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  آغازین سخن

بنا به مستندات سازمان بهداشت جهانی، تعداد افراد داراي ناتوانی در حال افزایش 
عنوان بخشی از رشد طبیعی جمعیت، بلکه تنها بهاست. افزایش این قشر از جامعه نه

، میزان ناتوانی نیز باال خواهد رفت. لذا حضور این باال رفتن نرخ امید به زندگیدلیل به
هایی از بدنه جامعه در جامعه و دادن نقش به آنها در حقیقت استفاده از بخشافراد 

  شود. ساز معلولیت میانسانی است که موجب پیشگیري از عوامل زمینه
هـاي   ، نیاز به طـرح نـوعی از برنامـه   توان ذهنی، به علت سطح عملکرد پایین فرد کم

، غایـت  آل نظر ایـده  . ازت داردو ادامه حیات او ضروراري آموزشی دارد که براي خودی
هایی است  ، اصالح و یا ایجاد مهارتآموزش و درماناصلی هر آموزش خاص یا برنامه 

. خـانواده و اجتمـاع زیسـت کنـد     ، درتوان بتواند بـدون هـیچ وابسـتگی    کمیک فرد که 
کننـد بـه منزلـه پلـی هسـتند کـه       مؤسساتی که امروزه اقدام بـه خـدمات رسـانی مـی     

ـ اط بین دو محـیط خـانواده و اجتمـاع   جهت برقراري ارتبسیعی را در هاي و کوشش ه ، ب
برنامـه   کند هاي فردي حکم می ته باید اذعان داشت که اصل تفاوتو الب .آورند عمل می

کـه  یـک نـوع برنامـه آموزشـی ویـژه بـوده       حاوي طرح توان ذهنی  کمآموزشی هر فرد 
مند  از آن برنامه بهرهتا در دراز مدت بتواند هاي او باشد  ا و ناتواناییه متناسب با توانایی

توان گفت این فرد در فرایند توانمندسازي قرار گرفتـه تـا در   در اینجاست که می گردد.
  دست آورد.یک مسیر چندجانبه اجتماعی بتواند کنترل زندگی خود را به



  
  
  
  
  

  8  |آغازین سخن
  

 

آمـوزش و توانمندسـازي    منظـور بـه افـزون عرضـه خـدمات،     با توجه به رشد روز
هـاي اجرایـی    برنامـه  چـارچوب  اي در گسـترش ابعـاد تـازه   نخواهان، نیاز مبرمی بـه  توا

هایی به سمت بهبـود   جهت گشودن دریچه کتاب حاضر در . از این رو،شود احساس می
هایی به رشـته   ش، در بخي این عزیزانسازسطح کیفی فرایند آموزش و توانمندو ارتقاء 

  :تحریر درآمده است
ایـن  اختصاص یافته اسـت. در   هاي آموزشی اهداف و طرح به معرفی بخش نخست
حث اولیه و اصولی در امر ابتدا مبا ،توانمندسازي با آشنایی هرچه بیشتر بخش به منظور

ارزیابی «مرحلۀ فرایند به دو  کهبررسی نموده و سپس فراگرد آموزش،  سازي راتوانمند
شود، مورد بحـث و   سیم میتق »بازپروري و درمان«و مرحلۀ دیگر فرایند  »و تشخیص

  گیرد. بررسی قرار می
آموزشـی؛  مهمترین جزء از اجزاء یک برنامه کشاندن  جهت به تصویر در بخش دوم

. به طوري کـه بـه بررسـی انـواع     باشد هاي مربوطه می و روش یعنی برنامه اصالح رفتار
توانمندسـازي  هـاي   برنامـه  این برنامه را به عنوان یک فن درمـان در  رفتارها پرداخته و

قالـب   ات آموزشی را دربه خدمات درمانی توجه دارد که عرضه خدم گنجاند. و نیز می
  .داده است درمانی مدنظر قرار وسیقیدرمانی و م ، ورزشدرمانی درمانی، نمایش بازي

، و سـرانجام برآینـد مـوارد    اسـت  در زمینـه ارزیـابی فراینـد آموزشـی     بخش سـوم 
ن ارائه می ا در فرمارزشیابی فراگیر ر کند. هاي مدو  
 .اختصـاص یافتـه اسـت   اي نیمه تخصصـی  ه به فرایند آموزشی حرفه بخش چهارم

هـا   و مجهز به مهـارت آموزشی اولیه را طی کرده خواه فرایند درست زمانی که توان یعنی
 ، سـوزن سـاخته گچبـري پـیش   ،سـازي وسککه شامل عر ـ قدماتی شدههاي م و توانایی
زنـی  کاري و قلـم معرق ،کاريمنبت بافی،، فرشسفالگري ،بافی مهمکر سازي،دوزي، گل

رسد. همچنین فرم ارزیـابی   ی میبه مرحله اجرایمتناسب با جنسیت توانخواهان ـ  است
 فرم ی وـهاي اجتماع ی مهارتـم دو فرم مصاحبه و ارزیابضماـاي مذکور به انـه رفهـح

  شده است.اساس معیار هدف، طراحی بی رفتار کاري برارزیا
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طـی چنـد مرحلـه     ،بی بایسـتی در فواصـل زمـانی   که روند ارزیا البته باید دقت کرد
  هاي آموزشی توانخواهان ثبت و ضبط گردد. پروندهصورت گیرد و نتایج آن در 

تـوان   افـراد کـم   آموزشی ویـژه  هاي سازي و تولید برنامهاز آنجا که در زمینه توانمند
تـا حـدي از    تا به یاري مربیان و متخصصین امر،یم آن شدبر ،بودمشهود  ییذهنی، خأل

اي از یافتـه هـاي کـاربردي را در اختیـار آن دسـته از       میزان این خأل بکاهیم و مجموعه
  .سازي هستندیم که خواهان توانمندعزیزانی قرار ده

ذکر اسـت کـه کتـاب حاضـر نسـخۀ بازنویسـی و تجدیـدنظر شـدة کتـاب          الزم به
منتشـر شـد. ایـن نسـخه بـر اسـاس        1385است که در سـال   توانمندسازي توانخواهان

 .رهنمودها و پیشـنهادهاي اسـاتید دانشـگاه و مربیـان توانبخشـی ویـرایش شـده اسـت        
کار رفته در چاپ قبلـی مطـابق بـا منـابع و     همچنین تعدادي از مفاهیم و اصطالحات به

  .نداروزرسانی شدهبه DSM-5مأخذي مانند 
مایه با گوشزد  م، صاحبان تفکر و تخصص و اساتید گرانامید است خوانندگان محتر

  مفاهیم یاري رسانند.پربار نمودن نمودن عیوب این مجموعه، نویسنده را در 
  

  محبوبه جعفري دکتر 
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