی تازه هر 

روز هم بايد كلی دارو بخوری، ممکنه ما هم مثل تو مريض بشيم؛
اما جايی بود كه هر هفته، شب چهارشنبه از ذوق فرداش كه اونجا كالس داشتيم خوابم نمی برد اونجا 
انجمن »احيا ارزش ها » بود جايی كه بچه هايی مثل من كه«اچ آی وی مثبت« بودن می تونستن راحت 
بگن، من »اچ آی وی مثبتم« حاال كه می دونی من بيمارم و مريضت نمی كنم؛ بغلم می كنی؟ باهام بازی 

می كنی؟
نامزد  با يك فرد »اچ آی وی مثبت« مثل خودم  اون دوران سخت گذشته من االن 19 سالمه،  حاال 
كردم؛ می خوام ادامه تحصيل بدم و دكتر بشم و اجازه ندم بچه ی ديگه ای مثل من با »ايدز« به دنيا 
بياد. درسته كه من پدر و مادرم رو انتخاب نکردم، درسته كه من نخواستم اون توی زندان خالکوبی 
كنه و »اچ آی وی« بگيره، بعد هم مادرم رو مبتال كنه و اونم من رو ول كنه و بره؛ اما به جاش می تونم 
دوستام رو انتخاب كنم، می تونم به بقيه بگم كه مراقب خودشون باشن اگه اينکار رو نکنم پس با 
بقيه كه آگاه نبودن و دلم  رو شکوندن چه فرقی دارم؟ و حاال می خوام با كمك انجمن »احيا ارزش ها« 

به وظيفه خودم عمل كنم و بگم:

راه اميــــــــــد

با »ايدز« می شه زندگی كرد، بچگی كرد، بزرگ شد، درس خوند، ازدواج كرد و بچه سالم داشت.
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و   csos مدنی  جامعه  هـــای  سازمـــان 
های  سازمان  همانند  غیردولتی  های  ســــازمان 
حکومتی و تجاری دارای امتیازات و ضعف های 
بسیاری هستند. این ضعف ها و امتیازات را می 
توان به دو دسته مشروعیت و تأثیرگذاری تقسیم 
بندی نمود. معموالً این تقسیم بندی که به گونه 
ای کیفی قلمداد می شود مواردی چون قابلیت 
را  پویایی  و  ای  پایه  تجربیات  پذیری،  انعطاف 
پاسخگویی  عمومی،  اعتماد  با  و  گیرد  دربرمی 
یا هیأت مؤسس  نمایندگی تشکیل دهندگان  و 

سازمان همراه است. 
آزادی و قابلیت انعطاف پذیری

منجر  معموالً  آزادی  دانیم،  می  که  طور  همان 
غیردولتی  های  سازمان  شود.  می  خالقیت  به 
به  محدود  دولتی  های  سازمان  از  تر  کم  بسیار 
هستند  ها  نامه  آئین  و  عالیق  ها،  سنت  قوانین، 
در  توانند  می  تر  راحت  بسیار  روی  این  از 
نیازمند  که  هایی  پروژه  و  اجتماعی  مخاطرات 

اگر  آنان  شوند.  عمل  وارد  هستند  باال  ریسک 
می  دولتی  های  ارگان  از  تر  راحت  کنند  اراده 
توانند افکار عمومی را تغییر دهند و یا بر روی 
دولتی  های  سازمان  که  چرا  بگذارند.  تأثیر  آن 
و  کنند  می  عمل  خود  محدودیت  حوزه  در 
نمایند.  حرکت  توانند  نمی  قوانین  آن  از  فراتر 
توانند  می  همچنین  غیردولتی  های  سازمان 
کنار  در  ها  وائتــالف  ها  گروه  کردن  درمتحد 
هم بسیار خــــالق تر عمل کنند. یکی ازعوامل 
های  ازسازمان  بسیاری  که  است  بسیارمؤثراین 
غیردولتی، سازمان هایی هستند که  بر روی یک 
مسأله واحد کار می کنند و این نکته آنان را قادر 
می سازد که منابع و خالقیتشان را بر روی یک 
مسأله واحد و بدون هیچ گونه مصالحه و توافق 
و در واقع نوعی موقعیت سنجی متمرکز نمایند. 
در حالی که یک سیاستمدار برای این که دوباره 
را  اعمال خود  و  رفتار  باید  انتخاب شود  بتواند 

سنجیده انتخاب و بر روی مسائلی توافق کند.

اعتماد و مشروعیت
اغلب  غیردولتی  های  سازمان  که  جائی  آن  از 
هــدایت  عمـــومی  افکار  مالحظـــات  توسط 
توسط  اعمالشان  دیگر  عبارت  به  و  شوند  می 

های  سازمان  گردد  می  کنترل  عمومی  افکار 
خاص  اعتباری  و  شهرت  از  عموماً  غیردولتی 
در بین مردم  بهـره مند هستند. )می توان گفت 
که در واقع مالحظات افکار عمومی را رعایت 
های  سازمان  موارد،  از  بسیاری  در  کنند(  می 
غیردولتی مستقل )از سازمان های تجاری و نفوذ 
سازمان های دولتی( به پایداری و محبوبیت در 

نقش سازمان های جامعه مدنی در اداره مطلوب

در صنعت توسعه، سازمان های غیردولتی 
که از تجربیات مردمی برخوردار هستند، 
برای ارگان های دولتی و شرکت های 
با ارزشی به شمار  بسیار  تجاری شرکای 

می آیند.
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بین مردم می رسند.
در مورد موضوعات حساس و مورد بحث مانند فساد 
انتظار  بیشتر  مستقل  از سازمان های غیردولتی  اداری 
می رود تا پیشینه ای بی طرفانه و درست داشته باشند 
و  دولتی  سازمان  مورد یک  در  انتظار  این  معموالً  و 
و  بانی  دیده  در  نیست.  زیاد  تجاری  یک شرکت  یا 
قدرت  علت  به  غیردولتی  سازمان  نقش،  نگهداری 
اخالقی و تخصصی اش از یک مزیت و برتری نسبی 
خوردار است. به طور حتم ما می دانیم که اعتماد و 
باشد.  شکننده  و  سست  تواند  می  حد  چه  تا  اعتقاد 
تا  کنند  می  تالش  ها  سال  غیردولتی  های  سازمان 
بتوانند برای خود اعتبار و شهرتی کسب نمایند ولی 
یک  با  اند  ساخته  که  را  چه  آن  مواقع  از  بعضی  در 

حرکت اشتباه به راحتی از بین می رود.
تجربیات توده مردم 

از  که  غیردولتی  های  سازمان  توسعه،  صنعت  در 
تجربیات مردمی برخوردار هستند، برای ارگان های 
دولتی و شرکت های تجاری شرکای بسیار با ارزشی 
به شمار می آیند. آن ها می توانند ارتباطات مؤثری 
را بین انجمــنهای محلی، آژانــس ها و شرکت های 
این  به  مسأله  این  و  نمایند  برقرار  گذاری  سرمایه 
علت است که هر دو طــــرف به آن هــــا اعتـــماد 
دارنــد. سازمان های غیردولتی می توانند مسیر ایجاد 
ها کمک  به دیگر سازمان  و  نمایند  فراهم  را  توسعه 
نمایند تا بازخوردو بازتاب اعمالشان را بررسی نمایند. 
سازمان های غیردولتی با ریشه های محلی می توانند 
نمایند و در غیراین صورت از  منابع محلی را تجهیز 

آن ها نمی توان در پروژه های توسعه استفاده نمود. 
سرعت و پویایی 

توانایی  اطالعات،  به  آسان  دستیابی  وجود  با  امروز 
و ظرفیت باالی ذخیره اطالعات و مدیریت و منتشر 
کردن آن با سرعتی بی سابقه، سازمان های غیردولتی 
پیــــدا  باالیی   قدرت  عــمومی  افکار  تحریک  در 
که  راهی  و  اطالعات  تکنولوژی  بین  اند.  کرده 
برقرار  ارتباط   ، با  شبکه های سازمان های غیردولتی 
تکنولوژی  به کمک  دارد  وجود  ارتباطی  کنند،  می 
که  ایند  می  وجود  به  مجازی  های  انجمن  جدید، 
و  سیاسی  جغرافیایی،  مرزهای  و  حد  از  راحتی  به 
فرهنگی عبور می کنند. بنابراین مردم در سراسر دنیا 
می توانند در خصوص موضوعات مورد عالیقشان با 
سرعت  و  پویایی  افکار،  تبادل  به  و  شوند  متحد  هم 
برای سازمان های غیردولتی در موقعیت جامعه مدنی 
ارزشی  با  منابع  سیاسی  و  محلی  جهانی،  عرصه  در 
هستند. به عبارتی خصوصیاتی که استحکام و پایداری 
سازمان های غیردولتی را تشکیل می دهند می توانند 
به ضعف نیز منجر شوند می توان گفت که ، ازادی، 
های  سازمـان  که  شوند  می  باعث  سرعت  و  پویایی 

کنند  برداری  بهره  بیشتر  روز  هر  بتوانند  غیردولتی 
درباره  را  سؤاالتی  مسائل  این  باشند  تأثیرگذار  و 
مسئولیت، تعهد، پاسخگویی و پایداری و تحمل این 

سازمان ها ایجاد می کنند.
تصورات: 

است.  مسئولیت  و  تعهد  خوب  سازمان  هر  اساس 
سازمان های غیردولتی و هرگونه گروه های مردمی 
که تعهد و مسئولیتی را در قبال مردم قبول کرده اند 

باید نسبت به دو مسأله شفاف باشند: 
1- تعهد آنان چیست؟

2- چه مسئولیتی را قبول کرده اند؟
نماینده  را  خود  ها  گروه  که  شود  می  دیده  اغلب 
مردم می دانند و براین اساس ادعا می کنند از طرف 
مردم برای سیاستمداران و احزاب صحبت نمایند. این 
های  سازمان  طــرف  از  اغلب  )که  مردم«  »ما  ادعای 
غیردولتی دیده می شود( اشتباه نیست، چرا که مردم 
های  سازمان  جدیت  و  اعبتار  توانند  می  راحتی  به 

غیردولتی را تحلیل کنند. 

به عبارتی آن چه که گفته شد داللت دارد بر این که 
سیاستمداران و سازمان های رسمی به عنوان »از طرف 
مردم« عمل نمی کنند )یعنی در واقع در عملکرد خود 
منافع مردم را در نظر نمی گیرند(   فعالیت های مرتبط 
قرار می دهند  اهمیت  با شهروندان را در درجه دوم 
بهر حال همه می دانند که فساد اداری در دستگاه های 

دولتی وجود دارد نادرست و غیرعادالنه است.

بسیار اهمیت دارد که مشخص شود  که  این مسأله   
آید  می  به حساب  دولت  برای  مکملی  مدنی  جامعه 
برای  و  شود  نمی  محسوب  رقیب  عنوان  هیچ  به  و 
می  تالش  آن  کنشگران  کنار  در  دموکراسی  ایجاد 
است.  مشارکتی  جامعه  یک  مدنی  جامعه  نمایند. 
بنابراین، مشارکت شهروندی و سیاستمداران مدنی از 
مشروعیت مناسبی برخوردار هستند ولزومی ندارد که 

برای به دست آوردن آن تالش نمایند. 
غیردولتی  های  سازمان  توان گفت که  می  نیتجه  در 
نه به دلیل نماینده بودنشان بلکه به دلیل درست بودن 
پردازند  می  آن  به  که  موضوعاتی  نوع  و  عقایدشان 

دارای مشروعیت هستند. 
و  رهبران  دولتی،  های  سازمان  نمایندگان  برخالف 
نمایندگان سازمان های غیردولتی به انتخاب کنندگان 
)وابسته  استقالل  نوع  این  عبارتی  به  نیستند.  پاسخگو 
انعطاف  آزادی،  آنان  به  کنندگان(  انتخاب  به  نبودن 
پذیری و فضای حرکت می دهد که از »مزایای نسبی« 
در  رود.  می  به شمار  و جهانی  ملی  در حکومتگری 
نیازمند  غیردولتی  های  سازمان  به  هر صورت جامعه 
بلکه  هستند  مردم«  »نماینده  که  این  دلیل  به  نه  است 

این  به  شود.  انجام  بهتر  چه  هر  کارها  که  این  برای 
علت است که شروطی درباره عقایدی چون »مجلس 
مردم«، »قرارداد مردمی« که با مجمع عمومی سازمان 
مورد  در  همچنین  دارد.  وجود  است  مخالف  ملل 
نیز شبهاتی وجود دارد.  پارلمان مدنی ملی و جهانی 
نظراتی چون ایجاد »اتاق مدنی« در مجلس، برای نشان 
دادن حضور جامعه مدنی، سؤاالت جدی بسیاری را 
دادرسی  و  ها  داوری  از  بسیاری  در  انگیزد.  برمی 
مدنی  جامعه  های  سازمان  اصلی  و  اولیه  مفاهیم  ها، 
را  مشارکت  تنها  نه  ها  نمایند.آن  می  تعبیر  اشتباه  را 
پیشنهاداتی  با  بلکه  گیرند  می  اشتباه  بودن  نماینده  با 
توانند  می  پنــهان  سیاسی  ساختارهای  ایجاد  چون 
از  را  دموکراسی  نماینده  های  تشکل  راحتـــی  به 
حتی  و  مسئول  مجلس  منصفانه،  انتخابات  ببرند.  بین 
فعالیت  جایگزاین  توانند  نمی  خوب  های  حکومت 

های مدنی شوند. 
غیردولتی،  های  سازمان  واقعی  طبیعت  اساس  بر 
متمرکز  هدف  یک  روی  بر  ها  سازمان  این  بیشتر 
و  احساسی  ای  موارد،انگیزه  از  بسیاری  در  هستند. 
بسیار قوی مردم را به حرکت درمی آورد. تعهدات، 
مهمترین  احساسی  انگیزه¬های  و  شخصی  الزامات 
هستند.  حرکت  برای  غیردولتی  های  سازمان  منابع 
است  قوی  باوری  آن  سرمنشاء  که  اشتیاقی  و  شور 
از  برخی  در  کند.  بیشتر  را  حرکت  ضربه  تواند  می 
موارد همان اشتیاق می تواند منجر به یک » تونل دید« 
شود و برای دیدن، دیوارهایی برای خود بنا نهند که 
موفقیت درازمدت سـازمان را با تأخیرمواجـــه نماید. 
موضوع  یک  روی  بر  که  غیردولتی  های  ســازمان 
با  را  چیز  همه  که  دارند  میل  کنند  می  کار  واحد 
چگونگی تأثیرگذاری هدف به خصوصشان قضاوت 

نمایند.

پاسخگویی:
بین  همچنین  و  پذیری  انعطاف  قابلیت  و  آزادی  بین 
پاسخگویی و مسئولیت ارتباطی مستقیم وجود دارد. 
وقتی کارمندان رسمی دولت به انتخاب کنندگانشان 
ذینفعانشان،  به  تجاری  رهبران  و  هستند  پاسخگو 
بنابراین این سؤال پیش می آید که سازمان های جامعه 
مدنی در قبال چه کسانی پاسخگو هستند؟ پاسخ ساده 
این است که آنان نسبت به کسانی )ذینفعان( که در 
دید  باید  حال  هستند.  پاسخگو  دارند  تعهد  قبالشان 
که ذینفعان چه کسانی هستند. و سرپرستی و نظارت 
سیاستمداران  پاسخگویی  است؟  صورتی  چه  به  انان 
و مدیران شرکت ها در مقابل و رویارویی با انتخاب 
کنندگان مستقیم، قراردادی و محدود به زمان است. 
که  چه  آن  برروی  سهامداران  و  دهندگان  رأی 
حکومت و تجارانجام می دهند کنترل و تأئید دارند. 
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غـــیردولتـی  های  ســــازمان  که  روشـی  بـــهترین 
می توانند شکاف پاسخگویی را از بین ببرند این است 
باال و استانداردهای  با شفافیت  که اعتماد عمومی را 

اجرایی تولید نمایند. 
از  که  غیردولتی  های  سازمان  توسعه  صنعت  در 
تجربیات مردمی برخوردار هستند، برای ارگان های 
دولتی و شرکت های تجاری شرکای بسیار با ارزشی 

به شمار می آیند.

و  اخالق  درباره   )IS( خصوصی  بخش  منابع 
پاسخگویی 

های  شاخصه  مهمترین  پاسخگویی  و  اخالق 
حکومتگری مطلوب 

های  سازمان  روزافزون  گسترش  وجود  با  امروز 
میان  در  پایداری  به  آنان  مندی  عالقه  و  غیردولتی 
مردم، مدیریت مطلوب به یک مسأله حیاتی در میان 
سازمان های غیردولتی تبدیل شده است. در این مسیر 
یک  در  مشارکتی  مدیریت  وجود  رسد  می  نظر  به 
بسیار ضروری  پایدار  به توسعه  برای رسیدن  سازمان 
مشارکتی  مدیریت  سازمان  یک  در  اگر  زیرا  است، 
عوامل  بر  ان  تأثیرگذاری  میزان  باشد  داشته  وجود 
مختلف بیشتر می شود. بنابراین وجود قانون، شفافیت، 
 NGOs مسئولیت پذیری و تأثیرگذاری در مدیریت

از اجزای ضروری مدیریت مطلوب هستند. 
هایی  روش  از  توانند  می  غیردولتی  های  سازمان 
مانند بیان روشن در اهداف، منابع مالی، سیستم های 
به  انسانی  منابع  توسعه  و  وسرمایه گذاری  حسابرسی 
به  رسیدن  برای  نمایند.  پیدا  دست  مطلوب  مدیریت 
از  اخالق  و  پاسخگویی  چون  ابزارهایی  موارد  این 

اهمیت بسیاری برخوردار است. 
اخالق و رفتار: 

اصطالح رفتار به صورت های زیر تعریف می شود:  
1- روش زندگی . 2- مجموعه ای از قوانین  )دائره 
 The Encyclopedia of بخش  فلسفه  المعارف 

 .Philosophy, vol
فرد  که  دهند  می  نشان  واقع  در  رفتاری  قوانین   -  3
چگونه باید رفتار خود را در ارتباط با دیگران تنظیم 
 The Joseph  کند. )موسسه رفتارشناسی جوزفسون

son institute lf ethics kevin p.kearns
قوانین رفتاری: 

قوانین رفتاری به عنوان مجموعه ای از استانداردهای 
پاسخگویی برای محک زدن یک سازمان است این 
باید  و  ندارد  کاربرد  ها  سازمان  همه  برای  قوانین 

متناسب با شرایط محیطی از آن استفاده شود.
پاسخگویی: 

های  سازمان  مهم  بسیار  ابزارهای  از  پاسخگویی 
باالتر  قدرت  به  رسیدن  برای  خصوصی  و  عمومی 
در این بخش قدرت باالتر، رسیدن به اعتماد عمومی 
تعریف می شود به شمار می رود. از مهمترین ارکان 
پاسخگویی ارائه صورتحساب  مالی است برای بهتر 
اهداء  و  غیردولتی  های  سازمان  بین  روابط  شدن 
کنندگان و در راستای بهبود مدیریت سازمان موارد 

زیر باید رعایت شوند: 
باشد و محل  باید واضح و روشن  1- هدف سازمان 

استفاده از کمک باید مشخص باشد.
2- اهداکنندگان باید از هویت شورای راهبری اطالع 

داشته باشند.
3- اهداکنندگان باید به آخرین گزارش مالی سازمان 

دسترسی داشته باشند.
اهداکنندگان باید مطمئن باشند که کمک   -4

آنان در راه هدف تعیین شده مصرف می شود.
5- اهداکنندگان باید تحلیل ها را دریافت نمایند.

6- اهداکنندگان باید مطمئن باشند که اطالعات ارائه 
ارائه  قانون  رعایت  با  و  محرمانه  آنان  اهداء  از  شده 

می شود. 
مدیریت  با  رابطه  در  معموالً  که  کلیدی  سؤاالت 
مطلوب یک سازمان عنوان می شوند:                    چگونه 
یک سازمان می تواند اعتماد عمومی را جلب نماید؟ 
سازمان می تواند اطالعات خود را در صورت  لزوم 
در اختیار اعضا و افراد در خواست کننده قرار دهد؟ 

به  برنامه ها  مدلIRS990 :1 شامل کلیه اطالعات و 
معموالً  که  اهداکنندگان  به  مربوط  اطالعات  از  غیر 

در حوزه خصوصی سازمان قرار دارد.
IRS 1023 شامل درخواست رسمی سازمان  مدل2: 

برای معافیت از مالیات 
گزارش سالیانه که معموالً باید شامل موارد زیر باشد: 

1- گزارش مالی 
مبالغ  که  افرادی  حداقل  اهداکنندگان،  2-لیست 
بزرگی را اهدا کرده اند )مقدار مبالغ اهدایی فقط با 

اجازه اهداکننده ارائه گردد( 
ها،  دیدگاه  و  ها  بیانیه  مدارک،  اسناد،  مدیریت   -3
بیانیه ارزش ها، معیارهای  دستورالعمل های رفتاری، 
و  مبارزه  شامل  جوابگویی،  یا  عملکرد  عمل، 

کشمکش عالیق و اعمال مثبت 
4- لیست اعضای هیأت مدیره و کارمندان و وظایف 

آنان 
5-  برنامه کلی سازمان بر پایه اهداف 

6-  گزارش برنامه های در دست انجام 
میزان  سنجش  برای  عملکرد  مداوم  ارزیابی    -7
متولیان و  و  مدیران  تأثیرگذاری سازمان، کارمندان، 

یا ارزیابی کلی 

ارزیابی:  
های  سازمان  مطلوب،  مدیریت  به  رسیدن  برای 
عملکرد  ارزیابی  به  سال  هر  پایان  در  باید  غیردولتی 
بهبود  برای  را  خود  ضعف  نقاط  و  بپردازند  خود 
به  پاسخ  دهند.  قرار  توجه  مورد  سازمان  مدیریت 
پرسش های زیر می تواند سازمان های غیردولتی را 

در جهت ارزیابی خود هدایت نماید. 
شده  تعریف  مشخص  طور  به  سازمان  هدف  آیا   -1
متمرکز  و  فهم  قابل  واضح،  هدف  این  آیا  و  است؟ 
است؟ آیا اهداف تعریف شده به سؤاالت زیر پاسخ 

می دهند؟ 
اجتماعی و  اساسی  نیازهای  ما چه کسانی هستیم؟   -
سیاسی ما چه چیزهایی هستند؟ ما چه کارهایی برای 
شناخت، پیش بینی و پاسخ نیازها و مشکالتمان انجام 
پاسخ  خود  کلیدی  بازیگران  به  چگونه  دهیم؟  می 

دهیم؟ چه چیزی ما را منحصر به فرد می کند؟ 
دارند؟  وجود  روشن  و  مشخص  های  ارزش   -2

دیدگاه واضح و روشنی وجود دارد؟ 
متعهد، حامی واگاه دارد؟ آیا  3- یک هیأت مدیره 
این هیأت مدیره افکار و عقاید اعضای خود را مورد 

توجه قرارمی دهد؟  
4- آیا سازمان دارای استراتژی روشنی است؟ و آیا 

سازمان منابع قابل قبولی برای ارائه دارد؟ 
غیردولتی  های  سازمان  شبکه  در  سازمان  آیا   -5
های  شبکه  به  آیا  و  است؟  عضو  مدنی  نهادهای  و 

الکترونیکی دسترسی دارد؟
6- آیا سیستمی برای سنجش اهداف و دستاوردهای 

سازمان و ارزیابی آن وجود دارد؟ 
نیروهای  حفظ  برای  سیستمی  سازمان  در  آیا   -7
گسترش  و  ها  ارزش  توسعه  نیرو،  جذب  داوطلب، 

توانایی و استعدادهای اعضا وجود دارد؟ 
هیدت  مانند  مدیران  ترفیع  برای  سیستمی  آیا   -8
وجود  داوطلبین  و  کارمندان  اجرایی،  مدیر  مدیره، 
دارد؟ آیا این سیستم مدیریت و رهبری مشارکتی را 

تشویق و ترویج می نماید؟ 

   منبع: نشریه داوطلب شماره 16 و 17     
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دکتر شیرین احمدنیا  
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، مدیر گروه جامعه شناسی پزشکی و 
سالمت انجمن جامعه شناسی ایران 

اخیراً در جلسه ی شورای راهبردی با محوریت 
معاونت  در  که  کشور  سالمندان  و  معلوالن 
برگزار  تهران  شهرداری  فرهنگی  اجتماعی 
مناسبت  به  جاری(  سال  ماه  )آبان  گردید 
طرح  اجرای  بر  ام  علمی  نظارت  مسئولیت 
معلوالن  های  کانون  اثربخشی  پژوهشی 
اینرو  از  پیدا کردم و  شهرداری تهران، حضور  
جلسه،   در  گوهایی حاضرین  و  از خالل گفت 
که مقامات فعلی و بعضاً اسبق در سطح عضویت 
در شورای شهر تهران، معاونت وزارت بهداشت 
حوزه  کل  مدیر  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
دانشگاه  ریاست  تهران،  شهرداری  سالمت 
های  حوزه  اجرایی  مدیران  بهزیستی،  علوم 
اعضای  و  بهزیستی  سازمان  سطح  در  مربوطه 
پزشــکی  علوم  های  دانشــگاه  علـــمی  هیات 
یا رشتــه های مهندسی عمران و شهرسازی در 

معلولین  دبیر کل کانون های  و همچنین  تهران 
شهر تهران را شامل می شد، دریافتم که همگی 
دردآشنا و دغدغه مند در حوزه ی مشکالت و 
و  هستند  کشور  در  معلوالن  و  معلولیت  مسائل 
نشسته  اساساً  شان  شخصی  شرایط  به  بنا  برخی 
یافته  حضور  جلسه  این  در  ویلچر  صندلی  بر  
بودند. در خالل جلسه صحبت می شد از سـوابق 
یا عدم  و  و رسیدگی  تصمیمات  و  ها  فعــالیت 
مرتب  و  کشور  معلوالن  وضعیت  به  رسیدگی 
افراد »سالم« در  مثال  به عنوان  ذکر می شد که 
خصوص معلوالن چنین عمل کرده اند یا او که 
»سالم« است متوجه ی شرایط معلوالن نیست و 
نظایر آن.  من در آن میانه، از شنیدن صفت سالم 
ناگهان  افراد  معلول(  با  افراد )در  مقایسه  برای 
نظرم  به  شدم.  تامل  دچار  و  رفتم  فرو  فکر  به 
افرادی  برای  بردن واژه ی سالم  به کار  رســید 

صحیح،  چندان  شدند  نمی  شناسایی  معلول  که 
دقیق یا مطابق با واقعیت نباشد. فکر کردم شاید 
بتوان گفت افراد معلول و افراد غیر معلول!  اما 
باز دیدم حتی کاربرد واژه یا صفت غیر-معلول 
باز  که حتی اصل را معلول بودن قرار می دهد 
کافی نیست. اینک می خواهم نتیجه ی تامل و 
اندیشه ام در این زمینه را با شما در میان بگذارم. 
جهانی  سازمان  تعریف  به  توجه  با   « یعنی 
عبارت که؛  این  به  مفهوم سالمت  از  بهداشت  
سالمت برخورداری از بهبودی و آسایِش کامل 
فقدان  فقط  نه  و  اجتماعی  و  روانی  جسمانی، 
معلولیت و ناتوانی«، شما یک فرد را روی کره 
از  بگوییم  بتوانیم  بدهید که  نشان  به من  خاکی 
جمیع شرایِط »سالم« بودن بر مبنای این تعریف 
این  بر  باشد  عینی  مصداقی  و  باشد  برخوردار 
سالم.  فرد  از  جهانی  بهداشت  سازمان  تعریف 

چه کسی معلول نیست!؟
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حتی یک مورد را هم نخواهید یافت چرا که اساساً 
نسبی  امری  طبق مطالعات علمی، سالمت در واقع 
است و  چیزی به نام سالمت مطلق وجود ندارد و 
نظر شرایط سالمت همواره روی  از  ما  از  هر یک 
گیریم   می  قرار  طیف  یا  پیوستار  یک  از  ای  نقطه 
که یک انتهای آن سالمت کامل و سوی دیگرش 
همواره   ،)normal(بهنجار سالمِت  است.  مرگ 
یا ضعف  بیماری  نشانه های  بردارنده ی برخی  در 
مطابق  است که  از عدم سالمت  و عالئمی حاکی 
با شرایط فرهنگی و اجتماعی و زیست شناختی هم 
تفاوت هایی پیدا می کند. پس شاید بهتر باشد در 
ذهن داشته باشیم هریک از ما، در هر سن و سالی 
و با هر پست و مقامی و با هر پیشینه ی اجتماعی و 
اقتصادی،  در واقع  نمی توانیم خود را  فرهنگی و 
کاماًل سالم بدانیم بلکه  تک تک ما همواره دارای 
درجاتی و نسبت هایی متفاوت و متنوع از بیماری،  
معلولیت یا ناتوانی هستیم، و شاید بهتر باشــد که با  
خود داری از  انتســاِب ســاده انــگارانه ی واژه ی 
سالم به خودمان،  خطی غیر واقع بینانه و نابجا بین 
خود و به اصطالح »معلوالن« جامعه، یعنی افرادی 
به   درگیــری  و شدت  نــسبت  نـــظر  از  که صرفاً 
انواع  محــدودیت های جسمی و حـرکتی و سایر 
و  معلولیت  بیماری،  عوارض،  ی  شـده  شناخته 
به  و  نکنیم  ترسیم  دارند  هایی  تفاوت  ما  با  ناتوانی 
این ترتیب، خود را از مسئولیتی که بر دوش تک 
تک ما سنگینی می کند مبرا ندانیم که باید به سهم 
مشقات  و  ها  سختی  از  کاستن  برای  قدمی  خود 
افرادی -کمابیش در شرایطی که خودمان هم بیشتر 
یا کمتر درگیر آن هستیم، برداریم، و از وظیفه ی 

اجتماعی خود غفلت نورزیم.  

به  بـنا  ایــران  ای  جامــعه  سطــح  در  اکنون  هم 
ی  حوزه  در  ملی  های  پیمایش  و  ها  پژوهـش 
آقای  جناب  توسط   جمله  از  که  روانی  بهداشت 
گرفتـه  صـورت  همـکارانشان  و  نورباال  دکتـر 
حتی  یا  و  پنجم  یک  حدود  در  ارقامی  است، 

اختالالت  دچار  که  هستند  افرادی  آن،  از  وسیعتر 
شهر  سطح  در  اند،  شده  داده  تشخیص  روانی 
ایشان، حتی  تحقیقات جدیدتر  در  رقم  این  تهران 
در  است.  کرده  پیدا  سوق  سوم«  »یک  سوی  به 
مبتال  افراد  مورد  در  میلیونی  ارقام  کشور،  همین 
به مواد مخدر و نظایر آن مشاهده می شود و اگر 
بیماری  به  جامعه  افراد  درگیری  انواع  بخواهـیم 
های مزمن، مشکالت عالج ناپذیر، ابتال به ویروس 
اما ناآگاه  هایی  نظیر ایدز که فرد مبتال حامل آن 
به وجود آن است، و غیره را فهرست کنیم قصه به 
درازا خواهد کشید. در نتیجه، نیم نگاهی به شرایط 
ایران بلکه در سراسر  عموِم افراد جامعه نه تنها در 
و  است.  شرایط  همین  مشابه  ی  نشـاندهنده  جهان 
اینک حتی چنانچه بخواهیم باز به رویه ی رایج به 
شناسایی و صـحبت از معلوالن کشـور بپردازیم به 

آمار و ارقام جـالب توجـهی برمی خوریم.  فاطمه 
آلیا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
با  ای  مصاحبه  در  معلوالن  فراکسیون  رئیس  و 
روزنامه ی »خراسان« با اشاره به شناسایی 2 میلیون 
و 500 هزار معلول بر اساس آمارهای ثبت شده در 
است  داشته  اظهار  بهزیستی کشور کشور،  سازمان 
که »برآورد ما از تعداد معلوالن چیزی در حدود 7 

میلیون نفر است« 
اگر قرار باشد حتی خود افرادی که سودای یاری 
دارند  سر  در  را  کشور  معلول  اصطالح  به  افراد 
همچنان به مرزکشی های میان خود و افراد معلول 
جامعه ادامه  بدهند و بدهیم، ناخواسته یا ناآگاهانه،  
را در موقعیت  ناتوان و خود  را در موقعیت  ایشان 
باعــث  کار  این  کنیــم.  می  ارزیابی  توانمند  افراد 
ها و ضعف های خود  ناتوانمندی  از  می شود هم 
بخش  های عظیِم  توانمندی  از  هم  و  بمانیم،  غافل 
عمده ی جمعیت این کشور محروم شویم که  بنا به 
عرف رایج،  عمدتاً  با نگاهی دور از حقایق عینی 
-در زمینه ی استـعدادها و توانمندی های شگرف 
و  تجــلی  یا  ظــهور  امکــان  ندرت  به  که  شان 
آنها  به  است-   یافته  پرورش  برای  ای  عـرصه 

نگریسته شده است. 

هنر،  ی  زمینه  در  موجود  شواهد  به  نگاهی   
مجالی  که  ای  عرصه  هر  و   علم  ادبیات،  ورزش، 
ما  نوعان  هم  از  افرادی  چنین  مشارکت  برای 
را شکوفا  شان  استعدادهای  بتوانند  که  فراهم شده 
این  که  دارد  و  داشتــه  ایــن  از  حــکایت  سازند، 
جای  واقعاً  تحمیلی  و  تصنعی  های  مــرزبــندی 
و  نو  نگرشی  رواِج  و  تحقق  و  دارد  بازنگری 
بازبینی تلقی ما از توانمندی هم-نوعان مان و جلب 
مشارکت و حمایت از حضور فعال شان در سطح 
که  بفرمایید  توجه  بخشد.  می  ضرورت  را  جامعه 
اگر همین بازبینی در خصوص نگاه ما به  سالمندان 
با همین  باشد چقدر  توجه  مان هم موضوع  کشور 
توضیِح منطقی که بیان کردم مشابهت و همخوانی 
توسـعه  های   کشـــور  در  باشد.  داشته  تواند  می 
دارد  وجود  ای  اجتـــماعی  های  جنبش  یافته، 
از  سالمندان  طرد  یا  کنارگذاشـتن  موضوع  با  که  
اصطالح   کاربرد  با  اقتصادی   فعالیت  های  عرصه 
تبعیض سنی Ageism   )به ویژه بر علیه سالمندان( 
نعمت  از  را  شان  جامعه  تا  اند،  برخاسته  مبارزه  به 
عظیم  بخش  این  همیــاری  و  خدمات  و  حضــور 

جهانی  سازمان  تعریف  به  توجه  با    
بهداشت   از مفهوم سالمت به این عبارت 
و  بهبودی  از  برخورداری  سالمت  که؛ 
آسایِش کامل جسمانی، روانی و اجتماعی 
ناتوانی«،  و  معلولیت  فقدان  فقط  نه  و 
شما یک فرد را روی کره خاکی به من 
نشان بدهید که بتوانیم بگوییم از جمیع 
شرایِط »سالم« بودن بر مبنای این تعریف 
برخوردار باشد و مصداقی عینی باشد بر 
از  جهانی  بهداشت  سازمان  تعریف  این 

فرد سالم.

دارد  ضرورت  من  نـظر  به  نکنند.  محروم  جمعیت 
تا ما هم با آگاه شدن از این خدشه هایی که آگاه 
افراد  از  ارزشمند  هایی  بخشی  طرد  با  ناآگاه  یا 
به  معطوف  های  فعالیت  فرایند  به  مان  جــامـعه 
این  از  شود،  می  وارد  کشـور  پیشرفت  و  توسـعه 
رویه های ناکارآمد  فاصله بگیریم و در مسیرهای 
خارج  و  نگرش  تغییر  این  کنیم.  نظر  تجدید  قبلی 
از  کشور،  در  توانیاب  افراد  یا  معــلوالن  کردن 
ارتـقای  نیـازمند  آمیز  تبعیض  رفتار  ی  گردونه 
آگـاهی ها و آمــوزش های رسمی و غیر رسمی 

برای اصالح نگرش افراد جامعه  است. 
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عاطفه عظیمی  
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

تشخیص و درمان بهنگام اضطراب در کودکان 
اضطراب  به  مبتال  کودکان  بسیاردارد.  اهمیت 
نیز  بزرگسالي  در  را  عارضه  این  اغلب  مزمن، 
اضطراب  همچون  مواردی  می کنند؛  تجربه 
عمومي بزرگساالن، انواع اختالالت هراس گونه، 
جسمي سازي  اختالالت  از  برخی  همینطور  و 
شده که در آنها شکایات متعدد جسماني بدون 
و  متنوع  هاي  دارد)سردرد  پزشکي وجود  دلیل 
شمار  به  مواردی  جمله  از  گوارشي(  مشکالت 
مزمن  اضطراب  دلیل  به  می تواند  که  می روند 

درمان نشده،زندگی فرد را مختل کند.
اماکن  از ظاهر شدن در  مورد ترس  نظرتان در 
ارزیابی  و  تمسخر  مورد  از  اضطراب  عمومی، 
کارآیی،  عدم  احساس  همچنین  و  شدن،  واقع 
گناه، ناکامی و مفید نبودن چیست؟ اینها حاالتی 
تجربه  ما  از  هریک  است  ممکن  که  هستند 

کرده باشیم؛ اما تنها بخشی از مواردی محسوب 
آنان  خانواده های  و  معلول  افراد  که  می شوند 
روند  شدن  طی  تا  معلولیت  از  آگاهی  زمان  از 
در  جایگاهشان  یافتن  و  خود  وضعیت  پذیرش 
بارها  و  بارها  اجتماعی  شبکه های  و  خانواده 
معلول  فرد  اگر  خصوص  به  می شوند.  متحمل 
کودک باشد توجه به موارد ذکر شده و مواجهه 
که  چرا  می یابد  بیشتری  اهمیت  آنها  با  منطقی 

شخصیت افراد در کودکی پایه ریزی می شود.

استرس، اضطراب و ترس
استرس  کلمات  گاهی  عامیانه  صحبت های  در 
استفاده  مترادف  صورت  به  ترس  و  اضطراب 
می شوند  ؛ در حالیکه که تفاوت زیادی بین آنها 
زندگی  الینفک  جزء  مفید  دارد.استرس  وجود 
استرس  پیشرفته تر  مرحله  اضطراب  اما،  است 

یک  صورت  به  هنگامی  است،اضطراب  مزمن 
برای  تبدیل می شود که  بهداشت روانی  مشکل 
فرد یا اطرافیانش رنج و ناراحتی به وجود آورد 
اختالل  او  عادی  و  روزانه  کارهای  انجام  در  و 

ایجاد کند.

در ترس، فکر معمول، این است که به طور مثال 
مقابل،  در  بگیرد«.  گاز  مرا  است  ممکن  »سگ 
اختالِل اضطراِب فراگیر، فکر معمول، این است 
که »اتّفاق وحشتناکی ممکن است بیفتد«. بنا بر 
مبالغه ی  یا  واقعیّت،  پایه  بر  ترس  مثال،  دو  این 
»خطِر واقعی« قرار دارد، حاْل آن که اضطراب بر 
اساس »خطر مبهم«استوار است.در این مجال به 
اضطراب در کودکان توانیاب خواهیم پرداخت.

اضطراب در کودکان توانیاب

معلول               توان ياب
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قبل از هر چیز بایستی بر لزوم جایگزینی واژه توانیاب 
به جای کلمه معلول اشاره کرد و اظهار داشت؛ خانواده 
می تواند با ایجاد فضای مناسب زمینه ساز توانمندشدن 
استمرار  اهمیت  باشد.آنچه  فرد  مسوولیت پذیری  و 
تمرینات توانبخشی در منزل توسط خانواده کودک 
توانیاب را پر رنگ تر می سازد؛ ویژگی های توانبخشی 
است؛ زیرا که نتایج این خدمات دیربازده، هزینه بر و 
غیرملموس است به طوری که برخی والدین حتی به 
دلیل ناآگاهی از اثربخشی فرآیند بلند مدت توانبخشی، 
اجتماعی  روابط  در  خود  کودک  کردن  پنهان  به 

می پردازند. 
کودکان توانیاب بیش از هر چیز مانند سایر کودکان 
نیازمند پشتیبانی و تشویق هستند نه حمایت بیش از حد 
یا ترحم. برای حفظ غرور و شخصیتشان باید به آنها 
اجازه داده شود تا جایی که ممکن است کاری برای 

دیگران  و  خود 
این  دهند.  انجام 
کار حتی می تواند 
دکمه های  بستن 
خودشان،  لباس 
کردن  جمع 

وسایل شخصی شان و حتی به تنهایی برخاستن بدون 
زمین خوردن  از  بعد  مادر  دلسوزانه  به ظاهر  کمک 
باشد، حاال چرا می گوییم به ظاهر دلسوزانه؟ در این که 
محبت مادرانه و حمایت پدرانه همتا ندارد جای هیچ 
بحثی نیست اما حمایت بیش از حد با بهانه سرعت بیشتر 
انجام کار و مواردی همچون جانبداری از کودک در 
حضور دیگران، فایده ای ندارد جز، القای حس ناتوان 
بودن به کودک توانیاب و مضاعف ساختن اضطراب 
کودک در مواجهه با انجام هر فعالیتی خواه به شکل 
انفرادی و چه در محیط های اجتماعی. آنها نیاز ندارند 
سریع تر و بدون هیچ خطایی کارهایشان را انجام دهند؛ 
اما  بیشتر  خطای  و  کمتر  سرعت  با  دارند  نیاز  بلکه 
خودشان موفق شوند؛ موفقیت همانند پادزهری است 

که احساس ناامنی اضطراب گونه را مرتفع می سازد.
اینجا که خوب بشی«،«باید  عبارتی همچون«اومدیم 
بقیه هیچ فرقی نداری، اگه بخوای  با  خوب بشی«،« 
خوشحال  مامان/بابا«  بکنی  کارو  این  اگه  میتونی«، 
میشه« و یا حتی با بیان جمالتی همچون »نمی تونه«، 
»همکاری نمی کنه«،باور به  خوب بودن به شرط مانند 
سایرین بودن« را در فرد پرورش می دهد؛ حتی گاهی 
این سرزنش ها جای خود را به جمله های حقارت آمیز 
می دهد؛ به عنوان مثال »اینجا از درمانگرش حساب 
می بره، اما خونه اصالً حرف شنوی نداره و نمی فهمه«. 
سرزنش هایی،  چنین  شنیدن  از  بعد  کودک  معموالً 
اینگونه  بلکه  نمی دهد؛  تغییر  تنها  نه  را  خود  رفتار 
من  چون  ندارند؛  دوست  مرا  که  می کند  برداشت 
نمی توانم »از نظر کودک، این سرزنش ها صرفاً عیب 

جویی از اوست.
عالئم  با  کودکان  در  است  ممکن  شده  ذکر  موارد 
دردهای  تهوع،  حالت  استفراغ،  همچون  بیرونی 
پا،  ناحیه دست و  از  اشتهایی، دردهایی  شکمی، بی 
سردرد، گوش درد، احساس سوزش معده و مشکالت 
خواب نماینگر شود و حتی هیچ  علت جسمی نداشته 

باشد و به محض دور شدن از محل توانبخشی برطرف 
شود و به عبارتی حال کودک خوب شود. به منظور 
از رفتارهای زیمنه ساز  بیشتر برخی  شناسایی هرچه 
اضطراب مزمن در کودکان برخی از برخودهای غلط 

والدین در ادامه برشمرده می شود:
القاب، ترور شخصیت می آورد 

پروفسور،  احمق، کودن، گیج، خنگ،  القابی چون 
مزاحم و... ممکن است منعکس کننده خشم پدر یا 
مادر نسبت به کودک باشد، اما معموال نه تنها باعث 
بهبود اوضاع نمی شود، بلکه آن را وخیم تر نیز می کند.

یادمان باشد همیشه خواستن توانستن نیست! بهتر 
واقعیات موجود  با  را  انتظاراتمان  است که  این 

تطبیق دهیم«
 

داشتن انتظارات منطقی از کودکان 
آنان  رشد  میزان  و  سن  به  بستگی 
دارد. والدینی که از فرزندان خود 
توان  از  بیش  زیادی  خواسته های 
آنان دارند، با مقاومت و حس دائم 
نتیجه  در  و  ارزیابی شدن کودک 
تن  نتیجه  در  و  از شکست  مزمن کودک  اضطراب 

ندادن به تمارین روبه رو می شوند.
مصطلح است که والدین در حین فرآیندهای توانبخشی 

کودک  برای  است  ممکن  که 
جمالتی  از  باشد  دردناک 
چیزی  نداره،  »درد  همچون 
بزرگ  آدم  باش،  قوی  نشده، 
که گریه نمی کنه« برای تشویق 
کودک استفاده می کنند که بهتر 
همچون«  جمالتی  با  که  است 
میدونم درد داره؛ میدونم برات 
سخته، چه خوبه که داری تالش 
می کنی، اما تو قهرمان منی داری 
جمالتی  می کنی«  تالش  عالی 
جمالت  دیگر  و  چنینی  این 
مشابه نشان می دهند که والدین 
فقط نتیجه کنونی را مورد توجه 
ندارند و حتی تالش های به ظاهر 
غیر موفق را نیز در نظر دارند و 
همچنین گام به گام با او همدلی 

دارند.
رشوه دادن، قدردانی از کودک 

نیست
خواهیم  چنان  کنی،  چنین  اگر 
کرد! روشی که در آن به وضوح 
که  می شود  گفته  کودک  به 
نکند(  )یا  بکند  را  کاری  اگر 
پاداشی دریافت خواهد داشت.« 
خوب  کوچکت  برادر  با  اگر 
رفتار کنی، تو را می برم سینما«. 
را  تو  کنی،  حفظ  شعر  »اگر 
نوع  فوتبال«.این  مسابقه  می برم 
برخوردهای شرطی ممکن است 
طفل را وادار کند برای به دست 

به  و  دهد؛  انجام  را  کاری  آنی،  آوردن یک هدف 
ندرت باعث کوشش مداوم کودک خواهد شد. بهتر 
است جایزه را بدون این که آن را از قبل اعالم کنیم و 

کامال بدون انتظار کودک به او بدهیم. 
 

مشاجره از اقتدار والدین می کاهد 
هر کودکی نیاز به امنیت روانی دارد و والدین موظف 
هستند این نیاز را برای کودک تأمین کنند. روش هایی 
از قبیل عیب جویی، لجبازی، سرزنش، داد و فریاد، بد 
دهنی و مشاجره با کودک یا با همسر موجب می شود 
کودک احساس ناامنی کند و دچار اضطراب شود. این 
روش های ناکارآمد موجب می شود احترام متقابل از 

بین برود و والدین اقتدار خود را از دست بدهند.  

که  کسی  تنها  باشد  یادمان   
باشد  مقایسه  معیار  باید  همیشه 
هیچ  نه  است  فرد  خوِد  گذشته 
نوع  در  کسی  هر  دیگری،  فرد 
با  است  فرد  به  منحصر  خود 

توانمندی های ویژه خودش.

موفقیت همانند پادزهری است که 
را  اضطراب گونه  ناامنِی،  احساس 

برطرف می کند.
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زهرا خانجانی بلیلی 
عضو هیئت امناء انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب

دسامبر  سوم  معلولین  جهانی  روز  اعالم  با   
مجمع  توسط  آذر  دوازدهم  با  مصادف 
سال  در  متــحد  ملل  ســازمـان  عـمومی 
و  روح  در  ای  تازه  امید  بارقه  م،   1992
از  دمیده شد. هدف  این جامعه  روان آحاد 
و  شناخت جوامع  تعمیم  روز  این  برگزاری 
اقشار مردم از نیازها و فعالیت های معلولین و 
نیز آشنا شدن خود معلولین نسبت به حقوق 
مادی و معنوی خودشان و راه کار برای رفـع 

مـوانع و آسیب ها است. 
ضرورت های جهانی: 

هم   دست  به  دست  مختلف  عوامل  و  علل 
برای  را  المللی  بین  نهاد  بزرگترین  و  داد 
کرد.  مجاب  معلولین  روزجهانی  تصویب 
مهم این است که در اعالم روزی به عنوان 
اتفاق  و  جهانی  اجماع  معلولین،  روزجهانی 

نظر بین نخبگان همه کشورها وجود داشت. 
و  استـعدادها  معلولین  سو  یک  از  زیرا 
خالقیت های قابل توجهی از خود بروز داده 

از  و  بودند 
دیگر  سوی 
های  مقام  به 
علمی  عالی 
یافته  دست 
با  و  بودند 
زبانی  بی  زبان 
فریاد می زدند 

جسمی  سالم  های  انسان  و  ما  بین  تفاوتی 
نیست؛ پس چرا تبعیض قائل می شوید؛ نکته 
دیگر مربوط به فضای ضد تبعیض، عدالت 
این  در  که  بود  بشر  حقوق  طرفدار  و  گرا 
دوره به اوج خود رسیده بود. مجموعه این 

داشت  برآن  را  ملل  عوامل، سازمان  و  علل 
کرد تا روز جهانی معلولین را اعالم نماید. 

درگیری ها و کشمکش های ناشی ازجنگ 
کره  گوناگون  درنواحی 
امراض  گرسنگی،  زمین، 
مختلف؛  های  بیماری  و 
زندگی  مشقات  و  مصائب 
حال  در  کشورهای  در 
توسعه؛ ترافیک و تصادفات 
آلودگی  کار؛  انجام  حین 
محیط زیست و عدم استفاده 
صنعتی  کشورهای  در  دارو  از  صحیح 
جدید  های  معلولیت  بروز  باعث  روز  همه 
های  زمینه  پیش  بایست  می  لذا  شود.  می 
قادر  را  معلوالن  تا  باشد  موجود  اجتماعی 
برای  یکسان  های  فرصت  واسطه  به  سازد 

روز جهانی معلولین

       نوشتن قانون مسئله ای است و اجرایی 
و عملی سازی قانون مسئله دیگری است. 
ما می توانیم خوب بنویسیم و قشنگ حرف 
را  زدن دردی  قشنگ حرف  ولی  بزنیم 
دوا نمی کند. قوانین برای عملی شدن 

امکانات و تعهد انسانی می خواهند.
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زندگی و فعالیت های خود در اجتماع، مستقل 
دست  این  از  نهادهایی  و  خیریه  مؤسسات  از 
منظور  به  معلوالن  توانمندسازی  کنند.  فعالیت 
خود  که  نحوی  به  مستقل  زندگی  به  دستیابی 
خودکفایی  به  و  بوده  خویش  زندگی  مسئول 
برسند و نیز بتوانند به جامعه بپیوندند از اصول 

شرافت و وقار انسانی محسوب می شود.
مشارکت در امور مدنی 

های  توانایی  و  استعدادها  از  معموالً  معلوالن 
خارق العاده برخوردار می باشند. درست است 
ولی  باشند  می  بعد جسمانی، دچار ضعف  در 
جبران  که  دارند  هایی  قوت  دیگر  ابعاد  در 

کننده ان بعد است. اما متأسفانه بیشتر معلوالن 
از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی بهره نمی برند و حقوق این افراد 
نادیده انگاشته شده است. احتمال بیکار بودن 
آنان بیشتر است و میزان مرگ و میر باالتری 
این حق  اما  دارند.  مردم  عموم  با  مقایسه  در 
طبیعی آنان است، تا در سراسر جهان بتوانند 
در چرخه توسعه شرکت کنند و از آن بهره 

ببرند.
تعهد و تعاون همگانی 

بهبود  زمینه  در  فردی  های  فعالیت  چه  اگر 
به  مهم  امری  معلول  جوانان  زندگی  شرایط 
شمار می رود، اما در بیشتر کشورها مسئولیت 
نهایی ارتقای کیفیت زندگی معلوالن به دولت 
که  معنا  آن  به  نه  البته  است  شده  واگذار  ها 
نقش دیگر ارگان ها و سازمان های غیردولتی 

کمرنگ شود.
برای  مناسب  بسترهای  دولت  حقیقت  در 
کاهش  راه  در  جامعه  اقشار  دیگر  مشارکت 
هر  کند.  می  ایجاد  را  معلوالن  مشکالت 
شهر  یک  جغرافیایی  محدوده  در  که  انسانی 
تعریف  این  اما  دارد.  نام  است شهروند  ساکن 
نفع  به  تفسیر  یابد.  تفسیر دیگری می  در عمل 
اکثریت بدون دیدن اقلیت است. اگر در مسائل 
اجتماعی تفاوت های شهروندان را به رسمیت 
حضور  برای  را  شرایط  گاه  آن  بشناسیم، 

یکایک افراد آماده می کنیم. 
خدمات الکترونیکی 

دنیای  دنیا  و  است  ارتباطات  عصر  عصر، 
روز  شعار  که  نیست  دلیل  بی  الکترونیک، 
دسترسی   «  2006 سال  در  معلوالن  جهانی 
این  است«.   الکترونیک  رسانه  به  معلوالن 
دسترسی  قابلیت  لزوم  بر  تأکید  با  گذاری  نام 
معلوالن به رسانه الکترونیک از تمام کشورهای 
عضو سازمان می خواهد از راه های گوناگون، 
و  ارتباطی  های  فناوری  به  دستیابی  امکان 
اطالعات را برای معلوالن همواره تسهیل کند.

مناسب سازی 
تنها  معلولین  برای  شهروندی  حقوق  البته 
استفاده  شود.  خالصه  نباید  هزینه  کمک  در 
شهروندی  حقوق  جزء  شهری  تسهیالت  از 
از  استفاده  ولی  آید،  می  شمار  به  معلولین 

مناسب  شهر  که  است  میسر  زمانی  تسهیالت 
جهت  شهر  سازی  مناسب  و  شود  سازی 
کارهایی  دیگر  از  شهری  اماکن  از  استفاده 
بگیرد.  صورت  معلولین  برای  باید  که  است 
 16 قانون  معلوالن  از  حمایت  برای  ایران  در 
نکات  بر  مشتمل  معلوالن  از  حمایت  ای  ماده 
قانون   2 ماده  است. طبق  راهگشای سودمندی 
ها،  وزارتخانه  کلیه  معلوالن  از  حمایت  جامع 
سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و 
تولید و  نهادهای عمومی موظفند در طراحی، 
و  معابر  عمومی،  اماکن  ها،  ساختمان  احداث 
وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان 

معلوالن  برای  ها  ان  از  بهره مندی  و  دسترسی 
همچون سایرافراد فراهم گردد. 

نوشتن قانون مسئله ای است و اجرایی و عملی 
سازی قانون مسئله دیگری است. ما می توانیم 
خوب بنویسیم و قشنگ حرف بزنیم ولی قشنگ 
قوانین  کند.  نمی  دوا  را  دردی  زدن  حرف 
می  انسانی  تعهد  و  امکانات  عملی شدن  برای 
خواهــــــند. منـــاسب ســـازی برای اســتفاده 
از فــــضاهای شهــــری مانـــــند: نهـــادهای 

غیــــردولتی،  و  هــا، دولتی  پــارک 
بانــــکها،  رســـــتورانهـــا، 

های  کــلوپ  سیـــنماها، 
تفریحی،  و  ورزشی 
روها،  پیاده  ها،  خیابان 

متروها،  ها،  اتوبوس 
حتی  و  ها  بیمارستان 
شامل  را  ها  توالت 

می شود.
باشیم  داشته  خاطر  به 

شامل  نباید  تنها  سازی  مناسب 
هم  منازل  فضای  بلکه  باشند  شهری  فضاهای 
داشته  تطابق  سالمند  و  معلول  فرد  نیاز  با  باید 
باشد. دولت موظف است با کمک هزینه ها و 
وام های ویژه خود به معلولین فضای مسکونی 
از  بتوانند  انان  تا  کند  سازی  مناسب  را  انان 

زندگی بهتری برخوردار باشند.
اصالح وضعیت اجتماعی و فرهنگی 

سازمان جهانی بهداشت، معلوالن را بزرگترین 
اقلیت جهان و 10درصد جوامع می داند. بنا بر 
آمار سازمان جهانی بهداشت هم اکنون بیش از 
600 میلیون نفر از ساکنان کره زمین، به دالیل 
دچار  اجتماعی،  و  روانی  جسمی،  مختلف 
این  درصد   80 که  هستند  معلولیت  و  ناتوانی 
افراد در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند. 

الزم به ذکر است که یک سوم معلوالن جهان 
را کودکان تشکیل می دهند. آمارها حاکی از 
در جهان  هر 10 کودکی که  از  است که  آن 
دنیا می¬آید  به  معلول  متولد  می شود، یکی 
ویا بعداز تولد به دلیل حوادث گوناگون معلول 
از  ناشی  ها  ازمعلولیت  بسیاری  شود.زیرا  می 
بهداشتی-  های  مراقبت  فقر،عدم  سوءتغذیه، 
آموزشی و دیگرعواملی است که از پیامدهای 

توسعه نیافتگی جوامع است.
افراد  فقیرترین  جهانی،  بانک  آمار  اساس  بر 
انجام شده،  های  بررسی  هستند  معلول  جهان، 
از  بیش  معلوالن،  نشان می دهد که مشکالت 
آن که جنبه پزشکی داشته باشد، جنبه اجتماعی 
و فرهنگی دارد. اکثر معلوالن جهان با مشکالت 
روبرو  بسیاری  اجتماعی  و  فرهنگی  فیزیکی، 
استفاده  از  را  معلوالن  اجتماعی،  موانع  هستند. 
از تسهیالت شهری و رفاهی محروم می سازد. 
نگرش غیرکارشناسانه اجتماعی نیز معلوالن را 
تا حد زیادی از زندگی عادی و روابط متعارف 
عدم  علت  به  البته  کند.  می  دور  اجتماعی، 
معلول  مردان  و  زنان  برخورداری  در  تساوی 
شغلی  های  آموزش  بهداشتی،  های  ازمراقبت 
معلولیت  پیامدهای  اجتماعی،  سایر خدمات  و 
کند  می  بروز  شدیدتر  ای  گونه  به  زنان  برای 
در هر حال، معلوالن چه زن و چه مرد، به دلیل 
موانع ظاهری و یا اجتماعی با محدودیت هایی 
در زندگی مواجه  می شوند که بدون حمایت 

دیگران، قادر به مقابله با آن نیستند. 
اشتغال و شغل مناسب

اشتغال معلوالن  موضوع مهارت های شغلی و 
از جمله دغدغه هایی است که باید همواره در 
میان مسئوالن نهادهای مخـتلف هر جامعه 
چرا  باشد،  داشته  وجود  ای 
در سطح  معموالً  که 
ترحم  نگاهی  جامعه 
آمیز نسبت به این افراد 
باورهای  دارد.  وجود 
معــلوالن  به  نسبت  قالبی 
ها  آن  که  گـــــوید  می 
به  کنند،  کار  توانند  نمی 
نیــــــاز  کمک هایی خیریه 
دارند و افراد نیازمندی هستند 
که باید از وسایل مخصوص بهره مند شوند. از 
دیدگاه حقوق انسانی، معلوالن مانند سایر افراد 
جامعه حق برخورداری از امکانات و تسهیالت 
عنوان  به  را  آن  در  کامل  مشارکت  و  جامعه 
شهروند دارند. از دیدگاه اقتصادی نیز شواهد 
توانبخشی  و  نشان می دهد که هزینه آموزش 
های  هزینه  با  مقایسه  در  معلوالن  ای  حرفه 
آنان  نگهداری  و  حمایت  صرف  که  هنگفتی 

برای تمام عمر می شود، بسیار اندک است.

       نوشتن قانون مسئله ای است و اجرایی 
و عملی سازی قانون مسئله دیگری است. 
ما می توانیم خوب بنویسیم و قشنگ حرف 
را  زدن دردی  قشنگ حرف  ولی  بزنیم 
دوا نمی کند. قوانین برای عملی شدن 

امکانات و تعهد انسانی می خواهند.

      مناسب سازی برای استفاده از فضاهای 

شهری مانند: نهادهای دولتی و غیردولتی، 

پارک ها، رستوران ها، بانک ها، سینماها، 

کلوپ های ورزشی و تفریحی، خیابان ها، 

پیاده روها، اتوبوس ها، متروها، بیمارستان 

ها و حتی توالت ها را شامل می شود.
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به خاطر بیماریم، هر روز باید 4 یا بعضی وقتا 5 تا قرص بخورم؛ بعضی ماه ها هم باید 
آمپول بزنم؛ درد داره؛ اما خوبیش اینه که وقتی این کارا رو کنم؛ مامانم میگه خیلی 

شجاعم ...
حتی بعضی وقتا بهم میگه: مهدی پسر شجاع منه، مرد بزرگ آینده است. نمی دونم 
آینده یعنی چی؟ اما چیزی که مامان می گه رو دوس دارم. میگن به خاطر بیماریم، 
نبین چه  فلفل  تو  میگه:  نیست  مریض  که  داداشم  اما  میزه ترم،  ریزه  بچه ها  بقیه  از 
ریزه ای، کافیه یکم خودتو به مریضی بزنی تا هرچی میخوای بابایی برات بخره! آخه 
بابایی خودش بچه نداره؛ ولی ماها رو خیلی دوس داره، چند ماهی هست که بابایی ما 
شده، االن بابایی هم مریضه، اما خیلی مهربونه، همه میگن اگه اون مریض نبود بابایی 
ما نمی شد. مامانم میگه آدما بعضی وقتا کارای اشتباهی می کنن، اما اگه قول بدن به 
خدا دیگه مواظب کارهاشون باشن؛ خدا مهربونه و میبخشه. تازه مامانم میگه که ما 
بابا واقعی داشتیم؛ اما اون کارای کرده بود که باعث مریضیش شده بود؛ بعدشم این 
مریضی و به مامان داده؛ االنم رفته پیش خدا، اما خدا که خیلی مهربونه و بچه ها رو 
بابایی  بابا جدید برامون فرستاده.  نباشیم؛ یک  تنها  اینکه ما  خیلی دوس داره واسه 
از  بلند می پوشه،  روی دستش خالکوبی داره من یواشکی دیدم، آخه همش آستین 
مامانم که پرسیدم؛ بهم گفت هیس! نگو بهش ناراحت میشه، » اشتباه کرده اما االن 
پشیمونه«، پشیمونی هم نمیدونم یعنی چی؟ اما بابایی رو دوس دارم. ما رو هر هفته 
میبره انجمن »احیا ارزش ها« آخه دوره به خونه مون ، ما از خروس توی حیاطمونم، 
خیلی زودتر بیدار میشیم؛ اون واسه خودش خوابیده که ما راه میفتیم، آخه باید کلی 
راه بریم تا به جاده برسیم و اتوبوس سوار بشیم. راهمون دوره اما به جاش کلی خوش 
میگذره؛ راستی اینم بگم؛ توی انجمنمون برای همه بچه هایی که مثل من مریضن تولد 
میگیرن اصالً هم مسخره ام نمی کــنن، یادمه کــالس اول که بودم پسر عمــه هام که 
می دونستن من »ایدز« دارم بهم گفتن تو میمیری؛ بیخودی برات تولد میگیرن. اما من 
حاال حاالها نمی میرم؛ امسال هم میرم کالس دوم. ایدز خیلی هم بد نیست، بد اینه که 
آدم دروغ بگه؛ آدم راستگو قویه، منم همیشه راستشو میگم، آخه میدونم اگه میرم 
دکتر باید بگم مریضم تا اون بیشتر حواسش به من باشه؛ دکترمون بهم گفته مریضیم 
به این راحتیا بقیه رو مریض نمی کنه، بیماری ما واکسن نداره، معلوم نیست که کی 
باید مواظب خودمون  بیاد؛  تا وقتی داروی خوب کننده همیشگی،  اما  خوب میشیم، 
باشیم و کارهایی که برای بدنمون ضرر داره رو انجام ندیم تا بقیه رو مریض نکنیم؛ 

به همین آسونی. 

داستان زندگـــــی من )كـــودک( :
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اخبــار انجـمن

همایش های اطالع رسانی ایدز برگزارشده توسط انجمن: 

- در دو نوبت در پادگان افسری امام علی )ع( برای جمعی از سربازان، افسران و توزیع بروشورهای ایدز و خط مشاوره بین آن ها 

 -کمیته علمی هفتمین کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح در مرکز همایش های صدا و سیما برای جمعی از دندانپزشکان 

-  انجمن ترویج علم به مناسبت روز سالمت و زندگی برای جمعی از اندیشمندان و طبقه الیت جامعه

- شرکت در غرفه اطالع رسانی ایدز در شرکت پارس خودرو

کلینیک توان یاب همچون ترم های گذشته، از مهرماه سال جاری نیز میزبان درمانگران، دانشکده های توانبخشی 

دانشگاه های ایران و علوم بهزیستی و توانبخشی بوده است. با توجه به پرهزینه – دیربازده و غیرملموس بودن امر 

توانبخشی، نه تنها بخش های غیردولتی که حتی بخش  مردم نهاد نیز اینگونه خدمات را به صورت 100 رایگان ارائه نمی 

کنند، شاید به همین دلیل از 17 سال پیش تاکنون تعداد توان یابان تحت پوشش ما مرتباً با افزایش روبرو بوده، به طوری 

که در ماه های اخیر به طور متوسط بیش از 740 نفرساعت در ماه از خدمات توانبخشی )کاردرمانی، گفتاردرمانی، 
فیزیوتراپی، درمان با بازی و هنر و نقاشی( این مرکز بهره مند می شوند.
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ویژه برنامه های روز جهانی ایدز و معلول از جمله: 

1- برگزاری همایش اطالع رسانی  ایدز در:  

- پایانه جنوب تهران برای جمعی از رانندگان اتوبوس های بین شهری 

- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی برای جمعی از اساتید و دانشجویان رشته علوم اجتماعی 

-  تاالر نجات فالح استان البرز برای جمعی از مدیران شهرداری، شورای شهر، سازمان نظام پزشکی 

 - سالن اجتماعات شهرداری منطقه 11 )تاالر یاد یاران( برای  جمعی از مدیران شهرداری و شهروندان

2- مصاحبه با خبرنگار روزنامه های: قانون، 

3- توزیع بروشور و تراکت های اطالع رسانی در خصوص ایدز در اماکن مختلف از جمله: شهرداری مناطق 11 و 

15، دانشگاه علم و فرهنگ، عالمه طباطبایی و ... 

 - حضور درمراسم گرامیداشت روزجهانی معلول که با همکاری سازمان یونیسف، وزارت کار و رفاه اجتماعی، 
سازمان بهزیستی 

- حضور درمراسم روزجهانی معلول مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد مرکز 
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به مناسبت روزجهانی کودک نمایشگاه نقاشی از آثار کودکان از تاریخ 26 شهریور 92 لغایت 16   -1

مهر در نگارخانه آشیانه مهر برپا شد که تعداد کثیری از هموطنان عزیزمان از این نمایشگاه بازدید کردند. 

محمد منیر صفی الدین رئیس دفتر سازمان یونیسف و مدیر روابط عمومی دفتر یونیسف  و همکاران ایشان 

در ایران میهمان ویژه این بازدید از این نمایشگاه بازدید کردند. 

شرکت در سمینار سماوات )با حضور سازمان های مردم نهاد  در خصوص آموزش و اشتغال زایی   -1

توان یابان( به مدت سه روز در شهر نیاسر کاشان و ارائه کارگاه مدیریت و نقش آن در سازمان های مردم 

نهاد توسط مؤسس انجمن آقای خسرو منصوریان و عضو هیأت امناء انجمن آقای آیدین یاسمی 
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- محمدمنیر صفی الدین رئیس دفترصندوق کودکان جهان در ایران
 -کاردان سفارت آلمان-  سالمون رئیس دفتر صندوق کودکان جهان در اردن 

عامر مطهری - آقای سونادا ) نمایندهNGO سونادا در ژاپن( به همراه دبیر همایش سمینار سماوات سید 

- 30 دانشجو رشته رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی از دانشگاه علوم بهزیستی  و توانبخشی

1- برگزاری ورک شاپ نقاشی با حضور جمعی از هنرمندان نقاش 

در آشیانه مهر به منظور تهیه کارت پستال های عید نوروز 

 بازدیـد های بـه عمــل
آمــده  از انـجـــمن
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امسال نیز همچون سالیان گذشته انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها، به مناسبت روز 

جهانی کودک )16 مهر(، میزبان کودکان معلول جسمی- حرکتی و ایتام ایدز به همراه 

مادرانشان بودند. مراسم روز جهانی کودک با اجرای برنامه های شاد و مفرح با هنرمندی 

آقای خجسته و خاله گلدونه: اجرای مسابقات مختلف، اجرای نمایش عروسکی توسط 

کودکان معلول و یتیم به سرپرستی مربی هنر و بازی انجمن، رقص و پایکوبی کودکان، 

برش کیک تولد و توزیع بین میهمانان، اهداء کادو به تمامی کودکان و ... خاطرات به 

یادماندنی را در ذهن کودکان ثبت کرد. در این مراسم آقای محمدمنیر صفی الدین 

رئیس دفتر یونیسف در ایران و آقای سالمون رئیس دفتر یونیسف در اردن،  میهمان 

کودکان معلول و یتیم انجمن بودند  که با تبریک روز جهانی کودک به تمامی کودکان 

حاضر و ابراز خرسندی از حضورشان در جمع کودکان به شادی کودکان افزودند، 

عکاسان داوطلب با دوربین های خود این شادی وصف ناپذیر کودکان را به تصویر 
کشیدند.  
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دکتر حق شناس
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی و عضو هیأت مدیره انجمن احیا ء ارزشها

توسط   1392 سال  ماه  مرداد  دراواسط   
مدیریت )unag( ازمؤسسات همکارسازمان 
احیائ  انجمن  از  درگرجستان  متحد  ملل 
به عمل  توان یاب دعوت  انجمن  ارزشها و 
آمد تا در کارگاه 6 روزه ازتاریخ 27 آبان تا 
4 آذر92)18  تا 23 نوامبر( با عنوان »  توسعه 
سازمانی، سازمان های آموزشی غیرانتفاعی« 
پیام  دریافت  از  پس  نمایند.  شرکت 
الکترونیکی توسط مدیریت انجمن، موضوع 
قرار  بررسی  مورد  مدیره  هیئت  جلسه  در 
گرفت و طی مصوب جلسه هیئت مدیره مقرر 
گردید پس از بررسی و  انعکاس دعوت به 
سازمان های مرتبط از جمله سازمان بهزیستی 
موضوع حضور در این کارگاه مطرح و در 
صورت موافقت با شرکت مدیران دو انجمن 
در این کارگاه اقدامات الزم صورت پذیرد. 

جهت  بهزیستی  سازمان  موافقت  از  پس 
دو  مدیران  از  نفر   3 کارگاه،  در  حضور 
انجمن برای شرکت در کارگاه انتخاب شدند 
وهماهنگی های الزم جهت شرکت در این 
کارگاه انجام شد. روز25 و26 آبان92)16 و 
کنندگان  زمان حرکت شرکت  نوامبر(   17
از تهران به شهر باتومی واقع در منطقه آجارا 
در کشور گرجستان بوده و کارگاه روز27 
آبان )برابر با 18 نوامبر(از ساعت 10الی 18 
آغاز و تا پایان روز4 اذر) 25 نوامبر(ادامه پیدا 
کرد. این کارگاه بینشی را در مورد ظرفیت 
انسانی وسازمانی با تمرکز به عملکرد موفق 
نظر  در  .این کارگاه  دهد  می  نشان  سازمان 
در  که  هایی  سازمان  نمایندگان  تا  داشت 
غـیررسمی(  و  آمــوزش)رسمــی   زمــینه 
فعالیــت می نمایند و فعاالن در این زمینه را 

گردهم آورد تا ایده ها و تجربیات خود را در 
مورد برنامــه های آموزشــی، موارد عمـلی 
و چالش هایی که در زمینه توسعه سازمانی 
از  نمایندگانی  نمایند.  مباحثه  دارد  وجود 
ارمنستان،  کشورهای  غیردولتی  سازمانهای 
ایران و گرجستان در این کارگاه با یکدیگر 
های  فعالیت  روی  بر  و  گذاشته  میان  در 

آموزشی متمرکز داشت.
مؤسسه) unag(  موسسه ای غیرانتفاعی وغیر 
با همت  باشد که در سال 1995  دولتی می 
دانشجویان کشورگرجستان که  درصدد ارتقاء 
آگاهی و دانش بودند، تاسیس شد. بسیاری 
از پروژه های این سازمان با حمایت سازمان 
ملل متحد اجرا می شود. در ابتدای تاسیس 
نه تنها آموزش و آگاهی جامعه  در اولویت 
درصدد  شود  می  مشاهده  گاهاً   بلکه  بوده 

گزارش کارگاه توسعه سازمانی
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آذری  و  ارمنی  پناهندگان  از  یاری  و  حمایت 
زبان برآمده است. گروه هدف این سازمان در 
کشور گرجستان؛ دانش آموزان مقاطع راهنمایی 
و دبیرستان ، دانشجویان در سطح منطـقه می باشد 
و گـاهی با پذیرش واجرای  پروژه های سازمان 

ملل متحد در سطح منطقعه فعالیت می کند.
 اهداف اصلی کارگاه

1- هدف اصلی از برگزاری کارگاه:
الف(داشتن فعالیت های مؤثر و حرفه ای پس از 

شرکت در کارگاه توسط اعضای جلسه
ب( بطور دقیق تر سازمانها فعالیت ها و اقداماتشان 
این  تا  کرده  ریزی  برنامه  بعدی  ماه  برای 6  را 

فعالیت ها مؤثرتر واقع شوند.
پ( نماینده هر سازمان بطور فعالی در روند برنامه 
ریزی عمل خواهد نمود و با حمایت متخصصان، 
برنامه ی جامعی را بمدت 6 ماه بصورت فعالیت 

تقویت  هدف  با  کارگاه  از  بعد 
سازمانش در زمینه های تخصصی 
توسعه سازمانی پیاده سازی خواهد 

کرد.
ث( بعالوه: محیطی برای همکاری 

را ایجاد خواهد نمود.
2- طبع کارگاه:

ث( بدین معنی که برگزارکنندگان 
محیطی کاری را فراهم می آورند 
و  ابـزارها  کنــندگان  شـرکت  تا 
تفکر  برای  را  الزم  های  مهارت 
روندهای  و  ساختارها  تحلیل  و 
را  وآنها  آورند  بدست  سازمانی 

مؤثرتر و حرفه ای سازند.
ج( این کارگاه را نشستی برای برنامه 
ریزی در نظر بگیرید که هدف آن 
و  گروهی  مشاوره  برنامه  نوآوری 

سازمانی است.
3- مشارکت فعال و ارتباط در بستر فنی آنالین 

قبل از برگزاری کارگاه:
معیار  یک  بعنوان  و  است  ضروری  بسیار  ز( 
مضـاعف برای گزینـش متقاضــیان شــناخـته 

می شود.
برگزاری  از  پس  های  فعالیت  استراتژی   -4

کارگاه بمدت 6 ماه جهت موارد ذیل است:
کمک  با  کارگاه  در  جامعی  های  فعالیت  ح( 

کارشناسان برنامه ریزی شود.
د( حمایت از یکایک سازمانها برای عملی کردن 
آن فعالیت ها و اقدامات از طریق مشاوره های 

گروهی از کارشناسان.
به  کارگاه  مدرسین  ابتدا  روزکارگاه  اولین  در 
همه افراد شرکت کننده پیشنهاد نمودند که با 
به تصویرکشیدن نقاشی موسسه خود را معرفی 
معرفی  گروه  اعضا  از   هریک  سپس  نمایند 

های  فعالیت  از   دقیقه   5 حدود  در  مختصری 
موسسه خود به شرح زیر داشتند؛ 

کشور  نو)از  نسل  بشردوستانه  سازمان   .1
حقوق  از  فعالیت؛حمایت  زمینه  گرجستان(:  
بشر- ترویج تساوی حقوق زن و مرد - مبارزه 
به  مربوط  راهکارهای  از  حمایت  تبعیض-  با 
سالم-  زندگی  یک  ایجاد  و  جامعه  سالمت 
حمایت از راهکارهایی برای مشکالت کودکان 
از راهکارهای مشکالت  و نوجوانان- حمایت 
مربوط به طبیعت و محیط زیست- حمایت از 

خانواده های نیازمند.
)ELSA( 2. انجمن دانشجویان حقوق اروپا

در  کتابخوانی  ترویج  برای  کتابدار  خانه   .3
الف( فعالیت؛  زمینه  نوجوانان:  و  بین کودکان 
برای  کتابخوانی  ترویج  کارگاههای  برگزاری 
به  عالقمند  افــراد  و  مربیان  معلمان،  والدین، 

نوجوانان  و  کودکان  با  فرهنگی  های  فعالیت 
ترویج  کارگاههای  برگزاری  ب(  ناتوان 
کتابخوانی برای کتابداران و مروجان 3- جمع 
آوری منابع، سازماندهی آنان و ایجاد خدمات 

روابط عمومی .
4. باشگاه معلولین گوری) از کشور گرجستان(: 

حمایت از معلولین کشور گرجستان
5. انجمن وکالی جوان ارمنستان:  زمینه فعالیت؛ 
اصالحات قانونی، توسعه جوامع و تقویت بخش 

سازمانهای عیردولتی در ارمنستان نیز فعالیت .
زمینه  دنیا:  کودکان  پژوهشي  موسسه   .6
فعالیت؛تحقیق و پژوهش - آماده سازي متون 
هاي  دوره  برگزاري   - آموزشي  هاي  و جزوه 
آموزشي و سمینار - اجراي طرح هاي کاربردي 
7. پارلمان جوانان اروپا در ارمنستان: زمینه فعالیت؛ 
آموزش در مورد موضوعاتی که مسائل حقـوق 
بشــر یــکی از مهمترین آن میباشد، پروژه های 

توسعه توریسم، و...
زمینه  کودکان؛  حقوق  از  حمایت  انجمن   .8
و  تعلیم  امور  رساني،  اطالع  آموزش،  فعالیت؛ 
تربیت، بهداشت و درمان، کمک هاي عملي به 
کودکان آسیب دیده از بالیاي طبیعي و شرایط 
سخت، کودکان کار و خیابان، کودکان آزار 

دیده و نیز ارائه خدمات مشاوره به خانواده ها .
برگزاری  کارآفرین؛  زنان  ملی  انجـمن   -9
و  اهـداف  راستای  در  ساالنه  های  هـمایش 
و  کارآفرین  زنان  شناسایی  انجمن  رسالت 
کارآنان  و  کسب  های  موفقیت  سازی  مستند 
حامی مالی و معنوی چاپ و نشر چند کتاب و 
با عنوان »کارآفرینان پیروز-  آخرین نمونه آن 
زنان پیروز« برگزاری سفرهای استانی همراه با 
نشست مشترک زنان کارآفرین آن استان بهمراه 
دانشجویان و.... تلفیق مهارت زنان کارآفرین و 

دانش دانشجویان کارآفرینی طی تفاهم نامه های 
منعقده با دانشگاهای معتبر کشور منجمله دانشگاه 

تهران و.... 
زمینه  کیانا:  اجتماعی  فرهنگی  گروه   -10
دروس  آموزش  کالسهای  فعالیت؛برگزاری 
برنامه  فوق  کالسهای  راهنمایی  و  ابتدایی 
آموزشی شامل نقاشی, موسیقی و حرفه آموزی 
برای کودکان کالسهای حرفه آموزی برای زنان 
سرپرست خانوار خدمات حمایتی شامل:امداد 
درمان, روان شناسی و مددکاری برای کودکان 

و زنان سرپرست خانوار. 
11-  انجمن زنان مدیر کارآفرین: توانمند سازی 
و  پژوهش  و  آموزش  ابزار  با  کارآفرین  زنان 

مشاوره.
12- کانون توسعه فرهنگی کودکان:  تاسیس 
و تجهیز کتابخانه در روستاها و نقاط محروم و  
کمک به راه اندازی مدارس فنی-حرفه ،  تامین 
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  ، دانش آموزان  برای  کمک هزینه ی تحصیلی 
در روستاها  دبستانی  های  آزمایشگاه  اندازی  راه 
محروم برگزاری کالس های آموزش غیر رسمی 
نوجوانان  تربیت)کودکان و  و  در کانون اصالح 

بزهکار(.
از  کنندگان  شرکت  انتظارات  مورد  در  سپس 

کارگاه بحث شد و موارد زیر مطرح گردید: 
- نحوه ارتباط بین ngoهاو جلوگیری ازموازی 

کاری
- افزایش مسئولیت پذیری داوطلبان

- تعامل مرتبط ngo های منطقه
- نحوه رشد یک ngoدر سطح بین المللی

- ابزارهای تبین مسئولیت اجتماعی شرکتها در قبال 
ngoها 

در  دولتی  غیر  و  دولتی  ارگانهای  به  آموزش   -
جهت همگام شدن با ngoها

- روش های جلب و جذب مشارکت های مردمی
- ایجاد شبکه آموزش از طریق مددجویان 

- در بخش توسعه سازمانی مهارت های جدیدی 
بیاموزیم

را  هایمان  همکاری  وسعت   -  
ارتقا دهیم

- توسعه سازمانی را چگونه برای 
سازمان ها انجام دهیم

- در بخش منابع انسانی مسئولیت 
پذیری را ارتقا دهیم

چــگونگی  آمـــوزش   -
برگــــزاری دوره های آموزشی 

برای گروه های هدف
روز دوم کارگاه مورخ 27 آذر ماه

فعالیـتهای  از  اختـصاری  بیـان  با 
روز  های  اندوخته  و  نتـایج  و 
وبه  نوین  ای  شیوه  با  گذشته، 
تشریح و تفسیر توسعه سازمانی. 
ابزار  نمودن  مطرح  با  ادامه،  در 
رسیدن به توسعه سازمانی  موارد 
ذیل هرکدام مورد بحث و تفسیر 

قرار گرفت؛
و  سازمان  اعضای  مشارکت   -1
های  ابزار  از  یکی  هدف  گروه 
توسعه  به  نائل شدن  برای  اصلی 

سازمانی است.
بایست کمی و  2- سازمانی می 

کیفی باشد. 
در  را  مخاطب  نیازهای  باید   -3

نظر بگیرد.
دیگر  با  همکاری  و  تعامل   -4

سازمانهای مردم نهاد
منابع  در  انگیزه  ایجاد   -5

انسانی)کارمندان، داوطلبین و...( 

6-  تعیین شرح وظایف هر یک از کارمندان و 
روشن نمودن حیطه فعالیت هرکدام

خـــــارجی  عوامل  گرفــــتن  نظــــر  در   -7  
که تاثیرات به سزایی در توسعه سازمانی خواهد 
مترقبه،  غیر  حوادث  قوانین،  )شامل؛  گذاشت 

تاثیرات محیطی و...(
سپس شرکت کنندگان دارا بودن موارد زیر برای 

یک سازمان را مطلوب می دانند؛
1- سازمانی پویا و در حال شدن باشد. 

2-  دارا بودن استراتژی دراز مدت 
3- سازمانی منعطف در جهت تشخیص نیازهای 

گروه هدف
4-از منابع انسانی متخصص و حمایتهای مردمی 
از جمله حمایتهای نقدی و غیر نقدی به صورت 

مستمر بهره مند باشد.
5- تعامل و همکاری با سازمان های دولتی 

6-دارا بودن روابط با سازمان های هم سو
7-دارا بودن چارت سازمانی که بتوانیم به وسیله 
طراحی فرایندهای مورد نیاز به اهداف خود برسیم.

8-تبلیغ و اطالع رسانی در ســــطح کشــــــور 

آموزش  9-توسعه 
در  رسانی  اطالع  و 
مختلف  سطوح 

جامعه، خانواده و فرد
10-واگذاری مسئولیت 
طریق  از  سازمان  در 
توسعه  و  سازی  کادر 

شبکه ای
نتیجه ای که می توان 
از پیشنهادها و نظرات 
اعضای شرکت کننده 
یافت  در  کارگاه  در 

کرد شامل؛ 
1-  با مقایسه شـرایط 
شرایط  و  آل  ایده 
ســازمان  در  فعــلی 
نقاط  به  توان  می 
چگونگی  و  ضعف 
ابزارها  از  استفاده 
به  رسیدن  جهت 

وضــعــیت  مــطـــلوب پی برد. 
2- گهگاهی الزم است مدیر سازمان خود را جای 
مخاطبین قرار داده و عملکرد سازمان را نظاره گر 

شوند.
فیلم کوتاه در  نمایش چند  با  ادامه کارگاه،   در 
در  مختلف  سبکهای  به  سازمان  اداره  خصوص 

زمینه اداره و مدیریت سازمان پرداخت.
مبحث دیگری که مورد بحث قرار گرفت؛ روندها 

و ساختارهای سازمانی می باشد.
در این قسمت، می توان بیان نمود تمامی سازمانها 
ورودی دارند این ورودی ؛ می تواند منابع انسانی، 
منابع مالی، قوانین و سیاسیت های عمومی و... باشد.
سازمان؛  بدنه سازمان تشکیل شده از واحدهای 
انجام  با  و  گرفتــه  را  ها  ورودی  که  مختلـف 
مجموعه ای از عملیات)فرایند(،  سازمان را برای 

رسیدن به نتیجه از فرایندهایی عبور می کند . 
خروجی؛ محصول و یا فرآورده ی که به گروه 

هدف ارائه می شود را خروجی سازمان می نامیم.

ورودی  سازمانخروجی            

روز سوم کارگاه28 آذر 
روز سوم با اجرای بازی جلسه آغاز شد؛ 

شیوه ی بازی به این صورت است که 3 خط بر 
روی زمین کشیده شد و پس از قرار دادن  یک 
جعبه  با فاصله ای از خطوط ،هرکس به صورت 
داوطلبانه و به انتخاب خودشان پشت یکی از سه 
به  هایی  کارت  آن  از  پس  و  گرفتند  قرار  خط 
تعداد10 عدد، به افراد داوطلب ارائه شد تا با تالش 
خود کارتها را داخل جعبه  بیاندازند و در صورت 
موفقیت به ازای هر کارت انداخته شده با توجه 
به سطح خط انتخاب شده، امتیازی را کسب می 

کردند. 
برآورد و نتیجه اجرا: پس از بررسی هر کدام 
از اعضاء این نظرات را انتقال دادند؛ 1- ریسک 
پذیری2-  رسیدن به هدف 3- تالش برای رسیدن 
به هدف4ـ تفاوت در هدف گذاری  5-  تالش 
برای رسیدن به هدف حتی با وجود محدودیت ها 
6ـ فرد داوطلب برای این کار دارای اعتماد به نفس 
و ریسک پذیری باال 7-  کوشش برای رسیدن به 

هدف  
در ادامه سه سطح توسعه سازمانی مورد بررسی قرار 

گرفت؛
و  دیدگاه  (ماموریت،  سازمانی:  سطح  الف( 

استراتِژی( 
ب( سطح فرایند؛ ) درون داد و برون داد(

ج(سطح اجرایی)نقشه(
الف( در سطح سازمانی؛ که  سطح کالن سازمان 
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های  ماموریت   ، انداز  ترتیب چشم  به  باشد  می 
سازمانی  و استراتژی مطرح می شود.

چشم انداز )vision(؛  جایگاهی است که سازمان 
و کلیه افراد سازمان تمایل دارند در یک فاصله 
زمانی مشخص به آن دست یابد. افراد در سازمان 

باشند،  مطلع  انداز  از چشم  بایست  می 
عاملی  تواند  می  این 
و  همکاری  بر  باشد 
افزون  روز  مشارکت 

که   سازمان  اعضای 
احساس  ایجاد  باعث  

مسئولیت در افراد خواهد 
شد. 

ای  مجموعه  ماموریت:  
که  باشد  می  اقداماتی  از 
هدف  به  رسیـــدن  برای 

انداز  چشـــم  به  رسـیدن  و 
وجـودی سازمــان انـــــجــام  می شــود و عـلت 

را بیـان می کند و می بایست رابطه میان چشم انداز 
این  رابطه  یعنی  نظر گرفته شود.  ماموریت در  و 
دو عامل )چشم انداز، ماموریت( رفتار افراد  در 

سازمان را کنترل می کند.
استراتژی: طرح، نقشه و راه برای رسیدن به هدف 

می باشد.
فاصله ی درون  این سطح  در  فرایند:  ب( سطح 
داد سازمان و برون داد ســازمان مجــموعه ای از 
فعالیت ها  می باشد  که فرایندهای سازمانی نامیده 

می شود .
و می تــوان فراینــدهای سازمــان را گروه بندی 

می کنیم.
ج( سطح سوم اجرا: در این سطح افراد روی صحنه 
می آیند و به صورت دموکراتیک روی آن بحث 
می شود. در این سطح مسئولیت ها مطرح می شود 
و مورد بررسی قرار می گیرد. چیزی که در این 
بخش مهم می باشد این است که شرح وظایف 
در  که  .هرکس  شود  مشخص  دقیق  صورت  به 
موقعیت شغلی قرار می گیرد، باید اطمینان کسب 
نماییم که ایا فرد توانایی و قابلیت الزم  برای انجام 

آن را دارند یا خیر؟
عصر روز سوم؛ به مبحث ITو نقش آن در توسعه 
سازمانی پرداخته شد، که به اختصار به شرح ذیل 

می باشد؛ 
 - افراد جوان بیش از دیگر افراد در سازمان از آی 
تی استفاده می کنند و باید عنوان کرد که نوآوری 
پایین  در سطوح  اصوال  که  جوان  قشر  همین  از 
سازمان می باشند شروع می شود. گاهی الزم است 

به این افراد مسئولیتهای مدیریتی به آنان ارائه شود.
- بهتر است موسسات به سمت استفاده از تخصص 
فناوری اطالعات برود  و از  این تخصص در زمینه 

استراتژی بهره گرفت .

- یکی از فواید استفاده از فناوری اطالعات ساده تر 
شدن  فعالیتهای سازمان می باشد ، با این شیوه افراد 

بیشتری از آن بهره می برد.
؛  سایـــت  اصلـــی  مســئولیت   -

عـهده  به 

مسئولIT و مدیر عامل 
سازمان.

روز چهارم 29 آذر ماه
در ابتدا اعضاء به گروههایی تقسیم شدند و پس 
از آن اعضاء نمودار سازمانی، موسسه خود را به 
دو صورت نمودار سنتی و جدید ترسیم نمودند و 
نقش افراد را در آن مشخص نمودند. پس از ترسیم 
سازمانی که  هر  ؛  بیان شد  اختصار  به  نمودارها، 
بخواهد عملکردش را ارزیابی کند باید از نمودار 
سازمانی استفاده کند چرا که نقش هرکدام از اعضا 
توسط نمودار سازمانی نشان داده می شود. کشیدن 
یه چارت و فرایند سازمانی می تواند ابزاری باشد 
سازمانی. فرایند  از  اطالع  جهت  مخاطبین  برای 
نمودارهایی به صورت سنتی ترسیم می شود که 
در این نمودارها مدیر عامل در راس می باشد. دو 
نوع نمودار وجود دارد؛ نمودار افقی و عمودی. 
در نمودارهای عمودی ساختاری است که نگاه از 
باال به پایین می باشد و لی در نمودار افقی نگاه در 
یک راستا و در یک مسیر می باشد. داشتن هدف 
و ساختار)نمودار سازمانی( به تنهایی کافی نیست 
و نیاز به گام ها ومراحلی داریم که فرایند را می 
به سه بخش  فرایندهای سازمانی  ادامه  در  سازد. 

اصلی تقسیم شد.
1- فرایندهای هسته ای : نتایج تولیدات یا خدمات 

که با استفاده از سازمان .
2- فرایندهای حمایتی :تولیدات غیر رویت برای 

مشتریان.
که  فعالیتهایی  مدیریتی:مدیریت  فرایندهای   -3

حمایت می کند از فرایندهای اصلی .
 در ادامه جلسه اعضاء به گروه هایی تقسیم شدند و 
پس از آن متونی به عنوان یک پروژه به گروه ارائه 
شد تا با مشارکت  بتوانند نمودار و فرایند سازمان 
مورد نظر را استخراج نمایند. سپس اصالحات الزم  
جهت بهینه شدن روند فعالیت توسط اعضاء ارائه 

گردید.

  روز پنجم ، 30 آذر ماه :
ادامه  به  گذشته  ی  جلسه  از   اختصاری  از  پس 

مباحث پرداخته شد؛ 
سطح اجرایی: 

برای جذب و جلب نیروی انسانی ، می بایست ؛ 
1- افراد متخصص  جذب شود

2- دوره خاص آموزش گذاشته شود
3- دوره ای داطلبانه قبل از استخدامی وجود داشته 

باشد.
4- نظارت بر عملکرد آنها

5-سیستم ارزیابی بعد از نظارت
6- افراد اگر مسئولیت خود را خوب انجام نمی 

دهند،  
7- ایجاد انگیزه

8- تغییر جایگاه در صورت عملکرد نامناسب
 عامل مشــترک میان این 8 مورد فرد در سیسـتم 
فرد در سیستم  اگر  نمود  عنوان  باید  و  باشد  می 
خوب کار نکند سیستم عملکرد مفیدی نخواهد 
داشت برعکس این هم صدق می کند به عبارتی 
دیگر؛ اگر فردی خیلی خوب کارکند ولی سیستم 

خوب کار نکند بازهم مفید نخواهد بود.
در ادامه مبحث  شرح وظایف کاری برای افراد در 
سازمان مورد بحث قرار گرفت؛  عنوان شد شرح 
وظایف تک تک پستها  در سازمان می بایست 
کامال مشخص شود. برای شرح  باید به ترتیب به 

نکات ذیل توجه نمود؛ 
a.عنوان شغل

b.عملکرد اصلی)لیستی از فعالیتها(
c.زیرفعالیتها

d.اصطالح و شرایط) امکانات و ابزارآالت مرتبط 
با کارشان(

e.شرایط اجتماعی)یعنی در شرح شغل فرد با کدام 
بخش در سازمان مرتبط می شوند.(

برای مشارکت و ایجاد حس تعلق سازمانی میان 
افردراد رد سازمان می توان از موارد ذیل بهره برد؛ 

- تشویق مالی 
-آزادی و اختیار

- زمان بندی و اینکه برای انجام کار  بازه زمانی 
داده شود.

- ایجاد احساس تعلق
- حمایت در 

- احترام به کارمندان
 مبحث انتقادات از افراد از یگر مباحث مورد بحث 
بود. موضوع انتقاد و پیشنهاد باعث افزایش بهره 
وری و کاهش هزینه ها می گردد، برای انتقاد می 
بایست با عنوان نمودن جنبه های مثبت شروع نمود 
سپس نکته ی  منفی و قابل نقد مورد بررسی قرار 

گیرد تا انتقاد تاثیر گذارتر باشد.
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دستی افشان، تا ز سر انگشتانت صد قطره چکد، هر
قطره شود خورشیدی

باشد که به صد سوزن نور، شب ما را بکند
روزن روزن.

ما بی تاب، و نیایش بی رنگ
از مهرت لبخندی کن، بنشان بر لب ما

باشد که سرودی خیزد و در خورد نیوشیدن تو،
ما هسته پنهان تماشائیم.

ز تجلی ابری کن، بفرست، که ببارد بر سر ما
باشد که به شوری بشکافیم، باشد که ببالیم و 

به خورشید تو پیوندیم.
ما جنگل انبوه دگرگونی.

از آتش همرنگی صد اخگر بر گیر، بر هم تاب، بر هم پیچ؛
        شالقی کن، و بزن بر تن ما

       باشد که که ز خاکستر ما، در ما، جنگل یکرنگی بدر
                                      آرد سر.

چشمان بسپردیم. خوابی النه گرفت.
نم زن بر چهره ما

باشد که شکوفا گردد زنبق چشم، و شود سیراب
از تابش تو، و فرو افتد.

بینایی ره گم کرد.
یاری کن، و گره زن نگه ما و خودت با هم

باشد که تراود در ما، همه تو.
ما چنگیم: هر تار از ما دردی، سودایی.

زخمه کن از آرامش نامیرا، نا را بنواز
باشد که تهی گردیم، آکنده شویم از واال » نت »

                                                          خاموشی.

آيينه شديم، ترسيديم از هر نقش.
خود را در ما بفکن

باشد كه فراگيرد هستی ما را، و دگر نقشی
                                                       ننشيند در ما.

                                                       هر سو مرز، هر سو نام.
رشته كن از بی شکلی، گذران از مرواريد زمان و مکان

مرز، كه نماند نام. باشد كه بهم پيوندد همه چيز، باشد كه نماند
ای دور از دست! پر تنهايی خسته است.

گه گاه، شوری بوزان
باشد كه شيار پريدن در تو شود خاموش.

نیایش
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سید احسان عمرانی
کارشناس هنر و مدیر نگارخانه آشیانه هنر  

بروز  قدمت  به  روانی  بهداشت  تاریخچه 
بیماریهای روانی است؛ یعنی از همان اوایل 
زندگی اجتماعی انسانها در بستر رودها آغاز 
و تا عصر حاضرتداوم داشته است . اما امروزه 
در رویکردهای سالمت نگر واژه »سالمتی« 
اجتماعی،  روانی،  بعدی،  سه  مؤلفه  یک 
هیچکدام  که  میشود   محسوب  جسمانی 
از این سه مؤلفه هرگز نمی توانند بدون اثر 
بخشی آن دیگران، سالمت روانی افراد و در 
نهایت جامعه را تأمین کنند. اختالالت عاطفی 
و روانی، که بطور مداوم روبه تزاید است از 
جمله مهمترین عوامل مؤثر در کاهش کیفیت 

زندگی در تمام جوامع بشریست. 
این امر اهـمیت روان درمانی را بیشتر نشـــان 
غیر  درمان  نوعي  درماني  روان  دهد.  می 
غیر  کالمي،  روشهاي  بر  که  است  دارویي 

درماني  روان  دارد.  تاکید  نمادین  و  کالمي 
اســاس  بر  که  است  مـــندي  نظام  روش 
تئوري هاي شخصیت تدوین شده و هدف 
آن تغییر در تفکر، رفتار و هیجان فرد است. 

زیر مـجموعه هاي 
روان درماني بسیار 
که  است  فراوان 
روانکاوي و رفتار 
آن  از  درمــــاني 
باشد.  مي  جمــله 
انـــــدیشــمندان 
هـــــاي  رشتـــه 
به  آنرا  مختلف 
اهداف  اعتــــبار 

درمانیـــشان در قالب سه مجموعه ي اصلي 
قرار دادند: باز آموزي، بازپروري و حمایتي  

که هنر درماني در زمره ي روان درماني هاي 
حمایتي قرار مي گیرد.

از  استفاده  با  درمانی  روان  خالق  فعالیتهای 
مواد و روش های هنری )دیداری، شنیداری( 

را »هنر درمانی« گویند.
ترکیب  از  درماني  هــنر 
شده  تشکیل  دانش  دو 
است:  هنر که متریال ها و 
مدیوم هاي مختلف مورد 
استفاده در هنر درماني مي 
باشد و درمان که منظور 
حمایتي  درماني  روان 

است.
فعـــالیتهای  از  هـــدف 
و  شخصیت  هویت،  رشد  درمانگرانه  هنر 
شخص  در  موفقیت  احساس  نیزبرانگیختن 

)Art Therapy( هنر درمانی

هنر در مانی یا روان درمانی هنری مستلزم توجه 
آزادی،  به  نیاز  نظیر  بیماران،  روانی  نیازهای  به 
اساس  همین  بر  و  است  آرامش  و  اظهار وجود 
نیازمند توجه به جزئیات مهارتهای هنری نیست و 
فعالیتها و تولیدات هنری را نه به خاطر رویکرد 
زیبایی شناسانه آنها بلکه به دلیل نقش روانکاوانه و 

درمانگرشان مورد توجه قرار میدهد.
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از  است.  ابتکاری خود محور  ابزارهای  ازطریق 
نظر  هنر درمانگران، خلق اثر به تنهایی می تواند به 
طور طبیعی دارای مزایایی باشد. فرایند خلق اثر با 
بهبود بخشیدن به احساسات، عزت نفس و اعتماد 

به نفس را تقویت می کند .
کاهــش استرس نیز یـــکی از مزایای مهم آن 
سرکوب  که  دهد  می  نشان  تحقیقات   . است 
احساسات قوی می تواند به ایجاد استرس منتهی 
بیماری را  قادر است عالئم  این استرس  شود و 
تشدید کند. با توجه به اینکه هنر درمانی کمک 
می کند که مردم به ضمیر ناخودآگاه دسترسی 
داشته باشند و احساسات محصور شده خود را رها 
سازند ، این درمان برای آنها که از فشار روانی و 
بیماریهای ناشی از آن رنج می برند، بسیار مفید 

می باشد.
مشکالت  درمان  برای  همچنین  درمانی  هنر 
رفتـاری استفاده می شود و اغلب به عنوان یک 
درمان فرعی، به روان درمانی خدمت می کند. 
این درمـان بســـیاری از اوقات در قالــب برنـامه 
درمان های روانشناختی برای سوء استعمال دارو و 

الکل استفاده می شود.
هرچند مبحث هنردرمانی از دیرباز مورد توجه 
بوده  ارسطو  جمله  از  فیلسوفان  و  اندیشمندان 
چون  عناوینی  با  هنر  درمانی  های  کارکرد  و 
به  یونانی  واژه  یک  )کاتارسیس  »کاتارسیس« 
معنای تطهیر، تزکیه و تخلیص است که بعدها به 
یک واژه علمی برای محققان تبدیل شده است.( 
و »پاالیش روانی« از هزاران سال قبل مطرح گشته، 
اما کاربرد روان شناسانه ی هنر به شکل امروزی 
و  ارائه شد  فروید  زیگموند  توسط  بار  نخستین 
دیری نپایید که هنر و روانکاوی از تأثیرات متقابل 

یکدیگر بهره ها بردند. 
فروید در تعدادی از رسالهها و نوشته های خود 
به روانشناسی هنرمند و تاثیرات روانشناسانه آثار 
و  دارد  مستقیمی  اشارههای  مخاطبان  بر  هنری 
فعالیتهای هنری را به مثابه ابزاری نیرومند جهت 
تحلیل روانکاوانه شخصیت مورد ارزیابی جدی 
قرار میدهد. سالها بعد )1958( کرامر مشخصا به 
منظور رفع اختالالت هیجانی در کودکان به شیوه 
نقاشی درمانی متوسل شد. وی هدف هنر درمانی 
رفتارها  تغییر  و  انتخاب  برای  موقعیتی  ایجاد  را 
برای  را  فرصتهایی  این کار  او  باور  به  و  میداند 
تجربه مجدد تعارض ها پدید میآورد، تا از این راه 

به رفع، تحلیل، یا پاسخگویی آنها بپردازد.
امروزه هنردرمانی معاصر از نیروی فعال و خالق 
و  بازسازی  برای  گوناگون  اشکال  در  هنری 
بازتوانی رفتار و ایجاد شناخت و تغییر در باورها 
بهره می گیرد و بر بالین همه مشکالت روانشناختی 
و پزشکی حضور یافته است و در همه مراکز از 
مدارس تا مراکز بازپروری راه یافته و به یافته های 

بسیار جدیدی دست یافته است.
آموزش  براي  شده  تایید  آموزشي  رویکرد 
هنردرماني از سه اصل تشکیل شده است: هنر، 
پژوهش.  و  روانشناسي  اصول  و  درماني  روان 
هنردرمانی از روشهای نوین و بین رشته ای است 
که در دو دهه معاصر به طور نظام مند در کنار 
دیگر روشهای روان درمانی در مراکز درمانی، 

توانبخشی و بیمارستانی استفاده می شود.
سایکودرام،  درمانی،  تئاتر  درمانی،  نقاشی 
از  درمانی  فیلم  و  درمانی  موسیقی  شعردرمانی، 
جمله رشته های هنری است که در هنردرمانی 

کاربرد دارد. 
کمک  درمان  به  مختلف  طرق  از  درمانی  هنر 
اینکه کیفیت زیبایی شناختی  می کند. نخست 

نشاط،  خلق،  تواند  می  هنری  کارهای 
شخصی  آگاهی  و  نفس  عزت 

بیمار را بهبود بخشد. تحقیقات 
وقتی  که  است  داده  نشان 

که  فعالیتهایی  در  افراد 
برند  می  لذت  آن  از 

درگــــیر  عــمیقا 
شــوند،  مــــــی 
فــاکــــتورهای 
فـــیزیولوژیک 
ضــربان  مانـــند 
قلب، فشار خون 
آهسته  تنفس  و 
می شود. به عالوه 

فرصتی  هنر  خلق 
و  ها  چشم  تا  است 

دست ها با هم تمرین 
کنند، بین آنها هماهنگی 

مســیرهای  و  شود  ایجاد 
عصبی بین دست و مغز تحریک 

و تهییج گردد.
از آنجا که هنر درمانی زبانی به غیر از الفاظ 

که  شود  می  استفاده  مواقعی  در  معموال  دارد، 
بیماران با مشکالت فیزیکی و احساسی مواجهند و 
بیان بیم و امیدها برایشان دشوار است یا نمی توانند 
براحتی در مورد  عصبی بودن و احساسات پیچیده 
خود صحبت کنند .خلق اثر هنری به افراد کمک 
می کند تا طرز تفکر و احساسی را که معموال 
توسط ضمیر نیمه خود آگاه پنهان می شود، در 

دسترس قرار دهند .
هنر در مانی یا روان درمانی هنری مستلزم توجه 
آزادی،  به  نیاز  نظیر  بیماران،  روانی  نیازهای  به 
اساس  بر همین  و  است  و آرامش  اظهار وجود 
نیازمند توجه به جزئیات مهارتهای هنری نیست 
و فعالیتها و تولیدات هنری را نه به خاطر رویکرد 
زیبایی شناسانه آنها بلکه به دلیل نقش روانکاوانه و 

درمانگرشان مورد توجه قرار میدهد.
روان  و  روانکاوان  توسط  درماني  هنر  ابتدا  در 
درمانگران انجام میشده اما در حال حاضر توسط 
هنر درمانگران متبحر و با تجربه انجام می گیرد. 
مراجـعه  هنردرمانگر  به  مستقیما  یا  درمانجویان 
مي کنند یا از سوي سایر پزشکان و درمانگران به 

ایشان رجوع داده مي شوند.
یک هنر درمانگر معموال کار خود را با کمک به 
تیم پزشکان انجام می دهد. جلسـه هنر درمــانی 
می تواند به صورت انفرادی و یا در قالب یک 
برای  درمانی  جلسه  شود.  انجام  گروه کوچک 
بالغ معموال یک یا دو ساعت خواهد بود  افراد 
است  ممـکن  مسن  افراد  و  کودکان  برای  ولی 

کمتر باشــــد. 

یـــــــک درمــــانگر ، معموال مطالب مورد بحث 
و ابزار مورد نیاز را آمـاده می کند، مکان راحتی را 
در نظر می گیرد و یک موسیقی آرام نیز به عنوان 
زمینه به محیط درمان اضافه می کند. برنامه ریزی 
زمان، اجرا ، بازتاب کار و بحث و گفتگو در مورد 
کار نیز باید در جلسه هنر درمانی لحاظ شود. قبل 
از آغاز جلسه درمان،  درمانگر ممکن است از 
مراجع بخواهد که در مورد علت تمایل به انجام 
این درمان توضیح دهد تا بدین ترتیب اهداف او 
بهتر مشخص شود. یک جلسه یا کارگاه علمی 
آخر هفته ممکن است همه آن چیزی باشد که 

مراجعه کننده نیاز دارد.
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اهمیت حیاتی  به  توجه  با  اثرات ورزش 
آن برای معلولین از دیدگاه های مختلف 
مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کلی 
هدف از ورزش برای معلولین، به حرکت 
درآوردن و قرار دادن آنان در یک مسیر 
االمکان خودکفا  و حتی  زندگی  عادی 
نمودن آنان می باشد. اثرات ورزش برای 
معلولین را به شرح زیر می توان خالصه 

نمود: 
1-اثرات فیزیولوژیکی: 

الف- تأمین قدرت عضالت، جلوگیری 
از آتروفی عضالت و باالخره جایگزین 
به  سالم  های  اندام  های  فعالیت  نمودن 

جای اندام های معلول
ب-  جلوگیری از نارسایی های دستگاه 

قلب و گردش خون و تنفس معلولین. با 
توجه به مشکالت حرکتی که غالباً با ان 
مواجه هستند حرکات آنان نسبت به افراد 
کم  همین  و  باشد  می  کمتر  غیرمعلول 
حرکتی زمینه را برای نارسایی های قلب 

و گردش خون و تنفس فراهم می سازد.
ج-  انجام حرکات پاسیو، اکتیو، مقاومتی 
و کمکی در تمام سطوح مفاصل باعث 
از  دامنه حرکتی آن و جلوگیری  حفظ 
نهایت  در  و  گردد  می  مفاصل  خشکی 
منجر به حفظ شکل عادی بدن فرد دارای 

معلولیت می شود. 

2- اثرات درمانی و کلینیکی ورزش 
اضافه نمودن فعالیت های ورزشـی به درمان 

هایی از قبیل فیزیوتراپی، هیدروتراپی و ... 
بعد از ترک بیمارستان اقدامی به جا و الزم 
و مؤثر برای معلولین می باشـد. معلولین 
غالباً به خاطر محدودیت های حرکتی و 
کلیوی،  های  سنگ  دچار  دیگر  مسائل 
مثانه و یبوست و ... می شوند. تحقیقات 
ورزش  به  که  معلولینی  است  داده  نشان 
می پردازند غالباً کمتر دچار مشکالت یاد 

شده می شوند. 
مشکالت  از  دیگر  یکی  آن،  بر  عالوه 
معلولین چاقی می باشد که نه تنها تحرک 
باعث  بلکه  سازد  می  مشکل  را  آنان 
تنفــسی  و  قلبی  های  نارســایی  ایــجاد 
می شود. پرداختن به فعالیت های ورزشی 
به خصوص فعالیت های هوازی جلوی 

تاثیر ورزش در زندگی افراد توان یاب ) معلول(
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ازدیاد وزن را گرفته و منجر به تقویت دستگاه قلب و گردش خون و تنفس می شود.
پژوهش های دکتر گاتمن در رابطه با دستگاه کلیوی و رابطه آن با فعالیت های ورزشی، نشان داده است 
معلوالنی که در فعالیت های ورزشی شرکت داشتند به ندرت دچار سنگ کلیه می شوند و ماهیچه های 
دستگاه کلیوی)مثانه و مقعد( بعد از فعالیت های ورزشی با قدرت بیشتر انجام وظیفه می کنند )معلوالن 
پاراپلژیک دچار ضایعه در قسمت دستگاه کلیوی می باشند و قادر به تخلیه کامل مثانه نیستند از این رو به 
علت باقی ماندن مقداری از ادرار در مثانه دچار خطر ابتال به سنگ کلیه هستند که در بسیاری از موارد به 

مرگ منجر می شود(.
همچنین دکتر هانس در پژوهش های خود نشان داد که بر اثر عدم فعالیت های ورزشی، چربی اضافه )به 

ویژه کــلستــرول( روی دیــواره 
رگ های خونی رسوب می کند 
و موجب باریک شدن رگ ها 
می شود هرگاه این رسوب روی 
بنشیند  قلبی  های  رگ  جدار 
مقدار خونرسانی به قلب کاهش 
پیدا کرده و به لخته شدن خون 
قلبی  درنتیجه حمله  و  قلب  در 

منجر می شود.

3- اثرات روانی ورزش
کلـــــــی  طــــــور  بـــــــه 
بر  جسمی  هــای  نارســـایی 
اثر می گذارد و در  روی ذهن 
را  روانی  های  نارسایی  نهایت 
به  پرداخـــــتن  دارد.   دنبال  به 
فعــــالیت های ورزشی نه تنها 
باعث می شود که فرد کمتر به 
معلولیت خود توجه نماید بلکه 
غالباً آن را به فراموشی می سپارد. 
در بعضی از ورزش ها نظیر شنا، 
معرض  در  وی  معلولیت  حتی 
این گونه  لذا  بود.  نخواهد  دید 
درازمدت  در  رفته  رفته  مسائل 
منجر به کاهش فشارهای روانی 

وارد برمعلول می شود.

4- اثرات اجتماعی ورزش 
در مجموع، افراد معلول، گوشه 
گیر و منزوی هستند. البته یکی از 
علل ان را می توان عدم آگاهی 
به  نسبت  اجتماع  و  ها  خانواده 
ورود  دانست.  معلولیت  پدیده 
ورزشی  کوچک  اجتماعی  به 
از یک محیط بسته زمینه را برای 
ورود به اجتماعات بزرگتر فراهم 
می سازد در واقع برای معلولین 
جهت  است  کانالی  ورزش 
به  بازگشت  و  شدن  اجتماعی 

مسیر عادی زندگی. 
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تاریخچه توانبخشی در ایران: 
شاید بتوان ابوعلی سینا را اولین دانشمندی 
دانست که از درمان های فیزیکی همچون 
ماساژ و آب درمانی بهره گرفت. توانبخشی 
در ایران متکی بر قانونی است که در سال 
1347 مورد تصویب قرار گرفت و از آن پس 
بود که انجمن توانبخشی وابسته به وزارت 
کار و امور اجتماعی ایجاد گردید. در سال 
شفایحیائیان  توانبخشی  بیمارستان   1348
توانبخشی  خدمات  امور  جهت  اختصاصاً 
تشکیل  با   1359 سال  در  یافت.  اختصاص 
توانبخشی  انجمن  بهزیستی کشور،  سازمان 
منحل و در سازمان بهزیستی ادغام گردید. 
در راستای فعالیت های توانبخشی در ایران، 
آموزش رشته های مختلف توانبخشی آغاز 

گردید.

تعریف توانبخشی 
فرآینـدی  از  است  عبارت  توانبخشی 
که  زمانی  محدودیت  دارای  و  گرا  هدف 
دارای  شخص  یک  ساختن  توانا  هدفش 
ذهنی،  سطح  یک  به  رسیدن  برای  اختالل 
مناسب  کارکردی  و  اجتماعی  جسمی، 
است که در این راه او را برای تغییر دادن 
سازد)  می  مجهز  ابزارهایی  با  اش  زندگی 
 )1981  WHO جهانی  بهداشت  سازمان 
یکپارچه  همچون  مفاهیمی  توانبخشی  در 
ناتوانی،  اثرات  کاهش  اجتماعی،  سازی 
مورد   ... و  زندگی  کیفیت  توانمندسازی، 

توجه و قابل اهمیت می باشد. 

اهداف توانبخشی 
1- پیشگیری از ایجاد یا بروز بیشتر ناتوانی

آموزش  و  ناتوانی  از  جلوگیری   -2
عملکردی در ارتباط با نیازهای فرد.

به  نسبت  ارتقای سطح آگاهی عمومی   -3
ناتوانی و توانبـــخشی و ایجـاد فرصت های 

برابر 
4- سعی در خودکفائی فرد دارای ناتوانی و 

قادرسازی وی در برخورد با مشکالت 
با  ناتوانی  دارای  فرد  زندگی  تطابق   -5

جامعه با اموزش و مشاوره 
خدمات  و  تسهیالتی  های  طرح  ارائه   -6
استفاده  جهت  مناسب  مسکونی  و  شهری 

افراد دارای ناتوانی 
ناتومانی  دارای  افراد  آگاهی  افزایش   -7
روانی  جسمی،  های  توانایی  به  نسبت 

خویش و تطبیق آنان با محیط 
و  اشتغال  طریق  از  اقتصادی  استقالل   -8
تبدیل وی به عنوان یک فرد مؤثر در جامعه.
گذشته  از  ناتوانی  دارای  افراد  آمار 
برآوردهای مختلفی در ارتباط با آمار میزان 
داشت.  وجود  ناتوانی  دارای  افراد  شیوع 

تاریخـــچه توانبــخشی در جــهان 
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از   1976 سال  به  مربوط  برآوردها  از  یکی 
 wHO جــهانی  بهداشــت  سازمان  طرف 
می باشد که این برآورد بر مبنای 10درصد 
گرفتن  نظر  در  با  باشد.  می  جهان  مردم  از 
 )UN( متحد  ملل  سازمان  مختلف،  عوامل 
در  ناتوانی  دارای  افراد  شیوع  است  معتقد 
جهان به طور متوسط برابر با 5/2 درصد که 
این میزان در کشورهای درحال توسعه 7/7 
 4/5 رشد  درحال  کشورهای  در  و  درصد 

درصد برآورد می شود. 

تیم توانبخشی 
توانبخشی،  در  کارگروهی  و  تیم  از  هدف 
هماهنگی در فعالیت های گوناگون و متنوعی 
توانمندسازی  بازتوانی و  منظور  به  است که 

فرد دارای ناتوانی انجام می شود.

اعضای تیم توانبخشی پزشکی 
ارتوپد،  اعصاب(،  )داخلی  نورولوژیست 

روماتولوژیست،  اعصاب،  و  مغز  جراح 
چشم  بینی،  و  حلق  و  گوش  متخصص 
نیاز و  بر اساس  پزشک، و سایر متخصصین 
گروه پیراپزشک، فیزیوتراپیست، کاردرمان، 
فنی  تکنسین  سنج،  شنوایی  سنج،  بینایی 
کارشناس  و  توانبخشی  پرستار  ارتوپدی، 

آموزشی و ... 
اعضای تیم توانبخشی حرفه ای 

ارزیاب حرفه ای، مربیان، کارشناس کاریابی 
و اشتغال، کارشناس آموزش 

و  روانی  توانبخشی  یتم  اعضای 
اجتماعی 

بالینی،  روانشناس  روانپزشک، 
کارشناس  و  اجتماعی  مددکار 

آموزش 

خدمات توانبخشی 
• توانبخشی پزشکی

• توانبخشی حرفه ای 
• توانبخشی اجتماعی و روانی 
• توانبخشی آموزشی                  

توانبخشی پزشکی 
پزشکی  خدمات  از  فرآیندی  به 
ان  هدف  که  شود  می  اطالق 
توسعه توانایی های عملکردی، 
دارای  فرد  روانی  و  جسمانی 
قادرسازی  جهت  در  ناتوانی 
یـک  به  دستیابی  برای  آنان 
زندگی مستــقل و فعـال می باشد.

توانبخشی حرفه ای 
بین  سازمان  تعریف  اساس  بر 
حرفه  توانبخشی  کار،  المللی 
خدمات  از  است  فرایندی  ای 
توانبخشی  هماهنگ  و  مستمر 
ای،  حرفه  راهنمایی  ارزشیابی،  ابعاد  در  که 

آموزش حرفه ای 
کاریابی و اشتغال، در جهت قادرسازی فرد 
دارای ناتوانی برای دستیابی از شغل مناسب 
مرحله)1(  چهار  دارای  گردد.  می  ارائه 
ارزشیابی و راهنمایی حرفه ای )2( آموزش 
حرفه )3( کاریابی و اشتغال)4( پیگیری می 

باشد.

توانبخشی آموزشی 
برنامه های خاصی است که بر اساس نیازهای 
فرد دارای ناتوانی آموزش ها و مهارت های 
ویژه به فرد و خانواده او ارائه می گردد که 
انتخاب  انتخاب هدف آموزشی،  مرحله  سه 
برنامه  پیشرفت  ارزشیابی  و  آموزشی  روش 

مورد نظر قرار می گیرد.

رویکردهای ارائه خدمات توانبخشی 
توانبخشی مبتنی بر مراکز 
توانبخشی فرامؤسسه ای 

توانبخشی مبتنی بر جامعه 
توانبخشی مبتنی بر مراکز 

توانبخشی  روزی  شبانه  یا  روزانه  مؤسسات 
مورنیاز  خدمات  آوردن  فراهم  مسئولیت 
ناتوانی بوده و خدمات متمرکز  افراد دارای 
بر فرد ناتوان بوده و خانواده و جامعه و دیگر 

افراد جامعه نقش بسیار کمی را دارند.

توانبخشی فرامؤسسه ای 
متخصص  افراد  ای  برنامه  ضمن  در  که 
توانبخشی به خانه افراد دارای ناتوانی مراجعه 
می نمایند که خدمات متمرکز بر فرد ناتوان 
جامعه  دخالت  و  است  او  خانواده  کمی  و 
نظـر  از  همچنین  و  باشد  می  اندک  بساار 

هزینه ای بسیار گران می باشد. 

خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه 
و  ساخت  قابل  ساده،  تجهیزات  از  استفاده 
موجود در جامعه، مشارکت اعضای خانواده 
و جامعه از طریق آموزش  مهارت های ساده 
زنـــدگی  طبــیعی  محیط  در  خدمات  ارائه 

می باشد.






