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 آغازین سخن

بنا به مستندات سازمان بهداشت جهانی، تعداد افراد دارای 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 پیشگیری از عوامل زمینه

هرای   ، نیاز به طرر  نروعی از برنامره   توان ذهنی، به علت سطح عملکرد پایین فرد کم
، غایرت  آل نظر ایرده  . ازت داردو ادامه حیات او ضروراری آموزشی دارد که برای خودی

هایی است  ، اصال  و یا ایجاد مهارتآموزش و درماناصلی هر آموزش خاص یا برنامه 
. خرانواده و اجتمراز زیسرت کنرد     ، درتوان بتواند بردون هریو وابسرتگی    کمیک فرد که 

کننرد بره منزلره پلری هسرتند کره       مؤسساتی که امروزه اقردا  بره خردمات رسرانی مری      
ه ، بر اط بین دو محری  خرانواده و اجتمراز   جهت برقراری ارتبسیعی را در های و کوشش

برنامره   کنرد  های فردی حکم می ته باید اذعان داشت که اصل تفاوتو الب .آورند عمل می
کره  یرک نروز برنامره آموزشری ویرده بروده       حاوی طر  توان ذهنی  کمآموزشی هر فرد 
مند  از آن برنامه بهرهتا در دراز مدت بتواند های او باشد  ا و ناتواناییه متناسب با توانایی

توان گفت این فرد در فرایند توانمندسازی قرار گرفتره ترا در   در اینجاست که می گردد.
 دست آورد.یک مسیر چندجانبه اجتماعی بتواند کنترل زندگی خود را به
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آمروزش و توانمندسرازی    منظرور بره افرزون عرضره خردمات،     با توجه به رشد روز
هرای اجرایری    برنامره  چرارچو   ای در گسرترش ابعراد ترازه   نخواهان، نیاز مبرمی بره  توا

هایی به سمت بهبرود   جهت گشودن دریچه کتا  حاضر در . از این رو،شود احساس می
هایی به رشرته   ش، در بخی این عزیزانسازسطح کیفی فرایند آموزش و توانمندو ارتقاء 

 :تحریر درآمده است

ایرن  اختصاص یافته اسرت. در   های آموزشی اهداف و طر  به معرفی بخش نخست
حث اولیه و اصولی در امر ابتدا مبا ،توانمندسازی با آشنایی هرچه بیشتر بخش به منظور

ارزیابی »مرحلۀ فرایند به دو  کهبررسی نموده و سپس فراگرد آموزش،  سازی راتوانمند
شود، مرورد بحرث و    سیم میتق «بازپروری و درمان»و مرحلۀ دیگر فرایند  «و تشخیص

 گیرد. بررسی قرار می

آموزشری   مهمترین جزء از اجزاء یک برنامه کشاندن  جهت به تصویر در بخش دوم
. به طوری کره بره بررسری انرواز     باشد های مربوطه می و روش یعنی برنامه اصال  رفتار

توانمندسرازی  هرای   برنامره  این برنامه را به عنوان یک فرن درمران در   رفتارها پرداخته و
قالرب   ات آموزشری را در به خدمات درمانی توجه دارد که عرضه خدم گنجاند. و نیز می

 .داده است درمانی مدنظر قرار وسیقیدرمانی و م ، ورزشدرمانی درمانی، نمایش بازی

، و سررانجا  برآینرد مروارد    اسرت  در زمینره ارزیرابی فراینرد آموزشری     بخش سومم 
 کند. های مدوّن ارائه می ا در فر ارزشیابی فراگیر ر

 .اختصراص یافتره اسرت   ای نیمه تخصصری  ه به فرایند آموزشی حرفه بخش چهارم
هرا   و مجهز به مهرارت آموزشی اولیه را طی کرده خواه فرایند درست زمانی که توان یعنی

 ، سروزن سراخته گچبرری پریش   ،سرازی وسککه شامل عر ر قدماتی شدههای م و توانایی
زنری  کاری و قلرم معرق ،کاریمنبت بافی،، فرشسفالگری ،بافی مهمکر سازی،دوزی، گل

رسد. همچنین فر  ارزیرابی   ی میبه مرحله اجرایمتناسب با جنسیت توانخواهان ر  است
 فر  ی ورهای اجتماع ی مهارتر  دو فر  مصاحبه و ارزیابضمارای مذکور به انره رفهرح

 شده است.اساس معیار هدف، طراحی بی رفتار کاری برارزیا
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طری چنرد مرحلره     ،بی بایسرتی در فواصرل زمرانی   که روند ارزیا البته باید دقت کرد
 های آموزشی توانخواهان ثبت و ضب  گردد. پروندهصورت گیرد و نتایج آن در 

تروان   افرراد کرم   آموزشی ویرده  های سازی و تولید برنامهاز آنجا که در زمینه توانمند
ترا حردی از    تا به یاری مربیان و متخصصین امر،یم آن شدبر ،بودمشهود  ییذهنی، خأل

ای از یافتره هرای کراربردی را در اختیرار آن دسرته از       میزان این خأل بکاهیم و مجموعه
 .سازی هستندیم که خواهان توانمندعزیزانی قرار ده

ذکرر اسرت کره کترا  حاضرر نسرخۀ بازنویسری و تجدیردنظر شرد  کترا            الز  به
منتشرر شرد. ایرن نسرخه برر اسراس        8315است که در سرال   توانمندسازی توانخواهان

 .رهنمودها و پیشرنهادهای اسراتید دانشرگاه و مربیران توانبخشری ویررایش شرده اسرت        
کار رفته در چاپ قبلری مطرابب برا منراب  و     همچنین تعدادی از مفاهیم و اصطالحات به

 .نداروزرسانی شدهبه DSM-5مأخذی مانند 

مایه با گوشزد   ، صاحبان تفکر و تخصص و اساتید گرانامید است خوانندگان محتر
 مفاهیم یاری رسانند.پربار نمودن نمودن عیو  این مجموعه، نویسنده را در 

 
 محبمبه جعفری دکتر 
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