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 سخن آغازین

 گرچه معلولم ولی اتدیشه ام معلول نیست

 من مجهول نییست هیچ مجهولی برای فکر

 انتشار مجدد نشریه فرصتی دست دادبه بهانه ی 

 ه گفت و گو بپردازیم.ب تاباشما دوستان گرامی

 پیشین براساس تقویم  همچنان طبق روند نشریه

 تخصصی همچون  و به موضوعات پیش رفته

 تجاوز/زنان/ ت علیهمعلولین/خشون

 ازدواج اجباری و... پرداخته ایم که شرح

 در فهرست مشاهده می کنید. ارکامل آن 

 تالش شد تا حق سخن ادا شود و تا آنجا که علم

 و دانش و منابع موجوداجازه میداد مختصرمطلبی

 حاضر گردید.ازهمکاری و همراهی شمادوستان

 .عزیز بی نهایت سپاسگزاریم

 مطهره سادات دشتی
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های بشری  ها و درگیری صفحات تاریخ را جنگ

که با هدف حفظ منافع و اهداف شخصی یا گروهی 

بوده و به ارتکاب اعمال غیر انسانی زیادی منجر 

-شده پر کرده است. گذشت زمان و امتداد جنگ

های پی در پی و شاید کشته شدن بسیاری از 

، باالخره انسان را بر آن داشت تا در بیگناه انسانهای

ای  اشد. چارهای برای حل این معضل ب فکر چاره

 «.صلح»به نام 

 

 صلح به چه قیمت؟ 

ذاتا سفید است، اما پیامدها  صلحی  اگر چه کلمه 

ا شود، غالب و تصمیماتی که در خالل آن گرفته می

ی فضای خاکستری بوده است.  به وجود آورنده

العمل انسانی و هم به مانند هر عمل و عکس صلح

مختلف های  گروهاجتماعی دیگر بهایی دارد. 

انسانی برای رسیدن به صلح، تصمیمات و اقدامات 

: پرداخت غرامت، تقدیم بخشی از متفاوتی داشتند

 ها و البته فیصله! ها، بستن عهد نامه زمین

 

 

 فیصله چیست؟ 

 های ها و سنت یکی از راه «خون بس» یا« فیصله»

 تا دوره توانمیاست که قدمت آن را برقراری صلح 

ان تو زد. این کهنه سنت را میهای باستان تخمین 

قرار دادن یک زن به عنوان "این گونه تشریح کرد: 

های  وجه المصالحه برای اتمام جنگ و درگیری

که گروه مغلوب، زنی را از  ایگونهبین دو گروه به 

 ی منازعه تقدیم گروه جمع خود به منظور فیصله

مختلف تاریخ، بارها  یدوره هادر  "کند. مقابل می

ه شده که پادشاهان و نجیب زادگان و روسای دید

حفظ روابط قبایل مختلف، دختران خود را برای 

 ، وادار به ازدواجپایان دادن به جنگیا صلح آمیز 

 اند. های سیاسی کرده

 

 فیصله در دنیای امروزی 

این سنت به تدریج به دالیل مختلفی از جمله  

و ارتقاء حقوق زنان و رشد افکار بشر دوستانه 

در  بشر های اجتماعی، فرهنگی و عقالنی پیشرفت

بیشتر نقاط جهان منسوخ شده و مورد انتقاد 

صاحب نظران حقوق زنان و جامعه شناسان مختلف 

 

صلح خون آلود)به بهانه ی روز جهانی 

 صلح(

تهیه کننده: سمانه حاصلی، کارشناسی 

 مددکاری اجتماعی
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، اما در گوشه و کنار کشورهای جهان سوم باشدمی

در نقاطی دور از نظر که هنوز مالکیت مردان بر 

در جان و مال زنان به سیاق قبل است، این سنت 

و به نحوی  برجاستسنتی پا  هایخانواده

ناگسستنی جزو زندگی ایشان شده، آنطور که دیده 

شود برای دعواهای کوچک محلی بین دو  می

تا کار به  شودمیخانواده هم از این سنت استفاده 

شود ی طوایف کشیده نشود. همچنین مشاهده م

دهد که  هایی بین قبایل رخ می-که درگیری

زیادی  انسانهای سالیان متمادی باعث مرگ 

و در نهایت با قربانی شدن یک زن فیصله  شودمی

 یابد. می

 

 

  خون بس در ایران 

ی حکمت موسوی، خون بس حداقل در  به گفته

سال گذشته در ایران اجرا نشده اما نوال نزاری،  ۲۰

 ی رئیس سابق کانون وکالی خوزستان به روزنامه

، این رسم گفته هاهمشهری گفته که برخالف 

کامال منسوخ نشده و هنوز هم در برخی قبایل و 

عشایر شاهد آن هستیم. این ادعا با درخواست 

چگنی، رئیس دادگستری شهرستان شوش برای 

ثبت  خون بس به عنوان میراث ناملموس ملی 

، خون ۹۹ای در تیرماه  تصدیق شد. وی طی بیانیه

حسنه خواند که باید به ثبت ملی بس را سنتی 

های شدید  برسد. این درخواست که با واکنش

کاربران فضای مجازی و زنان خوزستانی و فعاالن 

حقوق بشر همراه بود، عاقبت با رای نهایی مصطفی 

پورعلی، مدیر کل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای 

میراث فرهنگی خاموش شد. وی این سنت را 

متعاقبا نقض حقوق بشر  منافی حقوق زنان و

 قلمداد کرد.

، خوزستان، ایالمهایی مثل  گفتنی است  در استان

 سیستان و بلوچستان و سایر مناطق کشور که

ها و طوایف است، این رسم  متشکل از عشیره

شود در برخی مناطق  . البته اظهار میپابرجاست

این سنت به طور کامل از بین رفته  لرستانمثل 

 که بر صداقت این گفتار باید تامل کرد.

 

  موافقان و مخالفان فیصله 

با توجه به اختالفاتی که در رابطه با این سنت وجود 

-دارد، مردم در مواجهه با آن به دو گروه تقسیم می

شوند. موافقانی که این طرح را راهی برای حل 

 دداننمی خونریزینگ و منازعات و پیشگیری از ج

ند توا و معتقدند منافاتی با حقوق زنان ندارد و می
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انسانی باشد و  هایگروهحافظ روابط صلح آمیز 

عموما زنانی که در این سنت به عنوان خون بس به 

، بدبخت نیستند و مثل آیندمیازدواج کسی در 

حربه و برهان دهند.  دیگران به زندگی ادامه می

 .ح و حفظ آن به هر قیمتی استاین گروه، صل

گروه مخالف اما این امر را با اشاره به شأن اجتماعی 

پایین زنان فیصله و هتک حرمتی که به دلیل 

 نددانمی نابهنجارشود، امری  موقعیت به ایشان می

و معتقدند زن در این منازعات، قربانی زیاده خواهی 

و حق  دهدمییا اشتباه مردان شده و تاوان آن را 

و هیچ صلحی جبران  شودمیانتخاب از وی سلب 

 این صدمات نخواهد بود.

 

 !سنت حسنه یا رسم ننگین؟ 

اگر چه موافقان فیصله آن را راهی برای رسیدن به 

، اما باید دانست این سنت، جز سلب دانندمیصلح 

انتخاب آزادی زنان و پایین آوردن شأن اجتماعی 

معه هم بی تاثیر ایشان، بر کم و کیف سالمت جا

نیست. پرورش کودکان در دامن مادرانی که مدام 

کالمی و غیر کالمی همراه با  شکنجه هایزیر بار 

اند و عذاب ناشی از انگارش  توهین و تحقیر بوده

خود به عنوان محصول ازدواجی جبری، آنها را دچار 

سرخوردگی و در نهایت انحرافات اجتماعی و 

ه عالوه، دختران زیر سن . بکند میمشکالت روانی 

، نندکمیقانونی که غالبا تحت عنوان فیصله ازدواج 

 شودمیشان فدای اهداف قومیتی جوانی و نوجوانی

ارزشی تا پایان عمر همراهشان است،  و حس بی

ی  حال آنکه تعریف ما از صلح، تداعی کننده

آرامش و امنیت بوده و آن را پایان اندوه و سختی 

له اما رنگ و معنای صلح را دگرگون دانیم، فیص می

کرده و به قیمت نشستن زنان و دختران زیادی به 

 عزای آرزوهایشان است.

از طرفی ترویج فیصله به عنوان سنت حسنه و جا 

انداختن آن در ذهنیت مردم، مصداق فاصله گرفتن 

از عقالنیت است، آن هم در دنیایی که مذاکرات و 

توانند در حل  یگفت و گوها بیش از هر چیز م

مشکالت موثر باشند. قانون و مراجع قضایی 

بهترین مصادیق برقراری صلح باشند و بر  توانندمی

صراط عدالت حکم صادر کنند و مانع برقراری 

 .دهدمیصلحی باشند که بوی خون 
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( مهر ١٣) اکتبر پنجم با مصادف معلم جهانی روز

 ارزشمند را روز این نشریه، این در تا شد بهانه ای

 عمل هب تشکر و تقدیر مربیان، و معلمان از و دانسته

 و معلمان مشکالت و مسائل همچنین و آوریم

 .دهیم قرار برسی مورد را مدرسه

 سازمانی چه توسط روز این بدانیم است الزم ابتدا

 این انتخاب. است شده نام گذاری هدفی چه با و

 میالدی ١۹۹٤ سال از یونسکو سازمان توسط روز

. است شده اعالم معلمان جایگاه ارتقاء برای بعد به

 معلم، جهانی روز اعالم از سازمان این اصلی هدف

 بررسی و آنها از قدردانی و معلمان به دادن بها

 دانیدب است جالب. است دنیا سراسر در مشکالتشان

 سازمان این توسط متفاوت شعارهایی ساله هر

 .شودمی اعالم

 انمعلم مشکالت و مسائل بررسی به بیایید حال

 برای راهکارهایی امکان، صورت در و بپردازیم

 ارائه هاچالش این کاهش یا و آنها از پیشگیری

 هدست سه به کلی طور به معلمان مشکالت. دهیم

 :شود-می تقسیم

 :جسمی مشکالت( لفا

 دردهای جمله از:دردناک زحمتکش پاهای. ١ 

 اندام های در مفاصلی و پاها درد معلمان، مشترک

 یطوالن ایستادن علت به اصوال که است تحتانی

 آن، عواقب که شودمی ایجاد کالس در مدت

 باشد، یادتان اگر. است زانوها درد و درد واریس،کمر

 پای رفتن هنگام همیشه نسپید ما مو معلمان

می  بلند سختی به و کشیده هم در چهره تخته

 به را موارد برخی یادداشت مسئولیت گاها یا شدند

 راه چند به اکنون.می دادند دانش آموزان از یکی

 .می کنیم اشاره درد این کاهش جهت مفید حل

 دپادر از جلوگیری برای مناسب کفش پوشیدن -

 ایستادن از ناشی وکمردرد

 در ایستادن جای به کنند سعی باید معلمان -

 روی ایستادن هنگام را وزنشان و بروند راه کالس،

 .(بایستند متعادل صورت به) نیندازید پا یک

 از هاستفاد و نشستن هنگام پایی زیر از استفاده -

 استاندارد صندلی

 

 دوران به کمی: دلنشین اما خاموش صدایی. ۲

 مدرسه معلم گاه آورید خطر به بازگردید؛ مدرسه

 از پس که داشت کردنمان ساکت در سعی آنقدر

 حرف آرامی به و می شد خفه گلویش در صدا مدتی

 صدایش تا باشیم آرام خواست-می ما از و می زد

 ارهایت التهاب و تورم علت به مشکل این. بشنویم را

 یگرفتگ این است ممکن که می شود ایجاد صوتی

 .بینجامد طول به روز ١۰ تا ٧ صدا

 : حل چندراه

 
 

 روز جهانی معلم

تهیه کننده:فرنوش فقیهی 

 کارشناسی مددکاری اجتماعی
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 ابزارهای از زدن، حرف بلند و زدن فریاد جای به -

 بچه ها گوش به خود صدای رساندن برای دیگری

 . کنید استفاده توجه جلب یا

 

 گزینه ی گرم، نوشیدنی های و گرم آب بخور -

 و دودزا مکان های در گرفتن قرار از. است مناسبی

 . کنید پرهیز غبار و گرد از پر

 

: خسته دستان و سو کم اما پرفروغ چشمان. ٣

 هب قطعا گذرد،می خدمتشان از سال ها که معلمانی

 امتحانات و تکالیف خواندن و زیاد مطالعه ی علت

 عینکی یا شده ضعیف چشمانشان دانش آموزان،

 . می شوند

 امانج معلمان برخی با که مصاحبه ای نتیجه ی در

 آموزشی نظام که زمانی از که شد مشخص شد،

 وشد بر زیادی زحمت شده، توصیفی و کرده تغییر

 برگه ی هر مثال، عنوان به. است افتاده معلمان

  شود،می تصحیح که امتحانی

دانش  از کاملی ارزیابی برگه، ذیل در است الزم

 معلمان از زیادی وقت امر همین و شود نوشته آموز

 . میگرید

 :دیگر بیماری های

 در است ممکن که میگرن جمله از بیماری هایی

 صدای و سر علت به یا چشم از زیاد استفاده ی اثر

 ردیگ از عصبی مشکالت ایجاد و شود ایجاد بچه ها

 .است ذکر قابل موارد

. دهستن ریوی مشکالت مشکالت، دیگر از همچنین

 هب گچ و سیاه تخته از هم هنوز که هستند معلمانی

 معرض در و کنندمی  استفاده تخته و ماژیک جای

 دچار علت همین به دارند، قرار گچ ریز ذرات

 .می شوند ریوی بیماری های

 

 :روانی مشکالت( ب

 شاید: می گیرد هم را معلمان گریبان استرس،. ١

 اما باشد، عجیب برایتان موضوع این شنیدن

 زا آنها واقع در. دارند استرسی پر شغل نیز معلمان

 علت به( معلم-دانشجو)دانشجویی دوران همان

 عهده یشان بر آینده در که سنگینی مسئولیت

 رفتار، هر دانندمی قطعا و بوده استرس دچار است،

 هداشت تاثیر آموزان-دانش در واکنششان و صحبت

 طرف از. دهدمی قرار تاثیر تحت را آنها آینده ی و

 والدینی و دانش آموزان از جمعی با آنها دیگر،

 و استعداد فرهنگی، نظر از که می شوند مواجه

 می بایست و بوده متفاوت شخصیت رشد میزان

 در تفاوت ها این از یک هر به احترام بر عالوه

 وجود تبعیضی  دانش آموزان با رفتارهایشان

 .باشد نداشته

 رکا انجام استرس زا، لعوام از دیگر یکی همچنین

 .است کوتاه زمانی و مقرر مهلتی در فشرده و زیاد
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 و تدریس هنگام را خود معلمان استرس قطعا)

 (.دارید خاطر به درس از افتادن عقب از آنها نگرانی

 سبب به معلمان می کنیم گمان ما همه ی

 ماا دارند راحتی شغل...  و عید تابستان، تعطیالت

 نظام در دائما که تغییراتی علت به آنها واقع در

 تابستان، در می بایست می آید، وجود به آموزشی

 با متناسب و گرفته قرار الزم آموزش های تحت

 که زمانی شاید). کنند تدریس جدید آموزشی کتب

 کتاب های تمام و آمد وجود به ٣-٣-٦ نظام

 .باشید داشته خاطر به را کردند تغییر آموزشی

-یم را قشنگی تابستان دانش آموزان، ما که زمانی

 مختلفی کالس های در روز هر آنها گذراندیم،

 هم شده ای چاپ کتاب حتی و کردندمی شرکت

 را فصل هر از جزواتی تنها بلکه نداشتند، دست در

 .(داشتند

 تشدید معلمان در را استرس که عواملی دیگر از

 حتی و مدارس شدن باز و کرونا موضوع کرد،

آموزش  که دورانی در. بود آموزش شدن مجازی

 این از می بایست معلمان و شد باب مجازی های

 تلفمخ ابالغیه های به بنا کردند،-می پیروی شیوه

 جدیدی سامانه ی از بار هر پرورش و آموزش

 اجتماعی شبکه ی آن اگر و می کردند استفاده

 بکه یش به باز باید کرد، نمی ایفا را گذشته کارایی

 ندانش آموزا تمامی و برمی گشتند قبلی اجتماعی

 که طور همان. )می کردند همراه خود با را

 پرورش، و آموزش معلمان اغلب هستید، مستحضر

 .(ندنیست مسلط شبکه ها و سامانه ها این بر چندان

 انعنو به معلمی از بارها اینکه با: ومعلم اقتصاد. ۲

 معلمان درآمد میزان اما شده، برده نام انبیا شغل

 و تربیتی آموزشی، اثرگذاری در مهمی نقش که

 رد و گرفته قرار غفلت مورد همیشه دارد، فرهنگی

 کیفیت مداوم افزایش توقع شرایطی، چنین

 روزافزون، معیشتی تنگناهای در هم آن آموزشی،

 انهمتاسف. نیست واقعی پاسداران از جایی به توقع

 اقتصادیشان مشکالت و درآمد به معلمان اعتراضات

 که جمله این گفتن با و می شود سرکوب هم

 درآمد، افزایش توقع و «است انبیا شغل معلمی»

  .می کنند ساکت را آنها نیست، آنها شایسته ی

 و سختی ها علت به زحمتکش معلمان واقع، در

 شتربی باید دارند، نشغل شا در که فرسودگی هایی

 رفاهی خدمات و حقوق از و گیرند قرار توجه مورد

 .شوند برخوردار بیشتری

 که است این بحث قابل و مهم موضوعات از یکی

 فارغ دانشگاه از تازگی به که مردی معلم اگر

 کرده، کار به شروع مدرسه در و شده التحصیل

 دهد، زندگی تشکیل سال ١۰ تا ٥ از پس بخواهد

 به قادر دارد، که درآمدی و حقوق این با واقعا آیا

 بود خواهد مسکن خرید یا اجاره ای مسکن تامین

 خود آمد و رفت برای اتومبیلی می تواند یا و خیر یا

 هک است روشن سوال این پاسخ خیر؟ یا کند تهیه

 کند جویی صرفه هایش-هزینه در هم قدر هرچه او

 رطو آن نمی تواند هم باز باشد، داشته پس انداز و

 خانواده اش برای مناسب رفاهی ای شرایط باید، که

 مرد معلمان با که مصاحبه ای طی. )آورد وجود به

 لدرسا ایشان که شنیدیم نقدی آقای از داشتیم،

 که تشویقی هایی و تومان ١٥٣۰ حقوق با ١٣٥٥

 دتوانستن بودند، کرده دریافت  تومان ٧۰۰ مبلغ به

 (.بسازند مناسب وخانه ای دهند زندگی تشکیل
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 اجتماعی مشکالت( ج

 میدانید، که طور همان: معلم اجتماعی جایگاه. ١

 دارد خاصی اجتماعی جایگاه ما جامعه ی در معلم

 یرتقد او از و می گذارند احترام او به مردم اکثریت و

 و پرورش و آموزش متاسفانه اما. می کنند تشکر و

 نشان را این عمل در باید، که طور آن باال مقامات

 و مقام بودن پایین دالیل جمله از و نمی دهند

 یسنگین معلم، درآمد کمبود ایران، در معلم منزلت

 ترقی و معلم شغل به توجه عدم حرفه، و کار

 ناآگاه اشخاص برخی آمدن کار روی و آنان نداشتن

 .است شغل این به نسبت

 نآنالی اقتصاد گزارش به توجه با: معلم کمبود. ۲

 کمبود مشکل با نیز امسال همشهری، از نقل به

 این مسئوالن گفته ی به. هستیم مواجه معلم

 مدارس در معلم هزار ۲۰۰ تا ١۹٧ بین وزارتخانه،

 استخدام طریق از را کمبود این باید و است کم

 و سوادآموزی نهضت یاران یا شرکتی نیروهای

 از که نیروهایی. کنند تامین دبستانی پیش مربیان

 ۲ تا ١ از کمتر مدرسه به ورود تا استخدام زمان

 مختلف روش های آموزش با آشنایی فرصت هفته

 خواهند را درسی کتاب های با آشنایی و تدریس

 .داشت

 اهنگ شده، معلم شدید کمبود سبب که موضوعی

 هرابط در کالن برنامه ریزی های نبود و مدت کوتاه

 .است پرورش و آموزش انسانی منابع ی-مقوله با

 سن به رسیدن و معلم استخدام از جلوگیری

 .است شده موضوع این سبب آنها بازنشستگی

 

 آنالین مدارس و کرونا 

 جمله از مجازی آموزش و آنالین مدارس روزها این

 خود به را عمومی اذهان که است بحث هایی

 خانواده ها مشکالت از امروز تا. است کرده مشغول

 صحبت مجازی آموزش درباره ی دانش آموزان و

 ننشسته معلمان دغدغه های پای کسی ولی شده

 ،معلمان مشکالت با بیشتر آشنایی برای. است

 .ایم-داده انجام ای مصاحبه

 چه تا آموزشی، کالس های شدن مجازی زمان از

 شده؟ آسان تر یا سخت تر شما کار میزان

 ما مدارس در مجازی آموزش اینکه به توجه با

 سخت تر کارمان قطعا است، جدیدی تجربه ی

 مواجه جدیدی چالش های با روز هر زیرا شده،

 آموزش کیفیت مجازی، آموزش قطعا. شویممی

 سواالت به پاسخگویی و داشت نخواهد را حضوری

 در آنان تفاوت های به توجه با بچه ها همه ی

 کالس زمان در استعداد و هوشی بهره ی یزمینه

 .است ممکن غیر کاری آنالین،

 ازنی مورد اینترنت مدرسه، یا و پرورش و آموزش آیا

 کنند؟می تامین را شما

 موج در حقیقت در اما بله، بگوییم باید ظاهر در

 طرف از شد، شروع ماه اسفند از که کرونا اول

 گیگ ۲۰ معلمان یهمه به پرورش و آموزش

 میزان این اما دادند، خرداد تا فروردین از اینترنت

 معلم خود باید و نبوده آموزش پاسخگوی واقعا

 آموزش برای ما. کند خریداری اینترنت بسته ی

 الزم خودمان، تدریس بر عالوه دانش آموزان، بهتر

 زا و کرده دانلود مختلفی آموزشی های فیلم است

 و بفرستیم آموزان-دانش برای را بهترین آنها، بین
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 مگابایت ١۰۰ تا ٥۰ حدود حجمی فیلم، هر تقریبا

 .دارد

 

 خانواده و شما بر تاثیری چه مجازی آموزش

 گذاشته؟

 به ند،هست نزدیک بازنشستگی سن به که معلمانی

 و نندک کار اینترنت و سیستم با می توانند سختی

 انرژی و خصوص به زمان نیازمند آنها آموزش

آستانه  کاهش سبب موضوع، همین. است خاصی

 بی این است ممکن گاه و شده ما تحمل و صبر ی

 همچنین. بشود هم خانواده حال شامل حوصلگی

 راضافه ت زمانی باید شده، نتعیی ساعات جز به ما

 تکالیفشان تصحیح و آموزاندانش  ارزیابی برای

 مچش سبب موبایل با زیاد کار همچنین. بگذاریم

 . می شود سردرد و درد

 

 دارید؟ رضایت کنونی شرایط از میزان چه

 حال در که امکاناتی با زیرا ندارم، رضایت اصال

 و معلمان در نه را شوق و انگیزه آن داریم، حاضر

 آموزش همچنین و نمیبینیم دانش آموزان در نه

 بدون بچه ها گویا و ندارد را الزم کیفیت نیز

 .می کنند طی را تحصیلی مقاطع یادگیری،
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شدن  ها و شکستهاخیراً شاهد افشاگری

ها و دردهای از زخم هایی بودیم که حکایتسکوت

قدیمی داشتند. بسیاری از آنها زنانی بودند که در 

جامعه مورد آزار جنسی و تجاوز قرار گرفته و به 

هایشان پرداختند. مردان این سرزمین روایت تجربه

های تلخ خود در دوران نیز پا به پای زنان از روایت

ن را ی قربانیاکودکی و مدرسه سخن گفتند و بقیه

 عتراض و همراهی دعوت کردند.به ا

برقراری »به معنای تجاوز جنسی  ،به طور خالصه

ست. این ا« ی جنسی با فرد بدون رضایت اورابطه

های به جسم آدمی نیست و آسیب کنش تنها حمله

بعد  ،تجاوز. را به دنبال داردروحی و روانی عمیق 

گیرد که خود به تنهایی می بر دیگری را هم در

د؛ شوبیش از پیش قربانیان جنسی می موجب آزار

 .ترس از افشاگری

بسیاری از افرادی که مورد  ،طبق آمار و تحقیقات

، دنش به دلیل ترس از قضاوت ،اندتجاوز قرار گرفته

سرزنش، عدم حمایت اجتماعی و قانونی، تحقیر، 

پیگیری و ثبت ... به و  شدن از سوی خانواده طرد

 پردازند.شکایت نمی

 

 ؟!قربانی یا مقصر 

ی ما در زندگی، حداقل یک بار شاید همه

« مقصر دانسته شدن»قربانی دیدگاه 

زمانی که مجرمی  ،ایم. برای مثالبوده

ستاند، دیگران در صدد حقی را از ما می

این  ،آیند تا بگویند اگر مراقب بودیمبرمی

را در  همراهتاگر تلفن  .افتاداتفاق نمی

ر اگ ؛شددزدیده نمی داشتیدست نگه نمی

گرفتی، محال بود آن را محکم می کیفیت

گویی مسبب . ...  را از چنگت در بیاورند و

 ها خود ما هستیم.تمام جرم

ای را تصور کنیم که ما قربانی حال لحظه

خواهیم حقمان را تجاوز هستیم و می

بستانیم. زمانی را متصور شوید که شما آن 

های گاهاید و دیدسوی خط ایستاده

گر در مقابل شما. تا دهان باز سرزنش

کنید شما را به مراقب نبودن و پوشش می

کنند. این حسی که نامناسب محکوم می

همان حالی است که  ،به شما دست داده

 گیر تمامی افشاگران تجاوز است.گریبان

یک قربانی  ،ترین دالیلی که مردماز مهم

، دور از ذهن کنندرا مقصر قلمداد می

تصور کردن این اتفاقات ناخوشایند برای 

 

 قربانیان تجاوز در جایگاه متهم

تهیه کننده: کیمیا سید، کارشناسی 

 مددکاری اجتماعی
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خودشان است و با برچسب زدن به 

خواهند آنها را متفاوت از خود می ،قربانیان

اه رسرزنش قربانی تنها  ،در واقع ببینند.

برای پیشگیری گر های سرزنشحل ذهن

 ی اجتماعی است.از این مسئله

 

 تبعات سرزنش قربانی 

بر  یثیرات منفی و مخربسرزنش قربانی تا

گذارد که عالوه بر رنج هایی میبازمانده

یا م تماتحمل تجاوز و خشونت، باید 

بخشی از مسئولیت جرمی که دیگری در 

موردشان مرتکب شده را به عهده بگیرند. 

هایی که مورد سرزنش واقع بازمانده

به احتمال زیاد در صورت وقوع  ،اندشده

کنند. میجرم بعدی آن را گزارش ن

گرایش به مسئول شناختن قربانی بابت 

عملی که مرتکب نشده در مورد کسانی که 

د انقربانی خشونت جنسی و خانگی بوده

 بسیار شدید است.

 

 فرهنگ تجاوز 

رفتارهای ی فرهنگ تجاوز در برگیرنده

که بستر را برای شایع یک جامعه است 

کند. در فراهم میافزایش خشونت جنسی 

ارا مد، تراشیبهانهواقع فرهنگی که در پی 

ی و طبیعی جلوه دادن این پدیده

فرهنگ تجاوز محسوب اجتماعی است، 

شود. تمام مواردی که در باال مطرح می

شود. مشمول این فرهنگ می ،شد

جرم  هساز توجیفرهنگی که زمینه

 متجاوزان است.

 

 در مقابل این فرهنگ بایستیم 

 ،ونت علیه زنان و ترویج فرهنگ تجاوزخش

باورها، ماست؛ محصول  یمحصول جامعه

که نسل به نسل در عقاید و قوانینی 

 ،های بدون فکرواکنشچرخش است. 

ذارد گیافتگانی میتأثیر مخربی بر نجات

ها که در بسیاری از مواقع پس از سال

 د. پردازنشجاعت به افشاگری و شکایت می
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 و نگرانی دلسردیموجب  ،اینعالوه بر 

های شود و این قضاوتدیگر قربانیان می

 شود بر سکوت آنها.نابجا مهر تأییدی می

قربانیان را بشنویم و سکوت 

 را بشکنیم.
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و ها رچند روز پیش سری به تقویم زدم و مناسبت

با  .ی ناشنوایانکردم که رسیدم به هفتهنگاه می

ی ناشنوایان و ما چقدر درباره یخودم گفتم جامعه

جز اطالعاتی ه یعنی ب مشکالت آنها اطالعات داره؟

ی زبان ناشنوایان و مشکل آنها در اندک درباره

اطالعات دیگری هم دارند یا نه؟  ،برقراری ارتباط

 ،ی نشریهها باعث شد تا در این شمارههمین سوال

مطلبی رو مخصوص افراد ناشنوا و مشکالت آنها 

  بنویسم.

 

  ناشنوایی چیست به چه

 گویند؟فردی ناشنوا می

معلول های ترین گروهناشنوایی یکی از مطرح

 برنقص ناشنوایی جایی که  است و از آنجسمی 

های مهم از معلولیت گذارد،شخص اثر می تکلم

بدو تولد از طریق حس که آدمی از  چرا؛ است

شنود و به تدریج را می گفتار اطرافیان شنوایی،

سپارد و سپس بازگو خاطر میه آنچه را که شنیده ب

 اما  کند.می

  به چه کسی ناشنوا می

 گویند؟

 هیچشود که ناشنوا به کسی گفته می ،در عرف

 ،اما در حقیقت از نظر صوتی ،ندارد ایگونه شنوایی

که دستگاه شنوایی آنها کمی هستند افراد خیلی 

و ناشنوایان به چند دسته کامال از بین رفته باشد 

 :شوندتقسیم می

   ناشنوا. 2  ناشنوای مطلق. 1

  سخت شنوا. 4  اناشنو مهین .3

به اختصار درباره ی هریک توضیحی داده در زیر، 

  می شود.

تحت هیچ فردی است که ناشنوای مطلق: . 1

و با هیچ امکاناتی حتی با دستگاه  یشرایط

قادر به استفاده از حس شنوایی خود الکترونیکی 

 نباشد.

فردی است که به هنگام تولد یا قبل از ناشنوا: . 2

دچار اختالل  ،که زبان مادری را یاد بگیرد آن

ناشنوایی شود و این اختالل به قدری باشد که 

نتواند زبان مادری را حتی با استفاده از سمعک از 

 محیط بیاموزد.

اند نتوناشنوا کسی است که  ،از نظر نظام آموزشی

و  های درسی عادی بهره ببردها و کالساز برنامه

 داشته باشد.نیاز به تعلیم با روش خاص 

 

ناشنوایان و مشکالتشان را 

 بیشتر بشناسیم

تهیه کننده:زهرا پورهمدانی،  

 کارشناسی مددکاری اجتماعی 
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که میزان شنوایی او به  استفردی  شنوا:نیمه . 3

را با استفاده از زبان مادری حدی باشد که بتواند 

یاد بگیرد و با سمعک و راهنمایی الزم از محیط 

افراد عادی برخوردار خدمات عمومی از  ،کمی یاری

 شود.

که با استفاده از  است فردی سخت شنوا:. 4

ی تواند کمبود شنوایی خود را تا حدسمعک می

و مراحل انتقال مفاهیم را از طریق زبان جبران کند 

 ،ارتیبه عب. رساندببه طور موفقیت آمیزی به پایان 

کسی است که با وجود نقصی که در سخت شنوا 

 د. برمینسبی  ایبهرهاش از شنوایی ،شنوایی دارد

های مشکالت افراد ناشنوا و محدودیتدر ادامه به 

 .پردازیماجتماعی آنها می

درصدی از ناشنوایان قادر اختالل در گفتار: . 1

افراد عادی مقصودشان را بیان نیستند که مثل 

ر د ،گفتارعالوه بر  ،و به خصوص این ضعف کنند

 شود.آنها هم مشاهده مینوشتار 

جایی که بیان مقصود  از آن: اختالل در تفکر. 2

ناتوانی در تکلم در موارد ، گذارددر تفکر تاثیر می

ن شود که ایرا سبب میمحدودیت در تفکر  بسیار،

 شود.میانزوای فرد ناشنوا باعث  ،امر

به همان اشکال در فراگیری مسائل ذهنی: . 3

ها و موضوعات اندازه که یادگیری بسیاری از حرفه

به همان اندازه  ،عملی برای ناشنوایان آسان است

ظری و به طور نیادگیری موضوعات ذهنی و مطالب 

رای ب ،کلی موضوعاتی که ملموس و عملی نیستند

 این افراد مشکل است.

ناشنوایان در اختالل در تعامل اجتماعی: . 4

با مشکالتی رو به  معاشرت و دوستی با افراد شنوا

ز خبری ااین گروه معموال به سبب بی شوند.رو می

اکثرا دور از  گذرد،جریاناتی که در اطراف آنها می

 به کنند.جتماعی گذران زندگی میزد و بندهای ا

گی ساد هتر و بسریعگفتار دیگران را  همین دلیل،

کنند و سخنان به سرعت اعتماد می کنند،باور می

 پذیرند.دیگران را می

ناشنوایان به توجهی به مقررات و قانون: بی. ٥

-یببه مقررات نسبت  ،اطالعی از قوانینبیسبب 

که در این مورد باید اطرافیان و به  تفاوت هستند

توجه آنان را به اطاعت از قانون  ،خصوص مربیان

 جلب کنند.

اضطراب و بروز رفتارهای نامتناسب . 6

دلیل نداشتن اعتماد به نفس گاهی به اجتماعی: 

ترس از پذیرفته نشدن از سوی دیگران و  ،کافی

احساس حقارت و به دلیل قادر نبودن به هماهنگ 

این  ،خود از نظر گفتار و رفتار با دیگران کردن

 شود.راب باعث گوشه گیری آنها میاضط

 سخن پایانی:

در ابتدا گفته شد که  هدف از نوشتن این مطلب، 

ه افراد جامع یباال بردن اطالعات شما عزیزان و بقیه

افراد ناشنوا و مشکالت آنهاست که  یدرباره

معلومات شما در  ،امیدوارم با خواندن این مطلب

باره بیش از پیش شده باشد.سپاس از زمانی  این

 منابع: که برای خواندن این مطلب گذاشتید.

وانبخشی  (؛ت١٣۹٦) حمیدرضا؛ کریمی درمنی؛

 چاپ چهارم. رشد؛ تهران؛ های خاص؛گروه
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مصادف با پنجم آذرماه، از سوی سازمان  ،نوامبر۲٥ 

 "رفع خشونت علیه زنان"روز جهانی  ،ملل متحد

نامگذاری شده است. تعریف این سازمان از خشونت 

 گونه رفتار اعمال هر» علیه زنان بدین صورت است:

و یا گفتار آزاردهنده از سوی مردان یا زنان که 

ذهنی یا رنج های فیزیکی، جنسی، سبب آسیب

بیشترین خشونت علیه زنان توسط  «زنان شود.

 شود.همسر و شریک جنسی زن اعمال می

 

  بعد روانی خشونت علیه زنان

 چیست؟

به کار بردن » بعد روانی خشونت علیه زنان شامل

های پی در پی، گیریکلمات رکیک و دشنام، بهانه

و  آمرانهاحترامی، رفتار داد و فریاد و بد اخالقی، بی

های پی در پی، قهر و صحبت آمیز، دستورتحکم

. در طرح است «... نکردن، تهدید و تحقیر کردن و

درصد از زنان  ٦٦ ،انجام شد ٨٣ملی که در سال 

اند که در خشونت را تجربه کرده ،در طول زندگی

خشونت روانی قرار دارد که در  ،ی نخست آنرتبه

ی و زنان بوشهر زنان اصفهانی بیشترین ،این بین

-هکردسال تجربه  کمترین خشونت را در طول یک

های اجتماعی به دلیل هنجارها و ارزش ،و ایناند 

چرا  ،متفاوتی است که در این دو شهر رایج است

 و تابع هنجارها ،که شدت خشونت علیه زنان

های اجتماعی هر جامعه است. مانند جریان ارزش

سوم دبستان حذف دختران از جلد کتاب ریاضی 

ود شکه نوعی خشونت روانی علیه زنان محسوب می

و گویی به دنبال حذف دختران و زنان از سطح 

تواند مفهوم عدم تحصیل دختران جامعه است و می

-. همچنین تمایل خانوادهکندرا به جامعه منتقل 

های سنتی به داشتن فرزند پسر نیز نوعی خشونت 

 شود.روانی علیه زنان تلقی می

 نیانگیمبا دهد که زنان جوان حقیقات نشان میت

در معرض خشونت  بیشترسال  ٣۰تا  ۲۰آنان  یسن

هستند. همچنین زنان با تحصیالت زیر دیپلم 

 گیرند.بیشتر مورد خشونت قرار می

خشونت فیزیکی علیه زنان در حال  ،در ایران

کاهش و خشونت روانی در حال افزایش است که 

ریشه در فرهنگ مردساالری ایران  ،این افزایش

ای ضد زن تربیت دارد که مردانی که در خانواده

بر همسران خود  ،کنند با ازدواجاند گمان میشده

توانند به جای او تصمیم شوند و میمسلط می

گیری کنند و دائم به او دستور بدهند. حتما از 

 انی)قربان افرادی که دختران کم سن و سال

ایم که شنیده ،کنندازدواج می  (یهمسر-کودک

سن پایین گرفتم تا خودم  دختر" گویند :می

     

 خشونت روانی علیه زنان

 ،یدشت تهیه کننده: مطهره

 یمددکار یکارشناس

 یاجتماع
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و این همان  "هرجور که دوست دارم تربیتش کنم

فرهنگ مردساالری و خشونت روانی علیه زنان 

  است.

 ها و پیامدهای آسیب

خشونت روانی علیه زنان 

 چیست؟

نامزدی م خوردن ه ساله بعد از به ۲۹دختری  -

توسط نامزد سابقش تهدید شد )خشونت  ،اش

روانی( و همین امر باعث ترس، اضطراب و 

 افسردگی وی شد.

 ادائم ،ای با افکار ضد زنمدیر ارشد کارخانه -

کرد و بعد از مدتی طی کارمندان زن را تحقیر می

یک پرسشنامه مشخص شد کارمندان زن آن 

کارخانه دارای اعتماد به نفس پایین و خود کم 

 بینی هستند.

دو مصداق باال نوعی از خشونت روانی محسوب می 

چون  یهایسیبآشود که باعث به وجود آمدن 

افسردگی، استرس، اضطراب، مشکالت خواب، »

اختالل غذا خوردن، تالش برای خودکشی و عدم 

 شود.می «اعتماد به نفس

ضد زن  و گفتن جمالت تهدیدآمیز، تحقیرآمیز

 چون ،توانیتو نمی ؛زن باید کهنه بشورد" مانند

 تو ،بار دیگر این لباس را بپوشی اگر یک ؛یک زنی

شاید برای ما چند دقیقه طول  "... کشم ورا می

به روح و روان آن   آسیبی بکشد ولی ممکن است

الزم زن وارد کند که برای درمان آن زمان زیادی 

. در ادامه دو مصداق واقعی از قربانیان خشونت باشد

  روانی علیه زنان آورده شده است:

بعد از طالق پدر  ،فرزند طالق ،ساله ١٨دختری  -

و مادرش و قبول نکردن سرپرستی وی و 

تهدیدهای مداوم از طرف نامادری و ناپدری، 

 خودکشی کرد.

ها و مطلقه به دلیل تهمت وساله  ٣٣زنی  -

  .ی کردخودکش ،شدگفته می او ناسزاهایی که به

 

 افزایش بعد روانی دالیل 

 ؟خشونت

درصد  ٥٣ ،انجام شد ٨۲طی تحقیقاتی که در سال 

درصد  ١۹ند که ه بودخشونت را تجربه کرد ،زنان

 .است خشونت فیزیکی بوده ،آن

 اصلی این افزایش:دالیل 

  زنان به دلیل قضاوت شدن، خشونتی که رخ

اطرافیان  ،به طور مثال .کنندداده را پنهان می

گویند که تقصیر خودشان بوده میبه آنها 

 است. 

 کر آگاهی نداشتن نسبت به خشونت که ف

کنند فقط فیزیکی است درحالی که ابعاد می

 زیادی دارد. 

 عدم افشای خشونت 
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 های جلوگیری؟راه 

  آشنایی با منابع اجتماعی و به خصوص

( و تماس با آن ١۲٣اورژانس اجتماعی )

 قبل از اقدام حقوقی و قضایی 

  آگاهی افراد جامعه از انواع خشونت 

 زیرا باعث کم کردن  ؛کردن خشونت افشا

 شود. خشونت می

  زارگران آاعمال قانون برای 

  افزایش حساسیت اجتماعی و فرهنگی 
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های ترین دروازهیکی از مهم بیناییبدون شک، 

ا ام ،ارتباطی بین جهان درون و بیرون انسان است

 یگانه، مانع از ادامهقطعا حذف یکی از حواس پنج

فرد نابینا خود را  که نآشود؛ به شرط زندگی نمی

-هتواند و ما نیز، زمینباور داشته باشد و بداند که می

در جامعه  های الزم برای حضور این عزیزان را

 فراهم کنیم.

 :جالب است بدانید

 هبمهر  ۲٤اکتبر مصادف با  ١٥علت نامگذاری 

، جیمز بیگز، عکاس عصای سفیدعنوان روز جهانی 

 ١۹۲١اهل بریستول انگلستان است که در سال 

د ابر اثر تصادف، بینایی خود را از دست دمیالدی 

ها در ترافیک و تردد خودروها که شب نآو برای 

د. ورآر دیده شود، عصایش را به رنگ سفید دربهت

ده سال بعد در فرانسه این عصا به نابینایان و 

معلولین جنگ جهانی اول اهدا شد و در اثنای 

مریکایی آدکتر ریچارد ای هوور  ،جنگ جهانی دوم

برای توان بخشی معلولین جنگ، عصای سفید را 

به  ، که در ابتدا فقط یک عصای سفید و چوبی بود

یک عصای پالستیکی بلند که به چهار مفصل 

ای عصطول شد ارتقا داد تا میپذیر تقسیم انعطاف

سانتی متر  ٣۰یک متری، به چیزی در حدود 

د و نگهداشتنش برای نابینایان بسیار یاب کاهش

؛ طرحی که عصای کنونی نابینایان از باشد ترراحت

دکتر  ١۹٤٤از این رو در سال آن بهره گرفته است. 

 هوور به پدر تکنیک عصای سبک سفید مشهور شد.

 

، ١٣۹٨مارهای ارائه شده در سال آخرین آطبق 

 ٥۰۰هزار و  ٧بینا و  هزار کودک کم ٣۰ تقریبا

. همچنین کودک نابینا در کشور وجود دارد

هزار نفر  ٨۰سال حدود  ٥۰جمعیت نابینایان باالی 

 است.

طبق تعریف، فردی که حدت بینایی او کمتر از  

 اشاست، نابینا و فردی که حدت بینایی٤۰۰/۲۰

 ٦۰/٦،نابینا و فردی که حدت بینایی اش 

 است کم بیناست.٦۰/١logMARیا٣/٦۰،

Low Vi) یبینایخدمات کم   si on علت ایجاد )

از  کند و فقطیرا درمان نم یمشکل بینای یکننده

-یموجود، حداکثر استفاده را م یبینای یماندهیباق

 های مختلفی برای کم بیناییبندیالبته طبقه .برد

وجود دارد و از کشور به کشور و حتی از منطقه به 

 منطقه متفاوت است.

 

ترین حقوق و مشکالت افراد نابینا کامال عمده

هر انسانی برای خوب زیستن  یمشابه حقوق اولیه

موزش، ازدواج، اشتغال پایدار، مسکن، بیمه، آاست. 

امکانات رفاهی، خدمات و امکانات شهری، 

ن آو ... که مستلزم دسترسی به منابع اطالعاتی 

برخالف تفکر سنتی، به  ،است که ما در قدم اول

یز مآجای تمرکز بر معلولیت این افراد و نگاه ترحم

ماد ها و استعدادهایشان اعتبه تواناییها، به آن

 

 پنج منهای یک

مهر، روز  ۲۳)به مناسبت 

 جهانی عصای سفید(

تهیه کننده: فاطمه نعمت اللهی، 

 کارشناسی مددکاری اجتماعی
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و با ایجاد بستر و فضاهای مناسب با اقداماتی  کنیم

برگزاری مناسب سازی معابر و اماکن، همچون 

های هنری، حمایت از سیستم-های فرهنگیکالس

های درمانی و ورزشی، کمک در پرداخت هزینه

سازی سایر وسایل کمک آموزشی و آماده

های الزم را برای حضور زیرساختتسهیالت، 

این عزیزان در جامعه فراهم کنیم. در غیر تر پررنگ

طبق قانون عصای سفید با هر گونه  ،این صورت

 مجرم هستیم. ،سنگ اندازی در تحقق این امور

 

در ادامه به امید تحقق اهداف تعیین شده، 

ای که با یک دوست نابینا صورت گرفته مصاحبه

ا هی او، پاسخهخواستخوانید که بنا بر است را می

اند و هیچ گونه دخل و تصرفی در ورده شدهآعینا 

  ها اعمال نشده است.نآ

 

 

 

  بیوگرافی مختصری از خودتان

بفرمایید تا بیشتر با شما آشنا 

 شویم.

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، رضا قهرمانی

 ان تمهمترین مشکالت تحصیلی

از دوران ابتدایی تا کنکور چه 

 بود؟

اما ، درس و مدرسه نبودمدوران ابتدایی اصال اهل 

 رد معلم تلفیقی مناسبی نداشتم که ،نآپس از 

هایی مثل ریاضی کمکم کند و بریل را به من درس

به دبیرستان برای به همین خاطر  .موزش دهدآ

-مدم، چون در شهرمان امکاناتی مثل کتابآ تهران

 افزار بریل نبود.های صوتی یا نوشت

 

 دبیرستان و  یرشته

ن را با عالقه انتخاب دانشگاهتا

 کردید؟!

م هایاز سر ناچار و به اجبار بود اما از انتخاب ،نه

 م و دوستشان دارم.اراضی

 

 تان چه بود؟یهمورد عالق یرشته 

 شدم.دوست داشتم وارد دانشگاه افسری می

 

  چه شد که یک دانشگاه دور از

خانه را برای ادامه تحصیل 

انتخاب کردید؟ دور از خانواده، 
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دمها و رفت و آدر ارتباط با 

 مدها مشکلی ندارید؟آ

 مشکلی ندارم. ،نه. علمی دانشگاه یبه خاطر درجه

 

  ،برایمان از مشکالت فرهنگی

تحصیلی و محیطی دانشگاه 

 بگویید.

ولین ئمسمشکالت فرهنگی بیشتر نشات گرفته از 

ر موزشی بیشتآمشکالت . مثل ترحم ،دانشگاه است

نبود کتب و جزوات صوتی و دستگاه چاپ بریل 

 فاقد که است محیطیمشکلی دیگر هم و  است

 .برای نابینایان است مناسب سازی معابر دانشگاهی

 

 ه ولین دانشگائانتظاراتتان از مس

 چیست؟

جدای از معلولیت، اول به چشم یک دانشجو اینکه 

اقل که حد نیبه ما نگاه کنند نه چیز دیگری و دوم ا

 ند.رعایت کنحقوقی که داریم را 

 

 ترین اهداف و نیازهای مهم

های روشن دانشگاه انجمن شب

 چیست؟

ا را از هتحصیلی بچه-اینکه امکانات رفاهی

ی دانشجوها مسئولین طلب کند تا بین بقیه

اس کمبود نکنند و هم اینکه از نظر امکانات احس

نابینایی و برخورد با نابینا از دانشگاهایی مثل 

 خالصه که رفاه. تهران کم نداشته باشیمدانشگاه 

 ها تامین شود.بچه یهمه جانبه

 

  ینده چه آدر رابطه با اشتغال در

 مشکالتی پیش رویتان است؟

درصد  از  ٣بر اساس قانون حمایت از معلولین، 

های استخدامی باید به معلولین اختصاص زمونآ

یل ها به دلشود و خیلی وقتپیدا کند اما عملی نمی

وانیم تشویم؛ مثال نمیها رد میمصاحبه درنابینایی 

 دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه امام صادق برویم.

ی طبق توانای هبستر شغلی کم است، درصورتی ک

 شود انجام داد.ها خیلی از کارها را میبچه

 

  انتظارات و اعتراضاتتان نسبت

ها و مسئولین به سیاست گذاری

 کشوری چیست؟

ی شهروندهای این مملکت اینکه من هم مثل بقیه

وقتی که به عنوان یک شهروند  .حق و حقوقی دارم

اید، پس موظفید که حقوقم جامعه من را  پذیرفته

دیگر، همان طور که برای مردم  ید.رعایت کنرا هم 

دهید، نقل گوناگون قرار میو یل حمل اوس

...  موزشی وآهای رفاهی، تفریحی، ورزشی، مجتمع

من و امثال من هم به این چیزها  ،کنیدتاسیس می
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 ،نیاز داریم اما باید متناسب با وضعیتی که داریم

 به دردمان بخورد. هبرایمان مناسب سازی شود ک

 

 

 

 

  در انتها صحبت کوتاهی با

 مخاطبان داشته باشید و هر

 که شود نچه دوست دارید بیانآ

ها ذکر نشده بود را در پرسش

 مطرح کنید. 

ایم از اینکه این همه مصاحبه و واقعا خسته شده

 مشکالتمان گفتیم هبع ها راجها و کنفرانسنشست

-ترین توجه میو نوشتیم و برای کسانی که با کم

شان کار توانند این مسائل را حل کنند، فرستادیم.

چند تا  ،شودشده اینکه تا روز عصای سفید می

-کنند، در سخنرانیپوستر و مصاحبه مرتب می

 ما"هایی مثل عبارت ،هایشان کمی با چرب زبانی

دانیم توانا داریم، میای نابینا را دوست هبچه

ها را مد نظر داریم، فالن نآهستند، همیشه حقوق 

گویند را می "... برنامه را قرار است انجام بدهیم و

مهر شد و روز عصای سفید  ۲٤اما همین که روز 

-می تمام، حاجی حاجی مکه، شتر دیدی ندیدی!!

خواهی که کاری که روی دنبالشان و ازشان می

دم را آد را انجام بدهند، جوری انخودشان گفته

 فرستند که بیا و ببین!!دنبال نخود سیاه می

شخص خود من از دی ماه سال پیش رفتم که 

را  ر بوده استیکه قبال دا ایی نابیناییکتابخانه

زنده کنم، کل حرفمان هم این بود که جناب 

شما که یکی از همکاران  ،رئیس، جناب معاون

 لطف کنید و منت ،نابیناستتان یداخل کتابخانه

ارید اتاق قبلی که برای خودمان بود و ذبر دیده بگ

از ما گرفتید را پس بدهید تا کارهای ضبط کتاب 

دهید، یک اتاق هم نمیرا ن آ ،نه را شروع کنیم.

-هدیگر بدهید و یک هارد و چند تا میکروفون و ذر

د تا ما ازشان استفاده کنیم. نزدیک تهیه کنیبین 

مدیم، تلفن زدیم، نامه نوشتیم، آماه رفتیم و  ٧به 

های داخلی و خارجی به رساندر انواع و اقسام پیام

حضرات مربوطه یادآوری کردیم، سرانجام با کلی 

یت زدن و سفارش شورای صنفی، تهیه ئدعوا و تو

 که دهن نه، فایده ندارد، با حلوا حلوا کردن کردند.

حاال هی شما بیایید  !شود برادر منشیرین نمی

ای هفشانی کنید، خطابهابگویید، نطق کنید، دُر 

ای هبلند قرائت کنید، فتوا بدهید، سخنرانی و کوتاه

ها عکس عمومی ارائه دهید، با بچه و خصوصی

 ،بگیرید؛ به قول شیخ اجل تا به عمل کار برنیاید

 است.مشت در هوا زدن  ،دانیسخن

ه با نه بیشتر و ن و فقط یک بار ،کاش فقط یک بار

-تمامی تمرکز و توجه، با یک صدم، به این مصاحبه

ها  گوش بدهند یا مطالبشان را بخوانند، ها و نشریه

قرار دهند که واقعا  قاضی بعد واقعا وجدانشان را
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و تقاضاهای این قشر چقدر  های درخواستهمه

حل بشوند، نیازهایی که  هزینه و وقت نیاز دارد که

ها را به خاطر نبودشان از مسیر ممکن است خیلی

تحصیلی ناامید کند  و باعث شود که درس و 

  تحصیل را رها کنند.

 

 

 سخن نویسنده: 

شور ما ک باید بدانیم که وضعیت فعلی نابینایان در

نشانگر انسجام جدی این گروه برای حل مشکالت، 

های دولتی و ها و انجمنارتباط و تعامل با سازمان

مردمی در سطح کشور و حتی سطح بین المللی 

 است.

ود، شنابینایی تنها یک مشکل جسمانی تلقی نمی

  ای اجتماعی بدانیم.بلکه باید آن را مقوله

 رسد کاری بکنای که دستت می

 ن کز تو نیاید هیچ کارآپیش از 

-نتیجه گیری را به وجدان هایمان می یادامه

 !سپارم
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شود که جهان درگیر ویروس کرونا هشت ماهی می

شده و در این روزها به خاطر حفظ سالمتی خود و 

عزیزانمان موظف به رعایت اصول بهداشتی و 

محدود کردن رفت و آمدها هستیم و به عبارتی 

ای شد ایم. روز جهانی کودک بهانهنشین شدهخانه

تا به کودکان و مشکالت و نیازهایشان در این 

-روزهای کرونایی بپردازیم، زیرا کودکان در این روز

ای از ها به دلیل نداشتن تفریحات به درجه

خستگی و روزمرگی رسیده که خود این مسئله، 

گر پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت و ا

تفریحات مناسب را برای کودکان فراهم کنیم، هم 

 شودنیاز آنها و داشتن حال بهتر می منجر به رفع

 و هم آسایش خانواده را به دنبال دارد.  

ترین آنها کودکان نیازهای متعددی دارند که از مهم

نیاز به بازی کردن و سرگرم شدن و ارتباط با هم 

وجود  اما با هایشان است،سن و ساالن و همبازی

نشین شدن ها و خانهاین شرایط و نگرانی خانواده

کودکان، باید سعی کنیم این نیاز را در خانه تا حد 

-تامین کنیم، زیرا فضای خانه، امن امکان

ا ب دتوانمیترین مکان برای آنان است و 

ترین جا برای رفع نیازهایشان، بهترین و محبوب

داریم تعدادی از کودکانمان باشد. در ادامه سعی 

توان در فضای خانه انجام داد و به هایی که میبازی

گرم و صمیمی شدن محفل خانواده و به ارتقاء 

  :سالمت کودکانمان بینجامد، اشاره کنیم

 

 :نمایش عروسکی بازی کنید .1
های توانند عروسکهای نمایش می شخصیت

 هایی باشند که کشیده است. کودکان و یا نقاشی

های اضافه را برق ها:بازی با سایه .2

خاموش کنید و روی دیوار با سایه، اشکال مختلف 

 ها هم بخواهید که شرکت کنند. بسازید. از بچه

. چسب، قیچی و روزنامه باطله را 3

تا با آنها  :ها قرار دهیددر اختیار بچه

-اشکال و حروف جدید بسازند. با روزنامه باطله می

کاله و ... بسازید. این بازی برای توانید کشتی و 

-ی روانی مفید است، اما باید مواظب استفادهتخلیه

   ی کودکان از قیچی باشیم.

توانید چند لیوان را می . صدا بازی کنید:4

کنار هم قرار دهید و در هر کدام مقداری آب بریزید 

و با قاشق به آن ضربه بزنید تا صداهای متفاوتی 

ازی برای کودکان بسیار جذاب تولید شود. این ب

 است. 

 

 روز کودک

تهیه کننده: فائزه مرادی، 

 کارشناسی مددکاری

 اجتماعی
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ها و توانید از کارتمی. ساختمان سازی: ٥

چوب بستنی برای این کار استفاده کنید و لحظات 

 شادی را برای خود و کودکانتان به وجود بیاورید. 

ن توانید با آموختمی بازی کنید:. شعبده6

چند مهارت این کار را انجام دهید، مثال خیلی ساده 

وانید چند لیوان را انتخاب کنید و یک سکه را تمی

ی بهل کنار ار پنهان کنید و این کار هاآن یکی از زیر

میز انجام دهید و سکه را پایین بیندازید و هیجان 

 و تعجب را در چشمان کودکانتان مشاهده کنید. 

ا هتوانید این اسباب بازیمی . معما و پازل:۷

را بخرید و با کودکانتان به حل و درست کردن آنها 

 بپردازید یا چیستان بگویید تا کودکان جواب دهند. 

از کودکانتان بخواهید  . بازی حفظ تعادل:۸

ی فرش با که بر روی یک خط راست مانند کناره

-حفظ تعادل حرکت کنند. برای هیجان بیشتر می

 توانید موسیقی پخش کنید. 

مانند قایم موشک،  یبسیار زیاد دیگر هایو بازی

 .توانید انجام دهیدرا میاسم فامیل، گل یا پوچ و ... 

در این روزها به کودکانمان  یمتوانهمچنین می

مهارت و هنرهایی مانند نقاشی، خطاطی، درست 

کردن کاردستی و ... یاد دهیم و یا با آنها کیک و 

 و پزیمهایی که دوست دارند را بکلوچه و خوراکی
 با هم عکس بگیریم و لحظات شادی را ثبت کنیم. 

توانیم این روزهای سخت را در کنار هم با می

 ریزی دقیق و مناسب برای خود و برنامه

کودکانمان به فرصت تبدیل کرده و از آنها لذت 

  ببریم.
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 ریگ همه یماریب نوع کی مثبت، یو یآ اچ و دزیا

 .یدرمان و واکسن چیه بدون است، یجهان

 از را بدن یدفاع یها سلول مرور به یماریب نیا

 یب یدیتهد هرنوع برابر در را جسم و بردیم نیب

 .سازد یم دفاع

 یماریب نیا مورد در که یا مسئله نیتر مهم دیشا

 ارتباطات گرفتنِ قرار ریتاث تحت دارد، وجود

 شان یزندگ محل و شغل ،مبتال افراد یِاجتماع

 لشغ عفونت، نیا به ابتال اثر در که یفرد. باشد

 محدود اش یاجتماع روابط دهد،یم دست از را خود

 شود،یم طرد اش یزندگ محل از گاها و شودیم

 از ند،یبب انیز یماریب نیا راتیتاث از آنکه از شتریب

 .دبریم رنج اش، یماریب به اجتماع واکنش ی نحوه

 یها یناآگاه و یفهم کج خ،یتار طول در همواره

 دمور در ینادان. است داشته یپ در ییها رنج بشر،

 یبرا بلکه نادان، افراد یبرا نه هم یماریب نیا

 .کندیم جادیا ها رنج و درد انیمبتال

 رشیپذ را مبتال فرد که یپزشک دندان از افراد نیا

 نیا با ارتباط از که یا یعاد مردم تا کندینم

 .نندیب یم صدمه کنند،یم یخوددار مارانیب

 زا انیمبتال ،ینادان یبرا از یعنی جهت، نیهم به

 عوارض از شتریب ،یاجتماع و یروان مشکالت

 به و رندیگیم قرار ریتاث تحت دزیا یِجسمان

 .شوندیم دچار انزوا و اضطراب ،یافسردگ

 ان،یمبتال یبرا بهبود ابزارِ نیتر مهم رسدیم نظر به

 .باشدیم یجمع یآگاه

 افراد نیا از یبخش یاگاه و یساز تیظرف با

 تیامن و یزندگ به دیام با دز،یا کنار در توانندیم

 .کنند یزندگ یشتریب

 موجود یاجتماع تیحما یها ستمیس تیتقو

 کج از یبخش درمان یبرا یخوب یدارو تواندیم

 شیافزا نیهمچن و یذهن یها یریدرگ و ها یفهم

 شیافزا البته و. باشد مبتال مارانیب یروان تِیامن

 هب منجر شان تیتقو بدون یتیحما یها ستمیس

 .شودیم زین یجانب عوارض جادیا

 

 

 

 

 

 

 در انزوای ایدز

 یسیرئ آزاده
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ز اعبارتی که با شنیدنش هر کدام ازدواج اجباری! 

ما یاد چیزهایی مثل خشونت، تهدید، کودک 

افتیم. این همسری، ناحقی و ... می-آزاری، کودک

ای است که از روزگاران گذشته موضوع، مسئله

وجود داشته و در بعضی جوامع با گذشت زمان 

در بسیاری از کشورها  ،کاهش یافته است؛ در مقابل

ه در کنیز این پدیده نه تنها مثل قبل وجود دارد، بل

مقایسه با دیگر کشورها، آمار ازدواج اجباری 

 .است افزایش هم یافته

 

مجبور کردن یا »عبارت است از ازدواج اجباری 

به عبارت . «فردی برای ازدواج قرار دادنتحت فشار 

اثر فشار روحی یا در که جوان  یزن یا مرد ،دیگر

تهدید و مورد سوءاستفاده قرار گرفتن فیزیکی 

ازدواج  . البته باید گفتازدواج شودمجبور به 

آشنایی دختر و  ،که در آنازدواج سنتی با  اجباری

انجام دوست یا اعضای خانواده  یپسر به وسیله

گیرد و ازدواج با رضایت دو طرف صورت می شده

 .تفاوت دارد

نقض ، مصداق بارزی از ازدواج اجباریبدون شک 

خشونت جنسیتی ای از است و نمونهحقوق انسان 

-آن محسوب میقربانیان اصلی از  ،دخترانو  است

شوند. با توجه به شواهد و آمارها، این موضوع در 

بسیار شایع است؛ البته این شکل افغانسان کشور 

منحصر به یک روستا، شهر، کشور و یا  ،از ازدواج

توان کشورهای برای مثال می. منطقه نیست

 را نام برد.انگلستان و ولز 

از جمله موضوعات مرتبط با ازدواج اجباری، 

-شایع ،است. به عبارتیهمسری -کودکی مسئله

ترین آن این است که دختر خردسال و یا نوجوان 

خانواده، به دالیل مختلفی از جمله مشکالت مالی 

های قومی با و اقتصادی، رسوم خانوادگی و سنت

 کند. فردی بزرگسال ازدواج می

-کودکتوان گفت: می سریهم-تعریف کودکدر 

 ی یا غیررسمی استرسم ازدواج ینوع ،همسری

سالگی وارد  ١٨فرد پیش از رسیدن به  ،که در آن

-شود. بر اساس مفاد پیمان نامهپیمان زناشویی می

ی جهانی حقوق کودک، کودک به کسی اطالق 

 سال باشد. ١٨گردد که سن او کمتر از می

ن شده در قانون در بسیاری ییتع ازدواج سن حداقل

است. بنا بر دیگر سال  ١٨های قضایی از حوزه

، به همسری-کودکتعاریف، ازدواج زود هنگام یا 

، زوجین یا یکی از آنهاشود که ازدواجی اطالق می

 .سال نرسیده باشند ١٨به سن 

یکی از رسومی که منجر به ازدواج اجباری و یا 

است.  "خون بس"شود، همسری می-حتی کودک

 

-ازدواج اجباری و کودک

 همسری

آناهیتا کهن، تهیه کننده: 

 کارشناسی مددکاری اجتماعی
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ی دعوا و پایان برای جلوگیری از ادامهدر این رسم، 

 ها،دادن به قتل و کشتار و اصالح روابط خانواده

ای بزرگان طوایف دیگر جمع شده و سران دو طایفه

دهند. برای را که با هم اختالف دارند آشتی می

تحکیم حالت صلح، معموال دختر فرد قاتل یا یکی 

-دیک او را به عقد پسر مقتول درمیاز بستگان نز

ع به این نو ،آورند تا غائله پایان یابد. به این جهت

 گویند.می "خون بس" ،ازدواج

 

 ،سن ازدواج برای دخترانبر اساس قوانین ایران، 

ولی قانون سال است  ١٥ ،سال و برای پسران ١٣

دختر داده که به پدر یا جد پدری این اجازه را به 

 ١٣و با مصلحت کودک، او را قبل از تشخیص خود 

 سالگی نیز به عقد ازدواج درآورد.

های قضایی مختلف قوانین متعددی نیز در حوزه

هنگام و اجباری وجود دارد که  ی ازدواج زوددرباره

آن را با رضایت والدین یا در موارد خاصی همچون 

صاحب  ،دانند. در ایرانبارداری نوجوانان مجاز می

نظران و متخصصان زیادی با این امر مخالفت 

مجلس شورای اسالمی ایران  ،با این وجود .اندکرده

ن یقطعی در این خصوص و تعی یهنوز تصمیم

طبق ماده ی حداقل سن ازدواج نگرفته است. 

ی قانون مدنی ایران، ازدواج کودکان با اجازه ١۰٤١

 .استوالدین و مجوز دادگاه، امکان پذیر 

ی کارشناسان مربوطه، دلیل اصلی و بق گفتهط

-موقعیت اقتصادیی چنین رخدادهایی، عمده

ی یک ،. در نتیجههاستاجتماعی ضعیف این خانواده

 کن کردن ایناز راهکارهای کاهش و حتی ریشه

 است.مبارزه با فقر گونه اتفاقات، 

ها مسائلی است که در ازدواج اجباری یکی از ده

ایران نیز بسیار مطرح بوده که  چند وقت اخیر در

 یهاای نیز شده و واکنشمواردی از آن رسانه

گوناگونی به دنبال داشته است. این مسئله که در 

آید، همسری می-اکثر مواقع در کنار کودک

موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن 

گذشت. این دو مسئله همواره مورد انتقاد 

صاحب نظران بوده و مردم کارشناسان و منتقدان و 

اغلب  ،ای شدن اخبار این چنینینیز با رسانه

ا اند باند و سعی کردههای منفی نشان دادهواکنش

-انتشار هر چه بیشتر اخبار و مطالب از تکرار دوباره

ی آن جلوگیری کرده یا حتی جلوی اتفاقی که در 

بگیرند. با وجود نبودن قانونی  را حال رخ دادن است

با فرهنگ جلوگیری از این امور، خوب است  برای

سازی و ایجاد شغل جهت مبارزه با فقر و فراهم 

ای برای کسب درآمد برای این کردن زمینه

همسری و ازدواج اجباری تا -ها از کودکخانواده

 .حد امکان جلوگیری کرد

 



 
 

31 

 

 

 

 

 

 مینکن-فراموش-را-سالمندان#

 ددانی یم اما شده خبرها سرخط کرونا روزها نیا

 ترشیب مشنوی یم نکهیا ست؟یچ کرونا از تر مهم

 سالمندان شوند، یم مبتال کرونا به که یکسان

 حال به شکرتا رو خدا مگویی یم هم ما و هستند

 رد انصافانه یب چقدر که میکرد توجه حرف نیا به

 سپرده یفراموش یواد به را هاآن خود، نجات مقابل

 چه. ستین مهم نبودشان و بود که انگار م،ای

 نیا دییایب. مانهای حرف نیا است سنگدالنه

 مانیدعاها در و میکن حذف مانیزندگ از را جمالت

 دعا سالمندان ی همه یسالمت یبرا همه از اول

 در چه و عمل در چه کس چیه که مینگذار و میکن

 سالمندان. شود یآزار سالمند جیترو سبب کلمات

 با میباش یراض چطور هستند، یزندگ برکت

 نیا به میبرسان مرگ ی ورطه به را آنان جمالت،

. شتهگذ آنان از یسن و هستند فیضع آنان که بهانه

 ظالم به را ما جمالت، مینشو یراض هرگز هرگز، نه،

 شانیبرا و میباش سالمندان مواظب برسانند، بودن

 .میبکن یسالمت یدعا

 چه یسالمند دوران مورد در 

 م؟یدانیم

 سن شروع با مترادف یقرارداد طور به را یسالمند 

 از است عبارت یریپ. یدانندم یسالگ ٦٥

 بدن سمیارگان و ساختمان در یجیتدر اضمحالل»

 و دآی یم شیپ زمان، عامل دخالت اثر بر که

 مختلف یاعضا عمل و ساختمان در را یراتییتغ

 و نیچ و مو شدن دیسف که آورد یم وجود به بدن

 د،ید قدرت کاهش مو، زشیر پوست، چروک

 تحرک، در یکند ،یدگیخم ،ییشنوا نقصان

 در یآشفتگ و اختالل ،یعضالن قدرت کاهش

 کاهش ،یابی جهت در اختالل ادراک، و حافظه

 یعروق و یقلب ستمیس و ها هیر ییکارآ و تیظرف

 .« اند جمله آن از

 :از عبارتند یسالمند مورد در شده ارائه یهاهینظر

 هدست سه به که یشناخت ستیز یهاهینظر( الف 

 :شوند یم میتقس

 شدن ریپ ی هینظر. 2  یمنیا ی هینظر. 1

 آزاد کالیراد ی هینظر. 3  یسلول

  یشناخت روان یهاهینظر( ب 

 دسته چهار به که یشناخت جامعه یهاهینظر( ج

 :شوندیم میتقس

تیفعال ی هینظر. 2  تعهد عدم ی هینظر. 1

 ی هینظر. 4  استمرار ی هینظر. 3 

 یتعامل

 جهت یهاتیتوج شده ذکر یهاهینظر از کی هر

 مهم آنها از یآگاه و آورد یم فراهم یریپ روند

 از ای شبکه توانند یم هاهینظر نیا رایز است،

 آن، براساس که آورده وجود به را اطالعات

. شود گرفته سالمندان یبرا یعمل ماتیتصم

 

دهم مهرماه، روز سالمند)به 

ی تکریم سالمندان ¬بهانه

 عزیز(

کننده: فائزه میرابی، تهیه 

 کارشناسی مددکاری

 اجتماعی
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 به را سالمندان تیجمع ،یجهان بهداشت سازمان

 ٧٤-٦۰: جوان سالمندان: یکندم میتقس گروه سه

. الندفع نسبتا یروان و یجسم نظر از افراد نیا ساله،

 ساله ۹۰: ریپ سالمندان و ساله ۹۰-٧٥: سالمندان

 های مراقبت به ازین ٣ و ۲ گروه سالمندان. شریب و

 یگزند به یمختلف طرق به سالخوردگان. دارند ژهیو

 به بسته موارد نیا که دهند یم ادامه کردنشان

 یافک ی اندازه به امکانات" از عبارتند اتشانیمقتض

 اجیتاح علت به بپردازند؛ استراحت به لندیما و دارند

 اگر حداقل ای دهند یم ادامه خود کار به درآمد، به

 دارند یمال امکانات دهند؛ ادامه لندیما باشد، یکار

 محسوب «افتاده کار از» خواهند ینم چون یول

 یم ماریب و افتاده کار از ای و کنند کار لندیما شوند،

 اجاتیاحت: از عبارتند سالمندان یازهاین ".شوند

 ،حیتفر به اجیاحت ،یشتیمع اجاتیاحت ،یعاطف

 اب. تیامن و یاجتماع یزندگ در شرکت به اجیاحت

 یناش های ضعف و یریپ به دنیرس و سن گذشت

 و یجسم های یماریب از یاریبس بروز بستر آن، از

 :از عبارتند که گردد یم جادیا سالمندان در یروح

 مبودک ،یائسگی ن،یشرائ تصلب استخوان، یپوک

 ،یمغز اضمحالل ای مریآلزا ،ید  نیتامیو و میکلس

 های تیفعال شیافزا .هیتغذ سوء و نسونیپارک

 کردن کند بر عالوه ،روی ادهیپ خصوص به یجسم

 اریبس زین سالمندان ی هیروح در ،ها یماریب روند

 میکلس شامل ییغذا مواد مصرف و بود خواهد مؤثر

 انسالمند یسالمت شیافزا باعث زین ها نیتامیو و

 سالمندان مشترک احساسات یبرخ. گردد یم

 توجه عدم خاطر به اندوه و غم احساس: از عبارتند

 طرد علت به ییتنها احساس ان،یاطراف و فرزندان

 و اضطراب احساس ،یدیناام و أسی احساس شدن،

 و بودن هودهیب و رفتن هرز احساس ،ینگران

 .بودن بار سر احساس

 فرهنگ در سالمندان به نگاه 

  مختلف های

 یزندگ ی دوره نیآخر عنوان به یسالمند ای یریپ

 و یانسان علوم متفکران توجه مورد همواره انسان

 هک یزندگ از دوره نیا. هست و بوده یشناس ستیز

 د،شو یم مطرح افراد یبرا سن رفتن باال با معموال

 یقوا ضعف چون یمسائل موارد، از یاریبس در

 یماریب ،ییتنها ت،یمعلول ،یافتادگ کار از ،یجسمان

 به ار یتنگدست و فقر و یسرپرست یب احتماال و

 سالمندان یبرا مسائل گونه نیا بروز. دارد همراه

 اب و ای جامعه چه در کهنسال فرد که نیا به بسته

 یفیک و یکم نظر از کند، یم یزندگ یفرهنگ چه

 یا تجربه ،یریپ. است همراه یاریبس های تفاوت با

 میباش نداشته دوست را آن است ممکن که است

 با برخورد ی نحوه. میریبپذ را آن است الزم اما

 مختلف های فرهنگ در یسالمند ی دهیپد

 ریعشا و یبدو اقوام در مثال، یبرا. است متفاوت

 یم سر به یدائم کوچ در همواره که نیچادرنش

 فهیطا یهمراه به قادر که فرتوت و ریپ افراد برند،

 نارک جمع از شده رفتهیپذ رسوم اساس بر ستند،ین

 رد سالمندان با رفتار نوع نیا. شوند یم گذاشته

 شناسان مردم توسط ییابتدا اقوام از یاریبس

 سرخ ،یهوپ لیقبا مثال، یبرا. است شده گزارش

 جنگل در هنوز که بوشمن و کیکر کرو، پوستان

 سالمندان کنند، یم یزندگ یجنوب یقایآفر های

 رها غذا و آب یمقدار با دهکده از خارج در را

 در یکم ییغذا منابع که موهایاسک. اند یکردهم
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 ات کردند یم قیتشو را کهنساالن داشتند، اریاخت

 ارانتظ در ها برف یرو و شوند دور لهیقب از خودشان

 یرو را آنان ،یریگیماه هنگام ای و نندیبنش مرگ

 در را آنها ای و کردند یم رها خی بزرگ های تکه

 ماسر از تا کردند یم حبس کوچک یها کلبه انیم

 شمال در اکی یکور ی لهیقب در. سپارند جان

 نکهنساال ،یطوالن های مسافرت هنگام به یبریس

 رخس نیب در. کشتند یم را ریناپذ عالج مارانیب و

 کار از سالمندان با رفتار یشمال یو بیآج پوستان

 در را آنها یگاه: شده یم انجام صورت دو به افتاده

 رهیجز در ای و دهکده از دور و متروک های کلبه

 خواندن با و یمراسم یط ای و ساختند یم رها ای

 ی ضربه با پسرش توسط سالمند مرگ، سرود

 ونهگ نیا که است پرواضح. شد یم کشته نیتبرز

 فرهنگ نیب در که سالمندان با متنوع هایرفتار

 به توجه با یهمگ است، شده مشاهده مختلف های

-یاقتصاد تیوضع و باورها رسوم، اعتقادات،

 به واقع در و گرفته یم صورت جوامع آن یاجتماع

 یفرهنگ هاتیتوج با یاجتماع هنجار کی صورت

 یاجتماع کارکرد ،ینوع به و بوده توأم خود خاص

 در ما. است داشته یپ در هم یخاص یاقتصاد و

 اتیروح با م،کنی یم یزندگ یاخالق ی جامعه کی

 ها آن روابط و جامعه افراد انیم در که یعواطف و

 گفرهن در. است مشاهده قابل یخوب به گریکدی با

 رهاتبزرگ و مادر و پدر به احترام به نسبت ما نید و

 نیمب نید در. است شده یاریبس های هیتوص

 نظر در سالخوردگان یبرا یعیرف گاهیجا اسالم،

 خداوند مکرر، های هیتوص بر عالوه و شده گرفته

 و نیوالد میتکر و احترام د،یمج قرآن در متعال

 عبادت از پس یمعنو درجات از را  سالمندان

 اسالم الشان میعظ امبریپ و داده قرار پروردگار

 به یکین خاص، توجه بر همه اطهار، ی ائمه و( ص)

  دیتاک رانیپ و سالخوردگان به احترام و نیوالد

 .اند کرده فراوان

 

 ضرب در سالمندان گاهیجا 

 ها المثل

 الانتق یبرا تیظرف پر های قالب و عناصر از یکی

 لالمث ضرب ،یفرهنگ ی نانوشته نیقوان و ها ارزش

 یجمالت پسند، مردم و کوتاه های گفته نیا. هاست

 و هشدار یمعنا و برخاسته مردم انیم از که است

 میخواه یمرور ادامه، در. دهد یم را حتینص

 در موجود های المثل ضرب از  ایدهیگز بر داشت

 پاسداشت تیمحور با که کشورمان ی عامه فرهنگ

 و بزرگان اصوال و مادر پدر، یعال مقام بزرگداشت و

 .اند شده یبند طبقه سالمندان،

 .میقد خاندان مراعات است واجب -

 .است تر واجب و سخت مهتران حق -

 !جوان عزت، را ریپ دارد آنکه باشد شرط -

 .دیسف یمو ز دارد شرم حق، -

 .ریتکوچک کی و اند گفته تری بزرگ کی -

 .یکس نبرد تاجداران سر -

 .یسربزرگ سربزرگان، با مکن -
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 آن خام خشت در ریپ ند،یب جوان نهییآ در آنچه -

 .ندیب

 .به جوان بخت از ریپ یرا -

 . زدخی یم بر کنده از دود -

 طیشرا در را سالمندان 

 .  مینکن رها یبحران

 سیرئ چلک، یموسو حسن دیس دکتر یآقا جناب

 ی روزنامه با گفتگو در یاجتماع مددکاران انجمن

 :فرمودند یمل آرمان

 جامعه اقشار ی همه روزها نیا ،١۹ -دیکوو روسیو

 با رابطه در که ییهاینگران از پس و کرده ریدرگ را

 رقش در روسیو نیا به ابتال و ریم و مرگ شیافزا

 ترس موضوع نیا ابتدا در داشت، وجود سالمندان

 جادیا کشور یسالمند ی جامعه انیم در را یبیعج

 یآمار یهالیتحل به توجه با و اکنونهم. بود کرده

 سراسر در ١۹ -دیکوو روسیو به انیمبتال تعداد در

 ه،یاول ترس آن که میهست شاهد ران،یا و جهان

 یماریب نیا کیپ و نبوده هاتیواقع بر یمبتن یلیخ

 اقشار انیم در فقط آن از یناش ریم و مرگ و

 یهایماریب که یسالمندان. ستین سالمندان

 کرونا به ابتال معرض در شتریب دارند یانهیزم

 کی معموال باال سن در انسان چون و هستند

 ای خون فشار ابت،ید همچون یانهیزم یماریب

 ازمندین جامعه از قشر نیا داشت، خواهد سرطان

 زا یاریبس نکهیا کما هستند، شتریب مراقبت

 ی نکته ن،یا و اندداده شکست را کرونا سالمندان،

 یاکنندهنگران ی نکته اما. است یادوارکنندهیام

 به مربوط دارد وجود ما ی جامعه در روزها نیا که

 شوندیم مبتال کرونا یماریب به که است یسالمندان

 دوران در درمان، ی دوره کردن یسپر از بعد و

 ریتداب ازمندین امر نیا. مانندیم خانه در تنها نقاهت

 مراقبت نظام که نجاستیا و است یجد و خاص

یم یموثر نقش یاجتماع تیحما نظام و یاجتماع

 یتبهداش یهامراقبت. دینما فایا رابطه نیا در تواند

 موجب زین کنندیم یزندگ تنها که یسالمندان یبرا

 مراکز در. است شده یاجتماع کارشناسان ینگران

 چون ندارد، وجود ینگران نیا سالمندان، ینگهدار

 مراقبت آنها از یسالمند یهاشگاهیآسا ی خدمه

 امنظ دیبا هستند منزل در که یافراد اما کنند،یم

 جامعه افراد از گروه نیا مورد در یاجتماع مراقبت

 ی نکته. شود عمل وارد یشتریب یهوشمند با

 نیا پرداخت آن به مجال نیا در دیبا که یگرید

یم تنها منازلشان در که یمادران و پدران که است

 لناق نکهیا ترس از لیفام افراد و فرزندان و مانند

 آنها دارید به بهانه نیهم به و نباشند آنها به کرونا

 انیم در یافسردگ شیافزا باعث تواندیم روند،ینم

 یطیشرا نیچن در نکند خدا. شود قشر نیا

 یاطالعات و اخبار طرف کی از. بماند تنها یسالمند

 دچار را او کند،یم افتیدر هارسانه قیطر از که

 مراقب خودش دیبا گرید طرف از. کندیم استرس

 انجام خودش هم را شیکارها همه و باشد خودش

 در شهیهم. گرید یکارها تا گرفته دیخر از دهد،

 دیبازد و رحم یصله ما کشور فرهنگ و اسالم نید

 از یاریبس. است بوده واجب کی مسن افراد از

 عادت و اندرفته کار سر به عمر کی سالمندان

 سبک و بمانند خانه در روز چند از شیب ندارند

 مستمر طور به خانه در ماندن و دوران نیا یزندگ

. باشد دهنده آزار تواندیم افراد نیا یبرا یطوالن و

 معمول یکننده سرگرم امکانات آنها از یلیخ
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 ندارند را دنید لمیف و یاجتماع یهاشبکه همچون

یم شیافزا را یاجتماع کارشناسان ینگران نیا و

 مردم از یاریبس ،یسالمند ی دوره در. دهد

 بکس رشیپذ یآمادگ که هستند یبازنشستگان

 شهیهم و اندنداشته را یبازنشستگ متناسب یزندگ

 اب حاال و داشته وجود آنها یافسردگ بابت ینگران

 ترس از آنها ماندن خانه در و روند نیا شدن یطوالن

 ار آنها یانزوا یمنف راتیتاث تواندیم کرونا، به ابتال

 و جسم سالمت کاهش موجب و دهد شیافزا

 یسالمند یعلم انجمن خوشبختانه. شود روحشان

 ییهاشیپو یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه و

 یازهاین رفع و یتلفن خدمات ی ارائه یبرا را

 ینیبشیپ شانیهاخانواده و سالمندان یامشاوره

 مراقبت دیبا شهروندان گر،ید یسو از. اندکرده

 دچن. باشد داشته جامعه سالمند قشر از یشتریب

 یراب آلمان فوتبال مطرح انیمرب از یکی شیپ روز

 یبهداشت و یخوراک اقالم و کردیم دیخر سالمندان

 یبرا زین ما. گذاشتیم آنها منزل در پشت را

 تنها که یافراد مخصوصا سالمند، گانیهمسا

 ی فهیوظ و تیمسئول نیا کنند،یم یزندگ

 ،یبهداشت نیمواز تیرعا با که میدار را یاجتماع

 از که یزمان تا میکن هیته را شانیروزانه یازهاین

 .میکن عبور سالمت به بحران نیا

 زمان دبستان کتاب از یبرش 

 دور یلیخ های

 هک کردند عهد خود با. داشتند یریپ مادر برادر، دو

 مادر خدمت در یگرید و کند خدا خدمت یکی

 خدا خدمت بود بسته مانیپ که یبرادر. باشد ماریب

 آن و شد مشغول عبادت به و رفت صومعه به کند،

 مشغول مادر یپرستار به و ماند خانه در یگرید

 ورمشه ن،ینش صومعه برادر گذشت، که یچند. شد

 عرفا و عالمان ایدن نقاط یاقص از و شد عام و خاص

 مادر خدمت که یگرید آن و شتافتند دارشید به

 زین را میقد دوستان با ینیهمنش فرصت کرد، یم

. پرداخت یم مادر امور به سره کی و داد دست از

 که شد غره خود به کم کم نینش صومعه برادر

 چرا است، برادر خدمت از ارزشمندتر من خدمت

 خدمت در من و است مخلوق خدمت در او که

 از کالم نیا که شب همان. برترم او از من خالق،

 یو که دید خواب در را پروردگار گذشت، او خاطر

 ار تو و دمیامرزیب را تو برادر: گفت و کرد خطاب را

 رد اشک ن،ینش صومعه برادر. دمیبخش او حرمت به

 تو خدمت در من خداوندا،: گفت و آمد چشمانش

 حرمت به مرا است چگونه مادر، خدمت در او و بودم

 تو یرضا ی هیما ام کرده آنچه ؟یبخش یم او

  ست؟ین

 یلو میازنی یب آن از ما ،کنی یم تو آنچه: دیرس ندا

 وت. ستین ازین یب کند، یم برادرت آنچه از مادرت

 نیبد. ازمندین خدمت او و کنی یم ازنی یب خدمت

 دیام.میدیبخش یفزون تو از را او مرتبت حرمت،

 نیا به توجه یبرا شود ای بهانه سالمند روز است

 .یزندگ یایدر تکرار یب ابینا یگوهرها
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اشد  ،به عبارتی نوعی کیفر و مجازات و ،اعدام

 ،توان گفت اعداممی مجازات برای محکوم است یا

ا انسان برای مقابله ب ،ها پیشکیفری است که سده

با هدف اجرای عدالت  مجرمان و ارتکاب جرم و

ه چ آن بوده که هر شاید تصور بر .اختیار کرده است

ر تحقق عدالت بیشت یزمینه باشد، مجازات شدیدتر

یکی از موارد پیش بینی شده در  ،این کیفر .است

به حکم  ،قانون برخی از کشورهاست که در آن

 ،جنایی، عمومی اساس حکم دادگاه بر قانون و

ه شود کسلب می از او زندگی یک انسان. نظامی و..

ای از امروزه برخی از کشورها به طور گسترده

مانند برخی از  ،کنندم استفاده میمجازات اعدا

 کشورهای آسیایی که دارای باالترین آمار اعدام در

این مجازات به  ،در بسیاری ازمواقع .جهان هستند

 ،قشر کم درآمد و فقیرشکل تبعیض آمیزی علیه 

ان زن مخالفین سیاسی و، قومی های مذهبی واقلیت

   .شودبه کار گرفته می

 اعدام  یتاریخچه 

 ترینسنگین ،اعدام که در تاریخ حقوق کیفری 

از دیرباز در جوامع  ،رودبه شمار می مجازات بشری

وجود داشته برخورد با ناقضان قانون ها جهت ملت و

تنها باید  ،اعدام استاگرچه افالطون معتقد  .است

اصالح ناپذیر  ،در مواردی اعمال شود که مجرم

های مجازات روشاست اما از آن زمان تاکنون انواع 

دار زدن،  شود ماننداعدام در سراسر جهان دیده می

 تیرباران، سوزاندن در آتش، زنده به گور کردن، سر

 بریدن، سنگسار، اتاق گاز، تزریق سم، خفه کردن و

... . 

در گذشته، اعدام در بسیاری از کشورهای جهان 

اما امروزه بسیاری از کشورها این  ،شدانجام می

کمتر آن را به اجرا  اند یاات را برچیدهروش مجاز

های مدافع حقوق گذارند و البته تالش سازمانمی

بشر  را در کاهش صدور مجازات اعدام یا کنار 

 توان نادیده گرفت.گذاشتن آن، نمی

 

 لغو مجازات اعدام سازمان ملل و 

های سازمان ملل متحد برای توقف قطعنامه

قدم برای لغو کامل  مجازات اعدام به عنوان اولین

دومین بار  ومیالدی  ۲۰۰٧اولین بار در سال  ،آن

در مجمع عمومی سازمان ملل به  ۲۰۰٨در سال 

-کل سازمان ملل نیز در سال دبیر .تصویب رسید

آخرین تحوالت  ،طی گزارشی ۲۰١۰و  ۲۰۰٨های 

مربوط به توقف و لغو اعدام در کشورهای مختلف 

  

اکتبر(،  روز  ۱٠مهرماه )۱۸

جهانی مبارزه برای لغو حکم 

 (اعدام

تهیه کننده: زهرا خداویسی، 

 اجتماعیکارشناسی مددکاری 
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ها در این قطعنامه را به مجمع عمومی ارائه داد.

ضمن تاکید بر توقف مجازات اعدام گفته شده 

مجرم به اعتبار انسان بودن دارای حق حیات است 

گذاری، حق سلب این گذار و سیستم قانونو قانون

 حق را از فرد به صرف ارتکاب جرم ندارد.

مسئول حقوق بشری مجلس آلمان به  ،کوفلر

خواستار لغو  ،مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام

مدار این مجازات در سراسر جهان شد. این سیاست

ای که به این مناسبت منتشر کرده، در بیانیه

ن انسان و حق حیات در تضاد شأمجازات مرگ را با 

د دهنداند و معتقد است که تحقیقات نشان میمی

سوی  مانع از ارتکاب جرم از اعدام، که مجازات

این بیانیه همچنان  . درشودمجرمان بالقوه نمی

-خطر اعدام بی ،آمده است که در مجازات مرگ

 گناهان در اثر قضاوت نادرست نهفته است.

 

 اعدام زنان 

کنند که به جای قوانین بین المللی توصیه می

زندانی کردن زنانی که مادر هستند و باید از 

های دیگری در مجازات ،کودکان خود مراقبت کنند

متاسفانه در برخی از کشورها اما  ،نظر گرفته شود

بلکه به اعدام  ،شوندمادران نه تنها زندانی می

 .شوندمحکوم می

اگر بخواهیم به زنانی که به اتهام قتل به اعدام 

خواهیم دید که درصد  ،شوند بپردازیممحکوم می

بیشترشان به جهت عدم امکان طالق از 

ها تحمل زندگی مشترکی همسرانشان پس از سال

ه بعضا شکنج شتم وو ضرب ، که با توهین آشفته

 یبا نقشه ،توسط همسرانشان همراه بوده است

یا به صورت ناگهانی مرتکب قتل  قبلی و

-که خود را جنایت آنها با این .همسرانشان شده اند

معتقدند اگر در دفعات مکرر شکایتی  ،دانندکار می

 رضایت ،قاضی پرونده ،که از همسرانشان داشتند

-هرگز دست به جنایت نمی ،دادبه طالقشان می

توان گفت که این زنان اکثرا خود پس می .زدند

قربانی خشونت خانگی و قوانین تبعیض آمیز 

دفاع از  اقدام بهو بسیاری از آنها خانواده هستند 

چندین عامل در این  ،به این ترتیب .کنندخود می

ین دن به اتک بعدی نگاه کر .جنایت دخیل هستند

موضوع به شدت ناعادالنه است و باید به زندگی 

انگیز زنان زیر حکم اعدام در برخی از کشورها رقت

 .بیشتر توجه کنیم

 

 قربانیان پنهان، کودکان 

اما حتی  ،کنیمها را محکوم میوز اعدامر هر

 تایرثتاهای جهانی هم خیلی کمتر به سازمان

 .پردازنداعدام روی فرزندان افراد اعدام شده می

قربانیان کوچکی که بر اساس کنوانسیون حقوق 

کودکانی که در  ،شودحقوق آنها نقض می ،کودک

حتی شاید هنوز درک درستی از  دنیای شادی خود

مادرشان یا اما از داشتن پدر  ،مفهوم مرگ ندارند

 انجام اعدام در کشوری، وقتی که .شوندوم میرمح

 ه است کهدشقتل عمد انجام  عمال یعنی ،دشومی

این کودکان را برای همیشه از امکان سرپرستی 

نها ت ،این بر بنا .کندتوسط والدینشان محروم می

بلکه  ،بیندفرد اعدام شده نیست که صدمه می

عمرشان مورد  یفرزندان او نیز برای همه همسر و

گیرند؛ صدماتی که از جدی قرار می یصدمه
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تا و شود دستگیری پدر یا مادر آغاز می یمرحله

یابد و با محاکمه و صدور حکم اعدام ادامه می

چراکه کودکان  ؛رسدبه اوج خود می ،اجرای آن

 قادر به درک اعمال چنین خشونت وحشتناک و

ن در اغلب موارد با ای و غیرقابل بازگشتی نیستند

 ،دنکنک روانی زندگی میاتفاق به عنوان یک شو

با این مسئله با تولید احساس  آنها ییعنی مواجهه

ثباتی در زندگی همراه است و آن محیط امنی بی

دهند از دست میرا کودکی به آن نیاز دارد  که هر

و در بسیاری از موارد نیز دیده شده که مصرف مواد 

یا بزهکاری در فرزندان افراد اعدام شده  مخدر و

ش یافته است. ضمن اینکه اعدام شدن والدین افزای

همواره نوعی احساس  ،برای یک کودک

به این  ،سرشکستگی اجتماعی را به همراه دارد

 یصورت که اجرای این حکم برای کودک به مثابه

یک نوع انگ اجتماعی است که انگار برای همیشه 

شود و اش زده میخانواده بر روی پیشانی خود و

 جبران است. این غیر قابل

-اعدام کودکان است که طی سال ،بعدی یمسئله 

قرار  مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر ،های اخیر

ها مجرم نوجوان آنها ده یگرفته است و به گفته

هم اکنون در انتظار اجرای حکم اعدام خود در 

 ،برندهای برخی از کشورها به سر میزندان

 ١٨کمتر از محکومانی که در زمان ارتکاب جرم 

سال داشتند و اعدام آنها کنوانسیون حقوق کودک 

سالگیشان آغاز  ١٨کند. افرادی که تولد را نقض می

بلکه آغاز  ،زندگیشان نیست ی ازجدید یمرحله

ن ای بر بنا ،برای مرگشاناست شمارشی معکوس 

از نظر  ،سال مرتکب جرم شودکه  ١٨فردی زیر 

کنوانسیون حقوق کودک نباید برای او همان 

مجازاتی اعمال شود که برای فرد بزرگسال اعمال 

 کننداما تقلبی که برخی از کشورها می ،شودمی

این است که صبر می کنند تا این فرد نوجوان به 

   کنند. را اعدام می سالگی برسد سپس او ١٨

 

 مرگ یزندگی زیر سایه 

تواند کشور به کشور به اعدام می شرایط محکومان

ا و هاز سلول انفرادی گرفته تا اتاق ،متفاوت باشد

در  ،بندهای پر جمعیت. اما عالوه بر این مسائل

برخی از کشورها شرایط محکومان به اعدام با روند 

وجه ت ،تاکنون بیشتر است. دادرسی ناعادالنه مواجه

اعدام بود که مجازاتی غیر انسانی  یروی مسئله

غیر انسانی بودن این  یاما قسمت عمده ،است

وم که محک است به شرایط زندانیانی طمجازات مربو

اند. در برخی از کشورها افرادی که به اعدام به اعدام

توانند از چند روز پس از محکومیت می ،اندمحکوم

ز اد پس ااکثر این افر .تا چند سال در زندان بمانند

مقدماتی به وکیل دسترسی  یدستگیری در دوره

ورد م ،ها برای گرفتن اعترافندارند و در بازداشتگاه

گیرند و بسیاری از احکام اعدام بر شکنجه قرار می

اساس اعترافی است که با اجبار از این افراد گرفته 

  .شده است

تر از تر و هولناکاش شاید سختاما آنچه تجربه

 کابوسی است که شب و ،ین اوضاع باشدتحمل ا
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گرفته است. فرض  فرا محکومان به اعدام را روز

بغض  .چند روز است ،شما با مرگ یکنید فاصله

 د.نیگریه ک دتوانیرا گرفته اما اصال نمی انگلویت

شود در است و نمی یقطعا شرایط بسیار سخت

اگر به هر انسانی گفته  .آن را وصف کرد ،کلمات

سال دیگر قرار است در فالن زمان کشته  ١۰شود 

ترسد سال آینده می ١۰از اول تا  ،شوی یا بمیری

مرگ با طناب دار در  ینحوه و مدام در فکر اعدام و

 که دکنتاریکی بامدادی سرد است و به این فکر می

ود. شافتد وقتی چهارپایه کشیده میچه اتفاقی می

ن لحظه شود؟ در آشکند؟ خفه میآیا گردن می

پا  توانیتوانی داد بزنی؟ میتوانی ببینی؟ میمی

توانی از کسی کمک بخواهی؟ آن لحظه بزنی؟ می

 گذرد؟چطور می

 آن فرد ،بار مردن قطعا با این افکار به جای یک

ها کند اما مگر انسانمرگ را حس می چندین بار

پس چرا برخی از کشورها با  ؟خطا نیستندالجایز 

ها به جای فرصت نادیده گرفتن ارزش واالی انسان

گزینند و حق حیات را خرین راه را برمیآ و اصالح،

کنند و کامال تک بعدی با مجازات اعدام سلب می

آخر این که در برخی از  یکنند. نکتهبرخورد می

ها و میادین شهرها و کشورها اعدام را در خیابان

 یدر مقابل چشمان خیره ،کنندتاها اجرا میروس

 ،شهروندان. در صورتی که باید سعی شود در جامعه

امنیت و فرهنگ بدون خشونت ، جوی از آرامش

عکس این براما دار زدن علنی درست  ،برقرار شود

یعنی عادی کردن یک عمل زجرآور و  ،عمل است

 غیر انسانی مقابل چشم مردم.

 

 

 

 

 



 
 

40 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه ترین قدیمی عنوان به خوارزمی دانشگاه

 زیادی پنهان و آشکار های ظرفیت دارای ایران

 برای را آن در تحصیل حال در دانشجویان که است

 ، میسازد اماده اجتماع در مفید حضور و ورود

 و دار آینده های رشته جمله از اجتماعی مددکاری

 یدارا میتواند که است دانشگاه این در رشد حال در

 باشد درخشانی و مثبت خروجی

 رایب کافی امکانات و رسیدگی مستلزم امر این اما

 !میباشد خوارزمی دانشگاه در رشته این

 هرشت این فعالین و منتقدان برخی جانب از اخیرا

 رشته دارای های دانشگاه عملکرد بر نقدهایی

 ، شده وارد خوارزمی جمله از اجتماعی مددکاری

  نبود غرض از خالی ، آرام ها نقد این لحن چه اگر

 تامل جای ها آن محتوای اما کنایه بی چندان و

 .دارد

 درگیر را مخاطب ذهن که پرسشی حقیقت در

 سابقه با دانشگاهی چرا که است آن میکند

 و کرده خم قد نقادان بین ذره زیر باید خوارزمی

 !باشد؟ رفته سوال زیر

 به اجتماعی مددکاری رشته در خوارزمی سابقه

 خدمات رشته این از پیش و میرسد سال ١٥حدود

 اشتراکات دارای اجتماعی مددکاری با که اجتماعی

 از تغییراتی ایجاد با و میداد ارائه را است زیادی

 به را خود جای رشته این علوم وزارت سوی

 .داد اجتماعی مددکاری

 همکاری جلب در دانشگاه این که دانست باید اما  

 که اجتماعی مددکاری باتجربه و مطرح اساتید

 نام صاحب های دانشگاه مطرح اساتید از اتفاقا

 تموفقی بسیار هستند و بوده نیز مددکاری رشته

 لحاظ به رشته این یعنی این که کرده عمل آمیز

 خوش های ها دانشگاه دیگر همپای نظری دانش

 با رقابت درحال همواره و است مددکاری نام

 .بوده عالمه چون هایی دانشگاه

 از پوشی چشم برای الزم زمینه مسئله این اما

 ندانشجویا رسیدن برای دانشگاه این های کاستی

 ار خود تحصیلی شکل ترین آل ایده به مددکاری

 و مشکالت کلی طور به اورد؛ نخواهد فراهم

 را اچتماعی مددکاری حوزه در خوارزمی معضالت

 :کرد بیان اینگونه میتوان

 

 

 

 
 

انتقاد و کارنامه قلم تیز 

 مددکاری خوارزمی

تهیه کننده: سمانه حاصلی، 

کارشناسی مددکاری 

 اجتماعی

 



 
 

41 

 :آموزشی مشکالتالف(

 

 رد که دانشگاهیست رشته یک اجتماعی مددکاری 

 دهگستر ابعاد و میشود ظاهر حرفه شکل به اجتماع

 جامعه چون هایی رشته با اشتراکش وجه باعث آن

 . میباشد...و حقوق،مشاوره روانشناسی، ، شناسی

 شاخه زیر را رشته این وجه هیچ به اشتراک این اما

 !دهد نمی قرار ها رشته دیگر

 رشته با وحدت و هماهنگی عین در حقیقت در

 مستلزم که است مستقل هویتی دارای دیگر های

 از خوارزمی میباشد؛مددکاری مجزا فضایی اطالق

 و بوده محروم مستقل آموزشی گروه داشتن

 میباشد شناسی جامعه گروه مجموعه زیر همچنان

 این درسی ریزی برنامه در فاحش ضعفی امر این ؛

 جامعه به آن دروس از باالیی درصد تعمیم و رشته

 و حرفه یک خود مددکاری آنکه حال است شناسی

 .است متفاوت های رویکرد دارای

 انتظار مددکاری نام به اساتید حضور با طرفی از

 مطرحی و بار پر علمی هیات دارای رشته این میرود

 رشته ینا متاسفانه و نبوده چنین این البته که باشد

 .است محروم مستقل علمی هیات داشتن از حتی

 

 :تحصیلی های واحدب(

 

 عالمه های دانشگاه مددکاری تحصیلی های واحد

 واحد و بوده خوارزمی از متفاوت بهزیستی علوم و

 در اما میدهند اختصاص کارورزی به بیشتری های

 این که میشود شروع تر دیر کارورزی خوارزمی

 موقعیت لمس برای کمتری فرصت دانشجو یعنی

 ای حرفه یادگیری و اجتماعی حساس های

 های واحد اختصاص نیاز و دارد اختیار در مددکاری

 تجه توانبخشی و پزشکی مسائل به بیشتری

 درصورت ها مهارت این با دانشجو بیشتر آشنایی

 تقیممس یادگیری و حضور برای کافی امکانات نبود

 توانبخشی مراکز ، ها بیمارستان در دانشجویان

 .میشود احساس....و

 

 :موسسات و ها سازمانج(

 

 در کارورزی دوران گذران مددکاری رشته الزمه

 دهدهن ارائه های دانشگاه ، میباشد دتنشجویی دوره

 اب را هایی نامه توافق میبایست مددکاری رشته

 تنظیم اجتماعی مختلف موسسات و ها سازمان

 ندبتوان زیاد وقت صرف بدون دانشجویان تا کنند

 .شوند موسسات این در اموزش به مشغول

 هاییست نامه توافق چنین فاقد خوارزمی دانشگاه

 موسسات در حضور برای مددکاری دانشجویان و

 این و میگذارند سر پشت را ای عدیده مشکالت

 میشود ایشان تحصیل سختی موجب مسئله

 

 :شرایط و ضوابطد(

 

 نیازمند و حساس ای رشته مددکاری رشته

 هرشت این همگانی میباشد،پذیرش خاصی روحیات
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 رورشپ به ، میزند ضربه آن بدنه بر اینکه بر عالوه

 متخصص غیر و ناتوان ، ای حرفه غیر مددکاران

 همراه ناپذیری جبران های پیامد با و انجامد می

 ! بود خواهد

 ونآزم و ها فیلتر وجود مستلزم رشته این در حضور

 محک را رشته این داوطلبان که است هایی

 کار دستور در مددکاری برای مصاحبه بزند،نبود

 روینی جذب احتمال که سزایی به تاثیر علوم وزارت

 .است نظر تجدید نیازمند و دارد ناکارامد

 در مددکاران جذب با رابطه در که است آن بهتر

 جمله من خانه وزارت این نظر تحت های دانشگاه

 رود کار به بیشتری عمل دقت خوارزمی

 

 جامعه مشکالت از بخشی تنها مذکور مسائل

 جذب به اقدام عالوه به است خوارزمی مددکاری

 دیگر از شبانه صورت به مددکاری های دانشجو

 مسئوالن لطفی کم و عملکرد بر وارده ایرادات

 که است رشته این دانشجویان حق در خوارزمی

 و علمی ،، کیفی افت در بسزایی سهم میتواند

 یراب دقت و تامل دیشا باشد،لذا شتهدادیگر سطوح

 و ارشد مقاطع وجود مناسب طیشرا یآور فراهم

 نیگزیجا هاست آن فاقد یخوارز که یدکتر

 شیزااف باعث البته و باشد مسئله نیا یبرا یبهتر

 یها قطب از یکی عنوان به دانشگاه نیا اعتبار

 .بود خواهد زین یاجتماع یمددکار

 خشب در یدانشگاه نیمسئول که شودیم دهید الزم

 جو دانش جذب و آموزش از اعم مختلف یها

 یمددکار تا باشند داشته نظر در را موارد نیا...و

 اتیح به یبهتر یفیک طیدرشرا یخوارزم دانشگاه

 ..دهد ادامه خود بار پر

 دارد انتظار یمددکار ییدانشجو جامعه گرچه

 انتقادات یبجا ها انجمن یروسا و یمددکار دیاسات

 عملکرد و اتیروح بر که کوبنده اما درست اگرچه

 گذارد،یم یجا بر ندیناخوشا یراتیتاث دانشجو

 سازند ها دانشگاه متوجه را خود تیحما و نظارت

 تیفیک یارتقا بر یپرداز دهیا و تیحضور،فعال با و

 .ندیفزایب رشته نیا
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 سخن پایانی

صفحات تقویم زندگی را ورق زدیم و باز هم رسیدیم به دوازدهم آذر، روز جهانی معلولین. هدف از 

مختلف و افزایش آگاهی های ی مسائل مربوط به معلولیترشد اذهان عمومی درباره و ن این روز، ارتقاءیتعی

مسائل مربوط به معلولیت و بسیج حمایت از بزرگ منشی، حقوق و  بیشتر بوده است که با هدف ترویج درک

شود. همچنین در صدد افزایش آگاهی از دستاوردهای حاصل از توان انجام میرفاه افراد معلول و کم

عی، اقتصادی و فرهنگی است. معلوالن باید ای از زندگی سیاسی، اجتماادغام افراد معلول در هر جنبه

فرصت یابند تا استعدادهای خلّاق هنری و فکری خود را رشد داده و آن را نه تنها برای منافع خود، بلکه 

های برای غنی سازی جامعه به کار گیرند. به این منظور، باید دسترسی آنان برای مشارکت در فعالیت

نوع، فضیلتی است بزرگ و در اسالم، کمک و یاری رساندن به همفرهنگی تضمین شود. درست است که 

این کمک باید به حال کمک گیرنده مفید باشد و که سفارش زیادی به آن شده است، اما باید توجه کنیم 

از فرد بپرسید به چه چیزی احتیاج  .موجب ناراحتی او نشود. از فرد معلول راجع به نیازهایش سوال کنید

مکن است فرد برای درخواست کمک، خجالت بکشد و یا اصال نداند درخواستش را چگونه بیان دارد. گاهی م

ه نظر داشت کند. به فرد اطمینان دهید و بگویید هر وقت به کمک احتیاج داشتید، روی من حساب کنید و در

مک به انجام ی موانع و مشکالت نیست، بلکه کی برداشتن همهباشیم که کمک به افراد معلول، به منزله

آیند. فراهم ساختن امکانات شرکت واقعی معلوالن جسمی ی آن بر نمیکاری است که این افراد از عهده

آفریند. بنا بر این، روز جهانی معلولین، ها دلگرمی، اعتماد به نفس و نشاط میدر زندگی اجتماعی، در آن

توانیم روز نشان دادن ما می و ستن استهاست، روز به اثبات رساندن خواستن توانروز پاسداشت ارزش

 یاجتماع یمددکار یکارشناس ،یسیزهرا خداواست. 
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 از ینکه تا اینجای کار در کنارمان بودید صمیمانه سپاسگزاریم                            

 و به سپاس این همراهی این نوید را به شما می دهیم که در                             

 صورت تمایل به اشتراک گئاشتن نوشته ها و دغدغه هایتان                              

 می توانید از طریق راه های زیر باما در ارتباط باشید تا آن را                               

 در فصلنامه های مددکاری اجتماعی دانشگاه خوارزمی تهران                              

 با عالقه مندان به اشتراک بگذاریم.                             

 در ضمن منتظر پیشنهادات و انتقادات سازنده ی شما هستیم.                            

 یار و یاورتان    خدا                            

                khu.socialwork.gmail.comآدرس ایمیل:                          

                    khu_socialworkingنشانی اینستاگرام:                            

                                     kh.socialworkکانال تلگرام:                          

                  


